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Τις επόμενες ημέρες έρχονται τα iPhone 12
Όλες οι πληροφορίες θέλουν την Apple να παρουσιάζει τη
σειρά iPhone 12 στο event που έχει ετοιμάσει στα μέσα
Οκτωβρίου και οι διαρροές για τις επερχόμενες κορυφαίες
προτάσεις της εταιρείας από τις πρώτες μέρες του μήνα
ήταν αρκετές.
Αναμένεται να δούμε τέσσερα μοντέλα. Το πιο οικονομικό
θα είναι το iPhone 12 mini που θα διαθέτει οθόνη 5,4
ιντσών και κόστος από 699 δολάρια στην έκδοση 64GB.
Έπειτα, θα δούμε το iPhone 12 με κόστος από 799$ στα
64GB και το iPhone 12 Pro με κόστος από 999$ στα
128GB (και τα δύο διαθέτουν οθόνες 6,1 ιντσών), ενώ η
πιο premium πρόταση θα είναι το iPhone 12 Pro Max στις
6,7 ίντσες με κόστος 1.099$ στην έκδοση των 128GB.
Τα iPhone 12 mini και iPhone 12 θα κυκλοφορήσουν
και με χωρητικότητες 128 και 256GB σε μαύρο, λευκό,
κόκκινο, μπλε και πράσινο χρώμα, ενώ τα iPhone 12 Pro
και iPhone 12 Pro Max και σε χωρητικότητες 256 GB και
512 GB σε αποχρώσεις χρυσή, ασημί, γραφίτη και μπλε.
Το iPhone 12 mini αναμένεται να κυκλοφορήσει στις
αγορές γύρω στις 13 Νοεμβρίου, ενώ το iPhone 12 στις 23
Οκτωβρίου παράλληλα με το iPhone 12 Pro.
Όλα τα νέα μοντέλα διαθέτουν οθόνες Super Retina
XDR, με αυξημένη σκληρότητα (πιθανότατα χάρη στο
Victin glass της Corning). Και οι τέσσερις συσκευές θα
διαθέτουν συνδεσιμότητα 5G, ενώ η Apple αναμένεται
να παρουσιάσει τη λειτουργία Smart Data Mode, η οποία
εναλλάσσεται μεταξύ 4G και 5G, με βάση το εύρος ζώνης
της εφαρμογής, με στόχο τη διατήρηση της διάρκειας ζωής
της μπαταρίας.
Όσον αφορά στις κάμερες, τα iPhone 12 mini και
iPhone 12 θα διαθέτουν dual-setup με regular wide και
ultrawide-angle combo sensors, ενώ τα Pro μοντέλα wide,
ultrawide and telephoto cameras, καθώς και αισθητήρα
LiDAR. Η Apple, τέλος, θα επαναφέρει τη φόρτιση
Magsafe, ωστόσο αυτή τη φορά θα είναι ασύρματη και
με ταχύτητες 15W.
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Δύο εντυπωσιακά wearables από τη Honor, που είδαμε για
πρώτη φορά στο Βερολίνο στο πλαίσιο της IFA 2020 και
πλέον φτάνουν και στην ελληνική αγορά. Είναι τα HONOR
Watch GS Pro και HONOR Watch ES.

Tο Honor Watch GS Pro είναι ένα
smartwatch για αληθινούς εξερευνητές
της πόλης, αλλά και της υπαίθρου. Μία
ανθεκτική πρόταση που μπορεί να αντέξει
θερμοκρασίες από -40 έως και 70 βαθμούς
Κελσίου, αλλά και συνθήκες υγρασίας για
240 ώρες. Με αντοχές σε 14 διαφορετικές
κατηγορίες extreme συνθηκών σύμφωνα με
το στρατιωτικό πρότυπο MIL-STD-810G, είναι
το smartwatch που μπορείτε να έχετε μαζί σας
κυριολεκτικά παντού. Μπορεί να σας παρέχει
πληροφορίες όπως η ώρα ανατολής και δύσης
του ηλίου, η παλίρροια, η ανατολή και η δύση
της σελήνης, αλλά και να σας ενημερώσει για
επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
Φυσικά, θα αναλάβει να καταγράψει κάθε
μορφή άσκησής σας, επιτρέποντάς σας
να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από
100 workout modes, ανάμεσα στα οποία
περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως
πεζοπορία, snowboard και σκι. Αξιοσημείωτο
ότι έρχεται με ενσωματωμένο GPS και το
χαρακτηριστικό Route Back, που σας οδηγεί
με ασφάλεια στο σημείο όπου ξεκινήσατε
μία διαδρομή. Φυσικά, δεν απουσιάζει ο
αισθητήρας καρδιακών παλμών αλλά και
ο SpO2 sensor, ενώ διαθέτει λειτουργία
παρακολούθησης ύπνου και stress monitor.
Το Honor Watch GS Pro διαθέτει
επεξεργαστή Kirin A1, κυκλική οθόνη με
διάμετρο 1,39 ίντσες και ανάλυση 454x454
pixels, καθώς και μπαταρία χωρητικότητας
750 mAh που μπορεί να του προσφέρει έως
25 μέρες αυτονομίας (ακόμη και με το GPS
ανοικτό η αυτονομία του φτάνει έως και τις 100
ώρες). Έχει ακόμη ενσωματωμένο ηχείο και
μικρόφωνο, ενώ μπορεί να συνδεθεί τόσο με
Android όσο και με iOS smartphones.
Το Honor Watch GS Pro κυκλοφορεί σε τρία
ξεχωριστά χρώματα, Camo Blue, Charcoal
Black και Marl White.
Το Honor Watch ES, από την άλλη, αποτελεί
ένα ελαφρύ και προσιτό smartwatch με
ορθογώνια AMOLED οθόνη αφής 1,64 ιντσών

ανάλυσης 456x280 pixels που υποστηρίζει
προσωποποιημένα watch faces. Μπορεί
να αντέξει έως και 50 μέτρα κάτω από το
νερό, υποστηρίζει SpO2 για να παρακολουθεί
τα επίπεδα του οξυγόνου στο αίμα, ενώ
διαθέτει 44 animated exercise modes
και 95 workout modes. Έρχεται ακόμη με
αισθητήρα καρδιακών παλμών, λειτουργία
παρακολούθησης κύκλου, παρακολούθηση
ύπνου και stress monitor, ενώ διαθέτει έως 10
μέρες διάρκεια ζωής μπαταρίας.
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IFA
2020
Η Huawei δείχνει τη δέσμευσή της
στην ευρωπαϊκή αγορά

Μπορεί η φετινή IFA 2020 να μην είχε καμία
σχέση με τις προηγούμενες, όμως η Special
Edition που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο
είχε αρκετά πράγματα να μας πει. Η Huawei
έδωσε δυναμικό “παρών” στην έκθεση
και αυτή τη δύσκολη χρονιά, αποτελώντας
μάλιστα τον μοναδικό major κατασκευαστή
smartphones που είχε φυσική παρουσία
με booth (στο οποίο υπήρχε ξεχωριστός
χώρος και για τα νέα προϊόντα της Honor), ενώ
παράλληλα πραγματοποίησε και συνέντευξη
τύπου. Η εταιρεία θέλησε με αυτό τον τρόπο
να δείξει τη δέσμευση και αφοσίωσή της
στους Ευρωπαίους καταναλωτές, αλλά και
τη σημασία που δίνει συνολικά στην Ευρώπη
το επόμενο διάστημα.
Το εντυπωσιακό boοth της Huawei ήταν ίσως
το μόνο στη φετινή διοργάνωση που θύμιζε
IFA προηγούμενων ετών. Παρόλο που η
εταιρεία δεν παρουσίασε νέα προϊόντα στην
έκθεση, το “παρών” έδωσε ένα μεγάλο μέρος
της τρέχουσας γκάμας της εταιρείας.
Ανάμεσά τους τα P40 και P40 Pro, οι νεότερες
ναυαρχίδες της εταιρείας, το Huawei MatePad

Pro, το Huawei MateBook, αλλά και το
Huawei P40 Lite 5G.
Η εταιρεία διοργάνωσε ωστόσο και
συνέντευξη τύπου, όπου η λέξη commitment
(“δέσμευση/αφοσίωση”) κυριάρχησε στην
virtual ομιλία του Walter Ji, CEO Huawei
Europe.

«Αντί να αναφέρω τις λεπτομέρειες των νέων
προϊόντων μας, θα ήθελα να σας πω την
πραγματική ιστορία της Huawei στην Ευρώπη”
σημείωσε ο Ji. Για την εταιρεία, άλλωστε,
η Ευρώπη αποτελεί μία αγορά στην οποία
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και, όπως σημείωσε
συνεχίζει να επενδύει, ακόμη και σε αυτή τη
δύσκολη περίοδο του Covid-19.
Υπενθύμισε π.χ. ότι η Huawei στην Ιταλία
(την ευρωπαϊκή χώρα που επηρεάστηκε
περισσότερο στην αρχή της παγκόσμιας
κρίσης του Covid-19) επέτρεψε την ανταλλαγή
πληροφοριών και πόρων μεταξύ ιταλικών
νοσοκομείων, γιατρών και των Κινέζων
ομολόγων τους, μέσω της τεχνολογίας της και
της Welink cloud collaboration platform.
Αναφέρθηκε, ωστόσο, και στη στρατηγική
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1+8+Ν της εταιρείας που αφορά ένα
ολόκληρο οικοσύστημα προϊόντων,
αλλά και υπηρεσιών και υποδομών
που περιστρέφονται γύρω από αυτό.
Σημείωσε μάλιστα την επένδυση άνω
των 82 δισεκατομμυρίων δολαρίων
σε έρευνα και ανάπτυξη τα τελευταία
10 χρόνια (η Huawei είναι ο πέμπτος
μεγαλύτερος επενδυτής στον τομέα του
R&D στον κόσμο).
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε φυσικά και
στο AppGallery, το οποίο διαθέτει 460
εκατομμύρια ενεργούς χρήστες το
μήνα και 700 συσκευές Huawei, με την
εταιρεία να διασφαλίζει ότι οι Ευρωπαίοι
καταναλωτές μπορούν να συνεχίσουν να
απολαμβάνουν τα προϊόντα της, παρά την
απουσία υπηρεσιών Google.
Η εταιρεία υπενθύμισε σε όλους πόσο
συνέβαλε στην οικονομία της ΕΕ
χρηματοδοτώντας ευρωπαϊκές start
ups, με τον Ji να σημειώνει ότι η Huawei
αποτελεί ένα σημαντικό “γρανάζι”
στην ευρωπαΪκή ανάπτυξη. Απασχολεί

περισσότερα από 11.000 άτομα σε
ολόκληρη την ήπειρο, διαθέτει δύο
κεντρικά γραφεία (στην Πολωνία και
τη Γερμανία) καθώς και 23 ερευνητικά
κέντρα, ενώ μόνο το 2019 δημιούργησε
περί τις 223.000 θέσεις εργασίας στην
Ευρώπη.
Ο Walter Ji ανακοίνωσε ακόμη το
επερχόμενο άνοιγμα 50 νέων φυσικών
καταστημάτων σε όλη την Ευρώπη,
σε χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία,
το Βέλγιο, η Ιταλία, η Γερμανία και το
Ηνωμένο Βασίλειο. Από αυτά τα 50
καταστήματα, τα 8 θα είναι flagship, ενώ
τα άλλα 42 είναι “experience stores».

«Θα προτιμούσαμε να κλείσουμε την
Huawei, παρά να κάνουμε οτιδήποτε θα
μπορούσε να βλάψει τα συμφέροντα
των πελατών μας, προς όφελός μας»,
σημείωσε, τέλος, πραγματοποιώντας
αναφορά στην προσοχή που δίνει η
εταιρεία σε ζητήματα ιδιωτικότητας.
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NΈΑ
WEARABLES
MOVETIME FAMILY WATCH
MT43A & MOVEAUDIO S200
TRUE WIRELESS HEADPHONES

TLC
ΣΤΗΝ IFA 2020
ΑΠΌ ΤΗΝ

Πλούσιες οι ανακοινώσεις από την TCL mobile στο πλαίσιο της
φετινής IFA 2020. Βρεθήκαμε στη συνέντευξη τύπου της εταιρείας,
όπου ανακοινώθηκαν μεταξύ άλλων τα νέα της wearables.
Είδαμε το MOVETIME Family Watch
MT43A, ένα smartwatch σύνδεση 4G, handsfree two-way calling, αυτόματη ανίχνευση
πτώσης, παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού
και υπενθυμίσεις φαρμάκων, μία συσκευή
που έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθάει τους
ηλικιωμένους να διατηρούν την ανεξαρτησία
τους.
Διαθέτει λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης
πτώσης, η οποία εντοπίζει πότε ο χρήστης
πέφτει και στέλνει άμεση ειδοποίηση (εντός
60 δευτερολέπτων) σε επαφές έκτακτης
ανάγκης με την ακριβή τοποθεσία. Ο χρήστης
μπορεί φυσικά να απορρίψει την ειδοποίηση
εάν δεν υπάρχει κίνδυνος.
Το MOVETIME Family Watch MT43A
παρακολουθεί επίσης τον καρδιακό ρυθμό
και ειδοποιεί το χρήστη για ακανόνιστη
δραστηριότητα, όπως επιταχυνόμενο ή
βραδύτερο καρδιακό ρυθμό.
Κυκλοφορεί σε σκούρο γκρι και μαύρο
χρώμα, ενώ διαθέτει οθόνη αφής AMOLED

41 x 48,5 mm, βελτιστοποιημένα μεγαλύτερα
εικονίδια, καθώς και γραφικά σχεδιασμένα
για ηλικιωμένους. Η συσκευή είναι ακόμη
ανθεκτική στο νερό και τη σκόνη σύμφωνα με
το πρότυπο IP67.
Επιπλέον, είδαμε τα MOVEAUDIO S200
true wireless headphones, ένα νέο ζευγάρι
ασύρματων ακουστικών που αξιοποιούν
την τεχνολογία μείωσης θορύβου ENC
και διαθέτουν τέσσερα ενσωματωμένα
μικρόφωνα εστιάζοντας στη φωνή σας.
Παρέχουν διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και
3,5 ώρες σε μία χρήση ή έως και 23 ώρες
όταν χρησιμοποιούνται με τη θήκη φόρτισης.
Η θήκη φόρτισης διαθέτει εξαιρετικά λεπτή
σχεδίαση που ταιριάζει απόλυτα στην παλάμη
ή στην τσέπη σας.
Τα MOVEAUDIO S200 true wireless
headphones διατίθενται σε τρεις επιλογές
χρώματος: λευκό, μαύρο και μπλε. Θα είναι
παγκοσμίως διαθέσιμα από το τέλος του μήνα.

