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Τρία νέα foldables θα κυκλοφορήσει η Samsung το
2021!
Πληροφορίες θέλουν τη Samsung να ετοιμάζεται
να λανσάρει μέσα στο 2021 τρία (!) νέα foldable
smartphones, επεκτείνοντας σημαντικά το portfolio της
σε αυτή την ανερχόμενη premium κατηγορία. Οι τρεις νέες
συσκευές, σύμφωνα με τις έως τώρα διαρροές, θα είναι
τα μοντέλα Galaxy Z Flip 2, Galaxy Z Fold 3 και Galaxy
Z Fold Lite.
Η Samsung ξεκίνησε ήδη την παραγωγή τριών τύπων
OLED panels για καθεμία απ’ αυτές τις συσκευές, αλλά
και την ανάπτυξη και παραγωγή του Ultra-thin glass
(UTG) που θα προστατεύει τα πάνελ.
Το Galaxy Z Fold 3 αναμένεται να διαθέτει μεγέθη
οθόνης παρόμοια με την τρέχουσα γενιά Galaxy Z Fold 2,
ενώ, σύμφωνα με τις φήμες, θα διαθέτει under-screen
camera και θα υποστηρίζει το S-Pen. Η υποστήριξη S-Pen
αποδεικνύεται, μάλιστα, πρόκληση για τη Samsung, καθώς
πρέπει να διασφαλιστεί ότι το UTG θα είναι αρκετά ισχυρό
ώστε να αντιστέκεται στις γρατζουνιές από το S-Pen, ενώ,
ταυτόχρονα, θα παραμείνει αρκετά λεπτό ώστε να είναι
εύκαμπτο για ένα foldable.
Το Galaxy Z Fold Lite, από την πλευρά του, θα αποτελέσει
την προσπάθεια της Samsung να κυκλοφορήσει ένα πιο
οικονομικό foldable smartphone, ενώ αναμένεται να
έχει τα ίδια μεγέθη οθόνης με το Galaxy Z Fold 2.
Το Galaxy Z Flip 2, τέλος, θα έχει την ίδια εσωτερική
οθόνη 6,7 ιντσών με το αρχικό Galaxy Z Flip, ωστόσο το
μέγεθος της εξωτερικής του οθόνης θα αυξηθεί, από μικρή
οθόνη 1,1 ιντσών σε 3 ιντσών. Δεν θα υπάρχει μπροστινή
κάμερα κάτω από την οθόνη, πράγμα που σημαίνει ότι
η Samsung θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί punch-hole
display.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, τα Galaxy Z Flip
2 και Galaxy Z Fold 3 αναμένεται να κυκλοφορήσουν στα
τέλη του 2021, ενώ το Galaxy Z Fold Lite πιθανότατα στις
αρχές του επόμενου έτους.
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Μία νέα προσέγγιση όσον αφορά στα αξεσουάρ που χρειάζεστε για
τα παιχνίδια σας φέρνει στην αγορά η Logitech με μία νέα σειρά που
παρουσιάζει, την Color Collection. Τα Logitech G αξεσουάρ συνδυάζουν
μοντέρνα εμφάνιση, σε έντονα χρώματα που θα σας κερδίσουν, μαζί με την
εμπειρία που έχει η εταιρεία για δεκαετίες στα προϊόντα τεχνολογίας, ενώ θα
αναδείξουν σε κάθε περίπτωση το προσωπικό σας στυλ.
Logitech G733
Ένα σετ μικροφώνου-ακουστικών που είναι
εξαιρετικά ελαφρύ και άνετο, προσφέροντας,
παράλληλα, και απόλυτη ελευθερία χάρη
στην ασύρματη σύνδεση LIGHTSPEED.
Σας προσφέρει premium χαρακτηριστικά και
δυνατότητες, όπως τα φίλτρα φωνής αλλά και η
προηγμένη τεχνολογία φωτισμού. Υποστηρίζει
16,8 εκατομμύρια χρώματα και διαθέτει δύο
ζώνες για να προσαρμόζετε το φωτισμό με βάση
τις προτιμήσεις σας, ενώ η υποστήριξη surround
sound επόμενης γενιάς DTS Headphone:X 2.0
θα κάνει την απόλυτη διαφορά σε όλα τα επίπεδα
στο κομμάτι του ήχου. Όσον αφορά την ασύρματη
σύνδεση, προσφέρει έως και 20 μέτρα
εμβέλειας με αξιόπιστη σύνδεση, αλλά και πάνω
από 29 ώρες διάρκειας ζωής μπαταρίας, ώστε
να μην ψάχνετε συνέχεια το φορτιστή κατά τη
διάρκεια ενός κρίσιμου παιχνιδιού.

Logitech G305
Ένα ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια με
τεχνολογία LIGHSPEED, το οποίο προσφέρει
εξαιρετική απόδοση και την τελευταία λέξη της
τεχνολογίας σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή αγοράς.
Κυκλοφορεί τώρα σε νέα χρώματα και είναι
ιδιαίτερα ελαφρύ με βάρος μόλις 99 γραμμάρια,
κάτι που επιτυγχάνεται χάρη στην ειδική
σχεδίαση των μηχανικών μερών του, αλλά
και την αποτελεσματική χρήση της μπαταρίας.
Διαθέτει τον επαναστατικό νέο οπτικό
αισθητήρα HERO 12.000dpi, ενώ προσφέρει
έως και 250 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας
με μία μόλις μπαταρία AA. Μπορεί μάλιστα
να ρυθμιστεί, ώστε να αντέχει έως 9 μήνες
τυπικής χρήσης στη λειτουργία αντοχής, την
οποία μπορείτε να επιλέξετε μέσω του Logitech
Gaming Software.

Logitech G915 TKL
Ένα ασύρματο μηχανικό πληκτρολόγιο
ειδικά σχεδιασμένο για παιχνίδια. Δε
διαθέτει αριθμητικό πληκτρολόγιο και
υποστηρίζει την τεχνολογία LIGHTSPEED
που επιτυγχάνει εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό
απόκρισης 1ms καθώς και φωτισμό RGB.
Είναι κατασκευασμένο από υλικά εξαιρετικής
ποιότητας και σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει
κάθε στιγμή. Επιπλέον, είναι μικρό και
κομψό καθώς και ασύρματο ώστε να σας
απαλλάσσει από τα ανεπιθύμητα καλώδια.
Διαθέτει μηχανικούς διακόπτες GL υψηλών
επιδόσεων και χαμηλού προφίλ, που παρέχουν
όλη την ταχύτητα, την ακρίβεια και τις επιδόσεις
των παραδοσιακών μηχανικών διακοπτών,
αλλά έχοντας μόνο το μισό ύψος. Είναι επίσης
πλήρως λειτουργικό όταν συνδέεται μέσω USB,
ώστε να μπορείτε να το φορτίζετε και να παίζετε
ταυτόχρονα.

Logitech G102 LIGHTSYNC
Ένα ενσύρματο ποντίκι με κλασικό σχήμα
για παιχνίδια και απλή σχεδίαση. Διαθέτει
6 κουμπιά, αποτελώντας ιδανική πρόταση
για πολύ παιχνίδι κάθε στιγμή της ημέρας.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τον έντονο
φωτισμό LIGHTSYNC RGB με διάφορους
διασκεδαστικούς τρόπους, ώστε να ταιριάζει
στην αισθητική σας, αλλά και να φωτίσετε τα
παιχνίδια και το γραφείο σας.
Χάρη στην προσαρμόσιμη ευαισθησία από 200
έως 8.000 DPI, σας επιτρέπει να επιλέξετε
το κατάλληλο επίπεδο που ταιριάζει με τις
προτιμήσεις σας στα παιχνίδια, ενώ με το
λογισμικό Logitech G HUB μπορείτε να
προγραμματίσετε έως και 5 προκαθορισμένες
επιλογές.

9

10

Διαθέσιμο στην Ελλάδα

Η Samsung Electronics ανακοινώνει τη
διαθεσιμότητα του νέου Galaxy A42 5G
smartphone στην ελληνική και κυπριακή
αγορά, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τη σειρά
Galaxy A και παρέχοντας τη δυνατότητα 5G
συνδεσιμότητας σε όλο το χαρτοφυλάκιο
συσκευών της. Διαθέτει όλες τις
απαραίτητες καινοτομίες που περιμένουν οι
καταναλωτές από τη σειρά Galaxy A, μεταξύ
των οποίων τετραπλή κάμερα, Infinity-U
οθόνη και μπαταρία μεγάλης διάρκειας.

5G ψυχαγωγία
Το Galaxy A42 5G διασφαλίζει εξαιρετικά
γρήγορο streaming και downloading,
αξιοποιώντας τις δυνατότητες του 5G. Είτε
πρόκειται για gaming εν κινήσει ή για live
streaming σε 4K ανάλυση, η υπερ-ταχεία
συνδεσιμότητα θα εξασφαλίσει λιγότερη
καθυστέρηση και μέγιστη απόδοση κάθε
φορά.
Η καθηλωτική HD Super AMOLED Infinity-U
οθόνη 6,6 ιντσών δίνει ζωή στις αγαπημένες
ταινίες, σε κινηματογραφική ευκρίνεια,
και η μπαταρία 5.000 mAh ταχείας
φόρτισης εγγυάται περισσότερο χρόνο
παρακολούθησης περιεχομένου, παιχνιδιού
και πλοήγησης.

την υπερευρυγώνια (Ultra Wide) κάμερα
8MP μπορεί να συλλάβει εκπληκτικές
φωτογραφίες τοπίων, ενώ η 5MP Macro
κάμερα και η 5MP κάμερα βάθους (Depth)
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις λεπτομέρειες
του κάδρου, δημιουργώντας ένα θολό
εφέ στο παρασκήνιο. Η κάμερα 20MP στη
μπροστινή όψη είναι ιδανική για απίθανες
selfie και βιντεοκλήσεις υψηλής ευκρίνειας.
Καθώς συνδυάζει 128GB εσωτερικής
αποθήκευσης και 4GB RAM, και δυνατότητα
υποστήριξης Micro SD μέχρι κι 1TB, οι
χρήστες θα μπορούν να φωτογραφίζουν
και να βιντεοσκοπούν όσο θέλουν, χωρίς
να χρειαστεί να ανησυχήσουν ποτέ για
εξάντληση του αποθηκευτικού χώρου.

Διαθεσιμότητα
Το Galaxy A42 5G
θα διατίθεται στην
ελληνική και κυπριακή
αγορά από τις 13
Νοεμβρίου 2020.

Στο πίσω μέρος της συσκευής υπάρχει
ένα μοτίβο πολλών στρώσεων που
δημιουργεί ένα μοντέρνο, premium
φινίρισμα. Ο εργονομικός σχεδιασμός
και οι στρογγυλεμένες άκρες χαρίζουν
ευκολία στη λαβή και τη χρήση, για άνετη
λειτουργία με το ένα χέρι. Διατίθεται σε τρία
εντυπωσιακά χρώματα: Prism Dot Black,
Prism Dot White και Prism Dot Grey.

Αποτύπωση και διαμοιρασμός στη
στιγμή
Το Galaxy A42 5G διαθέτει μια πανίσχυρη
τετραπλή κάμερα πολλαπλών λειτουργιών
που καθιστά τη λήψη και καταγραφή των
αξιομνημόνευτων στιγμών πιο εύκολη
από ποτέ. Η κύρια κάμερα 48MP, μαζί με
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Για όσους ψάχνουν μία δυνατή πρόταση
για χαμηλά budgets
Δεν χρειάζεται να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να
αποκτήσετε το επόμενό σας smartphone. Υπάρχουν στην
αγορά συσκευές που μπορούν να σας προσφέρουν χορταστική
εμπειρία θέασης, ατελείωτες δυνατότητες επικοινωνίας αλλά και
ψυχαγωγίας, καθώς και άπειρες εφαρμογές, σε προσιτό κόστος
που μπορείτε να καλύψετε ακόμη και σε εποχές δυσκολιών.

Το ZTE Blade A7s 2020 αποτελεί μία
ξεχωριστή επιλογή χαμηλού budget,
καθώς θα σας κοστίσει μόλις 109 ευρώ,
ενώ διαθέτει κομψή, ελαφριά εμφάνιση και
χαρακτηριστικά που θα αγαπήσετε.
Έρχεται με μία μεγάλη οθόνη 6,5
ιντσών με notch σταγόνα και ανάλυση
1560x720 pixels, κατάλληλη για να

παρακολουθήσετε video, να παίξετε
παιχνίδια ή να πλοηγηθείτε στο Internet με
υψηλή ακρίβεια. Ενσωματώνει ακόμη έναν
ισχυρό επεξεργαστή οκτώ πυρήνων
χρονισμένο στα 1.6GHz, 2GB RAM και
64GB αποθηκευτικού χώρου, επεκτάσιμου
μέσω καρτών microSD χωρητικότητας έως
512GB.

Μπορείτε να
αποκτήσετε το ZTE
Blade A7s 2020 από
το site της αλυσίδας
καταστημάτων
Γερμανός.

Το ZTE Blade A7s 2020 διαθέτει ακόμη
triple-camera setup, για λήψεις που
θα ικανοποιήσουν τις καθημερινές σας
απαιτήσεις. Το setup περιλαμβάνει κύρια
κάμερα 16MP, κάμερα 8MP με ευρυγώνιο
φακό 120 μοιρών ιδανική για πανοραμικές
λήψεις τοπίων αλλά και ομαδικές
φωτογραφίες, καθώς και κάμερα 2MP για
βάθος. Έρχεται ακόμη με camera 8MP για
τις selfies σας, με δυνατότητα αυτόματου
retouching. Επιπλέον, ο αισθητήρας
δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος
εξασφαλίζει ασφάλεια και πρακτικότητα,
όπως, επίσης, και ταχύτητα και ακρίβεια στο

ξεκλείδωμα της συσκευής σας. Υπάρχει
όμως και δυνατότητα ξεκλειδώματος μέσω
selfie, χάρη στην υποστήριξη αναγνώρισης
προσώπου. Η μπαταρία του ZTE Blade A7s
2020 έχει χωρητικότητα 4.000mAh και,
σε συνδυασμό με την τεχνολογία χαμηλής
κατανάλωσης ενέργειας, εξασφαλίζει ότι το
smartphone σας δε θα μείνει από ενέργεια
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όσο για το
λειτουργικό της συσκευής είναι το Android 10,
με όλες τις προηγμένες εφαρμογές που φέρνει
στην αγορά. Διαθέτει ακόμη υποστήριξη
διπλής nano-SIM, Bluetooth 4.2, USB Type-C
και υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλιοστών.
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Προσιτό και ισχυρό
με τετραπλή κάμερα και μπαταρία 5.000mAh
Ένα smartphone με
γιγαντιαία οθόνη,
ισχυρό επεξεργαστή,
quad-camera και
μεγάλη αυτονομία.
Και όμως το ZTE
Blade V2020
SMART εντάσσεται
στην κατηγορία των
super προσιτών
λύσεων της αγοράς,
καθώς θα σας
κοστίσει μόλις 159
ευρώ.
Μπορείτε να
αποκτήσετε το
άκρως οικονομικό
ZTE Blade V2020
Smart αποκλειστικά
από το δίκτυο
καταστημάτων
Γερμανός.