15

BERLIN

16

Η REALME
ΣΤΗΝ IFA
2020

Τα νέα προϊόντα της «έξυπνης εποχής»
του 5G και του AIoT

Η πρώτη παρουσία της Realme στην IFA
πραγματοποιήθηκε στη φετινή έκθεση
με συνέντευξη τύπου της εταιρείας.
Σημειώνοντας το φιλόδοξο στόχο της να
μπει στα top5 brands στην Ευρώπη έως
τα τέλη του 2021, o Madhav Sheth, CEO
Realme Europe, έδωσε μια γεύση από τα
επερχόμενα προϊόντα της εταιρείας σε
mobile και ΑIoT. Έτσι, πήραμε μία πρώτη
εικόνα από το νέο Realme Watch S Pro,
το νέο smartwatch της εταιρείας με round
AMOLED display, αλλά και τα Realme Buds
Airs Pro και Buds Wireless Pro.
Στο κομμάτι του ΑIoT γνωρίσαμε προϊόντα
όπως η Realme Smart Bulb με υποστήριξη

16 εκατ. χρωμάτων, 1700K-6500K Color
Temperature και 13 χρόνια ζωής, η Smart
Cam 360° με 1080p FHD video recording,
3D noise-cancelling algorithm, Infrared
night vision και μηχανικό gimbal για 360°
panoramic vision, αλλά και η Realme
Smart TV 55” με υποστήριξη 108%
NTSC colour gamut. Η εταιρεία ανέφερε
ότι έχει στα σχέδιά της να λανσάρει πάνω
από 50 AioT products μέσα στο 2020
και πάνω από 100 συνολικά το 2021.
Επιβεβαίωσε, τέλος, το ευρωπαϊκό
λανσάρισμα της 5G σειράς Realme 7, ενώ
είχαμε και ένα teaser από το παγκόσμιο
λανσάρισμα της Narzo 20 Series.
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ΝΈΟ
MICROSOFT
SURFACE
LAPTOP GO
Σύντομα και στην Ελλάδα

Η Microsoft ανακοίνωσε το νέο Surface
Laptop Go, σημειώνοντας πως πρόκειται
για τον ελαφρύτερο και πιο προσιτό
φορητό υπολογιστή Surface που έχουμε
δει έως σήμερα. Έρχεται με οθόνη
αφής PixelSense με διαγώνιο 12,4
ιντσών και ανάλυση 1536 x 1024 pixels,
επεξεργαστή Intel Core i5 10ης γενιάς,
έως 8GB LPDDR4x RAM και έως 256GB
αποθηκευτικό χώρο SSD.
Διαθέτει μεγάλη επιφάνεια αφής και
πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους με
απόσταση πλήκτρων 1,3 mm. Έχει ακόμη
Fingerprint Power Button με One

Touch sign-in μέσω Windows Hello
σε επιλεγμένα μοντέλα και υπόσχεται
διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 13
ώρες (υπάρχει δυνατότητα γρήγορης
φόρτισης). Έρχεται με εμπρόσθια κάμερα
720p HD f / 2.0, omnisonic ηχεία με Dolby
Audio και διπλά μικρόφωνα studio. Το
βάρος του φτάνει τα 790 γραμμάρια.
Το Microsoft Surface Laptop Go διατίθεται
σε Ice Blue, Sandstone και Platinum
αποχρώσεις. Οι πληροφορίες θέλουν το
νέο Microsoft Surface Laptop Go να
καταφθάνει σύντομα και στην ελληνική
αγορά.

Η Microsoft παρουσίασε το νέο Surface Pro
X με επεξεργαστή SQ2 και διάρκεια ζωής
μπαταρίας 15 ωρών

Το Surface Pro X κυκλοφόρησε πέρυσι ως
μία προσπάθεια της Microsoft να λανσάρει
ένα προϊόν με ό,τι υπόσχεται ένας ARMbased υπολογιστής. Τώρα γνωρίζουμε την
ανανεωμένη έκδοσή του, που διαθέτει slim &
light design, νέους επεξεργαστές Microsoft
SQ 2 και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας του που φτάνει τις 15 ώρες.
Η συσκευή διαθέτει οθόνη PixelSense
13 ιντσών με ανάλυση 2880x1920 pixels,
8 ή 16GB RAM, 128, 256 ή 512GB SSD,
5MP front-facing και 10MP rear-facing
autofocus cameras. Το βάρος της φτάνει
τα 774 γραμμάρια, ενώ ανάμεσα στα νέα
αξεσουάρ που παρουσίασε γι’ αυτήν η
Microsoft περιλαμβάνονται τα Designer

Compact Keyboard, Number Pad, 4K Wireless
Display Adapter, Bluetooth Ergonomic Mouse
και Modern Mobile Mouse. Η Microsoft θα
συνεχίσει τη διάθεση των παλαιότερων
μοντέλων με τον επεξεργαστή Microsoft SQ
1, ενώ ο νεότερος επεξεργαστής SQ2 θα
βρίσκεται μόνο στα νέα κορυφαία μοντέλα
της.
Από την κυκλοφορία του Surface Pro X
πέρυσι, υπήρξαν αρκετές βελτιώσεις στο
οικοσύστημα ARM των Windows, όπως μια
νέα έκδοση του Microsoft Teams που έχει
βελτιστοποιηθεί για Windows σε ARM και ένα
update στο Visual Studio που του επιτρέπει να
τρέχει εγγενώς.
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XIAOMI MI
10T PRO &
MI 10T
Η mobile δημιουργικότητα και
εξερεύνηση στο επόμενο επίπεδο
εργαλεία για να καταγράφουν τις
σημαντικότερες στιγμές. Επίσης, χάρη
στη μπροστινή κάμερα 20MP που
διαθέτει, εξασφαλίζονται υπέροχες selfie
ή βιντεοκλήσηεις.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Xiaomi
πρωτοπορεί στην κατηγορία κάμερας
108MP - από την κυκλοφορία της πρώτης
κάμερας smartphone 108MP μέχρι
την εισαγωγή αμέτρητων καινοτομιών
λογισμικού φωτογραφίας τον τελευταίο
χρόνο. Το Mi 10T Pro συνεχίζει την
κληρονομιά της εταιρείας στην εξαιρετικά
υψηλή ανάλυση με υποστήριξη OIS και
βίντεο ανάλυσης 8K. Το Mi 10T διαθέτει
μια εντυπωσιακή κύρια κάμερα 64MP.
Δεν σταματά όμως εδώ -τόσο το Mi 10T
Pro όσο και το Mi 10T διαθέτουν σύστημα
τριπλής κάμερας με φακό εξαιρετικά
ευρείας γωνίας 13MP και κάμερα 5MP
macro, διαθέτοντας έτσι τα απαραίτητα

Με βάση την υφιστάμενη τεχνολογία
της Xiaomi, τα μοντέλα Mi 10T Pro και
Mi 10T προσφέρουν νέες εξαιρετικές
δυνατότητες λογισμικού επεξεργασίας
φωτογραφιών. Οι έξι αυτόνομες
λειτουργίες μακράς έκθεσης επιτρέπουν
σε οποιονδήποτε να πραγματοποιήσει
καλλιτεχνικές λήψεις, από ένα
κινούμενο πλήθος -εστιάζοντας σε ένα
αδρανές υποκείμενο και θολώνοντας
το δυναμικό περιβάλλον του- μέχρι τα
αστρικά μονοπάτια - δημιουργώντας
εφέ έναστρου ουρανού. Χάρη στη
λειτουργία Photo Clones μπορεί κάποιος
να τραβήξει φωτογραφία του εαυτού
του έως και τέσσερις φορές σε μία μόνο
λήψη. Επιπλέον, η λειτουργία Timed burst
προσφέρει ατελείωτες ευκαιρίες για
διασκέδαση, επιτρέποντας στους χρήστες
να πραγματοποιούν λήψεις φωτογραφιών
με χρονικό κενό, οι οποίες μπορούν
επίσης να μετατραπούν σε βίντεο, ενώ
τρία νέα φίλτρα -τα Cyberpunk, Gold
vibes και Black ice- συμβάλλουν στην
προσθήκη της επιθυμητής διάθεσης στις
φωτογραφίες.

Το μοντέλο Xiaomi Mi 10T Pro (8GB + 256GB) θα είναι διαθέσιμο στα €649
και το μοντέλο Xiaomi Mi 10T (8GB + 128GB) θα είναι διαθέσιμο στα €549
και αναμένονται στην Ελλάδα πριν το τέλος Οκτωβρίου.

Εξαιρετική άνεση χάρη στην οθόνη
144Hz τεχνολογίας Adaptive Sync
True Color
Τα μοντέλα Mi 10T Pro και Mi 10T διαθέτουν
μία από τις καλύτερες επίπεδες οθόνες που
διαθέτουν τα σύγχρονα smartphones, με
κορυφαίο ρυθμό ανανέωσης τα 144Hz. Παρά
το γεγονός ότι οι οθόνες με υψηλό ρυθμό
ανανέωσης έχουν συχνά υψηλή κατανάλωση
ενέργειας και ασυνεπή ρυθμό εναλλαγής
καρέ, η οθόνη της Xiaomi τεχνολογίας
Adaptive Sync αντιστοιχεί αυτόματα τον
ρυθμό καρέ του περιεχομένου, ώστε να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις κάθε χρήστη.
Με εύρος χρωμάτων P3 και τεχνολογία
TrueColor, η οθόνη προσφέρει ένα εξαιρετικά
ευρύ φάσμα χρωμάτων με ακριβείς
αποχρώσεις. Η λειτουργία ανάγνωσης 3.0
προσομοιώνει την υφή του χαρτιού για να
προστατεύει τα μάτια του χρήστη, ενώ η
οθόνη Sunlight 3.0 βελτιώνει αυτόματα την
αντίθεση και προσαρμόζει τον δυναμικό
χρωματικό κορεσμό σε εξωτερικούς χώρους.
Με ενσωματωμένο αισθητήρα φωτισμού
περιβάλλοντος 360°, η οθόνη μπορεί να
προσαρμόσει έξυπνα τη φωτεινότητα ακόμη
και σε συνθήκες οπίσθιου φωτισμού.

Ενισχύει τη δημιουργικότητα και
εισάγει στον κόσμο του παιχνιδιού με
το Qualcomm Snapdragon 865
Με την υποστήριξη της τεχνολογίας
Qualcomm Snapdragon 865, τα μοντέλα

Mi 10T Pro και Mi 10T προσφέρουν μεγάλη
εξοικονόμηση ισχύος, απόδοση και
συνδεσιμότητα 5G. Η Xiaomi συμπεριέλαβε
μια ευρεία γκάμα ζωνών 5G, διασφαλίζοντας
τη συμβατότητα με περισσότερα δίκτυα
και σε περισσότερες τοποθεσίες από
πριν. Οι χρήστες θα βιώσουν επίσης την
υπέρτατη εμπειρία gaming χάρη στη μονάδα
επεξεργασίας γραφικών Qualcomm Adreno
650. Μαζί με τις προδιαγραφές UFS3.1 και
LPDDR5, οι συσκευές παρουσιάζουν τις
κορυφαίες ROM και RAM που υπάρχουν σε
smartphone σήμερα.

Δυνατή μπαταρία 5.000 mAh με
πρόσθετες δυνατότητες για να
παραμένει η συσκευή ενεργή όλη την
ημέρα
Τα μοντέλα Mi 10T Pro και Mi 10T διαθέτουν
μία από τις πλέον γνωστές μπαταρίεςναυαρχίδες της Xiaomi: μια δυνατή μπαταρία
5.000 mAh. Με ενσωματωμένη τεχνολογία
βελτιστοποίησης ισχύος της μπαταρίας, τα
smartphone απελευθερώνουν περισσότερη
ισχύ για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.
Όταν απαιτείται ενίσχυση, δεν θα χαθεί ούτε
στιγμή χάρη στην τεχνολογία MMT (Middle
MDLI tab) και σε μια εξαιρετικά γρήγορη
και μοναδικά σχεδιασμένη διαδικασία
ενσύρματης φόρτισης 33W - η οποία γίνεται
ακόμη πιο βολική στον φορτιστή 33W που
διατίθεται μαζί με τη συσκευή.
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SAMSUNG
GALAXY
S20 FE
Όλες οι δημοφιλείς
λειτουργίες των Fans
σε προσιτή τιμή

καινοτομίες ιδιαίτερα δημοφιλείς στους
Fans των Galaxy προϊόντων, σε προσιτή
τιμή. Το Galaxy S20 FE έρχεται για να
προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε
ακόμα περισσότερους καταναλωτές, σε
μία χρονική συγκυρία που η πανδημία
έχει αλλάξει την καθημερινότητα και
η τεχνολογία, πλέον, διαδραματίζει
σημαντικότερο ρόλο στη ζωή των
ανθρώπων. Η Samsung επέλεξε
κορυφαίες λειτουργίες από τη σειρά
Galaxy S20, όπως την εξαιρετική οθόνη
120Hz για ομαλή πλοήγηση, την κάμερα
με δυνατότητες ΑΙ, το προηγμένο
chipset, την ταχύτατη συνδεσιμότητα
5G, τη μπαταρία μεγάλης διάρκειας,
την επεκτάσιμη χωρητικότητα, και
τα συνδύασε με ένα λιτό, premium
σχεδιασμό, για να δημιουργήσει το
ολοκαίνουριο Galaxy S20 FE.

Βελτιωμένος τρόπος προσωπικής
έκφρασης

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε
το Galaxy S20 Fan Edition (FE),
την καινούρια προσθήκη στη σειρά
Galaxy S20. Το Galaxy S20 FE είναι ένα
premium smartphone που προσφέρει

Στις μέρες μας, ο καλύτερος τρόπος
προσωπικής έκφρασης είναι η
λήψη φωτογραφιών και βίντεο και η
κοινοποίησή τους. Για αυτόν το λόγο,
το Galaxy S20 FE διαθέτει κάμερα
επαγγελματικού επιπέδου σε συνδυασμό
με την κάμερα selfie 32ΜΡ με τεχνολογία
tetra-binning που επιτρέπει την άμεση
αποτύπωση μιας αξιομνημόνευτης
εικόνας. Με τους μεγάλους αισθητήρες
εικόνας του Galaxy S20 FE και την
επεξεργασία πολλαπλών καρέ, η

αποτύπωση ευκρινέστερων εικόνων -ακόμα
και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού- γίνεται
απλά και άμεσα. Στη νυχτερινή λειτουργία, η
επεξεργασία πολλαπλών καρέ σε συνδυασμό
με τις ενσωματωμένες δυνατότητες ΑΙ,
σταθεροποιεί τις λήψεις εν κινήσει, για ακόμα
καλύτερα αποτελέσματα.
Επιπλέον, το πανίσχυρο 30X Space Zoom
του Galaxy S20 FE επιτρέπει τις λήψεις από
πολύ μακριά. Καθώς η επεξεργασία και ο
διαμοιρασμός φωτογραφιών και βίντεο είναι
σημαντικές λειτουργίες για τους χρήστες,
το Galaxy S20 FE διευκολύνει τη δημιουργία
και επεξεργασία εκπληκτικών φωτογραφιών
και βίντεο, επαγγελματικού επιπέδου, σε
πραγματικό χρόνο. Για την καλύτερη έκφραση

του προσωπικού στυλ, το Galaxy S20 FE
κυκλοφορεί σε έξι ζωντανά χρώματα, για να
συμπληρώσει κάθε ύφος και εμφάνιση, με
χαρακτηριστικά στοιχεία από το design της
κομψής σειράς Galaxy S20. Οι διαθέσιμες
αποχρώσεις περιλαμβάνουν τα Cloud Red,
Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint,
Cloud Navy και Cloud White. Ακόμα, διαθέτει
premium haze φινίρισμα που ελαχιστοποιεί τα
δακτυλικά αποτυπώματα και τις μουτζούρες.

Απολαυστικά ενισχυμένη εμπειρία
Καθώς το smartphone αποτελεί το επίκεντρο
της καθημερινότητας, είναι σημαντικό να
διασφαλίζεται η βέλτιστη εμπειρία, από
τον σχεδιασμό έως και την απόδοση. Η
Samsung εξόπλισε το Galaxy S20 FE με έναν
προηγμένο επεξεργαστή και τη δυνατότητα
συνδεσιμότητας 5G για να πετύχει μια
απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης. Το Galaxy
S20 FE είναι η ιδανική συσκευή για ομαλή
πλοήγηση ή παρακολούθηση βίντεο, χάρη
στην Infinity-O Super AMOLED οθόνη 6,5
ιντσών, με ρυθμό ανανέωσης 120Hz.
Το Galaxy S20 FE συνδέεται απρόσκοπτα
στο οικοσύστημα προϊόντων Galaxy, όπως
για παράδειγμα με τα Galaxy Buds Live και το
Galaxy Fit2.

Αυξημένες επιδόσεις, μειωμένο
άγχος
Η Samsung εξόπλισε το Galaxy S20 FE με
μπαταρία μεγάλης διάρκειας 4.500mAH,
πανίσχυρη απόδοση επεξεργαστή και
δυνατότητα υπερ-ταχείας φόρτισης, για
να βοηθήσει τους χρήστες να κάνουν όσα
αγαπούν, χωρίς να ανησυχούν για τη διάρκεια
της μπαταρίας τους. Κι επειδή η ζωή μπορεί να
γίνει απρόβλεπτη, το Galaxy S20 FE διαθέτει
πιστοποίηση ΙΡ68 για ανθεκτικότητα στο νερό
και τη σκόνη. Για να έχουν πάντα πρόσβαση
στην τελευταία τεχνολογία, οι χρήστες Galaxy
θα λάβουν αναβαθμίσεις τριών γενιών
λειτουργικού συστήματος Android (OS). Έτσι,
το Galaxy S20 FE θα είναι ενημερωμένο με
τις πιο σύγχρονες λειτουργίες και τα νεότερα
συστήματα ασφαλείας της Samsung.
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GOOGLE
PIXEL 5 &
PIXEL 4A 5G

5
Πρεμιέρα με
επεξεργαστή
Snapdragon
765G, 5G
και ultrawide
cameras

4
Η Google παρουσίασε δύο νέα μοντέλα που
φέρνουν την οικογένεια Pixel στην εποχή
του 5G. Θα είναι φυσικά από τις πρώτες
συσκευές που τρέχουν το Android 11, ενώ
έρχονται με το chipset Snapdragon 765G
ώστε η τιμή τους να κρατηθεί σε όσο γίνεται
πιο προσιτά επίπεδα.
Το Google Pixel 5 έρχεται με οθόνη με
διαγώνιο 6 ιντσών ανάλυσης 1080p+ με
ρυθμό ανανέωσης 90Hz, επεξεργαστή
Snapdragon 765G, 8GB RAM, 128GB
αποθηκευτικό χώρο και μπαταρία 4.080mAh
με φόρτιση στα 18W. Η συσκευή είναι
πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο IP68
για αντοχή στη σκόνη και το νερό.
Το Pixel 5 διαθέτει κύρια κάμερα 12.2MP
με μέγεθος pixel 1,4um, αλλά και αισθητήρα
ultra-wide angle 16MP με διάφραγμα f/2.2
και μέγεθος pixel 1,0um. Διαθέσιμος είναι
ακόμη αισθητήρας 8MP όσον αφορά τη selfie
camera.
Οι προπαραγγελίες για το Google Pixel 5
έχουν ξεκινήσει πριν από τη διαθεσιμότητά
του σε οκτώ χώρες στις 15 Οκτωβρίου και
στις ΗΠΑ στις 29 Οκτωβρίου. Η ευρωπαϊκή
τιμή του είναι 630 ευρώ. Το Pixel 4a 5G
διαθέτει OLED οθόνη 6,2 ιντσών με

ρυθμό ανανέωσης 90Hz, επεξεργαστή
Snapdragon 765G, 6GB RAM και 128GB
αποθηκευτικού χώρου. Έρχεται με
μπαταρία χωρητικότητας 3.885mAh ενώ,
και σε αυτή την περίπτωση, συναντάμε
κύρια κάμερα 12MP και αισθητήρα ultrawide στα 16MP. Σε αντίθεση με το Pixel
5, πάντως, διαθέτει headphone jack
3.5mm και δεν έχει κάποια πιστοποίηση
αδιαβροχοποίησης.
Η ευρωπαϊκή τιμή του είναι 500 ευρώ και
οι προπαραγγελίες θα ξεκινήσουν στις 5
Νοεμβρίου, πριν από τη διαθεσιμότητά του
στις 19 του ίδιου μήνα.
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OLEDWX TV
Αποκτήστε ένα έργο τέχνης
στο σπίτι σας
Η LG παρουσιάζει τη νέα OLEDWX
65 ιντσών wallpaper τηλεόραση
που ξεχωρίζει για τον εξαιρετικά λεπτό
σχεδιασμό της και τη δυνατότητα
επιτοίχιας τοποθέτησης. Το νέο
μοντέλο αποδίδει βαθύτερο μαύρο,
έντονες λεπτομέρειες και πλουσιότερα
χρώματα, χάρη στα 100 εκατομμύρια
αυτοφωτιζόμενα δευτερεύοντα
pixel, ενώ ενσωματώνει τον 4K
έξυπνο επεξεργαστή α9 3ης γενιάς,
προσφέροντας μια εντυπωσιακή εμπειρία
θέασης. Χρησιμοποιώντας deep learning
αλγορίθμους, ο επεξεργαστής αναλύει

και βελτιστοποιεί το περιεχόμενο της
οθόνης, παρέχοντας πιο ευκρινείς
εικόνες, καλύτερη φωτεινότητα και
εξαιρετικό ήχο. Μέσω του αλγόριθμου
AI, γίνεται μια αρκετά πειστική μίξη του
δικάναλου ήχου σε ήχο surround 5.1,
ενώ με το Adaptive Sound Control,
οι φωνές των εκφωνητών ειδήσεων
είναι πιο καθαρές και τα ηχητικά εφέ
των ταινιών πιο ζωντανά. Ως προς τον
σχεδιασμό, η OLEDWX τηλεόραση σε
μορφή ταπετσαρίας, που έχει βραβευθεί
με If Design Award και Red Dot Design
Award, επιτρέπει την τοποθέτησή της

πιο κοντά στον τοίχο, στα 3,85 χιλιοστά,
δένοντας αρμονικά με το εσωτερικό
του χώρου και προσθέτοντας μια νότα
κομψότητας.
Παράλληλα, διαθέτει το LG ThinQ, το οποίο
αντιλαμβάνεται απλές φωνητικές εντολές
και επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν
το οικιακό Internet of Things οικοσύστημά
τους με αναγνώριση της ανθρώπινης φωνής,
χωρίς κανένα τηλεχειριστήριο. Επίσης, με
τους ενσωματωμένους βοηθούς Google
Assistant και Amazon Alexa, η τηλεόραση
LG OLED κάνει την καθημερινότητα ακόμα
πιο εύκολη. Μεταξύ των προηγμένων
χαρακτηριστικών της OLEDWX, είναι
και το Dolby Vision IQ, που ρυθμίζει τη
φωτεινότητα, το χρώμα και την αντίθεση
της οθόνης ανάλογα με το είδος της
ταινίας και τις συνθήκες φωτισμού, αλλά
και το Dolby Atmos που προσφέρει μια
καθηλωτική εμπειρία ήχου, για μέγιστη
ψυχαγωγία. Επιπλέον, ενσωματώνει το
FILMMAKER MODE, με το οποίο οι εικόνες
αποδίδονται όπως ακριβώς είχαν προοριστεί
να προβάλλονται. Ταυτόχρονα, μέσα από

την πλατφόρμα της LG, οι θεατές μπορούν
να παρακολουθήσουν μια ευρεία γκάμα
περιεχομένου στο Apple TV app, στο
Disney+ και στο Netflix. Ακόμη, χάρη στη
λειτουργία OLED Motion, μπορούν να δουν
κάθε γρήγορη και ανεπαίσθητη κίνηση στους
αθλητικούς αγώνες χωρίς θάμπωμα.
Η συγκεκριμένη τηλεόραση σχεδιάστηκε
για να καλύψει και τις ανάγκες των gamers,
καθώς διακρίνεται για τον υψηλότερο
ρυθμό καρέ, τον 1ms χρόνο απόκρισης, το
HGiG και τις λειτουργίες VRR (μεταβλητός
ρυθμός ανανέωσης), ALLM (λειτουργία
αυτόματου χαμηλού λανθάνοντα χρόνου)
και eARC (ενισχυμένο κανάλι επιστροφής
ήχου), που πληρούν τις προδιαγραφές HDMI
2.1., για παιχνίδια με γρήγορη κίνηση και
ομαλά συγχρονισμένα γραφικά.
Τέλος, ενσωματώνοντας τη λειτουργία
Eye Comfort υπερβαίνει τα πρότυπα που
αφορούν το μπλε φως, το τρεμόπαιγμα
και την εικόνα υψηλής ποιότητας και είναι
πιστοποιημένη από την TûV Rheinland, ώστε
ο φωτισμός που εκπέμπεται να μην ενέχει
φωτοβιολογικό κίνδυνο.
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SONOS ARC
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H έξυπνη μπάρα ήχου ανώτερης ποιότητας
Η Sonos παρουσίασε τους προηγούμενους μήνες τη Sonos
Arc, την έξυπνη μπάρα ήχου ανώτερης ποιότητας που
φέρνει τον καθηλωτικό, κινηματογραφικής ποιότητας ήχο
στα σπίτια όλου του κόσμου.

Η Arc στηρίζεται στις πρωτοποριακές
καινοτομίες της Sonos στον τομέα του
οικιακού κινηματογράφου, με λογισμικό
ήχου που προσφέρει στους ακροατές
εξαιρετική λεπτομέρεια, κρυστάλλινα
καθαρούς διαλόγους και εντυπωσιακά
μπάσα, με υποστήριξη Dolby Atmos.
Όντας πολλά περισσότερα από μια
μπάρα ήχου, η Arc παρέχει εξαιρετικό
ήχο σε ο,τιδήποτε και αν επιλέξετε
να κάνετε stream, βελτιστοποιώντας
τον ήχο για όλα, από τις εκπομπές της
τηλεόρασης μέχρι τη μουσική, τα podcast
και το ραδιόφωνο όταν η τηλεόραση
είναι κλειστή. Με τη βοήθεια της νέας
πλατφόρμας εμπειρίας ήχου της Sonos,
η Arc παρέχει κινηματογραφικό ήχο
με ευκολία στη χρήση και απίστευτες
επιλογές όσον αφορά το τι θα ακούσετε,
πώς θα το χειριστείτε και πώς θα
επεκτείνετε το σύστημά σας. «Το
σπίτι ποτέ δεν έπαιζε τόσο σημαντικό
ρόλο στην καθημερινότητά μας όσο
τον τελευταίο καιρό και εμείς πάντα
προσπαθούσαμε να κάνουμε το σπίτι πιο
ευχάριστο με εξαιρετικά προϊόντα ήχου

και νέες εμπειρίες. Η Arc δίνει φωνή στις
αγαπημένες μας εκπομπές και στους
αγαπημένους μας καλλιτέχνες όπως
ποτέ άλλοτε,» σχολίασε ο Patrick Spence,
CEO της Sonos. «Ο στόχος μας είναι να
μετατρέψουμε οποιοδήποτε δωμάτιο με
τηλεόραση σε έναν χώρο όπου μπορείτε
εύκολα να απολαύσετε όλο το μουσικό και
τηλεοπτικό περιεχόμενο μετάδοσης ροής
που υπάρχει σήμερα. Η Arc υποδεικνύει
τη δέσμευσή μας στον εξαιρετικό ήχο και
τον προηγμένο σχεδιασμό και θέτει νέα
πρότυπα στις μπάρες ήχου.»

Γνωρίστε τη Sonos Arc
Βραβευμένες σειρές και ταινίες
μεταδίδονται σε σπίτια σε ολόκληρο
τον κόσμο, τώρα με ακόμα υψηλότερης
ανάλυσης ήχο. Σήμερα, περισσότερες
από 25 υπηρεσίες video streaming και
πάροχοι TV υποστηρίζουν περιεχόμενο
Dolby Atmos, προσφέροντας δυνατές
εμπειρίες οικιακού κινηματογράφου

στο σαλόνι του σπιτιού σας. Η είναι μία
έξυπνη, ανώτερης ποιότητας μπάρα ήχου
που προσφέρει ένα πολυδιάστατο ηχητικό
πεδίο και εντυπωσιακά μπάσα. Έντεκα drivers
υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων
δύο upward firing drivers για τρισδιάστατο
ήχο, παράγουν εντυπωσιακή ευκρίνεια,
λεπτομέρεια και βάθος. Σχεδιασμένη σε
συνεργασία με βραβευμένους με Όσκαρ
μηχανικούς ήχου, η Arc προσαρμόζει το
ηχητικό προφίλ της μέσω λογισμικού,
λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον χώρο στον
οποίο τοποθετείται και αφετέρου το ηχητικό
περιεχόμενο (στέρεο, Dolby Audio 5.1, ή
Dolby Atmos).
Οι ακροατές μπορούν να βελτιστοποιήσουν
περαιτέρω τον ήχο της Arc μέσω της
εφαρμογής Sonos, επιλέγοντας λειτουργίες
όπως «Βελτίωση διαλόγων» για περισσότερη
ευκρίνεια στους διαλόγους ή «Νυχτερινός
ήχος» για χαμηλότερη ένταση στις εκρήξεις
μιας ταινίας δράσης. Με την αναβαθμισμένη
τεχνολογία συντονισμού Trueplay της
Sonos, το ακουστικό προφίλ της Arc μπορεί
να βελτιστοποιηθεί με βάση την ακουστική
του χώρου, βαθμονομώντας τα οριζόντια
και κατακόρυφα κανάλια ήχου ώστε να
έχετε μια καθηλωτική ηχητική εμπειρία. Η
Arc, διαθέσιμη σε μαύρο και σε λευκό ματ
φινίρισμα, περιλαμβάνει ένα στρογγυλεμένο

πλαστικό πλέγμα 270° και ένα κομψό
εξωτερικό περίβλημα που ταιριάζει διακριτικά
στη διακόσμηση του σπιτιού σας. Μπορεί
να τοποθετηθεί μπροστά σε μία τηλεόραση
ή να στερεωθεί στον τοίχο με την ειδικά
σχεδιασμένη βάση στήριξης (διατίθεται
ξεχωριστά). Η εγκατάσταση της Arc γίνεται
πολύ εύκολα, μέσω μιας απλής σύνδεσης
HDMI eARC ή ARC.
Ο χειρισμός και έλεγχος της Arc μπορεί
να γίνει μέσω της εφαρμογής Sonos που
βασίζεται στην επόμενη γενιά της πλατφόρμας
λογισμικού S2, καθώς επίσης και μέσω του
τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης, του Apple
AirPlay 2 ή των φωνητικών βοηθών Amazon
Alexa ή Google Assistant.
Παρόλο που η Arc προσφέρει ισχυρό,
κινηματογραφικό ήχο από μόνη της, η
προσθήκη ενός Sonos Sub και δύο ηχείων
One SL θα σας παρέχουν μία ακόμα πιο
εντυπωσιακή ακουστική εμπειρία. Η Arc
αντικαθιστά την Playbar και την Playbase στη
σειρά προϊόντων της Sonos και διατίθεται σε
ολόκληρο τον κόσμο μέσω καταστημάτων
λιανικής πώλησης.
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Ακόμα καλύτερος ήχος από τη
Sonos: με το Sub (Gen 3) και το
Sonos Five
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Ταυτόχρονα με την Arc, η Sonos
παρουσίασε δύο αναβαθμίσεις προϊόντων
για εξαιρετικό ήχο στο σπίτι. Το Sonos
Sub (Gen 3) και το Sonos Five, που
αντικαθιστά το Play:5 (Gen 2). Τα νέα
προϊόντα έχουν μεγαλύτερη μνήμη
και ταχύτερη ισχύ επεξεργασίας, ενώ
προσφέρουν την υπέροχη ηχητική
εμπειρία που γνωρίζουν οι καταναλωτές.
Το Sonos Sub αποτελεί δημοφιλές προϊόν
για πρόσθετα μπάσα όταν συνδέεται
ασύρματα σε ένα ηχείο Sonos. Τα ηχεία
Sonos είναι σχεδιασμένα για υψηλή
απόδοση στα μπάσα. Η προσθήκη ενός
Sub βελτιστοποιεί ακόμα περισσότερο τις
χαμηλές συχνότητες για πιο πλούσιο και
εντυπωσιακό ήχο. Το νέο Sub έχει την ίδια
εμβληματική σχεδίαση σε λευκό και σε
μαύρο χρώμα.
Αναβαθμίζοντας το πιο ισχυρό ηχείο
της για μουσική ακρόαση, η Sonos
παρουσιάζει το Sonos Five, το οποίο
αντικαθιστά το Play:5 προσφέροντας
επίσης εξαιρετικό ήχο και ακουστική
αρχιτεκτονική. Συνεχίζοντας την
παράδοση του προκατόχου του, το
Sonos Five είναι ευέλικτο και ταιριάζει
σε κάθε χώρο. Αν τοποθετηθεί οριζόντια
λειτουργεί ως αυτόνομο ηχείο,
ενώ συνδέοντας δύο ηχεία Five σε
κατακόρυφη τοποθέτηση, έχετε απίστευτα
λεπτομερή στερεοφωνικό διαχωρισμό.
Συνδέοντας μία συσκευή αναπαραγωγής
στη θύρα line-in, έχετε μία εξαιρετική
επιλογή για να ακούτε δίσκους βινυλίου
στο σύστημα Sonos σας. Με διαχρονική
σχεδίαση που ταιριάζει τέλεια σε κάθε
χώρο, το Sonos Five διατίθεται σε μαύρο
χρώμα με μαύρο πλέγμα και, για πρώτη
φορά, σε λευκό χρώμα με λευκό πλέγμα.