Είναι μία πρόταση με κομψή εμφάνιση, που
μάλιστα σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε
ανάμεσα σε δύο χρωματικές επιλογές: μπλε
και γκρι. Με οθόνη που η διαγώνιός της
φτάνει τις 6,82 ίντσες και η ανάλυσή της
είναι HD+ (1640x720 pixels) με αναλογία
20.5:9 θα απογειώσει το αγαπημένο σας
περιεχόμενο. Παρά την τεράστια οθόνη,
το ZTE Blade V2020 SMART είναι μία
πρόταση που μπορείτε να χειριστείτε με το
ένα χέρι πανεύκολα, κάτι στο οποίο συντελεί
και η τοποθέτηση του αισθητήρα δακτυλικών
αποτυπωμάτων στο πλάι της συσκευής. Ό,τι
και αν θέλετε να κάνετε, από το να δείτε την
αγαπημένη σας ταινία, να παίξετε ένα game ή
να επικοινωνήσετε με τους φίλους σας μέσω
βιντεοκλήσης, η συσκευή θα φροντίσει για μία
κορυφαία εμπειρία θέασης.
Στον τομέα της κάμερας συναντάμε τετραπλό
setup το οποίο περιλαμβάνει κύρια κάμερα
16MP, κάμερα 8MP με ευρυγώνιο φακό 120
μοιρών ιδανική για πανοραμικές λήψεις τοπίων
αλλά και ομαδικές φωτογραφίες, κάμερα 2MP
depth για εφέ bokeh και 2MP Macro για τις
κοντινές σας λήψεις. Όσον αφορά τώρα τις
selfies σας, διαθέσιμη είναι κάμερα 8MP με
υποστήριξη ΑΙ Beauty, HDR και αναγνώριση
προσώπου.
Το ZTE Blade V2020 Smart διαθέτει
οκταπύρηνο επεξεργαστή χρονισμένο στα
1.6GHz, 4GB RAM και 128GB εσωτερικής
μνήμης επεκτάσιμης μέσω microSD κάρτας
έως τα 512GB. Διαθέτει ακόμη πανίσχυρη
μπαταρία χωρητικότητας 5.000mAh για
ενέργεια χωρίς όρια, ενώ υποστηρίζεται και η
δυνατότητα αντίστροφης φόρτισης, ώστε να
μπορείτε να φορτίζετε και άλλες συσκευές από
το smartphone σας. Λειτουργικό του είναι το
Android 10 προσφέροντας ομαλή λειτουργία
και όλες τις πρόσφατες εφαρμογές που
χρειάζεστε.
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Το πρώτο πλήρως
«αντιβακτηριακό» τηλέφωνο

Ο Όμιλος Bullitt, κάτοχος της
παγκόσμιας άδειας για τα τηλέφωνα
Cat ανακοίνωσε ότι το Cat S42 έχει
βελτιωθεί με προηγμένη αντιμικροβιακή
προστασία προϊόντος, κάτι που το κάνει
το πρώτο τηλέφωνο με αντιβακτηριακά
χαρακτηριστικά. Κάθε εξωτερικό
εξάρτημα του προϊόντος έχει λάβει την
επεξεργασία με την αντιμικροβιακή
τεχνολογία Biomaster και διαθέτει ISO
22196.

Η διεργασία βασίζεται στην
εισαγωγή ιόντων αργύρου κατά την
παραγωγή, δημιουργεί ένα μόνιμο
επίπεδο προστασίας του προϊόντος
-εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροβίων.
Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα να
πλένεται η συσκευή, αυτό θέτει ένα νέο
πρότυπο υγιεινής για το μέλλον των
κινητών τηλεφώνων.
Έρευνα έχει δείξει ότι τα κινητά
αποτελούν εστία χιλιάδων μικροβίων,

Το smartphone
Cat S42 έχει
συνιστώμενη τιμή
λιανικής πώλησης
289 ευρώ.

και μάλιστα μια μελέτη του Πανεπιστημίου
του Michigan βρήκε πάνω από 17.000
βακτήρια πάνω σε συσκευές τηλεφώνων.
Ερχόμαστε σε επαφή με τις κινητές μας
συσκευές πολλές φορές την ημέρα, περίπου
47 φορές κατά μέσο όρο, σύμφωνα με μια
έρευνα από την Deloitte.
Το ενεργό αντιμικροβιακό συστατικό
Biomaster έχει αποδειχθεί ότι εμποδίζει
την αναπαραγωγή των κυττάρων των
βακτηρίων, αφού στις δοκιμές αποδείχθηκε
μείωση πάνω από 80% μέσα σε 15 λεπτά
και 99,9% μέσα σε 24 ώρες. Σε συνδυασμό
με τα ήδη υφιστάμενα διαπιστευτήρια
στιβαρότητας των τηλεφώνων Cat, που
διασφαλίζουν ότι η συσκευή μπορεί να
πλένεται πλήρως και τακτικά με σαπούνι
και νερό, με απολυμαντικά και ακόμα και με
χλωρίνη, το Cat S42 είναι ο αντιπρόσωπος
της νέας γενιάς υγιεινής προστασίας
προϊόντος, που είναι ενσωματωμένη στο
σχεδιασμό των smartphone.
Το Cat S42 με την επεξεργασία Biomaster
θα είναι διαθέσιμο από τις αρχές του 2021,
και η ίδια επεξεργασία θα εισαχθεί και σε
άλλες συσκευές της σειράς προϊόντων
Cat αργότερα αυτή τη χρονιά. Έχει
δοκιμαστεί σύμφωνα με τα απαιτητικά
πρότυπα ανθεκτικότητας των τηλεφώνων
Cat και διαθέτει προδιαγραφές MIL
SPEC 810H και IP68 και IP69, και έχει
ξεπεράσει τις αυστηρά καθορισμένες και
επανειλημμένες δοκιμές μας πτώσης από

1,8 m πάνω σε χάλυβα, περιλαμβανομένων
επανειλημμένων πτώσεων σε κάθε πλευρά
και γωνία. Είναι πλήρως αδιάβροχο, και
δοκιμάστηκε με βύθιση σε νερό βάθους
έως και 1,5 m για 35 λεπτά. Όπως όλα τα
smartphone Cat αυτής της σειράς, έχει
περάσει δοκιμές κραδασμών και πτώσης,
έχει δοκιμαστεί σε συνθήκες ψεκασμού
αλμυρού νερού, και έχει κατασκευαστεί
για να λειτουργεί σε ακραίες συνθήκες
υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών αλλά
και να επιβιώνει από θερμικά σοκ. Πάρτε
το μαζί σας οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Κατασκευάστηκε να είναι σκληρό για
να σας βοηθά να μεγαλουργείτε σε
απαιτητικές περιπτώσεις εργασίας σε
εξωτερικούς χώρους αλλά και σε ακραίες
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.
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MEET
CITATION
Τα νέα high-tech multi-room ηχεία για
το σπίτι, made by Harman Kardon!

H Harman Kardon είναι το
πασίγνωστο brand, το οποίο
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο
με το εκπληκτικό design,
αλλά και τη μοναδική
τεχνολογική υπεροχή,
καθώς όλα τα προϊόντα της
είναι σχεδιασμένα για να
ξεχωρίζουν, καλύπτοντας
όλες τις ανάγκες ακόμη
και των πιο... απαιτητικών
μουσικόφιλων!

Ο σύγχρονος, απαιτητικός μουσικόφιλος
αναζητά προϊόντα που συνδυάζουν
αισθητική, design και τεχνολογία
καινοτομίας. Προϊόντα τα οποία να
μπορούν να συνδυαστούν άψογα με
την καθημερινότητά του. Όταν όμως
αναφερόμαστε σε ένα multi-room
σύστημα ηχείων αυτό σημαίνει: ευκολία
στη χρήση και σύγχρονo design
-ώστε τα ηχεία να ταιριάζουν σε κάθε
δωμάτιο στο σπίτι- σε συνδυασμό

με superior ήχο, τελευταία λέξη της
τεχνολογίας και δυναμική πρόσβαση
σε μουσικές υπηρεσίες streaming. Για
περισσότερα από 65 χρόνια, η Harman
Kardon είναι ο κορυφαίος ειδικός στον
τομέα της ηχητικής μηχανικής και του
σχεδιασμού, μαγεύοντας, εδώ και
πολλές γενιές, κάθε χρήστη με τον
υψηλής ποιότητας ήχο που προσφέρει.
Η Harman Kardon παρουσιάζει τώρα το
τελευταίο της επίτευγμα. τη νέα σειρά

Περισσότερες
πληροφορίες
για τη σειρά Citation της
Harman Kardon μπορείτε
να βρείτε στο
www.wavemotion.gr/
el/citation-story-page.

Citation. Συνδυάζοντας έναν καινοτόμο
ακουστικό σχεδιασμό, που παρέχει
High Definition Audio, με τεχνολογίες
αιχμής -όπως οθόνη αφής LCD υψηλής
ανάλυσης, λειτουργίες Chromecast &
Airplay, συμπεριλαμβανομένου του Google
Assistant- η σειρά Citation αντιπροσωπεύει
την επόμενη γενιά του Ήχου, στο σπίτι.
Από σχεδιαστική σκοπιά, η φινέτσα που
διακρίνει τη σειρά Citation της Harman
Kardon είναι ασυναγώνιστη. Τα ηχεία
διαθέτουν τον χαρακτηριστικό βιομηχανικό
σχεδιασμό του brand, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση σε στοιχεία όπως οι κομψές
λεπτομέρειες αλουμινίου. Τα υφάσματα
των συσκευών είναι σχεδιασμένα από
τον leader Ευρωπαίο κατασκευαστή
ηλεκτρονικών Kvadrat και έρχονται σε δύο
elegant αποχρώσεις: winter gray και classic
black. Αυτός ο διαχρονικός σχεδιασμός
έρχεται να ενώσει την τεχνογνωσία
της Harman Kardon στον τομέα της
μηχανικής του ήχου και της τεχνολογίας,
με το στιλ και την φινέτσα της Kvadrat. Η
σειρά Citation προσφέρει μια δυναμική
εμπειρία ακρόασης, προσφέροντας την
επιλογή για χρήση των ηχείων ξεχωριστά
ή την δημιουργία ενός ισχυρού, εντελώς
ασύρματου συστήματος Home Cinema
5.1 καναλιών. Οι multi-room δυνατότητες
τους, επιτρέπουν τον έλεγχο του όμορφου
Ήχου της Harman Kardon από οποιοδήποτε

δωμάτιο, είτε προέρχεται από μία μόνο
πηγή μουσικής, είτε αναπαράγοντας
διαφορετικά μουσικά κομμάτια σε
διαφορετικά δωμάτια. Για να ολοκληρωθεί
η απίστευτη απόδοση ήχου και η εξαιρετική
σχεδίαση, η σειρά Citation διαθέτει επίσης
λειτουργία Google Assistant. Ο χρήστης
μπορεί να απολαμβάνει τις πιο δημοφιλείς
και σύγχρονες μουσικές πλατφόρμες
πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, με την
έξυπνη ενεργοποίηση φωνής της Google. Ο
φωνητικός βοηθός της Google κάνει πολύ
πιο εύκολες και απλές, πολλές στιγμές της
καθημερινότητας του χρήστη, ο οποίος
λέγοντας απλά «Hey Google», μπορεί να
δημιουργήσει υπενθυμίσεις στο ημερολόγιό
του, λίστες υποχρεώσεων, να ενημερωθεί
για τα τελευταία νέα, να ελέγξει έξυπνες
οικιακές συσκευές και πολλά ακόμα.
Η σειρά ηχείων Citation αποτελείται
από διάφορες επιλογές ηχείων για την
κάλυψη των αναγκών κάθε απαιτητικού
ακροατή, συμπεριλαμβανομένων
πολλαπλών επιλογών ηχείων όπως
soundbars, subwoofer και tower ηχεία.
Η πλήρης σειρά Ηarman Kardon Citation
είναι σταδιακά διαθέσιμη σε επιλεγμένα
δίκτυα Λιανικής και σε ένα εκτεταμένο
δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Μεταπωλητών
Ήχου και Εικόνας σε όλη την Ελλάδα. Οι
προτεινόμενες τιμές λιανικής των μοντέλων
της σειράς, κυμαίνονται από €199,00 έως
€2.499,00.
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OLED CX
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48’’

Η νέα πρόταση της LG για ατελείωτο gaming

Η LG Electronics φέρνει την απαράμιλλη ποιότητα εικόνας της OLED TV σε
ένα ολοκαίνουργιο μέγεθος οθόνης, 48 ιντσών. Η νέα OLED CX 48’’ έρχεται να
καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών που αναζητούν μια μεσαίου μεγέθους
τηλεόραση που ταιριάζει καλύτερα στο χώρο τους ή μια δεύτερη τηλεόραση με
εξαιρετική ποιότητα εικόνας. Αποτελεί ιδανική επιλογή για ατελείωτη δράση
gaming ενώ με το 4K Ultra HD η OLED 48CX, ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη
ζήτηση για απόλυτη εμπειρία προβολής σε περισσότερα μεγέθη οθόνης.