Η νέα εφαρμογή Sonos
Από τις 8 Ιουνίου, οι κάτοχοι προϊόντων
Sonos μπορούν να κάνουν λήψη της νέας
εφαρμογής Sonos, που προσφέρει μία
αναβαθμισμένη πλατφόρμα λογισμικού
που ενισχύει την επόμενη γενιά
προϊόντων και υπηρεσιών της Sonos,
συμπεριλαμβανομένων της μπάρας ήχου
Arc, του ηχείου Five και της τρίτης γενιάς
του subwoofer Sub. Τα τρία νέα προϊόντα
θα συνεργάζονται αποκλειστικά με τη νέα
εφαρμογή.
Αυτή η αναβαθμισμένη εφαρμογή
υποστηρίζει τεχνολογία ήχου
υψηλότερης ανάλυσης, όπως η εμπειρία
Dolby Atmos της Arc, καθώς και αυξημένη
ασφάλεια και βελτιωμένη σχεδίαση για
πιο εύκολη χρήση. Οι αναβαθμίσεις
της διεπαφής χρήστη διευκολύνουν
ακόμα περισσότερο την αναζήτηση
περιεχομένου, τον έλεγχο του ήχου
και την εξατομίκευση της ακουστικής
εμπειρίας με νέα χαρακτηριστικά όπως η
αποθήκευση ομαδοποιημένων δωματίων.
Οι χρήστες μπορούν να κάνουν λήψη της
εφαρμογής και να μεταφέρουν εύκολα το
σύστημά τους στη νέα πλατφόρμα. Όλες
οι αγαπημένες επιλογές, υπηρεσίες και
ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν.
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HONOR
HUNTER

V7

Αυτό είναι το πρώτο gaming laptop της εταιρείας!

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η HONOR
παρουσίασε στην IFA 2020 δύο laptops
για τις διεθνείς αγορές, το ολοκαίνουριο
MagicBook Pro και τα ανανεωμένα
MagicBook 14 και 15. Τώρα η εταιρεία,
κατά την διάρκεια της παρουσίασης
«Smart Life» στο Πεκίνο παρουσίασε,
ωστόσο, και το πρώτο της gaming
laptop, το Hunter V700, το οποίο σε
αυτή την περίοδο ανακοινώθηκε για την
κινεζική αγορά.
Με διαστάσεις μόλις 369,7 x 253 x 19,9
mm, το HONOR Hunter V700 είναι
κατασκευασμένο με κράμα αλουμινίου
υψηλής ποιότητας. Η συσκευή διαθέτει
τις προδιαγραφές που θα περιμένατε από
έναν gaming υπολογιστή, με επεξεργαστή
Intel Core i7-10750H, αν και υπάρχει
επιλογή και για Core i5-10300H. Στον
τομέα των γραφικών ενσωματώνει την
κάρτα Nvidia GeForce RTX 2060 στο
configuration με τον επεξεργαστή Core
i7 ή μία GTX 1660 Ti μαζί με το μοντέλο
Core i5. To Hunter V700 διαθέτει 16GB
RAM (μπορεί να αναβαθμιστεί στα 32GB)
και επιλογές αποθηκευτικού χώρου
512GB ή 1TB SSD. Η οθόνη έχει διαγώνιο
16,1 ίντσες και ανάλυση 1920x1080
pixels, με ρυθμό ανανέωσης 144Hz.
Το HONOR Hunter V700 έρχεται με το
σχεδιασμό «Wind Valley», ώστε οι θύρες
εξαερισμού να είναι κλειστές όταν κλείνει
το καπάκι του φορητού υπολογιστή,
επιτρέποντας στο φορητό να διατηρεί

ένα πιο λεπτό προφίλ. Η ψύκτρα έχει
σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί τις γύρω
επιφάνειες για απαγωγή θερμότητας
ενώ η Honor έχει επίσης τοποθετήσει
δύο ανεμιστήρες 12V στο μηχάνημα
για να το διατηρεί δροσερό. Άλλα
χαρακτηριστικά του HONOR Hunter
V700 περιλαμβάνουν ένα ειδικό κουμπί
“Hunter”, επιτρέποντας στους χρήστες να
αλλάζουν γρήγορα μεταξύ επιδόσεων,
ισορροπημένων και αθόρυβων
λειτουργιών ανάλογα με τις ανάγκες
τους. Διαθέτει επίσης ήχο “Nahimic for
Gamers”, δίνοντας ένα συναρπαστικό
εφέ ήχου surround 3D.
Παρόλο που έχει πάχος μικρότερο από
20 mm, έρχεται με πλήρες σετ θυρών,
συμπεριλαμβανομένων ήχου 3,5 mm,
USB 2.0, μιας θύρας RJ45 Gigabit
Ethernet, μιας θύρας HDMI 2.0, δύο
θυρών USB 3.2 και θύρα Usb Type-C.

700
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ΝΈΑ HARMAN/
KARDON
BLUETOOTH ΗΧΕΊΑ
& ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ
Θέτοντας υψηλά στάνταρ στην κατηγορία
του premium ήχου, η Harman/Kardon έχει
μάθει να μην συμβιβάζεται και εστιάζει
σε προϊόντα που όχι μόνο αποτελούν μια
σοβαρή «επένδυση» για το μέλλον, αλλά
και που παράλληλα δε γίνεται να μην τα
ερωτευθείτε με την πρώτη ματιά (ή από
τη στιγμή που θα ακούσετε να παίζει
το πρώτο… music track). Η νέα σειρά
Bluetooth ηχείων και ακουστικών
της Harman/Kardon διακατέχεται
από το πνεύμα της ανωτερότητας και
του δυναμισμού, που αποτελεί το
σήμα κατατεθέν του αγαπημένου και
δημοφιλούς brand.

BT Speakers: όμορφος ήχος και
looks που καθηλώνουν!
H νέα σειρά Bluetooth ηχείων της
Harman/Kardon αλλάζει όλα όσα
γνωρίζαμε στο παρελθόν για την έννοια
του φορητού ήχου. Τα ποιοτικά υλικά
και η στιβαρή κατασκευή πιστοποιούν
την προσήλωση της Harman/Kardon στο
σχεδιασμό και στη κατασκευή προϊόντων
που δημιουργήθηκαν για να αντέχουν
στο πέρασμα του χρόνου. Παράλληλα, οι
μικροσκοπικές διαστάσεις και η portable
φιλοσοφία, σας δίνουν τη δυνατότητα να
τα μεταφέρετε εύκολα και ξεκούραστα,
όπου κι εάν βρίσκεστε. Και φυσικά ο
crystal clear και πολυβραβευμένος
ήχος κάνει τη διαφορά και καθιστά κάθε
ακουστική σας εμπειρία μοναδική!
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί
εύκολα να τα βρει κανείς στο Harman/
Kardon Esquire Mini 2, το οποίο
ενσωματώνει τον μοναδικό ήχο και την
επαγγελματική φινέτσα που μπορούν
να «πείσουν» ακόμη και τους πιο
απαιτητικούς audiophiles. Μάλιστα, το
σχεδιαστικό team της Harman έδωσε

για μια ακόμη φορά τον καλύτερό του εαυτό
και δημιούργησε ένα κομψό Bluetooth ηχείο
που μπορεί να χωρέσει κυριολεκτικά παντού!
Με slim looks που μαγνητίζουν το βλέμμα,
το Esquire Mini 2 είτε το χρησιμοποιείτε
σε κάποιο επαγγελματικό ταξίδι, είτε στις
διακοπές σας, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα
απογειώσει την ακουστική σας εμπειρία.
Φέροντας ειδικό σύστημα ακουστικών για
τηλεδιασκέψεις, το οποίο εκμηδενίζει τους
εξωτερικούς ήχους, το Esquire Mini 2 μπορεί
επίσης να μετατραπεί σε ένα υπερπολύτιμο
εργαλείο επικοινωνίας. Επιπλέον, με 10
ώρες αυτονομίας και τη δυνατότητα φόρτισης
άλλων mobile συσκευών (όπως το tablet ή το
smartphone σας), το μόνο σίγουρο είναι ότι
το Esquire Mini 2, θα γίνει ο καλύτερος σας
σύντροφος!
Βαδίζοντας στο ίδιο μονοπάτι ποιότητας και
υψηλής αισθητικής με το Esquire Mini 2, το
Harman/Kardon Onyx Studio 6 πρόκειται για
ένα Bluetooth speaker που τοποθετεί σε νέα
διάσταση την έννοια του «εκλεπτυσμένου».
H Harman/Kardon στο Onyx Studio 6 έδωσε
ξεχωριστή έμφαση στην λεπτομέρεια,
συνδυάζοντας μια σειρά από ποιοτικά υλικά
κατασκευής που χαρίζουν σε κάθε εκατοστό
του Onyx Studio 6 την αίσθηση της διακριτικής
φινέτσας. Στιβαρό και ανθεκτικό στο νερό,
καθώς φέρει πιστοποίηση IPX 7, προσφέρει
ασύρματο ήχο, ενώ παράλληλα σας δίνει τη
δυνατότητα να συνδέσετε δύο ακόμη ηχεία
Onyx Studio 6 και έτσι να δημιουργήσετε την
απόλυτη ακουστική εμπειρία. Ιδανικό για
οποιoδήποτε εσωτερικό χώρο του σπιτιού σας
και προσφέροντας 8 ώρες αυτονομίας (με
μόλις μία φόρτιση), το Onyx Studio 6, αποτελεί
την επιτομή του δυναμισμού στα portable
Bluetooth speakers. Με την υψηλή ηχητική

απόδοση να αποτελεί το σήμα κατατεθέν της
Harman/Kardon, το φορητό ηχείο Go + Play
Mini που είναι κατασκευασμένο από υλικά
κορυφαίας ποιότητας, δεν θα μπορούσε να
αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα, καθώς
σχεδιάστηκε για να σας μεταφέρει την
κυρίαρχη αίσθηση του high-fidelity ήχου.
Με τετραπλούς drivers που «αγκαλιάζουν»
πλήρως και από άκρη σε άκρη τον χώρο
σας, η φιλοσοφία του Go + Play Mini έχει
δομηθεί πάνω στην ακουστική τελειότητα.
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία του, σας
προσφέρει 8 ώρες μουσικής αναπαραγωγής,
ενώ αναμφίβολα θα σας χρησιμεύσει η
δυνατότητα φόρτισης των smartphones και
των tablets σας μέσω της θύρας USB που
διαθέτει. Επιπλέον, το Go + Play Mini διαθέτει
δυνατότητα μικροφώνου με noise cancellation
για καλύτερο αποτέλεσμα. Και οι ευχάριστες
εκπλήξεις που επιφυλάσσει το Go + Play
Mini για τους λάτρεις του premium ήχου
δεν σταματούν εδώ, καθώς μπορείτε πολύ
εύκολα να συνδέσετε με ασύρματο τρόπο
δύο ίδια ηχεία για ακόμη πιο καθηλωτική και
ολοκληρωμένη εμπειρία ήχου.

Ακουστικά FLY: μοναδικό αίσθημα
ελευθερίας!
Τα ακουστικά της σειράς FLY της Harman/
Kardon, ενσωματώνουν πλήρως το
όραμα της, για ήχο χωρίς περιορισμούς, ο
οποίος προσφέρει ένα μοναδικό αίσθημα
ελευθερίας σε κάθε χρήστη. Η σειρά FLY
περιλαμβάνει τρία μοντέλα, τα οποία είναι
ειδικά σχεδιασμένα για να δώσουν μια νέα
ποιοτική διάσταση στην έννοια του «onthe-go» ήχου. Τα FLY ANC, πρόκειται για τα
Over-Ear Bluetooth headphones, τα οποία
δημιουργούν έναν μοναδικό και πολύτιμο
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«δεσμό», ανάμεσα σε εσάς και στην
μουσική που σας αρέσει. Ο εργονομικός
σχεδιασμός επιτρέπει την άνετη
εφαρμογή, καθώς τα ANC δεν πρόκειται
να σας κουράσουν ακόμη κι εάν τα
φοράτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Η τεχνολογική υπεροχή των FLY ANC
φτάνει στην κορυφή και αυτό γιατί η
εξελιγμένη noise cancelling τεχνολογία
που διαθέτουν θα σας προσφέρει τέλειες
συνθήκες ηχητικής απομόνωσης. Η
αυτονομία των ANC κυμαίνεται από τις
20 έως τις 30 ώρες (ανάλογα με τη χρήση
της λειτουργίας του Noise Cancelling)
και εκτός από την built-in υποστήριξη
για Google Assistant και Amazon
Alexa, προσφέρουν full δυνατότητες
παραμετροποίησης, μέσω του ειδικού
application που φέρει την υπογραφή της
Harman/Kardon. Οι λάτρεις της ευελιξίας
και της απόλυτης ελευθερίας στον mobile
ήχο όμως δε γίνεται να μην νιώσουν μια
έλξη όταν θα αντικρίσουν για πρώτη φορά
τα FLY ΤWS. Τα true wireless ακουστικά
της Harman/Kardon φέρνουν στο
προσκήνιο την έννοια του sophisticated
σχεδιασμού, ο οποίος χαρίζει άνεση
και εύκολη εφαρμογή. Παράλληλα,
υποστηρίζουν το πρότυπο IPX5 που
σημαίνει ότι εμφανίζουν εξαιρετική
αντοχή σε νερό που πέφτει πάνω τους και
προέρχεται από οποιαδήποτε κατεύθυνση
(όπως είναι για παράδειγμα οι σταγόνες
της βροχής), ενώ διαθέτουν απίθανα
επίπεδα αυτονομίας (προσφέροντας

ακόμη και 20 ώρες συνεχούς music
playback). H δε δυνατότητα για γρήγορη
φόρτιση πρόκειται να σας λύσει τα χέρια!
Και επειδή μπορεί να θέλετε να ακούτε
την αγαπημένη σας μουσική χωρίς
περισπασμούς, αλλά παράλληλα να μην
αποκόπτεστε από τον… «έξω κόσμο»,
τα TWS διαθέτουν την ανεπτυγμένη
τεχνολογία Ambient Aware, η οποία
ουσιαστικά σας δίνει τη δυνατότητα να
γνωρίζετε το τι «ακούγεται» γύρω σας
ανά πάσα στιγμή. Μαζί με την τεχνολογία
TalkThru αλλά και τη δυνατότητα
δημιουργίας μιας προσωποποιημένης
εμπειρίας, προσαρμοσμένης στα μέτρα
σας (μέσω του ειδικού mobile app),
τα TWS αποτελούν ένα τεχνολογικό
κομψοτέχνημα.
Τέλος, οι fans του active τρόπου ζωής
μπορούν να προτιμήσουν τα FLY BT,
τα οποία έχουν κατασκευαστεί με
γνώμονα την ευκολία χρήσης και το
φορητό χαρακτήρα. Τα πανάλαφρα αυτά
Bluetooth ακουστικά βάζουν πολύ ψηλά
τον πήχη στην κατηγορία τους, καθώς
διακρίνονται για την εξαιρετική αντοχή
στην υγρασία και στον ιδρώτα, αλλά και
για το γεγονός ότι είναι τόσο άνετα που
μπορείτε να τα έχετε στα αυτιά σας για
ώρες, χωρίς να αισθάνεστε το παραμικρό
ίχνος κούρασης. Με ειδικό ανθεκτικό
καλώδιο που δεν μπλέκεται, δυνατότητα
για γρήγορη φόρτιση και 8 ώρες
αυτονομίας, τα ακουστικά FLY BT είναι
απλώς «must-have»!
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GARMIN
VENU SQ
Νέο smartwatch με GPS

Η Garmin ανακοίνωσε τα Venu Sq
και Venu Sq Music Edition, τα νέα
smartwatch με GPS που συνδυάζουν
το καθημερινό στυλ με πρωτοποριακές
λειτουργίες παρακολούθησης της
υγείας και της φυσικής κατάστασης και
προτεινόμενη τιμή λιανικής που ξεκινάει
στα 199.99€.
Για όσους θέλουν τη μουσική τους να
τους συνοδεύει από τη μία δραστηριότητα

στην άλλη, το Venu Sq Music Edition
έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και
αναπαραγωγής τραγουδιών στην
συσκευή για μουσική χωρίς να χρειάζεται
τηλέφωνο. Με την κομψή ορθογώνια
σχεδίαση του, τη φωτεινή έγχρωμη
οθόνη και με αυτονομία μπαταρίας
μέχρι και 6 ημέρες σε λειτουργία
smartwatch και μέχρι 14 ώρες σε
λειτουργία GPS, το Venu Sq σας
εμπνέει να κινείστε.

Υγεία και ευεξία
Η σειρά Venu Sq παίρνει στα
σοβαρά την ευεξία με μια γκάμα
λειτουργιών παρακολούθησης
της υγείας υποστηριζόμενες από
το κορυφαίο σύστημα της Garmin
για 24/7 παρακολούθηση των
καρδιακών παλμών Elevate, το οποία
ξεπερνάει τον ανταγωνισμό αφού
μετράει καρδιακούς παλμούς πολλές
φορές ανά δευτερόλεπτο, 24 ώρες
την μέρα. Άλλες ενσωματωμένες
λειτουργίες παρακολούθησης της
υγείας περιλαμβάνουν εξελιγμένη
παρακολούθηση ύπνου με παλμικό
οξύμετρο, καταγραφή αναπνοής,
ειδοποιήσεις ασυνήθιστων καρδιακών
παλμών (υψηλοί και χαμηλοί),
παρακολούθηση έμμηνου κύκλου,
παρακολούθηση στρες με υπενθυμίσεις

ηρεμίας, καταγραφή ενυδάτωσης και άλλα.
Η καινοτόμος λειτουργία καταγραφής
της ενέργειας Body BatteryTM επιτρέπει
στους χρήστες να παρακολουθούν τα
επίπεδα ενέργειας τους ώστε να μπορούν
να προγραμματίσουν προπονήσεις, χρόνο
ξεκούρασης και τον ύπνο τους.
Όταν σε μια περίσταση χρειάζεται απλά να
«αναπνεύσετε» οι χρήστες μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε δραστηριότητες αναπνοής
για ηρεμία απευθείας στον καρπό τους.
Επιλέξτε «ηρεμία» για να κοιμηθείτε, επιλέξτε
το «Συνοχή» για ισορροπία και ηρεμία και
δυο εκδοχές της επιλογής «Χαλάρωση και
Εστίαση» για συγκέντρωση και απαλλαγή από
το στρες.

Φυσική κατάσταση και
εξατομικευμένες ασκήσεις
Όταν είναι η ώρα να κινηθείτε η σειρά
Venu Sq σας προσφέρει πάνω από 20
ενσωματωμένες εφαρμογές αθλημάτων
για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο που
περιλαμβάνουν Pilates, γιόγκα, προπονήσεις
ενδυνάμωσης, τρέξιμο, κολύμβηση πισίνας,
ποδηλασία, γκολφ και ακόμα περισσότερα.

Επίσης, καταγράφονται τα βήματα, τα λεπτά
έντασης, οι θερμίδες που κάψατε και άλλα.
Χρειάζεστε βοήθεια για να σχεδιάσετε
μια προπόνηση; Η ολοκληρωμένη σουίτα
του Venu Sq από επιλογές ασκήσεων
περιλαμβάνει προφορτωμένες ασκήσεις στο
ρολόι αλλά και έτοιμες διαθέσιμες για λήψη
από το Garmin Connect, καθώς επίσης και η
δυνατότητα να δημιουργήσετε τη δική σας
εξατομικευμένη άσκηση.

Εξελιγμένη παρακολούθηση ύπνου με
αναπνοή και παλμικό οξύμετρο
Όταν είναι η ώρα να χαλαρώσετε, η
εξελιγμένη παρακολούθηση ύπνου
υπολογίζει τα στάδια του ύπνου (ελαφρύ,
βαθύ και REM). Η καταγραφή της αναπνοής
μετράει τον αριθμό των αναπνοών ανά λεπτό
και το παλμικό οξύμετρο μετράει τα επίπεδα
κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα σας. Με το
ξύπνημα οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν
στα στατιστικά του ύπνου τους στο Garmin
Connect για να δουν εάν έχουν τον ποιοτικό
ύπνο που χρειάζονται για να αισθάνονται
ξεκούραστοι και έτοιμοι για την επόμενη
μέρα. Οι έλεγχοι του παλμικού οξύμετρου
μπορούν να γίνουν όποτε θέλετε μέσα στην
μέρα. Το Venu Sq υποστηρίζει την ολοήμερη
καταγραφή του παλμικού οξύμετρου, η οποία
προαιρετικά μπορεί να απενεργοποιηθεί από
τις ρυθμίσεις χρήστη.
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D-Link
DCS-8627LH
Έξυπνη κάμερα εξωτερικού χώρου
Η D-Link, παγκόσμιος ηγέτης στις
τεχνολογίες της ασφάλειας σπιτιού
και των λύσεων παρακολούθησης,
ανακοίνωσε την προσθήκη της Full HD
Wi-Fi κάμερας εξωτερικού χώρου
με ενσωματωμένο προβολέα (DCS8627LH), στη γκάμα των λύσεων
έξυπνης παρακολούθησης της mydlink.
Η έξυπνη κάμερα προσφέρει δυναμική
παρακολούθηση εξωτερικού χώρου,
προσβάσιμη από οπουδήποτε, ανά πάσα
στιγμή μέσω της δωρεάν εφαρμογής
mydlink. Η Full HD Wifi κάμερα DCS8627LH διαθέτει ανίχνευση κίνησης
που βασίζεται σε AI τεχνολογία και είναι
ικανή να διακρίνει, μεταξύ κινούμενων
αντικειμένων, αν πρόκειται για άνθρωπο
ή όχι, ώστε να στείλει ειδοποίηση για
τυχών καταπάτηση περιουσίας. Καθώς η
τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται στην
κάμερα, η ανίχνευση γίνεται ταχύτερα
και απαιτεί λιγότερο εύρος ζώνης.
Η Full HD Wi-Fi κάμερα εξωτερικού
χώρου με ενσωματωμένο προβολέα
(DCS-8627LH) έχει σχεδιαστεί
για να παρέχει ολοκληρωμένη
παρακολούθηση, μέσω καταγραφής
σε βίντεο, ώστε να εξαλείψει όλες
σας τις ανησυχίες. Εξοπλισμένη με
δυνατό προβολέα LED 400 lumen, με

έγχρωμη και υπέρυθρη νυχτερινή λήψη, η
DCS-8627LH διασφαλίζει ότι τίποτα δε θα
μείνει στη σκιά. Σχεδιασμένη για να αντέχει
σε παντός καιρού περιβάλλοντα, η νέα
κάμερα της D-Link διαθέτει πιστοποίηση IP65
καθιστώντας την ιδανική λύση για ένα ευρύ
φάσμα εξωτερικών τοποθεσιών.
Επιπλέον, η έξυπνη κάμερα DCS-8627LH
περιλαμβάνει καινοτόμα χαρακτηριστικά,
όπως ανίχνευση σπασίματος γυαλιού,
σειρήνα (των 100 dB) και ηχείο με αμφίδρομο
ήχο, επιτρέποντας στην κάμερα να
ανταποκρίνεται και να αναφέρει περιστατικά
που αφορούν την ασφάλεια, ακριβώς
τη στιγμή που εντοπίζεται οποιαδήποτε
ασυνήθιστη δραστηριότητα. Εύκολη στη
ρύθμιση και την πρόσβαση, μέσω της δωρεάν
εφαρμογής mydlink για smartphone και tablet.
Οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από

την 24άωρη δωρεάν καταγραφή γεγονότων
στο mydlink Cloud. Εναλλακτικά, διατίθεται
μια σειρά συνδρομητικών επιλογών που
προσφέρουν καταγραφή γεγονότων στο
Cloud της D-Link για έως και 30 ημέρες.
Σχεδιασμένη με γνώμονα το σύγχρονο,
«έξυπνο» σπίτι, η κάμερα μπορεί να
λειτουργήσει σε συνεργασία με ένα ευρύ
φάσμα έξυπνων οικιακών συσκευών mydlink
και είναι πλήρως συμβατή με Amazon
Alexa και Google Assistant, παρέχοντας την
πρόσθετη ευκολία του φωνητικού ελέγχου.
Η κάμερα DCS-8627LH είναι συμβατή με το
ONVIF Profile S, μέσω του οποίου ο χρήστης
έχει μεγαλύτερη ευελιξία κατά την σύνδεση
με συμβατές συσκευές εγγραφής βίντεο
δικτύου (NVR) και συστήματα διαχείρισης
βίντεο (VMS).
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ΝΈΑ
XBOOM
GO PL
Η LG προσφέρει
«πολύχρωμη» διασκέδαση

+<>
Η LG παρουσιάζει την πιο πρόσφατη σειρά
φορητών ηχείων XBOOM Go PL και
συγκεκριμένα τα μοντέλα PL2B, PL2P και
PL2S Jellybean, που διατίθενται σε τρία
μοναδικά χρώματα, εμπνευσμένα από τις
γεύσεις των ζαχαρωτών: Ice Mint, Bubble
Gum και Sour Lemon. Τα νέα φορητά
ηχεία προσφέρουν κορυφαίας ποιότητας
ήχο, χάρη στην τεχνολογία Meridian και το
ενσωματωμένο βαθύ μπάσο.
Η φιλοσοφία της Meridian είναι να
επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο
οι καταναλωτές απολαμβάνουν τη μουσική
και τις ταινίες τους, όπου κι αν βρίσκονται.
Ως πρωτοπόρος στον ήχο υψηλής ανάλυσης
και στην επεξεργασία ψηφιακού σήματος
(DSP), διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
ενσωμάτωση καινοτόμων χαρακτηριστικών
στα XBOOM Go Jellybean της LG.
Τα νέα μοντέλα είναι, επίσης, αδιάβροχα

με βαθμό προστασίας IPX5, ενώ η
μπαταρία τους λειτουργεί έως και 10 ώρες,
προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο στους
χρήστες ξεγνοιασιά, χωρίς να χρειάζεται να
ανησυχούν για τη φόρτισή τους. Επιπλέον,
διαθέτουν το Google Assistant και το Siri
για τηλέφωνο Android και iOS αντίστοιχα,
επιτρέποντάς τους να αναπαράγουν μουσική,
podcast κ.ά. με μια απλή φωνητική εντολή.
Ακόμη, μπορούν να πραγματοποιήσουν
σύζευξη δύο συσκευών ταυτόχρονα μέσω της
εφαρμογής XBOOM και να χρησιμοποιήσουν
οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες συσκευές
εύκολα με Bluetooth για τον απρόσκοπτο
χειρισμό μιας λίστας αναπαραγωγής.
Η LG με τα ολοκαίνουρια προϊόντα ήχου,
μεταφέρει την ηχητική εμπειρία στο επόμενο
επίπεδο, επενδύοντας παράλληλα στον
κομψό σχεδιασμό τους και στην άνετη
μεταφορά τους.
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WARP
CHARGE

Η OnePlus διπλασιάζει την ταχύτητα
γρήγορης φόρτισης

Η OnePlus ανακοίνωσε ότι η γρηγορότερη
λύση φόρτισης που έχει βγάλει ποτέ, το
Warp Charge 65, θα κάνει το ντεμπούτο
του στο επερχόμενο flagship smartphone
OnePlus 8T. Υπερδιπλασιάζοντας την
ταχύτητα φόρτισης του προκατόχου του, το
Warp Charge 65 είναι ικανό να φορτίσει
πλήρως την μπαταρία 4500mAh του
OnePlus 8T σε 39 λεπτά και σχεδόν το
58% σε μόλις 15 λεπτά.
«Η διαδικασία φόρτισης πρέπει να είναι
γρήγορη και απλή για να μην επιβαρύνει στο

ελάχιστο την ψηφιακή σας ζωή» δήλωσε
ο Διευθύνων Σύμβουλος της OnePlus,
Pete Lau. «Με στόχο την παροχή μιας
γρήγορης και ομαλής flagship εμπειρίας, με
το OnePlus 8T αλλάξαμε την προσέγγισή
μας για γρήγορη φόρτιση. Η νέα τεχνολογία
Warp Charge 65 θα συνεχίσει να αλλάζει
τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι
σχετικά με τη φόρτιση».
Το σύστημα διπλής μπαταρίας του Warp
Charge 65 επιτρέπει στο OnePlus 8T
να φορτίζει παραπάνω από δύο φορές

Το OnePlus 8T,
μαζί με τη νέα
τεχνολογία Warp
Charge 65, θα
λανσαριστεί επίσημα
στις 14 Οκτωβρίου
2020.