Χάρη στα αυτοφωτιζόμενα pixels η
OLED CX 48 προσφέρει ασυναγώνιστη
ποιότητα οθόνης, απόλυτο μαύρο
και έντονες αντιθέσεις. Επιπλέον,
αναπαράγει ακόμα πιο ζωντανή και
ευκρινή ποιότητα εικόνας 4K λόγω της
σημαντικά υψηλότερης πυκνότητας pixel

(8 εκατομμύρια) σε μια πιο συμπαγή
οθόνη, που μπορεί να συγκριθεί με μια
τηλεόραση 8K 96 ιντσών. Η ανάλυση
4K UHD προσφέρει για πρώτη φορά,
αξεπέραστη εμπειρία προβολής
στην κατηγορία τηλεοράσεων μεσαίου
μεγέθους. Η LG OLED CX 48” βασίζεται

στην κληρονομιά που καθιερώθηκε από τις
τηλεοράσεις OLED την τελευταία δεκαετία
και είναι μια εξαιρετική επιλογή για τους
gamers, καθώς συνδυάζει ανώτερη ποιότητα
εικόνας με εξαιρετικές δυνατότητες
παιχνιδιού. Έχοντας συμβατότητα με το
NVIDIA G-SYNC, τα γραφικά αποδίδονται
τέλεια και αναβαθμίζουν την καθηλωτική
εμπειρία των παικτών, προσαρμόζοντας
το ρυθμό ανανέωσης της τηλεόρασης στο
ρυθμό καρέ του συνδεδεμένου υλικού.
Η τεχνολογία OLED χρησιμοποιεί την
ακρίβεια του ατομικού ελέγχου pixel για
να παράγει εξαιρετική ποιότητα εικόνας,
χαμηλή καθυστέρηση εισόδου και
ιδιαίτερα γρήγορο χρόνο απόκρισης, για μια
συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού χωρίς
τρεμόπαιγμα.
Ακόμη, η νέα OLED 48 ιντσών υποστηρίζει
μια ποικιλία από δημοφιλείς μορφές
HDR, όπως το δυναμικό HDR10 και
το Dolby Vision σε έως και 120 καρέ
ανά δευτερόλεπτο για περιεχόμενο 4K
UHD. Επίσης, αξιοποιεί προηγμένες
προδιαγραφές HDMI, όπως τη λειτουργία
αυτόματης χαμηλής καθυστέρησης (ALLM),
το βελτιωμένο κανάλι επιστροφής ήχου
(eARC) και τον μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης
(VRR). Οι τηλεοράσεις OLED της LG

υποστηρίζουν HDMI VRR, προσφέροντας
συμβατότητα με μια μεγάλη ποικιλία
συσκευών παιχνιδιών, όπως κάρτες
γραφικών και κονσόλες.
Εκτός από τα μοναδικά γραφικά χάρη στο
μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης και τον
εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης,
η OLED CX 48 ιντσών και όλες οι άλλες
τηλεοράσεις LG OLED 2020 διαθέτουν το
προφίλ παιχνιδιού HDR Gaming Interest
Group (HGiG) HDR. Αυτό σημαίνει ότι οι
παίκτες μπορούν να απολαύσουν γραφικά
υψηλής ποιότητας όταν παίζουν παιχνίδια
HDR στην τηλεόραση, μέσω κονσόλας.
Για να αυξήσει την καθηλωτική αίσθηση των
παικτών, η LG OLED 48CX ενσωματώνει
επίσης υποστήριξη για το Dolby Atmos και το
AI Acoustic Tuning, το οποίο αντιλαμβάνεται
το ακουστικό περιβάλλον και ρυθμίζει τον
ήχο για μεγαλύτερη ακρίβεια. Η τηλεόραση
είναι, επίσης, έτοιμη για BT Surround,
επιτρέποντας ταυτόχρονη σύνδεση δύο
ηχείων Bluetooth LG, αναμιγνύοντας ήχο
2.0 καναλιών με εικονικό ήχο surround
4.0 για περισσότερη δράση στα αγαπημένα
παιχνίδια των χρηστών. Επιπλέον, διαθέτει
το OLED Eye Comfort, χάρη στο οποίο
εκπέμπει μπλε φως σε ποσοστό 29%, για
μειωμένη κόπωση των ματιών.
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Μάθετε πως η γραφίδα One by Wacom,
αλλάζει τον τρόπο που δουλεύετε από το σπίτι!

Η πανδημία του COVID-19 άλλαξε τις
καθημερινές μας συνήθειες, καθώς οι
περισσότεροι από εμάς χρειάστηκε να
αποχωριστούμε την «καθημερινότητά»
του γραφείου, μετατρέποντας
ουσιαστικά το σπίτι μας στον προσωπικό
χώρο εργασίας μας. Μάλιστα, σύμφωνα
με όλες τις ενδείξεις, η τηλεργασία
δεν αποτελεί ένα παρωδικό trend που
ήρθε για να περάσει, αλλά πρόκειται
πλέον για μια εργασιακή συνήθεια,
η οποία θα μας συντροφεύει για πολύ
καιρό ακόμη. Ενδεικτικό είναι ότι οι
περισσότερες χώρες του ανεπτυγμένου
κόσμου, υιοθετούν πλέον πρακτικές που
προωθούν περισσότερο τη φιλοσοφία
του remote working και του Home

Office, καθώς τόσο οι εργοδότες όσο
και οι εργαζόμενοι, αποσπούν πολλαπλά
οφέλη (που δεν εμπίπτουν αποκλειστικά
μόνο στην προστασία του εργατικού
δυναμικού από την πανδημία). Όμως
για να μπορέσετε να είστε περισσότερο
αποδοτικοί και δημιουργικοί, θα πρέπει
πρώτα από πριν να είστε εξοπλισμένοι με
τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία!
Εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να
εκπληρώσετε ακόμη και τα πιο δύσκολα
και πιο απαιτητικά επαγγελματικά
tasks. Σε αυτή την κατηγορία των

υπερπολύτιμων και εξαιρετικά χρήσιμων
εργαλείων και οι γραφίδες της Wacom
που ανήκουν στην οικογένεια «One»…
Φυσικά, εύλογα θα αναρωτηθείτε για το
πως μπορεί μια γραφίδα να επηρεάσει
τον τρόπο που εργάζεστε από απόσταση,
καθώς οφείλουμε να ομολογήσουμε πως
αποτελεί μια λύση που δεν μοιάζει με το
συνηθισμένο (και… “old-school) ποντίκι και
πληκτρολόγιο. Όμως μόλις ξεκλειδώσετε
τα μυστικά μιας γραφίδας One by Wacom,
το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα θέλετε
με τίποτα να επιστρέψετε στο… ποντίκι!
Χρησιμοποιώντας την One by Wacom όταν
βρίσκεστε σε ένα Zoom (ή οποιοδήποτε
teleconference) meeting, μπορείτε
ουσιαστικά να σημειώσετε τις ιδέες σας ή να
καταγράψετε τα λεγόμενα των συνομιλητών
σας. Φανταστείτε σα να έχετε ένα digital
τετράδιο και την ώρα του brainstorming
να καταγράφετε όχι μόνο τις ιδέες σας,
αλλά και τα σημεία που σας κίνησαν το
ενδιαφέρον. Παράλληλα, λίγο πριν να
ξεκινήσει ένα σημαντικό meeting, σας
δίνεται η δυνατότητα με τη γραφίδα One να
προετοιμαστείτε καλύτερα (απεικονίζοντας
charts και ενδιαφέροντα στοιχεία),
πλαισιώνοντας τις σκέψεις σας λίγο πριν
να πραγματοποιήσετε την παρουσίαση σας.
Μάλιστα, μπορείτε με τη λύση της Wacom
να ξεδιπλώσετε με δυναμικό τρόπο τις
σκέψεις και τα ταλέντα σας, βοηθώντας
τους συνεργάτες σας έτσι ώστε να λύσετε
από κοινού ακόμη και τα πιο δύσκολα
προβλήματα.

Και φυσικά οι ευχάριστες εκπλήξεις δεν
σταματούν εδώ, καθώς εάν ανήκετε στα
ανώτερα κλιμάκια μιας εταιρείας και
χρειάζεται να βάλετε την e-υπογραφή σας,
μπορείτε να αξιοποιήσετε την λειτουργία
digital signature που σας προσφέρουν οι
γραφίδες One της Wacom. Επιπλέον, η
χρήση των λύσεων της Wacom από όλους
τους συναδέλφους σας, όχι μόνο προωθεί
ένα ξεχωριστό πνεύμα συναδελφικότητας,
αλλά μπορεί πραγματικά μπορεί να μειώσει
τη φυσική απόσταση που σας χωρίζει.
Κατάλληλες για κάθε περίσταση, οι One
by Wacom καθιστούν κάθε επαγγελματικό
online meeting μια εναλλακτική και πλούσια
interactive εμπειρία για όλους τους
εμπλεκομένους, μειώνοντας το κόστος και
συμβάλλοντας καταλυτικά στη βελτίωση
του ελέγχου και της ομαλής ροής του
workflow. Αναμφίβολα, η προοπτική της
δημιουργίας του δικού σας Home Office
είναι συναρπαστική, όμως εύλογα θα
αναρωτιέστε για το ποιο είναι το πραγματικό
κόστος μιας Wacom One... Μήπως τελικά
στοιχίζει ένα σημαντικό ποσό που δεν
μπορεί να το αντέξει η (ήδη ταλαιπωρημένη)
τσέπη σας; Εδώ, σας έχουμε πολυ ευχάριστα
νέα, καθώς η One είναι σούπερ οικονομική
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(με την τιμή της να ξεκινάει λίγο
παραπάνω από τα 50 ευρώ για το Small
Pen μοντέλο! Αυτό που θα διαπιστώσετε
είναι ότι η γραφίδα One της Wacom
δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες
ώστε να πετύχετε την τέλεια αρμονία,
καθώς σχεδιάζετε, ζωγραφίζετε,
σημειώνετε, περνάτε κείμενο στο
Word, ή κάνετε edit της φωτογραφίας
σας με απόλυτη φυσικότητα. To ειδικό
πενάκι είναι πανάλαφρο, καθώς
δεν λειτουργεί με μπαταρίες, ενώ ο
εργονομικός σχεδιασμός σας δίνει
τη δυνατότητα να το χρησιμοποιείτε
ξεκούραστα και με άνεση για ώρες
(και για σημαντικά meetings που
μπορούν να κρατήσουν ακόμη και
μια... αιωνιότητα)! Παράλληλα, αυτό
που αξίζει να προσθέσουμε είναι
ότι η εξελγμένη ηλεκτρομαγνητική
τεχνολογία στην οποία βασίζεται το
One της Wacom προσφέρει στον χρήστη
απόλυτο έλεγχο και ακρίβεια κινήσεων,
ενώ η Wacom έχει κάνει εξαιρετική
δουλειά στον τρόπο με τον οποίο μπορεί
να επικοινωνήσει το προϊόν της, με
οποιοδήποτε υπολογιστή. Το setup
θα διαπιστώσετε ότι είναι πραγματικά

πανεύκολο, καθώς με μόλις 3 εύκολα
βήματα σας δίνεται η δυνατότητα να
ξεδιπλώσετε πλήρως τις τεράστιες
δυνατότητες της. Παράλληλα, μέσω
του Wacom Desktop Center μπορείτε
να παραμετροποιήσετε πλήρως
το προϊόν, έτσι ώστε να ταιριάζει
περισσότερο στις ανάγκες σας, ενώ
επιπλέον μέσω του μικρού αυτού
«κέντρου επιχειρήσεων» μπορείτε να
κατεβάσετε firmware και drivers updates
για ακόμη πιο εύρυθμη λειτουργία,
αλλά και να παρακολουθήσετε διάφορα
tutorials, τα οποία θα σας βοηθήσουν να
εξοικειωθείτε περισσότερο με τη χρήση
της. Είμαστε σίγουροι πως εάν βάλετε
στην εργασιακή σας καθημερινότητα
μια γραφίδα One by Wacom, τότε πολύ
δύσκολα θα χρησιμοποιήσετε ξανά
το ποντίκι, καθώς είναι βέβαιο ότι η
χρήση της, μπορεί να «εκτοξεύσει»
την παραγωγικότητα και την
δημιουργικότητα σας στα ύψη! Μάλλον
έφτασε η στιγμή να «αποχαιρετίσετε» το
ποντικί σας μια και καλή!

Επίσημος αντιπρόσωπος των προϊόντων
της Wacom στη χώρα μας είναι η ΑΜΥ A.E.
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Premium λύσεις
σε προσιτές τιμές;

Σε μία εποχή κατά την οποία οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε μας κάνουν να είμαστε ακόμη
περισσότερο επιλεκτικοί σε κάθε τομέα, η αγορά ενός νέου smartphone είναι κάτι στο οποίο
οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Είναι σαφώς μία απαραίτητη αγορά, καθώς
το smartphone είναι ο απόλυτος σύντροφός μας και σε περιόδους social distancing και
παραμονής στο σπίτι. Αναζητούμε όμως τις συσκευές εκείνες που προσφέρουν στο budget που
έχουμε διαθέσιμο ό,τι περισσότερο και πιο premium στην αγορά και μία από τις εταιρείες
που, εδώ και καιρό, γνωρίζει να το προσφέρει αυτό είναι η OnePlus.
Η σειρά Nord έχει ως απόλυτο στόχο να αποτελέσει μία νεανική πρόταση που προσφέρει
όλες εκείνες τις δυνατότητες που αναζητάτε από μία ναυαρχίδα σε προσιτές τιμές και τα νέα
μέλη της, OnePlus Nord N100 και Nord N10 5G, αποτελούν best value for money επιλογές,
ιδανικές αγορές για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα τις φετινές γιορτές. Κι επειδή των
φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τo δώρο που
θα ζητήσετε φέτος τα Χριστούγεννα!

OnePlus Nord N100
Αποτελώντας την επιλογή όσων δε θέλουν
να ξοδέψουν πολλά, αλλά παράλληλα
απεχθάνονται τους συμβιβασμούς,
το OnePlus Nord N100 αποτελεί ένα
smartphone που σας προσφέρει μία
συναρπαστική εμπειρία σε όλα τα επίπεδα.
Διαθέτει χορταστική οθόνη IPS LCD 6,52
ιντσών με ανάλυση HD+ (1600x720 pixels)
και αναλογία 20:9 με προστασία Gorilla Glass
3 που θα σας προσφέρει μία απροβλημάτιστη
εμπειρία θέασης. Επεξεργαστής του είναι
ο οκταπύρηνος Snapdragon 460, ενώ
διαθέτει 4GB RAM και 64GB επεκτάσιμου
αποθηκευτικού χώρου. Για την προστασία
σας, φροντίζει ο αισθητήρας δακτυλικών
αποτυπωμάτων που βρίσκεται στο πίσω
μέρος της συσκευής, ενώ υποστηρίζεται και
το Face Unlock. Όσο για την μπαταρία του
Nord N100, θα φροντίσει να μη μείνετε ποτέ
από ενέργεια διαθέτοντας χωρητικότητα

5.000mΑh με υποστήριξη μάλιστα 18W Fast
Charging.
Στο κομμάτι των καμερών, συναντάμε
triple setup που περιλαμβάνει κεντρικό
αισθητήρα 13MP, αισθητήρα 2MP (Macro
Lens) και αισθητήρα 2MP (Bokeh Lens),
καθώς και front camera 8MP. Η συσκευή
διαθέτει ακόμη διπλά στερεοφωνικά
ηχεία, υποστήριξη Bluetooth 5.0 και USB
Type-C, ενώ έρχεται με προεγκατεστημένο
το OxygenOS 10.5 που είναι βασισμένο στο
Android 10.
Το OnePlus Nord N100 είναι ήδη διαθέσιμο
στην ελληνική αγορά με κόστος 199 ευρώ
σε Midnight Frost απόχρωση και θα το
βρείτε online στην αλυσίδα ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε
αποκλειστικότητα.
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OnePlus Nord N10 5G
Με τη δύναμη των δικτύων πέμπτης
γενιάς, το OnePlus Nord N10 5G
αποτελεί ένα πανίσχυρο και συνάμα
προσιτό εργαλείο.
Διαθέτει οθόνη IPS LCD 6,49 ιντσών
με ανάλυση FHD+ (2400x1080 pixels),
αναλογία 20:9 και Gorilla Glass 3, το
ισχυρό 5G chipset Snapdragon 690,
6GB RAM και 128GB αποθηκευτικού
χώρου επεκτάσιμου μέσω καρτών
microSD. Στον τομέα της ασφάλειας,
θα συναντήσετε και εδώ οπίσθιο
αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων,
καθώς και Face Unlock, ενώ η μπαταρία
του έχει χωρητικότητα 4.300mAh με
υποστήριξη του ταχύτατου προτύπου
Warp Charge 30T Fast Charging

(ενέργεια όλης της ημέρας μόλις σε 30
λεπτά).
Το quad camera setup της συσκευής
περιλαμβάνει main camera 64MP,
αισθητήρα 8MP (Ultra Wide Angle
Lens), αισθητήρα 2MP (Macro Lens) και
αισθητήρα 2MP (Monochrome Lens),
ενώ η selfie camera έχει ανάλυση 16MP.
Συναντάμε ακόμη υποστήριξη Bluetooth
5.1, NFC, dual speakers και USB Type-C
υποδοχή, ενώ, φυσικά, ενσωματώνει το
OxygenOS 10.5 που είναι βασισμένο στο
Android 10.
To OnePlus Nord N10 5G κυκλοφορεί στις
4 Δεκεμβρίου στην ελληνική αγορά και θα
το βρείτε στις συνεργαζόμενες αλυσίδες
τεχνολογίας με κόστος 359 ευρώ σε
Midnight Ice απόχρωση.
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Η ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΗ
ΣΕΙΡΆ SYMFONISK ΣΑΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΊ ΣΕ ΜΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ
ΉΧΟΥ ΚΑΙ DESIGN
Όταν η μουσική είναι αναπόσπαστο
κομμάτι της καθημερινότητάς μας,
η ζωή σίγουρα μοιάζει καλύτερη! Η
ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου FOURLIS,
αναγνωρίζοντας τη θετική επίδραση
που έχει η μουσική στη διάθεσή μας,
συνεργάζεται με τη SONOS και το
αποτέλεσμα της συνεργασίας είναι μια
μοναδική καινοτομία!
Η τεχνογνωσία της SONOS στην
ακουστική και η εξειδίκευση της
ΙΚΕΑ στη σχεδίαση επίπλων και
οικιακού εξοπλισμού δημιουργούν
τη SYMFONISK, μία πρωτοποριακή
σειρά προϊόντων που ενσωματώνουν
την τεχνολογία wireless streaming
κορυφαίου ήχου, δημιουργώντας μια
μοναδική ακουστική εμπειρία σε όλο
το σπίτι σας. Η σειρά SYMFONISK
αποτελείται από τέσσερα εξαιρετικά
προϊόντα για τον ήχο, ενώ τα δύο από
αυτά συνδυάζουν ταυτόχρονα και
φωτισμό. Η φιλοσοφία της IKEA για
αρμονία και ισορροπία στην καθημερινή
ζωή, εκφράζεται αποτελεσματικά
μέσα από τη συνεχή αναζήτηση
για καινοτομία. Εντάσσοντας την
τεχνολογία στην επίπλωση του σπιτιού
οι καθημερινές στιγμές γίνονται πιο
ευχάριστες!

Σχεδιάζοντας την εμπειρία ακρόασης!
Οι ειδικοί λένε πως ο ήχος έχει σημαντική
επίδραση στη διάθεσή μας. Είναι τόσο
σημαντικό στοιχείο όσο είναι και ένα
χαλί, ένας πίνακας ή ένας καναπές για
την ατμόσφαιρα του χώρου. Με αυτό
ως σκεπτικό, η ΙΚΕΑ αναβαθμίζει την
καθημερινή ζωή στο σπίτι και ενσωματώνει
τον ήχο στη διαμόρφωση των χώρων.
Tο ηχείο WiFi SYMFONISK είναι ένα ηχείο
υψηλού σχεδιασμού που συνδυάζει την
εξειδίκευση της SONOS στην ακουστική.
Είναι ένα εύχρηστο αξεσουάρ ήχου,
το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε και
για τη διακόσμηση του χώρου σας ή να
χρησιμοποιήσετε ως ράφι σε οποιοδήποτε
σημείο, κρεμώντας το ακόμα και στον τοίχο
από τα άγκιστρα του ηχείου. Με αυτό τον
τρόπο, μπορείτε να απολαμβάνετε την
αγαπημένη σας μουσική ακόμη και όταν
είστε στην κουζίνα, μαγειρεύετε ή πλένετε
τα πιάτα. Παράλληλα, το ηχείο μεταδίδει
μουσική, podcasts και ραδιόφωνο μέσω
WiFi χωρίς διακοπές, ενώ κυκλοφορεί
σε δύο διαφορετικά χρώματα (λευκό και
μαύρο), ανάλογα με την αισθητική του κάθε
χώρου.

Φωτιστικό & ηχείο μαζί!
Το επιτραπέζιο φωτιστικό SYMFONISK
με ηχείο WiFi συνδυάζει μοναδικά τις
ευεργετικές ιδιότητες που έχει το φως και η
μουσική, για μια ευχάριστη και χαλαρωτική
ατμόσφαιρα στο σπίτι. Συνδυάζει ευκρίνεια
και πιστότητα ήχου, διατηρώντας
εξαιρετική ποιότητα ήχου, που αγκαλιάζει
ολόκληρο το δωμάτιο και σας επιτρέπει να
δημιουργήσετε την κατάλληλη ατμόσφαιρα
στο σπίτι. Ταυτόχρονα, διαχέει έναν απαλό
φωτισμό στον χώρο, που ξεκουράζει και
ενισχύει την αίσθηση άνεσης στο σπίτι.
Σας επιτρέπει ακόμα να δημιουργήσετε
ένα πολλαπλό σύστημα ήχου, συνδέοντας
το με δύο ή και περισσότερα ηχεία WiFi
SYMFONISK, από τη σειρά, αλλά και

διαφορετικά ηχεία της SONOS. Κάθε ηχείο
ελέγχεται μεμονωμένα, ώστε να μπορείτε
να απομονώνετε διαφορετικούς ήχους
σε διαφορετικά δωμάτια ή ακόμα και να
παίζετε την ίδια μουσική σε όλο το σπίτι.
Κυκλοφορεί σε λευκό και σε μαύρο, ώστε
να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει καλύτερα,
με τη διακόσμηση του σπιτιού σας.
Η συνεργασία της ΙΚΕΑ με τη SONOS
έχει στο επίκεντρό της το κοινό πάθος
για νέες ιδέες που κάνουν καλύτερη την
καθημερινή ζωή στο σπίτι, αναδεικνύοντας
τις δυνατότητες του κορυφαίου ήχου να
επηρεάσει τη ζωή μας στο σπίτι θετικά! Τα
ηχεία είναι συμβατά με όλα τα προϊόντα
SONOS, λειτουργούν με την εφαρμογή της
SONOS και συνδέονται στην εφαρμογή
της εταιρείας για χρήση ως σύστημα ήχου
πολλών δωματίων.
Τα προϊόντα είναι ήδη διαθέσιμα και σας
περιμένουν να τα ανακαλύψετε! Μάθετε
περισσότερα στο ΙΚΕΑ.gr.
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Η φορητή οθόνη που δίνει νέα διάσταση
στην έννοια: «ελευθερία»!

Τώρα που οι περισσότεροι εργαζόμαστε
μακριά από το χώρο εργασίας μας, η
μεγάλη πρόκληση είναι να μπορέσουμε
να «αντιγράψουμε» το setup του
γραφείου μας, στον περιορισμένο χώρο
του οικιακού μας περιβάλλοντος, το
οποίο πιθανότατα μοιραζόμαστε και με
άλλα μέλη της οικογένειας μας. Για τους
περισσότερους χρήστες, ένα laptop είναι
η ιδανική συσκευή για εργασία από το
σπίτι, καθώς μεταφέρεται πιο εύκολα.
Το πρόβλημα όμως είναι ότι παρουσιάζει
ένα σχετικό περιορισμό χώρου κατά
το άνοιγμα πολλών εφαρμογών και
παραθύρων. Η λύση ακούει στο όνομα
ViewSonic TD1655, μια εξωτερική,
φορητή οθόνη με μικρές διαστάσεις και
εντυπωσιακά χαρακτηριστικά.

Σχεδίαση και χαρακτηριστικά
Η ViewSonic TD1655 διαθέτει
επαγγελματική και μινιμαλιστική
σχεδίαση με ασημί φινίρισμα,

καθιστώντας την ιδανικό ταίρι για
οποιοδήποτε premium laptop. Η οθόνη
δεν διαθέτει bezels, είναι λεπτή και
πολύ ελαφριά και μπορεί να χωρέσει
άνετα μέσα σε μία θήκη μεταφοράς
laptop. Η ποιότητα κατασκευής της
ViewSonic TD1655 είναι εξαιρετική,
χάρη στα μοναδικά υλικά που
χρησιμοποιούνται και προσδίδουν
ανθεκτικότητα στη συσκευή.
Η TD1655 είναι μια φορητή οθόνη
αφής που μπορεί να λειτουργήσει
είτε με τα δάκτυλα ή με γραφίδα, για
μεγαλύτερη άνεση και ακρίβεια στον
χειρισμό. Η γραφίδα περιλαμβάνεται
στη συσκευασία μαζί με ένα minijoystick controller, ένα καλό OSD, μια
βάση προσάρτησης και ένα ζευγάρι
ηχείων. Όλα αυτά σε μία λογική τιμή.
Ένα άλλο αξιόλογο χαρακτηριστικό του
monitor είναι η δυνατότητα κλίσης 45
μοιρών, που διευκολύνει τη χρήση σε
κατακόρυφη (portrait) λειτουργία.

Η ViewSonic TD1655 διαθέτει δύο
υποδοχές USB-C και mini HDMI για
είσοδο βίντεο, καθώς και υποδοχή 3,5
mm για ακουστικά. Η κύρια υποδοχή
USB-C προορίζεται για DP Alt Mode, ενώ η
δεύτερη προορίζεται για παροχή ρεύματος
στον φορητό υπολογιστή, εάν η συσκευή
είναι συνδεδεμένη στον προσαρμογέα
τοίχου που διαθέτει. Πρόκειται για ένα
εύχρηστο χαρακτηριστικό που βοηθά να
μειώσουμε καλώδια που είναι απαραίτητα
για τη σύνδεση, καθιστώντας την εργασία εν
κινήσει πιο άνετη.

Πάνελ και απόδοση
Η ViewSonic TD1655 διαθέτει capacitive
touchscreen με IPS πάνελ 15,6 ιντσών με
ανάλυση 1920x1080, ρυθμό ανανέωσης
60Hz και χρόνο απόκρισης 6,5 ms. Ο
οπίσθιος φωτισμός είναι 250 cd/m2, ενώ
ο λόγος αντίθεσης είναι 800:1. Η οθόνη
παρουσιάζει εξαιρετική ομοιομορφία στην
απεικόνιση, χωρίς προβλήματα θόλωσης.
Επίσης, ο χρόνος απόκρισης των pixel είναι

ταχύτερος σε σχέση με άλλα φορητά πάνελ
που κυκλοφορούν στην αγορά.
Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν έχει
συμβατότητα με FreeSync και G-Sync,
κάτι απόλυτα φυσιολογικό, αφού ο
συγκεκριμένος τύπος οθόνης δεν
προορίζεται για gaming, αλλά κυρίως για
επαγγελματική χρήση και παραγωγικότητα.
Η καθυστέρηση εισόδου είναι κοντά στα
10 ms, όπως συμβαίνει σχεδόν με όλες τις
οθόνες 1080p 60 Hz, οπότε ουσιαστικά δεν
υπάρχουν καθυστερήσεις στη χρήση.