πιο γρήγορα από το Warp Charge 30T. Με
αυτή τη νέα ρύθμιση, και οι δύο μπαταρίες
μπορούν να φορτίσουν ταυτόχρονα στα 30W
και περισσότερο, ενώ δεν υπερθερμαίνονται
ακόμη και όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.
Το καλώδιο τροφοδοσίας του OnePlus
Warp Charge 65 έχει, επίσης, σχεδιαστεί
για να προσφέρει υψηλή συμβατότητα με
άλλες συσκευές. Διαθέτει σχεδίαση θύρας
USB-C διπλού άκρου και υποστηρίζει όλα τα
προηγούμενα πρωτόκολλα φόρτισης OnePlus.
Υποστηρίζει επίσης φόρτιση PD έως 45W,
δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να
κάνουν πιο λειτουργικές πολλές υποστηρικτές
συσκευές, όπως φορητούς υπολογιστές ή
tablet.
Επιπρόσθετα, στο ήδη ασφαλές πλαίσιο
chip, η OnePlus πρόσθεσε ένα επιπλέον
τσιπ κρυπτογράφησης στο φορτιστή και το
καλώδιο και 12 αισθητήρες θερμοκρασίας
στο τηλέφωνο για να επιτρέψουν στις
συσκευές OnePlus να φορτίζουν έξυπνα και
αποτελεσματικά σε διαφορετικές καταστάσεις.
Επιπλέον, ένα νέο σύστημα απαγωγής
θερμότητας έχει συμπεριληφθεί στο OnePlus
8T για να διατηρήσει τη θερμοκρασία φόρτισης
σε άνετο επίπεδο. Όλες αυτές οι λειτουργίες
έχουν προστεθεί για να διασφαλιστεί ότι το
Warp Charge 65 δεν είναι μόνο αστραπιαία
γρήγορο, αλλά και ασφαλές στη χρήση ανά
πάσα στιγμή.
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GOOGLE
PLAY PASS

Έρχεται
στην Ελλάδα

Το Google Play πάντα σας συνδέει με τις
καλύτερες εφαρμογές, παιχνίδια και
ψηφιακό περιεχόμενο. Εφόσον όλοι παίζουν
λίγο διαφορετικά, η Google εισάγει ένα νέο
τρόπο για να απολαμβάνουμε πολλές από
αυτές τις ψηφιακές εμπειρίες: το Google Play
Pass. Και τώρα το Google Play Pass έρχεται
στην Ελλάδα.
Το Play Pass είναι μια συνδρομητική υπηρεσία
που σας παρέχει πρόσβαση σε εκατοντάδες
εφαρμογές και παιχνίδια που είναι πλήρως
διαθέσιμα - όλα χωρίς διαφημίσεις, αγορές
μέσα από την εφαρμογή και προκαταβολικές
πληρωμές. Το Play Pass προσφέρει μια
υψηλής ποιότητας, επιμελημένη συλλογή
κλασικών αγαπημένων όπως το Sonic the
Hedgehog, σε ολοκαίνουριους τίτλους
όπως το Levelhead και από βραβευμένα
Indies όπως το Stardew Valley σε χρήσιμες
εφαρμογές όπως το Photo Studio Pro, με νέες
εφαρμογές και παιχνίδια που προστίθενται
κάθε μήνα.
Το Google Play Pass κυκλοφορεί σε
συσκευές Android στην Ελλάδα αυτή την
εβδομάδα και σύντομα σε επιπλέον χώρες.
Μπορείτε να ξεκινήσετε με μια δοκιμαστική
περίοδο ενός μηνός και να εγγραφείτε με
μόλις €4,99 / μήνα ή να εξοικονομήσετε με
μια ετήσια συνδρομή με μόλις €29,99 / έτος.

Εφαρμογές και παιχνίδια που ήδη
αγαπάτε, καθώς και περισσότερα για
να ανακαλύψετε
Η συλλογή Play Pass εκτείνεται σε
εκατοντάδες τίτλους, από παιχνίδια που σας
βοηθούν να χαλαρώσετε σε εφαρμογές που
ενισχύουν την παραγωγικότητα. Πιστεύουμε
ότι οι δημιουργοί του Monument Valley το
έθεσαν καλύτερα: «Το Play Pass βοηθά τους
ανθρώπους να δοκιμάσουν νέες εμπειρίες
που δεν θα είχαν διαφορετικά», λέει η Maria
Sayans, CEO των Ustwo Games.
Θα βρείτε γνωστούς τίτλους όπως το
Monument Valley, το Terraria και το Star

Wars: Knights of the Old Republic. Επιπλέον
εκπληκτικούς τίτλους που μπορεί να είστε
λιγότερο εξοικειωμένοι όπως το LIMBO,
This War of Mine, Teslagrad και πολλούς
άλλους. Με νέες προσθήκες κάθε μήνα
-συμπεριλαμβανομένων ολοκαίνουργιων
κυκλοφοριών που κάνουν πρεμιέρα στο
Play Pass όπως το Olo Loco και το Bright
Paw, καθώς και υπέροχοι τίτλοι όπως το
Dakka Squadron από το Phosphor και οι
σειρές Worms από το Team17 που έρχονται
αργότερα μέσα στη χρονιά- θα υπάρχει πάντα
κάτι νέο για να ανακαλύψετε. Η Google για
να διευκολύνει την εύρεση όλων αυτών των
εφαρμογών και παιχνιδιών, προσέθεσε μια
νέα καρτέλα Play Pass για συνδρομητές.
Οι εφαρμογές και τα παιχνίδια Play Pass
μπορούν επίσης να βρεθούν στο Play Store
- απλώς αναζητήστε το «εισιτήριο» του Play
Pass. Όλες οι εφαρμογές και τα παιχνίδια που
βρίσκονται στην αρχική σελίδα του Play Pass
ή σε ολόκληρο το Play Store με το εισιτήριο
ξεκλειδώνονται εντελώς με τη συνδρομή σας.

Μοιραστείτε με την οικογένειά σας
Όπως και με την Οικογενειακή βιβλιοθήκη
Google Play, οι διαχειριστές της οικογένειας
μπορούν να μοιραστούν τη συνδρομή τους
στο Play Pass με έως και πέντε άλλα μέλη
της οικογένειας στην “Οικογένεια Google”.
Κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να έχει
πρόσβαση στο Play Pass μεμονωμένα,
επομένως η εμπειρία σας δε θα επηρεαστεί
από αυτό που κάνουν άλλοι. Το Play
Pass διαθέτει επίσης μια μεγάλη ποικιλία
εφαρμογών και παιχνιδιών φιλικών προς την
οικογένεια -από το Toca Boca έως το Learny
Land- ώστε να μπορεί να απολαύσει ολόκληρη
η οικογένεια.

Ξεκινήστε
Μόλις το Play Pass γίνει διαθέσιμο αυτήν την
εβδομάδα, μπορείτε να ξεκινήσετε τη δοκιμή
σας απλώς ανοίγοντας την εφαρμογή Play
Store στην Android συσκευή σας, πατώντας
το μενού πάνω αριστερά και αναζητώντας το
«Play Pass».
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χρόνια
Τα πιο παράξενα και
ακριβά αντικείμενα
που έχουν πουληθεί
ποτέ στο Marketplace

Με αφορμή την επέτειο των 25 χρόνων της,
η eBay αποκαλύπτει τα πιο παράξενα και
ακριβά αντικείμενα που πουλήθηκαν ποτέ
στο marketplace. Η παγκόσμια ηγέτιδα
στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου
μοιράζεται ενδιαφέρουσες πληροφορίες
για τους καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να
ανακαλύψουν μέσα από την πλατφόρμα τα
αγαπημένα τους αντικείμενα για τους ίδιους
και τους αγαπημένους τους. Superyachts,
αθλητικά αναμνηστικά, κόμικς και πολλά
άλλα διατίθενται σε ένα ευρύ φάσμα τιμών
και για όλες τις προτιμήσεις. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της eBay, μερικά από τα πιο ακριβά
αντικείμενα που έχουν πουληθεί ποτέ μέσα
από την πλατφόρμα είναι: ένα Gigayacht,
αξίας $168 εκατ., ένα αεροπλάνο Gulfstream
II, το οποίο πουλήθηκε στην τιμή των $4.9
εκατ., ένα γεύμα με τον Warren Buffet,
αξίας $4.5 εκατ., η μικρή πόλη του Άλμπερτ,
αξίας $2.5 εκατ., ένα σπίτι με πολεμικό
καταφύγιο, το οποίο αγοράστηκε στην τιμή
των $2.1 εκατ., μία κάρτα μπέιζμπολ Honus
Wagner, αξίας $1.1 εκατ., μια Ferrari Enzo,
αξίας $1 εκατ. και All-Star συλλεκτικά βιβλία
κόμικς, αξίας $936,223.
Όμως οι υπερβολικά υψηλές τιμές δεν
προϋποθέτουν απαραίτητα πολυτελή σκάφη
και μεγάλα σπίτια…
Η ιστορία μας έχει διδάξει πως οι παθιασμένοι
καταναλωτές μπορεί να αγοράσουν ακόμη
κι ένα απλό συλλεκτικό αντικείμενο, που
όμως κοστίζει μια περιουσία. Σε αυτή τη

λογική, μεγάλα ποσά έχουν καταβληθεί για
το ρολόι Grand Complications του Patek
Philippe, το ρόπαλο του μπέιζμπολ του
Shoeless Joe Jackson, την Tom Brady
Playoff Contenders Championship κάρτα
με το εισιτήριο του 2000, το πιάνο του
Elvis Presley’s 1912 Wm. Knab & Co., μια
Michael Jordan 1997 πολύτιμη μεταλλική
κάρτα με πετράδια, καθώς και για ένα
Newmar King Aire Motorhome.
Περιττό να αναφέρουμε την «τρέλα» γύρω
από τα μοναδικά και ιδιαίτερα ακριβά μοντέλα
αυτοκινήτων, που πουλήθηκαν μέσω της
eBay, ακολουθώντας το παράδειγμα της
Ferrari Enzo. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν
η Porsche 911 GT2 RS, η MercedesBenz S-Class Maybach S 650 Cabriolet,
η McLaren 675LT Coupe, η Rolls-Royce
Other Base Coupe 2-Door και ορισμένα
μοντέλα της Lamborghini Aventador.
Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά
του τι θα μπορούσε να βρει ένας αγοραστής
στην eBay και τι κάνει την πλατφόρμα τόσο
ξεχωριστή. Το μοναδικό και δυναμικό
marketplace προσφέρει σε όλους την
ευκαιρία να καλύψουν τις ανάγκες και τις
μοναδικές τους επιθυμίες. Ανεξάρτητα από την
κατηγορία -πολυτελή οχήματα, εντυπωσιακά
ρολόγια, συλλεκτικά αντικείμενα, μια
ολόκληρη πόλη- ο κάθε καταναλωτής θα βρει
αυτό που πραγματικά αναζητά κάθε στιγμή.
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Πέντε βήματα
για να προστατέψετε
τις συνδεδεμένες
συσκευές σας
Καθώς προσπαθούμε να απλοποιήσουμε
τη ζωή μας ειδικά αυτήν την εποχή που όλα
κινούνται γρήγορα, βασιζόμαστε ολοένα και
περισσότερο στις συνδεδεμένες συσκευές
μας. Ποιος δεν έχει χρησιμοποιήσει την
έξυπνη συσκευή του για να αποθηκεύσει
κάποια σημείωση ή να περάσει μια συνάντηση
στο ημερολόγιό του; Ή ποιος δεν έχει
αποκτήσει έξυπνες οικιακές συσκευές, καθώς
είναι δύσκολο πια να παραβλέψει κανείς τις
έξυπνες τηλεοράσεις, για παράδειγμα.
Ωστόσο, η εξάπλωση όλων αυτών των
συσκευών ενέχει κινδύνους για την ασφάλειά
μας, καθώς τα gadgets και τα gizmos, εάν
δεν προστατευτούν σωστά, μπορούν να
μετατραπούν σε δίοδο εισβολής εγκληματιών
του κυβερνοχώρου.
Ποια μέτρα μπορείτε, όμως, να λάβετε για να
διασφαλίσετε την ασφάλεια των συσκευών
σας που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο και
να μετριάσετε τις πιθανότητες να πέσετε θύμα
διαδικτυακής επίθεσης;
Καθώς ο Οκτώβριος είναι ο μήνας
ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο, οι επιστήμονες της
παγκόσμιας εταιρίας κυβερνοασφάλειας
ESET επισημαίνουν τους τρόπους με τους
οποίους μπορείτε να προστατευτείτε. Σε τελική
ανάλυση, το βασικό μήνυμα της πρωτοβουλίας
φέτος είναι: «Ό,τι πρόκειται να συνδεθεί,
πρέπει και να προστατευθεί!».

01
Προστατέψτε τον Wi-Fi router σας
Η ασφάλεια του router σας θα πρέπει
να είναι το πρώτο βήμα που θα κάνετε
για την προστασία της σύνδεσής σας στο
διαδίκτυο. Εξάλλου, είναι η πύλη προς
όλες τις συνδεδεμένες συσκευές σας. Ένα
κοινό λάθος που κάνουν οι χρήστες όταν
εγκαταστήσουν το Wi-Fi router είναι ότι δεν
αλλάζουν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Και
ενώ αυτό είναι βολικό για τους περισσότερους
από εμάς, μπορεί να προκαλέσει τεράστια
προβλήματα ασφάλειας. Για αυτό και πρέπει
να αλλάξετε αμέσως τον κωδικό πρόσβασης
που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση του router
σας όσο και τον κωδικό πρόσβασης που
χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στις ρυθμίσεις
της συσκευής. Όταν αλλάζετε τον κωδικό του
router, επιλέξτε WPA2 (ή WPA 3 σε νεότερους
router εάν όλες οι συσκευές σας μπορούν να
συνδεθούν). Και, όπως συμβαίνει με όλες τις
συσκευές, θυμηθείτε να ενημερώσετε τον
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router με το πιο πρόσφατο firmware. Ενώ
πολλοί routers το κάνουν αυτό αυτόματα,
δεν είναι κακό να ελέγχετε κάθε τόσο για
να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι ενημερωμένα.
Για περισσότερες συμβουλές, μπορείτε να
δείτε το άρθρο της ESET σχετικά με τους
τρόπους για να ελέγξετε εάν ο router
σας έχει ρυθμιστεί με ασφάλεια.

02
Να είστε έξυπνοι με το
smartphone σας
Το smartphone (έξυπνο τηλέφωνο) είναι
πιθανά η συσκευή που χρησιμοποιούμε
πιο πολύ οι περισσότεροι από εμάς. Δεν το
χρησιμοποιούμε πλέον μόνο για κλήσεις
αλλά και για τη λήψη φωτογραφιών, την
αποθήκευση αρχείων, τη λήψη και την
αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου - βασικά πρόκειται για έναν
μικρό υπολογιστή στην παλάμη του χεριού
σας. Και δεδομένου ότι είναι συνδεδεμένο
στο διαδίκτυο, πρέπει να το προστατεύσετε.
Τα περισσότερα smartphones μπορούν
τώρα να προστατευτούν με μια λύση
ασφαλείας endpoint που μπορεί να
αποτρέψει τις περισσότερες απειλές. Εν τω
μεταξύ, για πρόσθετη προστασία, θα πρέπει
να κρυπτογραφήσετε όλα τα ευαίσθητα
δεδομένα που έχετε στο τηλέφωνό σας,
ώστε να είναι ακόμα πιο δύσκολο για
τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να
χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας ακόμα
και αν αποκτήσουν πρόσβαση στη συσκευή
σας. Μπορείτε να ενισχύσετε την ασφάλεια
του smartphone σας εφαρμόζοντας τις
συμβουλές που παραθέτει η ESET στο
άρθρο 20 συμβουλές για το 2020.