Συμπέρασμα
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να αγαπήσουμε
τη φορητή οθόνη αφής ViewSonic TD1655.
Η μοναδική της λειτουργικότητα, η
εξαιρετική και ελαφριά σχεδίαση, όπως
και οι δυνατότητες συνδεσιμότητας που
παρέχει, την καθιστούν απαραίτητο
εργαλείο για δημιουργικότητα στο σπίτι ή
για εργασία εξ αποστάσεως, καθώς και για
να «επεκτείνουμε» την οθόνη του laptop, του
tablet ή ακόμα και του smartphone σας.
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Σύντομα θα μπορείτε
να λαμβάνετε πιο
γρήγορα νέα emoji
στο smartphone σας

Οι περισσότεροι από εμάς αγαπάμε το να
“εμπλουτίζουμε” τα chats μας (ειδικότερα
όσα αφορούν προσωπικές επαφές) με
emoji. Κι αυτό γιατί κάνουν τις συζητήσεις
μας πιο εκφραστικές και μεταφέρουν τη
διάθεσή μας, αλλά και αυτό που θέλουμε
να πούμε κάθε στιγμή, ευκολότερα.
Δεν λένε άλλωστε ότι μία εικόνα αξίζει όσο
χίλιες λέξεις;
Αυτός είναι και ο λόγος που η Google
φαίνεται ότι προσπαθεί να βελτιώσει
συνεχώς τα Android emoji, καθώς είναι
αρκετοί εκείνοι που σημειώνουν ότι δεν
είναι τα αγαπημένα τους. Τώρα, σε μία

νέα αλλαγή θα επιτρέπει στους χρήστες
να αλλάζουν ευκολότερα τα default
phone emojis. Κανονικά, τα νέα emojis
έρχονται μαζί με τις μεγάλες ενημερώσεις
συστήματος και έτσι οι users δεν είχαν
έως τώρα ιδιαίτερο έλεγχο σ’ αυτά. Τώρα,
η Google θέλει να αλλάξει τον τρόπο
διανομής τους, ώστε τα νέα εικονίδια να
φτάνουν στους χρήστες, χωρίς αυτό να
γίνεται μόνο με αφορμή κάποιο σημαντικό
update στο λειτουργικό. Η αλλαγή θα
συμβεί πιθανώς με την κυκλοφορία του
Android 12, για το οποίο ήδη γνωρίζουμε
ότι θα έρθει με 217 νέα emoji.

COSMOTE TV

Διαθέσιμο και για LG τηλεοράσεις το app της
νέας streaming υπηρεσίας
36

Διαθέσιμη και για LG τηλεοράσεις
είναι η εφαρμογή της νέας streaming
υπηρεσίας της COSMOTE TV, που
πλέον μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν
όλοι οι συνδρομητές COSMOTE TV και
να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους
περιεχόμενο -σε όλες τις οθόνες- μέσα
από προσωποποιημένες προτάσεις.

Οι συνδρομητές COSMOTE TV μπορούν
να κατεβάσουν την εφαρμογή στο LG
Content Store.
Όσοι διαθέτουν 4Κ (UHD) ή 8K μοντέλα
τηλεοράσεων της LG, με χρονολογία
κατασκευής από το 2018 και μετά (webOS
4.0), έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν
το app της COSMOTE TV, μέσα από το LG
Content Store. H LG Electronics (LG)
διαθέτει μία ευρεία σειρά τηλεοράσεων
για εντυπωσιακή οικιακή ψυχαγωγία,
με τεχνολογίες όπως, OLED, NanoCell,
Ultra HD, 8K και AI με πρωτοποριακό
σχεδιασμό. Κατεβάζοντας το app και στις
LG τηλεοράσεις τους, οι συνδρομητές
έχουν πρόσβαση στις προηγμένες

δυνατότητες της νέας streaming
υπηρεσίας, όπως:
• Δημιουργία προφίλ για
προσωποποιημένες προτάσεις
περιεχομένου, ανάλογα με το
ιστορικό και τις προτιμήσεις του κάθε
χρήστη.
• Εύκολη πλοήγηση στο περιεχόμενο
της COSMOTE TV, τόσο από το live
πρόγραμμα των καναλιών, όσο και
από τους on demand καταλόγους.
• Πρόσβαση στους δωρεάν on
demand καταλόγους της υπηρεσίας,
όπου οι συνδρομητές μπορούν να
βρουν πάνω από 10.000 τίτλους
σε όλες τις θεματικές περιεχομένου
(ταινίες, σειρές, παιδικά, ντοκιμαντέρ,
εκπομπές), για back2back θέαση.
• Δυνατότητα ενοικίασης
blockbusters όλων των
μεγάλων στούντιο, μέσα από την
υπηρεσία Movies Club, αλλά
και κινηματογραφικών ταινιών
αμέσως μετά την έξοδό τους στους
κινηματογράφους ή ακόμη και νέες
κυκλοφορίες.

B l u e t o o t h

VOX 55

VOX 10
MAGNETO

VOX 5

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000
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INFO QUEST
TECHNOLOGIES
Νέες υπηρεσίες για το Service των
Xiaomi Smartphones

H Info Quest Technologies, επίσημος
διανομέας της Xiaomi σε Ελλάδα και
Κύπρο και επίσημο εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών, ενημερώνει για τη νέα υπηρεσία
service, με κάθε αγορά smartphone της νέας
σειράς Mi 10T.
Οι καταναλωτές που θα προμηθευτούν
τα Xiaomi Mi 10T ή Mi 10T Pro, από
οποιοδήποτε επίσημο κανάλι πώλησης -online
ή offline- της Xiaomi στην Ελλάδα και θα
ενεργοποιήσουν το smartphone τους εντός
της επικράτειας, θα δικαιούνται κατά τους
πρώτους έξι (6) μήνες μετά την αγορά, μία
(1) δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση αν
απαιτείται της οθόνης του smartphone, αρκεί
η φθορά / ελάττωμα να μην έχει προκύψει
από σκόπιμη ενέργεια. Η προσφορά ισχύει για
αγορές που θα πραγματοποιηθούν έως τις 28

Ιανουαρίου 2022 για τα μοντέλα Xiaomi
Mi 10T, Mi 10T Pro και για επισκευή στο
επίσημο service center της Xiaomi.
Παράλληλα, μία νέα, δωρεάν υπηρεσία
επισκευής για Xiaomi smartphones, η
υπηρεσία Pick up & Return, ξεκίνησε τη
λειτουργία της. Οι χρήστες των συσκευών
Xiaomi έχουν πλέον τη δυνατότητα, σε
περίπτωση βλάβης του smartphone τους,
να αποστείλουν το smartphone τους με
courier στο επίσημο επισκευαστικό κέντρο
της Xiaomi της Info Quest Technologies
και αφού ολοκληρωθεί το service, να
το παραλάβουν πάλι στο χώρο τους,
χωρίς καμία χρέωση. Προϋπόθεση της
υπηρεσίας είναι οι συσκευές να βρίσκονται
εντός εγγύησης και να έχουν διατεθεί
στην αγορά, μέσα από το επίσημο δίκτυο
συνεργατών της εταιρείας.
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TOMAHAWK
Διαθέσιμο το μικροσκοπικό
(αλλά πανίσχυρο) modular PC της Razer!
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Αρκετοί fans του PC gaming πολλές
φορές προβληματίζονται για την έλλειψη
χώρου, όταν σχεδιάζουν να αγοράσουν
ένα gaming PC. Αυτό είναι κάτι απολύτως
λογικό από τη στιγμή που ένα PC για
games απαιτεί ένα μεγάλο case που να
ελέγχει σωστά ο airflow που ως γνωστόν
είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη
λειτουργία του συστήματος. H Razer όμως
θέλησε να τραβήξει τον αντίθετο δρόμο, με
το Tomahawk, ένα small factor gaming
PC, το οποίο ακολουθεί ένα modular
design για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση,
δίνοντας έτσι περισσότερες δυνατότητες
επέκτασης στα χέρια του χρήστη.To εν λόγω
modular PC είναι κατασκευασμένο με βάση
το πρότυπο NUC 9 Extreme Compute
Element card της Intel, το οποίο ουσιαστικά
πρόκειται για ένα είδος cartridge το οποίο
περιλαμβάνει τον επεξεργαστή, τη μνήμη
και τον SSD δίσκο. Συγκεκριμένα, στο
εσωτερικό του Razer Tomahawk βρίσκεται

ένας ισχυρός επεξεργαστής Intel Core
i9-9980HK, με 16GB DDR4 μνήμης και
SSD δίσκο με χωρητικότητα στα 512GB.
Μάλιστα, ο εν λόγω σκληρός δίσκος σε
ορισμένα tech configuration συνοδεύεται
από 2TB HDD, ενώ κάποια μοντέλα έρχονται
«εφοδιασμένα» GeForce RTX 3080. Φυσικά,
από τη στιγμή που πρόκειται για ένα modular
PC, μπορείτε να το προσαρμόσετε εσείς
όπως θέλετε, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι
το κουτί αποτελείται από αλουμίνιο και
ξεχωρίζει για το μαύρο ματ φινίρισμα, τις
dual-side διπλές γυάλινες πλευρές,
ενώ παράλληλα υποστηρίζει το Razer
RGB Chroma για ακόμη καλύτερη gaming
ατμόσφαιρα. Τέλος, το Tomahawk έχει
4 USB-A ports, 2 USB-C Thunderbolt 3
ports, 2 Gigabit Ethernet ports και ένα 3.5/
TOSLINK combo port.

Ως είθισται και όπως συμβαίνει με πολλές
προτάσεις από τη Razer, έτσι και το
Tomahawk κοστίζει κάτι παραπάνω, καθώς η
τιμή του ξεκινάει από τα 2.400$.

Δωροκάρτα
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Το καλύτερο δώρο για τους
αγαπημένους σας, τώρα και από το
IKEA e-shop!

Οι γιορτές είναι προ των πυλών και, παρόλο
που οι συνθήκες φέτος επιβάλλουν να
“μένουμε σπίτι”, το χριστουγεννιάτικο
πνεύμα έχει αρχίσει να μπαίνει στις καρδιές
μας, έστω και αν, φέτος, τα πράγματα είναι
λιγάκι διαφορετικά. Στολίσατε ήδη το δέντρο
και το σπίτι σας και η επόμενη σκέψη είναι τα
δώρα που πρέπει να ξεκινήσετε να αγοράζετε
για τους αγαπημένους σας. Και μπορεί τα
καταστήματα λιανικής να είναι κλειστά, ωστόσο
υπάρχουν τρόποι για να πραγματοποιήσετε
αγορές που θα δώσουν χαρά στους δικούς
σας ανθρώπους, καθώς και έξυπνες ιδέες που
θα κάνουν τη διαφορά. Μία από αυτές είναι και
η Δωροκάρτα ΙΚΕΑ, που, πλέον, μπορείτε να
αποκτήσετε πανεύκολα μέσα από το e-shop
της ΙΚΕΑ.
Τα καλύτερα νέα είναι ότι δεν πρόκειται για
ένα απλό “κουπόνι” που θα στείλετε στα
αγαπημένα σας πρόσωπα με το ποσό που
θέλετε να τους δωρίσετε. Οι δυνατότητες
που σας δίνονται -ακόμη και αν, αυτή τη
στιγμή, οι αγορές πραγματοποιούνται μέσω

Διαδικτύου- είναι πολλές και σας δίνουν
τη δυνατότητα να προσωποποιήσετε το
δώρο σας. Έτσι, μπορείτε να επιλέξετε
εσείς το εικαστικό της δωροκάρτας, αλλά
και να προσθέσετε το κείμενο που θέλετε
να στείλετε στον παραλήπτη σας. Φυσικά,
επιλέγετε και το ποσό, ενώ μπορείτε είτε να
τη στείλετε απευθείας στο άτομο που θέλετε
να την κάνετε δώρο είτε να επιλέξετε να τη
στείλετε σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Αν πχ. η κολλητή σας έχει γενέθλια στις
24/11, μπορείτε να επιλέξετε να λάβει
τότε το email με το δώρο σας, ακριβώς τη
μέρα του εορτασμού. Η εξαργύρωση της
Δωροκάρτας γίνεται στα καταστήματα της
ΙΚΕΑ και στο IKEA eshop, ενώ το ελάχιστο
ποσό που μπορείτε να στείλετε είναι 5 ευρώ
και το μέγιστο 500 ευρώ. Για μεγαλύτερα
ποσά μπορεί να γίνει έκδοση πολλαπλών
δωροκαρτών. Ο παραλήπτης μπορεί να τη
χρησιμοποιήσει είτε για ολική είτε για μερική
εξόφληση του ποσού που αντιστοιχεί στις
αγορές του, ενώ η ισχύς της κάρτας είναι
τρία χρόνια από την τελευταία χρήση της.
Μέσα από το site της ΙΚΕΑ, με τον αριθμό
της δωροκάρτας σας, μπορείτε μάλιστα να
βλέπετε ανά πάσα στιγμή το υπόλοιπό της
και να γνωρίζετε τι ποσό έχετε διαθέσιμο για
αγορές. Η Δωροκάρτα ΙΚΕΑ αποτελεί ιδανικό
δώρο για τα πρόσωπα που αγαπάτε και οι
χριστουγεννιάτικες γιορτές είναι η καλύτερη
αφορμή για να την αποκτήσετε και να κάνετε
ένα πρωτότυπο, δημιουργικό δώρο στους
αγαπημένους σας, που θα τους δώσει χαρά,
έστω και από απόσταση. Μπείτε στο IKEA
e-shop και στην επιλογή αγοράς Δωροκάρτας
ΙΚΕΑ και δημιουργήστε το δικό σας δώρο,
που σίγουρα θα κάνει τις φετινές γιορτές πιο
χαρούμενες για κάποιον που αγαπάτε και
ανυπομονείτε να σφίξετε στην αγκαλιά σας
μόλις τελειώσουν οι περίεργες μέρες που
ζούμε. Τα Χριστούγεννα είναι άλλωστε μία
γιορτή ζεστασιάς και αγάπης και αυτό δεν
αλλάζει ποτέ, ό,τι και αν αντιμετωπίζουμε
γύρω μας.
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Το Zoom ήταν το free
iOS app που κατέβηκε
τις περισσότερες
φορές για το 2020!

Το Zoom ανήκει στις εφαρμογές, οι
οποίες κατάφεραν να εκτοξευθούν
εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.
Αυτό ήταν κάτι απολύτως λογικό από τη
στιγμή που η συγκεκριμένη εφαρμογή
εξαιτίας του πολύ εύχρηστου χαρακτήρα
της, χρησιμοποιήθηκε ευρέως από
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον
κόσμο. Με τα lockdown, την τηλεργασία
και την τηλεκπαίδευση να αποτελούν
πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της
καθημερινότητας μας, το Zoom ήταν
η top εφαρμογή που κατάφερε να μας
φέρει πιο κοντά. Αυτό αποτυπώνεται και
στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή αποτελεί
τη νούμερο 1 δωρεάν εφαρμογή που
κατέβηκε τις περισσότερες φορές από

το App Store της Apple για το 2020!
Υπολογίζεται ότι στην περίοδο του πρώτου
lockdown τον Απρίλιο που μας πέρασε,
η δημοφιλής εφαρμογή επικοινωνίας
κατόρθωνε να προσελκύει την προσοχή
300 και πλέον εκατομμυρίων χρηστών
την ημέρα! Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί
ότι οι users των Apple iPhone μπορούν να
τρέξουν Zoom meetings με τη συμμετοχή
έως και 100 ατόμων ταυτόχρονα, αν και
τα meetings με περισσότερους από 2
συμμετέχοντες είναι περιορισμένα στα
40 λεπτά χρήσης. Ενδεικτικό είναι βέβαια
ότι χωρίς την ύπαρξη της πανδημίας, το
Zoom ούτε που έφτανε στη λίστα των top
20 δωρεάν applications που διατίθενται
μέσω του Store της Apple.
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Sonos
Eξοικονομήστε με δώρα ήχου

Παρόλο που οι φετινές γιορτές θα είναι λίγο διαφορετικές από τις
προηγούμενες χρονιές, πιστεύουμε ότι ο σωστός ήχος -η αγαπημένη σας
μουσική, μία χριστουγεννιάτικη ταινία, μερικές αυθόρμητες χορευτικές
στιγμές, τα κάλαντα- μπορεί να κάνει την καθημερινότητά σας πιο
χαρούμενη και πιο φωτεινή. Φέτος, οι ιδανικές προτάσεις δώρων είναι τα
προϊόντα Sonos που προσφέρονται σε ειδικές, εορταστικές τιμές.

Οι καλύτερες γιορτινές προσφορές ισχύουν για αγορές που θα πραγματοποιηθούν
από 26 έως 30 Νοεμβρίου.
• Εξοικονομήστε €100 σε αγορά της μπάρας
ήχου Sonos Beam (τώρα στα €349) και στο
Sonos Sub (τώρα στα €699) και μετατρέψτε
το καθιστικό σας σε οικιακό κινηματογράφο.
• Εξοικονομήστε €100 στο Sonos Move
(τώρα στα €299), το ανθεκτικό, φορητό
ηχείο με WiFi και Bluetooth για να
απολαμβάνετε τη μουσική σας μέσα και έξω
από το σπίτι.
• Εξοικονομήστε €50 στο Sonos One (τώρα
στα €179) και στο Sonos One SL (τώρα
στα €149) για να ανεβάσετε την ακουστική
εμπειρία σας στο επόμενο επίπεδο.
Οι γιορτινές προσφορές μας ισχύουν από
26 έως και 30 Νοεμβρίου, σε επιλεγμένα
καταστήματα λιανικής πώλησης.
Και μην ξεχνάτε να συντονιστείτε στο
Sonos Radio, για να έχετε πρόσβαση σε
περισσότερους από 60.000 τοπικούς και
διεθνείς ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπου
και αν βρίσκεστε. Επιπλέον, αν θα σας
άρεσε να γιορτάσετε με τη μουσική της Dolly
Parton, μπορείτε να συντονιστείτε στο Sonos
Sound System Archive on Mixcloud και να
ακούσετε μουσική και ιστορίες στην πρώτη
της ραδιοφωνική εκπομπή στο Sonos Radio,
Songteller Special.
Η εορταστική ραδιοφωνική εκπομπή Holly
Dolly Christmas Special θα είναι διαθέσιμη τη
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου.
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Η Qualcomm αποκάλυψε
το νέο της SoC
Βρισκόμαστε λίγο πριν να εκπνεύσει το 2020 και ήδη οι
κατασκευάστριες εταιρείες παραγωγής chipset έχουν αρχίσει
να ζεσταίνουν για τα καλά τις μηχανές τους για το νέο έτος. Γι’
αυτό και η Qualcomm στο πλαίσιο του Snapdragon Tech Summit
2020 παρουσίασε το δικό της “next-big thing” που δεν είναι
άλλο από το πανίσχυρο high-end chipset Snapdragon 888!

Με τον A14 Bionic της Apple να κυριαρχεί
αυτή τη στιγμή στα περισσότερα συγκριτικά
test, έφτασε η στιγμή για την απάντηση της
Qualcomm. Το Snapdragon 888 πρόκειται
ουσιαστικά για το chip που θα βρίσκεται στην
καρδιά των περισσότερων ναυαρχίδων
που βασίζονται στο λειτουργικό Android. Η
Qualcomm πραγματοποίησε μια σειρά από
βελτιώσεις σε σύγκριση με το 865, με μία από
τις σημαντικότερες προσθήκες να αφορά
στην ύπαρξη του integrated Χ60 5G modem.
Επιπλέον, το 888 θα είναι κατασκευασμένο
με βάση τα 5nm, πράγμα που σημαίνει
ότι σε πένα μόνο chip θα χωρούν πολύ
περισσότερα transistors, δίνοντας εντυπωσιακά
αποτελέσματα στο τομέα των υπολογισμών
και στην μεταφορά δεδομένων. Σύμφωνα
μάλιστα με τους σχεδιαστές του νέου highend chipset, το Snapdragon 888 ενδέχεται
να αγγίζει τα 26 TOPS (Trillion of Operations
Per Second), σε σύγκριση με το 865, το
οποίο έφτανε τα 15 TOPS. Παράλληλα, με το
Snapdragon 888 η Qualcomm ουσιαστικά

θέλει να συνδυάσει όσο το δυνατόν καλύτερα
την CPU με την GPU, βάζοντας πάρα πολύ
έντονα στο παιχνίδι την AI, γεγονός που
αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στη
βελτίωση των mobile φωτογραφιών και
κυρίως στον τρόπο που οι camera sensors
μιας συσκευής θα μπορούν να αντιληφθούν
το φυσικό περιβάλλον και το αντικείμενο
της φωτογράφισης. To μεγαλύτερο βέβαια
τεχνολογικό «breakthrough» που θα
προσφέρει το Snapdragon 888, θα έχει
να κάνει με τη δυνατότητα το chipset να
αντιλαμβάνεται κάθε συνδυασμό στο φάσμα
του 5G, αξιολογώντας τον προορισμό
κάθε 5G σήματος ξεχωριστά. Όπως έγινε
γνωστό, η Xiaomi θα είναι η πρώτη που
θα «φιλοξενήσει» το νέο chipset στο
πολυαναμενόμενο Mi11, ενώ θα την
ακολουθήσουν και άλλες σημαντικές
εταιρείες, μεταξύ αυτών και η Motorola. Με
το Snapdragon 888 στο προσκήνιο, σίγουρα
οι νέες ναυαρχίδες που θα δούμε μέσα στο
2021… θα πετάνε!
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ΠΏΣ ΘΑ ΣΑΣ
ΦΑΙΝΌΤΑΝ ΈΝΑ
17ΆΡΙ LAPTOP ΜΕ …
ROLLABLE ΟΘΌΝΗ
ΑΠΌ ΤΗΝ LG;

Οι rollable displays είναι μία από τις τάσεις
που θα μας απασχολήσουν πολύ, όπως
φαίνεται, το επόμενο διάστημα, καθώς
έχουμε δει κατασκευάστριες όπως η Oppo
ή η TCL να μας έχουν ήδη δώσει την πρώτη
γεύση από διάφορα σχετικά concepts που
ετοιμάζουν. Η LG, από την πλευρά της, μας
έχει συστήσει μία rollable TV στη high-end
Signature κατηγορία τηλεοράσεων, με κόστος
που ξεκινάει από τα 60.000 δολάρια, ενώ
πρόσφατα κατέθεσε μία πατέντα με το όνομα
“Rollable” πιθανότατα για ένα LG smartphone
με slide out οθόνη. Τώρα, διαβάζουμε ότι
θα αξιοποιήσει την τεχνολογία και σε ένα
laptop στο μέλλον. Η τελευταία πατέντα που
διέρρευσε αφορά ένα νέο form factor για

laptop με οθόνη 17 ιντσών που μπορεί να
τυλιχθεί και να ξετυλιχθεί, δημιουργώντας
μία συσκευή από τις 13,3 έως τις 17
ίντσες. Με βάση τη φωτογραφία, και άλλα
στοιχεία του laptop, όπως το πληκτρολόγιο
ή το touchpad, μπορούν να αναδιπλωθούν
επίσης, ώστε να καταλαμβάνουν λιγότερο
χώρο όταν δε χρησιμοποιούνται. Γενικά,
πρόκειται για μία πολύ ξεχωριστή ιδέα που
περιμένουμε να δούμε πότε θα αξιοποιηθεί
σε ένα πραγματικό μοντέλο από την
εταιρεία. Προς το παρόν, είναι φυσικά μόνο
ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που όμως δείχνει
την κατεύθυνση προς την οποία στρέφουν το
ενδιαφέρον τους οι κατασκευάστριες και τι
μας περιμένει στο τεχνολογικό μας μέλλον.
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Οι οικιακές ηλεκτρικές σκούπες
ρομπότ που μας λύνουν τα χέρια, είναι
διαθέσιμες στον Κωτσόβολο!

Από τότε που πήραμε οικιακή ηλεκτρική σκούπα ρομπότ iRobot, άλλαξε
ολόκληρη η ρουτίνα των δουλειών του σπιτιού και γλυτώσαμε πολύ χρόνο!
Τώρα, είναι διαθέσιμες και στον Κωτσόβολο και σας τις προτείνουμε! Εσείς
πως θα αξιοποιήσετε όλον αυτόν τον ελεύθερο χρόνο που θα μείνει;

Ο Κωτσόβολος, με ένα ισχυρό ηλεκτρονικό
κατάστημα kotsovolos.gr, αλλά και το
εκτενέστερο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών ειδών, διαθέτει τη
μεγαλύτερη γκάμα από οικιακές συσκευές
και όλα τα προϊόντα που διακρίνονται για τις
τεχνολογικές τους καινοτομίες και μπορούν να
κάνουν την καθημερινότητα όλων καλύτερη.
Στη μεγάλη ποικιλία συσκευών είναι διαθέσιμα
και τα εμβληματικά προϊόντα οικιακών,
ηλεκτρικών ρομποτικών σκουπών της iRobot,
της ηγέτιδας εταιρείας οικιακών ρομπότ,
παγκοσμίως.

Οι iRobot, οικιακές ηλεκτρικές σκούπες
ρομπότ, διαθέσιμες στον Κωτσόβολο
H iRobot, που ιδρύθηκε το 1990 από
ρομποτιστές του Πανεπιστημίου MIT, είναι μία
εταιρεία με μακρά και βραβευμένη πορεία
στον τομέα της εξελιγμένης ρομποτικής,
έχοντας δημιουργήσει μία πληθώρα
προϊόντων, που όχι μόνο καθαρίζουν, αλλά
βελτιώνουν την καθημερινότητα των χρηστών
τους. Μεταξύ άλλων, η iRobot έχει αναπτύξει
τις βραβευμένες σκούπες ρομπότ Roomba
και τις σφουγγαρίστρες ρομπότ Braava, που
βοηθούν τους ανθρώπους να αξιοποιούν τον
ελεύθερο χρόνο τους σε πράγματα που έχουν
αξία, αντί να τον σπαταλούν στις απαραίτητες
δουλειές του σπιτιού. Η ευκολία στη χρήση, η
σπουδαία αποτελεσματικότητα ακόμα και στα
πιο δύσκολα σημεία, το απαράμιλλο design
και η τεχνολογική καινοτομία με τα μοναδικά
χαρακτηριστικά που έχει ενσωματώσει η
iRobot στις συσκευές, τις κατατάσσουν στα
απαραίτητα σύγχρονα προϊόντα που πρέπει να
έχει ένα σπίτι.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα
προϊόντα iRobot στο kotsovolos.gr, μέσω
του τηλεφωνικό κέντρο 210 28 99 999
και στα καταστήματα Κωτσόβολος, ενόσω
είναι ανοιχτά. Αρκεί μία αναζήτηση σε ένα
από τα σημεία επαφής με τον Κωτσόβολο
για να διαπιστώσουν οι ενδιαφερόμενοι τις
μοναδικές δυνατότητές τους και να κάνουν
ένα βήμα πιο κοντά σε μία καθημερινότητα
που η τεχνολογία τους βοηθά να ζήσουν μία
καλύτερη ζωή.
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Η EPSON
ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ
ΤΗ ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
ΈΞΥΠΝΩΝ ΓΥΑΛΙΏΝ
MOVERIO

Η Epson ανακοίνωσε την τελευταίας
γενιάς τεχνολογία έξυπνων γυαλιών
επαυξημένης πραγματικότητας (AR),
Moverio. Δέκα χρόνια μετά την ανάπτυξη
των πρώτων έξυπνων γυαλιών Moverio,
η Epson κυκλοφορεί τώρα την τέταρτη
γενιά διοφθαλμικών έξυπνων γυαλιών
επαυξημένης πραγματικότητας Si-OLED.
Η νέα σειρά Moverio, η οποία
περιλαμβάνει τα έξυπνα γυαλιά BT40 και BT-40S, προσφέρει στους
χρήστες μια σειρά πλεονεκτημάτων,
συμπεριλαμβανομένου ενός ευρύτερου
οπτικού πεδίου (FOV), σημαντικά
αυξημένη ανάλυση οθόνης HD, υψηλή
αντίθεση, βελτιωμένη συνδεσιμότητα και
πιο άνετο, ρυθμιζόμενο και εύκολο στη
χρήση σχεδιασμό.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των
νεότερων έξυπνων γυαλιών της Epson
περιλαμβάνουν:
• Αυξημένη ανάλυση οθόνης - Full HD
1080p (1920 x 1080)
• Ευρύτερο οπτικό πεδίο 34 μοιρών
(FOV) - ισοδύναμο με τη θέαση σε
οθόνη 120» από απόσταση 5 μέτρων
• Αναλογία αντίθεσης 500.000:1, το
οποίο σημαίνει ότι ο αχρησιμοποίητος
χώρος προβολής εμφανίζεται
πραγματικά διαφανής
• Νέα σχεδίαση ακουστικών με