03
Προστατέψτε την έξυπνη
τηλεόρασή σας
Σήμερα, σχεδόν όλες οι τηλεοράσεις
έχουν ενσωματωμένες έξυπνες
λειτουργίες, ενώ ακόμα και όσοι διαθέτουν
μη έξυπνες τηλεοράσεις επιλέγουν
να τις αναβαθμίσουν με εξωτερικές
streaming συσκευές όπως Chromecast
ή Roku. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με
διάφορες άλλες συσκευές, οι έξυπνες
τηλεοράσεις μπορούν να παραβιαστούν
από κυβερνοεγκληματίες οι οποίοι μπορεί
είτε να εκμεταλλευτούν τις ευπάθειες και
να πάρουν τον έλεγχο της τηλεόρασής από
μακριά ή να τις μολύνουν με κακόβουλο
λογισμικό. Για να προστατέψετε την
έξυπνη τηλεόρασή σας, θα πρέπει
να ξεκινήσετε ρυθμίζοντάς τη σωστά
και ελέγχοντας για τυχόν ενημερώσεις
λογισμικού. Τέλος υπάρχουν διαθέσιμες
λύσεις ασφαλείας που μπορούν ενισχύσουν
την ασφάλεια της συσκευής σας.

04 05
Κρυπτογραφήστε τις κινήσεις σας στο
Διαδίκτυο

Κατεβάστε τις ενημερώσεις (updates)
στις συσκευές σας

Ένας άλλος τρόπος για να ενισχύσετε την
ασφάλειά σας είναι η κρυπτογράφηση των
κινήσεων που πραγματοποιείτε στο διαδίκτυο.
Ο απλούστερος τρόπος είναι η δημιουργία
ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου (virtual
private network - VPN), το οποίο θα
λειτουργεί ως μια κρυπτογραφημένη σήραγγα
που θα σας επιτρέπει να κυκλοφορείτε
με ασφάλεια στο διαδίκτυο μακριά από
τα αδιάκριτα βλέμματα. Το VPN μπορεί
επίσης να σας επιτρέψει να αποκτήσετε
ασφαλή πρόσβαση σε δεδομένα που είναι
αποθηκευμένα στο δίκτυο του σπιτιού σας
ακόμα και αν βρίσκεστε στην άλλη άκρη της
γης. Σκεφτείτε, μάλιστα, μήπως είναι καλύτερα
να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό VPN για
κάθε μία από τις συνδεδεμένες έξυπνες
συσκευές σας ώστε να μετριαστούν οι κίνδυνοι
παραβίασης.

Δεν υπάρχει τρόπος να το πούμε πιο ξεκάθαρα :
κατεβάζετε τακτικά τις ενημερώσεις (updates)
στις συσκευές σας! Είναι αλήθεια ότι με
πολλές συνδεδεμένες συσκευές μπορεί
να μην είναι εύκολο, ή να είναι ακόμη και
αδύνατο να εφαρμόσετε αυτή τη συμβουλή.
Ωστόσο, τυχόν διορθώσεις, ενημερώσεις
ασφαλείας και αναβαθμίσεις θα πρέπει
να εγκαθίστανται μόλις κυκλοφορήσουν.
Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχετε την
αποκατάσταση συγκεκριμένων τρωτών
σημείων που, εάν αφεθούν χωρίς επίβλεψη,
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους
κυβερνοεγκληματίες ή απλώς για να
ενισχύσετε περαιτέρω την ασφάλεια των
συσκευών σας.
Μην αγνοείτε τα μηνύματα αναβάθμισης
και μην καθυστερείτε την εγκατάσταση μιας
ενημερωμένης έκδοσης εάν καταλάβετε ότι
είναι διαθέσιμη.
Με τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών
στα περισσότερα νοικοκυριά να αυξάνεται
σταθερά, πρέπει να προσαρμόσουμε και
να υιοθετήσουμε καλύτερες πρακτικές
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ενώ η ευκολία
που παρέχουν οι έξυπνες συσκευές είναι
μεγάλη και κάνουν τη ζωή μας απλούστερη,
πρέπει να θυμόμαστε πάντα και την ασφάλεια.
Οι κυβερνοεγκληματίες δε χρειάζονται τίποτε
περισσότερο από μια “χαραμάδα” για να σας
“ξαλαφρώσουν” από το πορτοφόλι σας.

Μην ξεχνάτε λοιπόν: «Ό,τι πρόκειται να
συνδεθεί, πρέπει και να προστατευθεί!».
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Ο νέος τρόπος πληρωμής
χρησιμοποιεί την …
παλάμη σας!

Η Amazon εγκαινιάζει ένα νέο
τρόπο πληρωμών χωρίς επαφή,
μόνο με την …παλάμη σας. Ναι, είναι
πραγματικότητα. Η εταιρεία παρουσίασε
την νέα υπηρεσία Amazon One, που
χρησιμοποιεί την παλάμη σας για τον
έλεγχο ταυτότητας των αγορών σας,
αλλά και για να μπορείτε να μπείτε σε
συγκεκριμένα μέρη όπως γραφεία,
γυμναστήρια και στάδια.
Προς το παρόν, η υπηρεσία αναγνώρισης
μέσω ανάγνωσης της παλάμης είναι
διαθέσιμη σε δύο καταστήματα
Amazon Go στο Σιάτλ. Η “εγγραφή”
πραγματοποιείται στην πρώτη σας
επίσκεψη, εισάγοντας την πιστωτική σας
κάρτα και ακολουθώντας τις οδηγίες
στην οθόνη του scanner. Μόλις γίνει το
pair της κάρτας και της παλάμης σας, θα

μπορείτε να εισέρχεστε στα καταστήματα
που υποστηρίζονται απλώς κρατώντας
το χέρι σας πάνω από τη συσκευή ‘‘για
περίπου ένα δευτερόλεπτο”. Η Amazon
έχει μεγαλόπνοα σχέδια για τη νέα
τεχνολογία, ώστε τους επόμενους μήνες
να επεκταθεί σε περισσότερα σημεία, ενώ
θα διαθέσει την υπηρεσία και σε τρίτους
και άλλες επιχειρήσεις που μπορεί να
θεωρήσουν την τεχνολογία χρήσιμη.
Όσον αφορά στην ασφάλεια, η Amazon
σημειώνει ότι οι εικόνες της παλάμης θα
κρυπτογραφούνται σε μια “εξαιρετικά
ασφαλή περιοχή στο cloud” και ποτέ
τοπικά σε κάποιον σαρωτή καταστήματος.
Οι πελάτες της θα μπορούν επίσης να
διαγράφουν τα δεδομένα που σχετίζονται
με το Amazon One ανά πάσα στιγμή μέσω
του one.amazon.com.
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Google
Meet

ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΩΡΕΆΝ ΚΛΉΣΕΙΣ ΆΝΩ ΤΩΝ 60
ΛΕΠΤΏΝ ΈΩΣ ΤΟ ΜΆΡΤΙΟ ΤΟΥ 2021

Η Google επεκτείνει την πολιτική της που
επιτρέπει στους χρήστες του Google Meet
να πραγματοποιούν δωρεάν calls διάρκειας
μεγαλύτερης των 60 λεπτών.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, κάτι
τέτοιο θα ίσχυε έως τις 30 Σεπτεμβρίου,
ωστόσο η πραγματοποίηση δωρεάν κλήσεων
απεριόριστης διάρκειας παρατείνεται έως τον
Μάρτιο του 2021. Η παράταση των δωρεάν
κλήσεων απεριόριστης διάρκειας (ουσιαστικά,
έχουν όριο που φτάνει τις 24 ώρες, αλλά
δύσκολο κάποιος να το ξεπεράσει) σίγουρα
ικανοποιεί όσους αξιοποιούν τις δυνατότητες
της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας
COVID-19. Η Google πραγματοποίησε
σημαντικά updates στο Google Meet αυτή τη
χρονιά, ώστε να το διατηρήσει ανταγωνιστικό

σε σχέση με άλλες υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης,
όπως το Zoom. Έτσι, προσέθεσε λειτουργίες
όπως ένα Zoom-like gallery view (που
μπορεί τώρα να εμφανίσει έως και 49
άτομα ταυτόχρονα) καθώς και θόλωμα στο
background. Σύμφωνα με την εταιρεία,
καθώς το επόμενο διάστημα οι περιορισμοί
που φέρνουν τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται
για την προστασία από τον Covid-19 έχουν
ως αποτέλεσμα σημαντικές στιγμές της ζωής
μας να διαδραματίζονται πλέον μέσω video,
η επέκταση αυτή αποτελεί μία προσφορά της
Google σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.
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VIBER
FOR DESKTOP

ΜΊΑ ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΉΣ MULTIPLATFORM ΕΦΑΡΜΟΓΉ

Στο σημερινό κόσμο με τους
τόσο γρήγορους ρυθμούς, συχνά
χρησιμοποιούμε πολλές συσκευές
ταυτόχρονα, αφήνοντας το κινητό για
τον υπολογιστή και μετά για το τάμπλετ,
κάθε λίγο. Η πανδημία του COVID-19
επιτάχυνε ακόμη περισσότερο την
ψηφιακή μεταμόρφωση του τρόπου που
δουλεύουμε, σπουδάζουμε, επικοινωνούμε
ή διασκεδάζουμε. Το να μπορεί κανείς
να επικοινωνεί online έχει γίνει βασική
ανάγκη. Οι πλατφόρμες που μας επιτρέπουν
να βρίσκουμε εύκολα τις επαφές μας,
να στέλνουμε γραπτά μηνύματα, να
γράφουμε ηχητικά ή βιντεομηνύματα, να

κάνουμε κλήσεις και βιντεοκλήσεις, να
στέλνουμε σημαντικά αρχεία και πολλά άλλα
απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Και
για να μπορούμε να συντονίζουμε όλη αυτήν
την επικοινωνία, όλοι μας ενδιαφερόμαστε
για το συγχρονισμό της αγαπημένης μας
εφαρμογής επικοινωνίας σε όλες τις
πλατφόρμες που τη χρησιμοποιούμε, για
εύκολη μεταφορά αρχείων, και για να
μη χάνεται κανένα μήνυμα ή κλήση όταν
μεταφερόμαστε από τη μία συσκευή στην
άλλη μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.
Η Rakuten Viber, η εταιρεία πίσω από μία
από τις κορυφαίες εφαρμογές στον κόσμο
για δωρεάν και εύκολη επικοινωνία, έχει

Μέσα στη μέρα, πολλοί από εμάς δουλεύουμε
ή μελετάμε μπροστά σε ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. Το Viber for Desktop μας δίνει τη
δυνατότητα να γλιτώνουμε χρόνο, αφού δεν
χρειάζεται να σηκώνουμε το κινητό μας για να
συνεχίσουμε την επικοινωνία μας με άλλους.
Επίσης, είναι πολλές φορές πολύ πιο βολικό
να χρησιμοποιεί κανείς μια μεγάλη οθόνη και
ένα πληκτρολόγιο. Το Viber for Desktop είναι
ένα εξαιρετικό εργαλείο επικοινωνίας για να
μένετε συνδεδεμένοι με τους συναδέλφους και
να συζητάτε θέματα που προκύπτουν μέσα στη
μέρα, να κάνετε ηχητικές ή βιντεοκλήσεις, να
μοιράζεστε τις οθόνες σας ή να ανταλλάσσετε
αρχεία.
Με τη λειτουργία μεταφοράς κλήσης, ακόμη κι
αν έχετε ξεκινήσει τον υπολογιστή, αλλά πρέπει
να φύγετε για ένα ραντεβού, δεν χρειάζεται να
βγείτε από τη μία συσκευή για να μπείτε στην
κλήση από την άλλη.
Το Viber for Desktop είναι επίσης είναι
εξαιρετικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς, αφού
τους επιτρέπει να είναι συνδεδεμένοι με
τους μαθητές τους για ομαδική ή προσωπική
επικοινωνία, οργανωμένη σε κοινότητες,
ομάδες ή μηνύματα 1-προς-1. Η ανταλλαγή
εκπαιδευτικού υλικού και εργασιών αλλά και τα
γρήγορα τεστ είναι πολύ εύκολα.

προσαρμόσει τη χρήση σε όλες τις συσκευές,
είτε μιλάμε για κινητά, υπολογιστές ή τάμπλετ.
Το Viber είναι πραγματικά μια multi-platform
εφαρμογή.
Το Viber for Desktop είναι μια πλήρης έκδοση
του Viber, σχεδιασμένη για τον υπολογιστή σας.
Πρόκειται για ένα σπουδαίο εργαλείο για να
διατηρείται απρόσκοπτη η επικοινωνία, χωρίς
την ανάγκη να περνάτε από τη μία συσκευή
στην άλλη. Όλα τα μηνύματα που στέλνετε
και λαμβάετε στο Viber -είτε βρίσκεστε στον
υπολογιστή, είτε στο κινητό- συγχρονίζονται
συνεχώς, ώστε να μην δημιουργείται κενό στις
συνομιλίες.

Το Viber περηφανεύεται για την ασφάλεια που
προσφέρει σε όλους του τους χρήστες. Τo Viber
for Desktop ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία και
προσφέρει 100% ιδιωτικότητα. Όπως και με τα
μηνύματα στο κινητό σας, έτσι και τα μηνύματα
που ανταλλάσσονται μέσω Viber for Desktop
έχουν κρυπτογράφηση end-to-end, που
σημαίνει ότι μόνο εσείς και το πρόσωπο με το
οποίο συνομιλείτε έχετε τα (αυτόματα) κλειδιά
για να αποκρυπτογραφήσετε και να καταλάβετε
το μήνυμα.

Κατεβάζοντας το Viber for Desktop
θα μπορέσετε να συγχρονίσετε όλη σας την
επικοινωνία σε όλες σας τις συσκευές. Δοκιμάστε
το τώρα: www.viber.com/en/download/
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Marvel’s Avengers
Assemble!
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https://avengers.square-enix-games.com/
ηρωίδα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους
αγαπημένους της ήρωες από κοντά, όμως
αυτό που είχε στο μυαλό της ως την πιο
ευτυχισμένη μέρα της ζωής της, δεν θα
αργήσει να μετατραπεί στον χειρότερο της…
εφιάλτη.

Εάν περιμένατε ότι το Marvel’s Avengers
απλώς θα κόπιαρε το Endgame ή το
Infinity War, σας έχουμε πολύ καλά νέα,
καθώς η νέα video game περιπέτεια των
Captain America, Hulk, Iron Man, Thor
και των άλλων «παιδιών» δεν βασίζεται
σε καμία προηγούμενη ταινία, αντλώντας
περισσότερα στοιχεία από την πλούσια
δεξαμενή των comics, παρά από τις
κινηματογραφικές υπερπαραγωγές.
Οι δημιουργοί της Crystal Dynamics
προτίμησαν να ακολουθήσουν το δρόμο
ενός «original» story, το οποίο δεν σας
κρύβουμε ότι μας εξέπληξε ευχάριστα!