προηγμένη κατανομή βάρους και
προαιρετικά επιθέματα μύτης για
βελτιωμένη άνεση χρήστη
• Βελτιωμένη αισθητική με σχήμα σε
στυλ γυαλιού και προαιρετικές σκούρες
αποχρώσεις
• Συνδεσιμότητα USB Type-C για σύνδεση
με εξωτερικές συσκευές
• Διοφθαλμική, διαφανής οθόνη Si-OLED.
Η τέταρτη γενιά τεχνολογίας έξυπνων
γυαλιών της Epson γίνεται πραγματικότητα
με την παρουσίαση των BT-40 και BT40S, το καθένα εκ των οποίων είναι
προσαρμοσμένο για διαφορετικές αγορές,
όπως αναλύεται παρακάτω. Το Moverio BT40 έρχεται εξοπλισμένο με συνδεσιμότητα
USB Type-C, που σημαίνει ότι μπορεί να
συνδεθεί με μια σειρά συμβατών συσκευών
όπως smartphones, tablet και φορητούς
υπολογιστές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
δευτερεύουσα ή εκτεταμένη οθόνη, παρόμοια
με εξωτερική οθόνη ή βιντεοπροβολέα
για προσωπική χρήση. Η οθόνη υψηλής
ανάλυσης προσφέρει πιο ζωντανά χρώματα
και μπορεί να αντικατοπτρίζει περιεχόμενο από
συνδεδεμένες συσκευές.
Το Moverio BT-40 έχει το πλεονέκτημα
μιας μεγάλης οθόνης υψηλής ανάλυσης,
η οποία είναι ορατή μόνο από όποιον το
χρησιμοποιεί και είναι ιδανικό για χρήστες
που εργάζονται σε δημόσιους χώρους, εκτός
γραφείου, όπου η ιδιωτικότητα και η άνεση

είναι σημαντικά. Η κυκλοφορία του είναι
επίσης επίκαιρη, καθώς το Moverio BT-40
μπορεί να προσφέρει έναν εικονικό σταθμό
εργασίας, ιδανικό για στελέχη επιχειρήσεων
που προσαρμόζονται στα σύγχρονα στυλ
εργασίας και δουλεύουν από το σπίτι. Ένα
επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι τα γυαλιά
αυτά παρέχουν μια συναρπαστική εμπειρία
για προσωπική ψυχαγωγία. Οι χρήστες
μπορούν να απολαύσουν με άνεση το
περιεχόμενο, χάρη στις νέες εύχρηστες
λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι τα γυαλιά
προσαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα
μεγεθών κεφαλής, αλλά και φοριούνται
επάνω από γυαλιά που έχουν δοθεί με
συνταγή οφθαλμιάτρου. Τα επιθέματα για
τη μύτη (nose pads) είναι σχεδιασμένα για
να βοηθούν τον χρήστη να βρει τη βέλτιστη
εφαρμογή και μπορούν να κάμπτονται για να
ταιριάζουν σε κάθε άτομο. Αυτά τα γυαλιά
θα είναι ελκυστικά για ανώτερα στελέχη
που χρειάζεται να βελτιστοποιήσουν το
χρόνο τους, δουλεύοντας και διαβάζοντας
εμπιστευτικά έγγραφα, ενώ βρίσκονται σε
δημόσιους χώρους. Το νέο Moverio BT-40S
περιλαμβάνει την επιλογή ενός έξυπνου
χειριστηρίου που μπορεί να λειτουργήσει σε
Android για προσαρμοσμένη ενσωμάτωση
λογισμικού. Το Moverio Intelligent Controller
είναι συμβατό με το Google Play και έχει
σχεδιαστεί ειδικά για μια σειρά εμπορικών
εφαρμογών. Διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη
αφής, προσαρμοσμένες διεπαφές χρήστη,
επεκτάσιμη μνήμη έως 2TB και IPx2 κατάταξη
προστασίας για ανθεκτικότητα. Το χειριστήριο
περιλαμβάνει ενσωματωμένο Wi-Fi,
Bluetooth, GPS, πυξίδα, επιταχυνσιόμετρο,
γυροσκόπιο, κάμερα, φακό, μικρόφωνο
και υποδοχή ήχου. Περιλαμβάνει, επίσης,
επαναφορτιζόμενη μπαταρία υψηλής
απόδοσης με δυνατότητα αναπαραγωγής
βίντεο έως και 5 ώρες. Το Moverio BT40S θα βοηθήσει ειδικά την Κοινότητα
Ανεξάρτητων Προμηθευτών Λογισμικού
(ISV) να αναπτύξει και να αναβαθμίσει νέες
και υπάρχουσες εφαρμογές σε μια σειρά
χρήσεων, όπως εμπειρίες επισκεπτών,
υποτιτλισμούς και οδοντιατρική.
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ΌΛΑ ΤΑ ΡΕΚΌΡ ΠΟΥ ΈΣΠΑΣΕ
Η ΕΚΡΗΚΤΙΚΉ ΣΕΙΡΆ ΤΟΥ NETFLIX

H ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ BETH,
ΤΗΣ ΝΕΑΡΉΣ ΟΡΦΑΝΉΣ
ΠΟΥ ΈΓΙΝΕ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ
ΑΣΤΈΡΙ ΣΤΟ ΣΚΆΚΙ,
ΣΠΆΕΙ ΤΑ ΡΕΚΌΡ ΤΟ
ΈΝΑ ΜΕΤΆ ΤΟ ΆΛΛΟ.

Η δημοφιλής - πλέον - σειρά, The Queen’s
Gambit, έγινε no.1 στην προτίμηση
εκατομμυρίων θεατών του Netflix, από τις
πρώτες και όλας μέρες κυκλοφορίας του.
Τα σκηνικά, τα κουστούμια, το σασπένς, το
έξυπνο σενάριο και φυσικά η ερμηνεία της
Anya-Taylor Joy, έκαναν την σειρά ένα από
τα highlights του 2020.
Έτσι, το Netflix, σε μια ανακοίνωση από αυτές
που δεν συνηθίζει, αποκάλυψε ότι η σειρά
«Το Γκαμπί της Βασίλισσας» έχει καταρρίψει
όλα τα ρεκόρ θέασης. Με ανάρτησή
στον επίσημο λογαριασμό του Twitter, η
πλατφόρμα αναφέρει είπε ότι η σειρά είναι η
πιο δημοφιλής από καταβολής του.
«Αριθμός-ρεκόρ, 62 εκατομμυρίων
νοικοκυριών επέλεξαν να παρακολουθήσει
τη σειρά “Το Γκαμπί της Βασίλισσας”
στις πρώτες 28 ημέρες, καθιστώντας την
έτσι την πιο δημοφιλή σειρά του Netflix ως
σήμερα», γράφει η ανάρτηση στο Twitter. Με
το ίδιο tweet, το Netflix σημειώνει κάποια

εντυπωσιακά στοιχεία για τη σειρά, αλλά και
το βιβλίο επάνω στο οποίο βασίστηκε. Η σειρά
έγινε αστραπιαία επιτυχία σε 92 χώρες, όπου
μπήκε στο Top 10 των δημοφιλέστερων
προγραμμάτων του Netflix.
Σε 63 χώρες, η σειρά «Το Γκαμπί της
Βασίλισσας» βρέθηκε στην πρώτη θέση των
δέκα δημοφιλέστερων προγραμμάτων του
Netflix για τουλάχιστον μια εβδομάδα από τις
τελευταίες 28 ημέρες.
Η σειρά είναι βασισμένη στο ομώνυμο
μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε πριν από 37
χρόνια. Η προβολή της στο Netflix εκτίναξε
τις πωλήσεις του βιβλίου, το οποίο μπήκε στη
λίστα των Best Seller της Νέας Υόρκης.
Τέλος, σύμφωνα με το Netflix, από τη στιγμή
που έκανε την εμφάνισή της η σειρά στην
πλατφόρμα, η αναζήτηση «πώς να παίξεις
σκάκι» εκτινάχθηκε στο Διαδίκτυο, με
τις σχετικές αναζητήσεις να φτάνουν στο
ψηλότερο σημείο των τελευταίων εννέα ετών.
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Νέες υπηρεσίες που θα σας βοηθήσουν
να παραμείνετε ασφαλείς
Οι διακοπές πλησιάζουν και, φέτος, οι
οικογενειακές συναντήσεις θα είναι πιο
περιορισμένες ή θα γίνουν διαδικτυακά
για την προστασία της υγείας όλων μας.
Ό,τι και να έχετε προγραμματίσει για τις
φετινές γιορτές, τα Google Maps, μέσα
από τις νέες υπηρεσίες ενημέρωσης που
προσφέρουν σχετικά με τον COVID-19, σας
δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθείτε
και να ενημερώνεστε για την εξέλιξη και τα
κρούσματα του ιού ώστε να παραμείνετε
ασφαλείς.
Ακολουθούν μερικές νέες υπηρεσίες και
συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να
παραμείνετε ασφαλείς στις γιορτές και να
οργανώσετε τις διακοπές σας έχοντας πάντα
ως βασική προτεραιότητα την ασφάλειά σας.
Μετακίνηση με ασφάλεια: Από τότε
που εντάχθηκαν οι ενημερώσεις για τον
COVID-19 στα Google Maps, η Google

βοήθησε σχεδόν 10 εκατομμύρια άτομα
να αποκτήσουν απευθείας πρόσβαση
σε βασικές πληροφορίες σχετικά με την
πανδημία, μέσα από την εφαρμογή μας.
Ο χάρτης COVID-19, που προστέθηκε σε
Android και iOS, σύντομα θα εμφανίζει
περισσότερες πληροφορίες, όπως
αναφορές για κρούσματα που εντοπίστηκαν
στην περιοχή σας, καθώς και συνδέσμους
με ενημερώσεις από τις τοπικές αρχές. Αυτό
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν, σε περίπτωση
που είναι δυνατόν, σκοπεύετε να βγείτε από
την πόλη και πρέπει να είστε ενήμεροι για
όλες τις τοπικές οδηγίες, τα σημεία όπου
γίνονται έλεγχοι, ή για άλλους πιθανούς
περιορισμούς που επιβάλλονται στην
εκάστοτε πόλη. Σε περίπτωση που κάνετε τα
πάντα για να αποφύγετε το συνωστισμό κατά
τη διάρκεια των Εορτών, είμαστε εδώ για να
σας διευκολύνουμε. Tα Google Maps θα
μπορούν πλέον να παρέχουν ενημερώσεις
για τα ΜΜΜ, σε πραγματικό χρόνο, ώστε

να βλέπετε πόσο γεμάτα είναι τα τρένα, τα
λεωφορεία ή το μετρό.
Η σωστή πληροφορία, τη σωστή στιγμή:
γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα, τα Google Maps
και Google Search παρέχουν πληροφορίες
για take away, delivery, ανέπαφη διανομή ή
επί τόπου παραλαβή για πάνω από 150.000
εστιατόρια και τοπικές επιχειρήσεις; Σύντομα,
θα προστεθεί σ’ αυτό και η δυνατότητα
να δείτε την κατάσταση της κράτησής σας
στο εστιατόριο -εάν, βέβαια, βρίσκεστε σε
περιοχή όπου είναι ελεύθερη η πρόσβαση
σε εστιατόριο. Η υπηρεσία αυτή θα είναι
διαθέσιμη σε 70 χώρες σε όλο το κόσμο,
μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.
Γλυτώστε χρόνο και σεβαστείτε τα
μέτρα απόστασης με ενημερώσεις για
συνωστισμούς: ιδιαίτερα χρήσιμη αυτή τη
περίοδο της κοινωνικής αποστασιοποίησης,
είναι η ενημέρωση για αύξηση συνωστισμού
ανά περιοχή, κάθε μέρα, κάθε ώρα - ακόμα
και σε πραγματικό χρόνο. Μέσα από τα
Google Maps σας δίνεται η δυνατότητα να
δείτε πού υπάρχει πλήθος κόσμου ώστε να το
αποφύγετε.
Βρείτε πληροφορίες για την υγεία και
την ασφάλειά σας κατά τις αγορές σας:
όταν, με το καλό, τα μέτρα προστασίας
χαλαρώσουν και κανονίσετε να φάτε έξω

ή ετοιμαστείτε να κάνετε τις αγορές σας για
τις Γιορτές, θα μπορείτε να δείτε μέσα από το
Google Maps τα μέτρα προστασίας που έχει
λάβει κάθε επιχείρηση, όπως για παράδειγμα
τη συχνότητα απολύμανσης, εάν υπάρχουν
προστατευτικά διαχωριστικά στα ταμεία ή
θερμομετρείται τακτικά το προσωπικό.
Τηρείτε τα μέτρα προστασίας σε περίπτωση
αναγκαίας μετακίνησής σας: εάν πρέπει να
επισκεφτείτε αγαπημένα σας πρόσωπα, τώρα
θα μπορείτε να μοιραστείτε μαζί τους την ώρα
που εκτιμάτε ότι θα φτάσετε κοντά τους. Επίσης,
αν σκοπεύετε, εφόσον φυσικά το επιτρέπουν
οι συνθήκες, να συναντηθείτε με τους φίλους
σας σε εξωτερικό χώρο, μην ανησυχείτε ότι θα
τους χάσετε: εφόσον σας έχουν ενημερώσει για
το πού βρίσκονται τότε, μέσα από το Live View,
θα μπορείτε να δείτε πόσο απέχετε από αυτούς
και πού πρέπει να πάτε για να τους βρείτε.
Ακόμα και σε μέσα στην πανδημία, πάνω από
1 δις πολίτες εξακολουθούν να στρέφονται στο
Google Maps για τις μετακινήσεις τους σε αυτή
τη νέα πραγματικότητα, αλλά η δουλειά μας δεν
τελειώνει εκεί. Εργαζόμαστε συνεχώς για να
δημιουργήσουμε νέες υπηρεσίες και εργαλεία
που θα βοηθήσουν να βγούμε από αυτή τη
δυσκολία δυνατότεροι από ποτέ. Όποια και αν
είναι τα σχέδιά σας για τις γιορτές, όσο και να
έχουν αλλάξει λόγω των συνθηκών, τα Google
Maps είναι εδώ για να σας βοηθήσουν να τα
πραγματοποιήσετε με ευκολία και ασφάλεια.
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Assassin’s Creed: Valhalla
H επέλαση των Βίκινγκς
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www.ubisoft.com/en-gb/game/assassins-creed/valhalla

Βρισκόμαστε στο 873 μ.Χ. στην εποχή
που οι φατρίες των Βίκινγκς ξεκίνησαν
τις επεκτατικές εκστρατείες τους από τη
Νορβηγία στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εσείς
είστε ο/η Eivor, ανάλογα με το φύλο που
θα επιλέξετε στην interactive εισαγωγή
του παιχνιδιού. Μαζί με τη φατρία σας, τη
Raven clan, φτάνετε στην Αγγλία, με σκοπό
να ιδρύσετε μία αποικία και να συνάψετε
συμμαχίες με τα γειτονικά βασίλεια.
Πληθυντικός στο «βασίλεια» γιατί τότε η
Αγγλία δεν ήταν ούτε… ηνωμένη, ούτε ένα
μόνο βασίλειο. Φυσικά και εδώ συνεχίζεται
η μάχη στα παρασκήνια μεταξύ assassins
και templars, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει
ακόμα τα ιστορικά ονόματα τους, και έτσι
λέγονται Hidden Ones και Order of the
Ancients, αντίστοιχα.