I still believe in heroes!
Εν αντιθέσει λοιπόν με αυτό που θα
περίμεναν οι περισσότεροι, το story του
Marvel’s Avengers εστιάζει στην Kamala
Khan (aka Ms. Marvel), μια πακιστανικής
καταγωγής νεαρή κοπέλα που μένει στη
Νέα Υόρκη και η οποία όπως πολλά έφηβα
κορίτσια της ηλικίας της θαυμάζουν την
ομάδα των Avengers. Το εισαγωγικό
κεφάλαιο του Marvel’s Avengers
παρουσιάζει την Kamala σε ακόμη πιο μικρή
ηλικία να συμμετέχει σε ένα special event
στο San Francisco, έχοντας κερδίσει σε
έναν διαγωνισμό comics. Εκεί, η νεαρή

Μια καλοστημένη «παγίδα» και μια
συγκλονιστική καταστροφή (η οποία
αφανίζει το μισό San Francisco), μετατρέπει
την ομάδα των Avengers από ήρωες
σε… αποδιοπομπαίους τράγους. Εκείνη
την τραγική ημέρα, η οποία θα ονομαστεί
A-Day, η Kamala όπως και πολλοί ακόμη
άνθρωποι που βρίσκονται στην περιοχή
της καταστροφής, θα αποκτήσει τις
υπερδυνάμεις της ύστερα από την επαφή
της με το Terrigen, μια πανίσχυρη χημική
ουσία. 5 χρόνια μετά την A-Day, ένας
δυστοπικός κόσμος έχει ανατείλει… Ο
Captain America έχει σκοτωθεί, η ομάδα
των Avengers έχει διαλυθεί και ένας
οργανισμός, ονόματι AIM (Advanced Idea
Mechanics), κυνηγάει ανελέητα τους
Inhumans (όπως ονομάζονται όσοι έχουν
αποκτήσει υπερδυνάμεις μετά την A-Day),
χρησιμοποιώντας ρομποτικές μηχανές
και άλλα όπλα υψηλής τεχνολογίας, σε
μια προσπάθεια να υποδουλώσει την
ανθρωπότητα. Όμως μπροστά σε αυτόν
τον εφιαλτικό κόσμο υπάρχουν κι εκείνοι οι
«λίγοι», οι οποίοι ορθώνουν το ανάστημα
τους και η Kamala συγκαταλέγεται μέσα σε
αυτούς. Η κεντρική ηρωίδα του Marvel’s
Avengers λοιπόν θα ξεκινήσει το δικό της
ταξίδι για να επανενώσει τους Avengers
και να πολεμήσει με τη βοήθεια τους, τις
δυνάμεις της AIM.

There was an idea…
Το Marvel’s Avengers πρόκειται για ένα κλασικό
«fun» action-based brawler με έντονα στοιχεία
RPG. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, το Buttonmashing δίνει και παίρνει και το αποτέλεσμα
είναι ομολογουμένως αρκετά διασκεδαστικό
για τους φίλους του συγκεκριμένου είδους.
Κάθε ήρωας συμπεριφέρεται σχεδόν με τον ίδιο
τρόπο την ώρα που θα πρέπει να «καθαρίσει»
τους εχθρούς που βρίσκει στο διάβα του. Για
αυτό και οι χαρακτήρες σας διαθέτουν ranged
attacks, δυνατές και αδύναμες επιθέσεις, αλλά
και 3 special moves. Ο σωστός συντονισμός
των κινήσεων και τα γρήγορα αντανακλαστικά
θα σας οδηγήσουν στην επιτυχία, καθώς
καλείστε να υπερκεράσετε τις block άμυνες
των εχθρών, αλλά και τις επιθέσεις τους
εφαρμόζοντας σωστές χρονικά αποφυγές.
Η μάχη προσφέρει μοναδικές στιγμές και το
θετικό είναι ότι το learning curve του παιχνιδιού
είναι πανεύκολο και έτσι δεν θα αισθανθείτε
δυσκολία στον χειρισμό. Σε ότι έχει να κάνει με
το Role Playing στοιχείο, η δομή ακολουθεί την
κλασική «παράδοση», όπου απλώς σκοτώνετε
εχθρούς για να κερδίσετε experience points
και να κάνετε level-up στον χαρακτήρα σας.
Τα παραπάνω levels, σας δίνουν πρόσβαση
σε παραπάνω skill points, τα οποία στη
συνέχεια μπορείτε να ξοδέψετε κατάλληλα
σε gear για να εξοπλίσετε καταλληλότερα τον
ήρωα σας. Τα stats του ήρωα σας αποτελούν
άμεση συνάρτηση του gear του, ενώ αξίζει να
σημειωθεί ότι πολλά από τα gear που αποκτάτε
διαθέτουν perks για έξτρα ενίσχυση σε κάποιες
επιθέσεις ή άμυνα.
Αν και το story campaign ακολουθεί μια linear
δομή και σε κάποια σημεία φαίνεται σα να σας
«περιορίζει», στο post-campaign multiplayer

σκέλος (ονόματι Avengers Initiative), η εικόνα
είναι εντελώς διαφορετική. Στο multiplayer
μπορείτε ουσιαστικά να «ξεκλειδώσετε» τη
δυναμική κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά και να
τον δείτε να… λάμπει την ώρα της μάχης. H
πρόοδος ανά 5 με 10 levels είναι τεράστια
και όταν θα φτάσετε στο level 50, ειλικρινά θα
τρομάζετε να γνωρίσετε τον ήρωα σας. Αν μη
τι άλλο αυτό δίνει ένα κίνητρο για να λιώσετε
όλα τα multiplayer challenges, παρόλα αυτά
θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι γιατί το
παιχνίδι γρήγορα μεταμορφώνεται σε ένα
ατελείωτο grinding fest, με τον τίτλο της Crystal
Dynamics να επιχειρεί να κλέψει τη δόξα
άλλων τίτλων όπως είναι για παράδειγμα το
Destiny.

Part Of The Journey Is The End…
Ολοκληρώνοντας την κριτική του Marvel’s
Avengers δεν μπορείς παρά να κάνεις κάποιες
ώριμες σκέψεις… Από τη στιγμή που το παιχνίδι
θα κάνει την εμφάνιση του στις next-gen
κονσόλες (PlayStation 5 και Xbox Series X)
κάποια στιγμή μέσα στο 2021, η αίσθηση που
σου αφήνει είναι ότι πρόκειται για ένα βιαστικό
release στις τωρινές κονσόλες και ότι το “real
thing” θα το δούμε στα μελλοντικά συστήματα.
Αναμφίβολα, θα μας ενδιέφερε πολύ να
βλέπαμε τη μορφή που θα έχει το Marvel’s
Avengers σε μερικούς μήνες από σήμερα.
16+ | CD-Media
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Tennis World Tour 2
Το απόλυτο tennis game!
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https://tennisworldtourgame.com/

Το Tennis World Tour 2 που αναπτύχθηκε
από τον προγραμματιστή του φετινού
AO Tennis 2, επιχειρεί να προσομοιώσει
καλύτερα τους αγώνες τένις και σε μεγάλο
βαθμό το κατορθώνει, εις βάρος όμως
της ευκολίας του χειρισμού για όσους δεν
είναι πρόθυμοι να τον τιθασεύσουν. Ο
συγχρονισμός είναι υψίστης σημασίας για
την επιτυχία σας στο γήπεδο. Ειδικότερα,
υπάρχουν δύο επιλογές χτυπήματος και
βασίζονται σε ακρίβεια ή ισχύ αντίστοιχα:
οι βολές ακριβείας εκτελούνται πατώντας
απλά τα πλήκτρα για αποκρούσεις flat,
top spin ή slice λίγο πριν η μπάλα φτάσει
στην ρακέτα. Η σωστή εκτέλεση φυσικά
προϋποθέτει και την σωστή θέση του
αθλητή στο γήπεδο, καθώς και την ορθή
περιστροφή του αναλογικού στην επιθυμητή
θέση προκειμένου να στείλετε την μπάλα
στο συγκεκριμένο τμήμα που θέλετε.
O χειρισμός προσδίδει περισσότερο
βάθος στο gameplay και ξεφεύγει από
την αντιρρεαλιστική λογική των άπειρων
αλλαγών ανά πόντο. Εάν ένας παίκτης σας

αναγκάζει με τις μπαλιές του να κινείστε
σε όλο το γήπεδο τότε αναπόφευκτα θα
πρέπει να παίξετε αμυντικά, εκτελώντας
βολές ακριβείας για να διατηρηθείτε
ζωντανός. Αντιθέτως, την στιγμή που
θα σας επιστραφεί μια άνετη μπαλιά, θα
πρέπει να είστε έτοιμος να αντιδράσετε με
μια δυναμική βολή που θα βγάλει εκτός
θέσης τον αντίπαλό σας. Σαν αποτέλεσμα,
οι αγώνες του World Tour 2 θυμίζουν
πραγματικό τένις περισσότερο από ποτέ.
Σε αυτό συμβάλει και η πολύ καλή δουλειά
που έχει γίνει στο animation, με τις κινήσεις
των αθλητών είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικές
και φυσικές με αποτέλεσμα να μπορείτε
να διαβάσετε τις προθέσεις τους πολύ
καλύτερα.
Συνοψίζοντας, το Tennis World Tour 2
αποτυπώνει με ακρίβεια την συγκίνηση
του αθλήματος, με την προϋπόθεση ότι
θα ξεπεράσετε τον αρχικό σκόπελο της
δύσκολης εκμάθησης του χειρισμού. Σε
αυτήν την περίπτωση το gameplay θα σας
αποζημιώσει και με το παραπάνω. Ως έχει
παραμένει ο καλύτερος τίτλος τένις που
κυκλοφορεί, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει
ότι δεν υπάρχουν παραπάνω περιθώρια
βελτίωσης.
3+ | ΔΙΑΘΕΣΗ: IGE / AVE

MICHAEL TSOKOS

Υποτροπή

Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ
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Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα του Michael Tsokos σε συνεργασία
με τον Wolf-Ulrich Schuler. Ο ιατροδικαστής Χέρτσφελντ καλείται
να συμμετάσχει μαζί με τον αρχίατρο Σνάιντερ στη νεκροτομή μιας
ηλικιωμένης, η οποία φαίνεται να αυτοκτόνησε. Διαπιστώνει αμέσως
ότι αυτή έχει δολοφονηθεί, προκαλώντας την οργή του προϊσταμένου
του. Ένας εγκληματίας που μόλις είχε αφεθεί ελεύθερος εντοπίζεται
νεκρός κοντά σε μια βαλίτσα που περιείχε τη σορό μιας ιερόδουλης.
Λείπει όμως το φονικό όπλο, μα και οποιαδήποτε ένδειξη ότι οι δύο
νεκροί ήρθαν σε επαφή. Στο Ινστιτούτο διαπιστώνεται πως και οι δύο
θάνατοι οφείλονται σε δηλητηρίαση από χλωροφόρμιο.

ΜΑΡΙΛΙΤΑ ΧΑΤΖΗΜΠΟΝΤΟΖΗ

Γυμνάσιουμ

Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Και τώρα Γυμνάσιουμ! Ο Γιάννης έχει φέτος πολλά να μάθει.
Πώς επιβιώνει κανείς στο νέο αυτό σχολείο; Τι σχέση έχουν τα μήλα
με τον Αϊνστάιν; Ποια είναι η κυρία Ήβη; Πώς μπορεί κανείς να είναι
παραξενομαγνήτης; Πώς λύνει κανείς γρίφους σαν «το μυστήριο
της Λίτσας»; Πώς γίνεται μέλος μουσικού συγκροτήματος με όνομα
Κίτρινα χαλιά (προσοχή, ο τόνος, παρακαλώ, στο τελευταίο α!); Τι
δουλειά έχει ο Πικάσο με μια πίτσα, έναν Ψηλό και έναν Κοντό; Μα
το κυριότερο, που θα μάθει στο Γυμνάσιουμ είναι πως πρέπει να είναι
ο εαυτός του. Be you! λοιπόν! Και παρέα με τον Γιάννη, ζήστε τις πιο
απίθανες αλά Γυμνάσιουμ περιπέτειες…
.

ΜΑΞ ΜΠΡΆΛΙΕΡ

Τα Τελευταία Παιδιά στη Γη 5 1/2:
η Απίθανη Περιπέτεια της Τζουν
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Η Λεπίδα του Μεσονυχτίου τελείωσε µε µια σοκαριστική ανατροπή: ένας
σατανικός εχθρός της Γης, που τον θεωρούσαν χαµένο, επέστρεψε µε
έναν στρατό απέθαντων στο πλευρό του! Κι ενώ τα παιδιά σχεδιάζουν
την επόµενή τους κίνηση, εµφανίζεται µια αναπάντεχη απειλή. Η Τζουν
χωρίζεται από τους φίλους της και παρασύρεται κάµποσα χιλιόµετρα
µακριά από το Γουέικφιλντ, σε µια πόλη όπου κυριαρχούν οι υπερφυσικοί
περικοκλαδευτήρες και τα αλλόκοσµα πλάσµατα.

ΕΛΛΗ ΒΙΝΤΙΑΔΗ

Τα Ζώα και Εμείς
Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Τι ηθική υπόσταση έχουν τα ζώα; Τι ηθική υπόσταση πρέπει να έχουν; Ίση με
τους ανθρώπους; Διαφορετική; Να τρώμε κρέας ή να απέχουμε από αυτό; Κι αν
απέχουμε, ποιος είναι ο αντίκτυπος στο περιβάλλον; Μικρότερος ή μεγαλύτερος
από αυτόν της κρεατοφαγίας; Πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους ζωολογικούς
κήπους; Ως επονείδιστα στρατόπεδα κρατήσεως ή ως καταφύγια ειδών που
κινδυνεύουν με εξαφάνιση; Και τα κατοικίδιά μας; Όσο κι αν τα λατρεύουμε και
τα προσέχουμε, μήπως δεν υπηρετούμε σωστά τα συμφέροντα και τις επιθυμίες
τους; Και, εν πάση περιπτώσει, τα δικαιώματα των ζώων πώς συγκρούονται με
τις υποχρεώσεις μας προς αυτά;

ΓΚΡΑΧΑΜ ΣΟΥΙΦΤ

Να ‘μαστε, λοιπόν…
Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ
Μπράιτον, 1959. Το θέατρο στην άκρη της προβλήτας απολαμβάνει την πιο
επιτυχημένη καλοκαιρινή σεζόν των τελευταίων χρόνων. Ο ιδιοφυής νεαρός
ταχυδακτυλουργός, Ρόνι, μαζί με την εκθαμβωτική βοηθό του, Ίβι, γίνονται τα πιο
λαμπρά αστέρια της παράστασης, προσελκύοντας κάθε βράδυ πλήθος θεατών.
Συνδετικό κρίκο του θεάματος αποτελεί ο τρίτος της παρέας, o Τζακ, γεννημένος
διασκεδαστής και αξιαγάπητος κομπέρ. Καθώς προχωράει το καλοκαίρι, το εκτός
σκηνής δράμα των τριών φίλων αρχίζει να επισκιάζει τη θεατρική τους επιτυχία. Τα
γεγονότα που ξετυλίγονται μέρα με τη μέρα θα σφραγίσουν ανεξίτηλα το μέλλον
τους. Ακροβατώντας ανάμεσα στην προπολεμική και στη μεταπολεμική εποχή, από
τα γεγονότα ενός απατηλού, νεανικού καλοκαιριού μέχρι το σήμερα.

JESSICA JOELLE ALEXANDER

Πώς οι Δανοί εκπαιδεύουν τα Πιο Ευτυχισμένα
Παιδιά στο Σχολείο και στην Οικογένεια
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
Ένα βιβλίο για έναν διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών μέσα από
παραδείγματα, παραλληλισμούς και συμβουλές, ο οποίος βασίζεται στις παρακάτω έννοιες: Εμπιστοσύνη Η διδασκαλία με εμπιστοσύνη βελτιώνει την
αυτοεκτίμηση, ενθαρρύνοντας το ελεύθερο παιχνίδι και βοηθώντας τα παιδιά να
καταλάβουν γιατί η μελέτη είναι σημαντική. Η συγγραφέας εξηγεί πώς μπορούμε
να μάθουμε να κατανοούμε τους άλλους και γιατί είναι σημαντική η εκμάθηση
της ενσυναίσθησης από μικρή ηλικία.
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70466 Ο Ιάσωνας και οι Αργοναύτες

70465 Το παλάτι των θεών στον Όλυμπο

70470 Ο Οδυσσέας
και ο Κύκλωπας
Πολύφημος

70467 Οι άθλοι του Ηρακλή

70471
Ο Δαίδαλος
και ο Ίκαρος

70468 Ο Οδυσσέας
και η Κίρκη
70469 Ο Αχιλλέας και ο Πάτροκλος
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