Gameplay
Το setting του Assassin’s Creed Valhalla είναι
λίγο περίεργο. Η ιστορική περίοδος όπου
διαδραματίζεται δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή.
Ή πιο σωστά είναι γνωστή αλλά όχι πολύ
δημοφιλής, τουλάχιστον όχι όσο οι εποχές
των υπολοίπων AC. Έτσι δίνει την αίσθηση ότι
θα έπρεπε να ήταν δύο ξεχωριστά παιχνίδια.

Ένα που να εξελίσσεται στη Βόρεια Ευρώπη
των Βίκινγκς, και ένα στην Αγγλία αλλά πολύ
αργότερα, στον Μεσαίωνα. Πραγματικά
η Αγγλία που απεικονίζει το παιχνίδι είναι
μία Αγγλία δύσκολα αναγνωρίσιμη. Δεν
υπάρχουν επιβλητικά μεσαιωνικά κάστρα,
παρά μόνο κάποιες κωμοπόλεις με
φανταχτερές αντιθέσεις. Από τη μία έχουμε
απλά αγγλοσαξονικά κτίσματα, και από την
άλλη απομεινάρια κλασσικής αρχιτεκτονικής,
της κάποτε κραταιής Ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας…
Όσον αφορά στο gameplay, η ουσία έχει
παραμείνει ίδια όπως στα Odyssey και
Origins. Ο χάρτης είναι εξ ολοκλήρου
open world, με μία εξαίρεση αυτή τη φορά.
Υπάρχουν δύο ξεχωριστοί χάρτες, ένας για
τη Νορβηγία και ένας για την Αγγλία, και το
ταξίδι μεταξύ των δύο χωρών γίνεται μόνο
με fast travel. Κατά τα άλλα έχετε πλήρη
ελευθερία (μετα)κίνησης σε κάθε χάρτη.
Μην ξεχνάτε ότι παρ’ όλο που ο Eivor μάχεται
στην πλευρά των ασασίνων, είναι πάνω απ’
όλα ένας Βίκινγκ. Έτσι είναι συνηθισμένες
οι επιδρομές σε μοναστήρια και οχυρά που
διαθέτουν πλούσιους πόρους, και η εμπειρία
είναι εντυπωσιακή. Παίρνετε το πλοίο σας και
μπουκάρετε με φόρα στην ακτή, οι σύντροφοι
σας εφορμούν με όπλα και κραυγές, κι εσείς
μπαίνετε στη μάχη με την ίδια ένταση. Εδώ
γίνεται εμφανές το δεύτερο στοιχείο «από τα
παλιά», δηλαδή η απαγόρευση να σκοτώνετε
πολίτες, που είναι φοβερά οξύμωρο αν
σκεφτείτε ότι μιλάμε για Βίκινγκς! Γι’ αυτό
ακόμα και τα μοναστήρια είναι γεμάτα με
στρατιώτες, ώστε να μάχεστε χωρίς «ενοχές»,
αν και οι συγκυρίες στο Valhalla είναι οι πλέον

κατάλληλες για να βγάλουμε τη… hulk-ίλα που
έχουμε μέσα μας.
Το τρίτο στοιχείο που επιστρέφει είναι οι
πολλαπλές προσεγγίσεις για διακριτική παρουσία
στο stealth. Μπορείτε πάλι να φοράτε κουκούλα,
να κάθεστε σε παγκάκια, και να περπατάτε μαζί
με μπουλούκια για να μειώνετε τις πιθανότητες
να σας αντιληφθούν οι εχθροί. Κάτι που είναι
επίσης παράδοξο, ειδικά εφόσον ο Eivor δηλώνει
ρητά εξ αρχής ότι δεν σκοπεύει να κρύβεται.
Από τα νέα στοιχεία, το πιο εντυπωσιακό είναι
ίσως το πλοίο σας. Ναυμαχίες δεν έχουμε,
γιατί όπως και στο Origins, η κύρια υδάτινη
«λεωφόρος» περιλαμβάνει μόνο ποτάμια. Όμως
το πλοίο της Raven clan είναι με διαφορά το
πιο ευέλικτο πλεούμενο που είχατε ποτέ σε AC
game. Μπορείτε να πλέετε αργά με κουπιά,
γρήγορα με πανιά, είναι αρκετά ευρύχωρο για
να χωράει ολόκληρο πλήρωμα και ταυτόχρονα
αρκετά μικρό για να αράζει παντού, ενώ το
κατάρτι κατεβαίνει ώστε να περνάτε εύκολα
ακόμα και κάτω από χαμηλές γέφυρες! Η
άλλη μέθοδος γρήγορης μετακίνησης είναι τα
άλογα, ενώ μπορείτε να βρείτε ακόμα και έναν
τεράστιο λύκο ως mount! Παραμένοντας στο
ζωικό βασίλειο, έχετε και εδώ έναν αετό να
λειτουργεί ως… drone, εντοπίζοντας αποστολές,
εχθρούς και σημεία ενδιαφέροντος γύρω σας.
Η μάχη φυσικά έχει την πλέον εξέχουσα θέση
στο παιχνίδι. Οι κινήσεις του Eivor είναι απότομες
και άγριες, δίνοντας βαρύτητα στη δύναμη και
όχι τόσο στη «χορογραφία». Τα πιο εντυπωσιακά
βέβαια είναι τα finishers, μετά από κάθε kill. Ο
Eivor χρησιμοποιεί είτε το δικό του όπλο, είτε
το όπλο του εχθρού για να τον καρφώσει στην
καρδιά, να του ανοίξει το κεφάλι στα δύο, ή
ακόμα και να τον αποκεφαλίσει!

Γραφικά & ήχος
Η ποιότητα των γραφικών είναι εναρμονισμένη
με τη νέα γενιά, καθώς χρησιμοποιείται η ίδια
μηχανή γραφικών όπως στο Odyssey, δηλαδή η
AnvilNext 2.0 που έχει αναπτύξει η ίδια η Ubisoft.
Ο καιρός της Αγγλίας απεικονίζεται εξαιρετικά
ρεαλιστικός, με τις συννεφιές να έχουν διάφορες
διακυμάνσεις, και τις αντιθέσεις στο έδαφος και
στον ορίζοντα να φαίνονται ανά περίσταση με τη
σωστή φωτεινότητα. Το νερό για άλλη μία φορά
κατέχει τον ηγετικό ρόλο στον οπτικό τομέα,
με τις αποχρώσεις, τους κυματισμούς και την
αλληλεπίδραση του σώματος και του πλοίου σε
αυτό να είναι «τρομακτικά» ρεαλιστικά, ενώ εδώ
είναι που δίνει ρέστα και το ray tracing. Στον ήχο,
τα εφέ χαρακτηρίζονται από την υψηλή ευκρίνεια
που έχουμε συνηθίσει να προσφέρει η Ubisoft,
και στα οποία έχει δοθεί επίσης εξέχουσα
προσοχή ώστε να αναπαράγονται με ακρίβεια.

Assassinate… like a Viking!
Το Assassin’s Creed Valhalla χαρακτηρίζεται από
μία ιστορική περίοδο… όχι άμεσα αναγνωρίσιμη.
Έχει όμως ίσως την καλύτερα δομημένη
υπόθεση, αλλά και παρουσίαση, στο μυθολογικό
κομμάτι από όλα τα προηγούμενα, που είναι
επιπλέον η χαρά του Marvel fan. Έχει Βίκινγκς,
επιδρομές και άγριες μάχες, ενώ επαναφέρει και
κάποια αγαπημένα στοιχεία του stealth που μας
είχαν λείψει τελευταία.
18+ | CD MEDIA
PC, PS5, PS4, XBOX ONE,
XBOX SERIES Χ/S
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Dirt 5
Τσίτα τα γκάζια!
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https://dirtgame.com/dirt5
σημαίνει ότι το simulation έχει πάει περίπατο
μια και καλή, προς όφελος μιας arcade
εμπειρίας, με φαντεζί παρουσίαση.

Η σειρά Dirt έφτασε αισίως φέτος τα
13 έτη παρουσίας στην gaming σκηνή,
έχοντας από την πρώτη στιγμή σαν στόχο
μια διευρυμένη racing εμπειρία εκτός
των περιθωρίων του WRC. Αυτός ήταν
και ο λόγος που παραγκωνίστηκε σε ρόλο
δεύτερου τίτλου το όνομα του Colin McRae
- σε ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας, λίγους
μόνο μήνες μετά το ντεμπούτο του original
Dirt, ο McRae ενεπλάκη σε δυστύχημα με
ελικόπτερο και έχασε την ζωή του.
Περνώντας σε μια πιο ευχάριστη νότα, το
Dirt 5 που στην πραγματικότητα είναι ο
όγδοος τίτλος της σειράς, δεν θα μπορούσε
να διαφέρει περισσότερο από τα πρόσφατα
Dirt 4 και Dirt Rally 2. Αν πρέπει κάπου να
τον κατατάξουμε το πιο δόκιμο θα ήταν να
τον συγκρίνουμε με το Dirt Showdown, που
μάλλον είναι και το “μαύρο πρόβατο” της
οικογένειας για λόγους που δεν είναι της
παρούσης να αναλύσουμε. Αυτό αυτομάτως

Το μεγάλο ατού του Dirt 5, έγκειται
στην εκπληκτική σχεδίαση των circuit
και στην ευφάνταστη απόδοση τους.
Συνολικά υπάρχουν 70 διαδρομές από
10 διαφορετικές τοποθεσίες του πλανήτη.
Ανάμεσα τους βρίσκεται η έρημος της
Αριζόνα, οι δρόμοι της Νέας Υόρκης, τα
αφιλόξενα από το χιόνι βουνά της Νορβηγίας
και … η Καλαμπάκα! Για πρώτη φορά στην
σειρά έχει ενσωματωθεί και δυναμικό
σύστημα καιρού - δεν είναι ασυνήθιστο
να ξεκινήσετε ένα αγώνα με λιακάδα και
ξαφνικά να μαυρίσουν οι ουρανοί και να
ξεσπά καταιγίδα… το χώμα γίνεται λάσπη,
λακκούβες νερού δημιουργούνται εν στιγμή
και αλλάζει παράλληλα δυναμικά και η
οδηγική συμπεριφορά του αμαξιού.
Ολοκληρώνοντας, αναμφίβολα υπάρχουν
σίγουρα αρκετά πράγματα που χρήζουν
βελτίωσης αλλά για μια arcade racing
εμπειρία στο ύφος των Sega Rally και Forza
Horizon, το Dirt 5 είναι μια ιδανική πρόταση,
ειδικά για τους ‘‘τυχερούς’’ που έχουν
μηχανήματα νέας γενιάς.
12+ | Enarxis Dynamic Media
PC, PS5, PS4, XBOX ONE,
XBOX SERIES X/S

Τα e-books της Χρονιάς!

Διαβάστε άμεσα, όπου κι αν είστε, το e-book που θέλετε!
Ο μεγαλύτερος κατάλογος e-books στην ελληνική γλώσσα, με περισσότερa
από 2.000 e-books στο iBookstore, για κάθε προτίμηση και ηλικία
(αναζήτηση με keyword: psichogios).

Μάθετε περισσότερα για τα e-books στο www.psichogios.gr/ebooks

ANDERS ROSLUND

Να ζήσεις Κορίτσι
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ
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Πριν από δεκαεφτά χρόνια, ο επιθεωρητής της ?ίωξης Εγκλήµατος
Έβερτ Γκρενς κλήθηκε στη σκηνή ενός βάρβαρου εγκλήµατος. Μια
οικογένεια δολοφονήθηκε και επέζησε µόνο η πεντάχρονη κόρη τους.
Το κορίτσι µπήκε σε πρόγραµµα προστασίας µαρτύρων και η υπόθεση
πάγωσε, αλλά χρόνια αργότερα ο Γκρενς εξακολουθεί να στοιχειώνεται
από τη φαινοµενικά τυχαία δολοφονία και το κοριτσάκι που έζησε. Έτσι,
όταν µαθαίνει ότι το διαµέρισµα όπου συνέβη το έγκληµα είναι τώρα η
σκηνή µιας µυστηριώδους διάρρηξης, φοβάται ότι κάποιος σκοπεύει να
κάνει τον µοναδικό µάρτυρα να σιγήσει. Αγωνίζεται να βρει το κορίτσι…
προτού αυτό συµβεί…

DEBORAH FELDMAN

Unorthodox - Το Τίμημα της Προσωπικής
μου Ελευθερίας
Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Σαν μέλος της αυστηρής θρησκευτικής σέκτας των χασιδιστών Εβραίων
του Σάτμαρ, στο Ουίλιαμσμπεργκ του Μπρούκλιν, η Ντέμπορα Φέλντμαν μεγάλωσε υπακούοντας σε έναν κώδικα επιβεβλημένων εθίμων
που υπαγόρευαν τα πάντα στη ζωή της, από το τι μπορούσε να φορέσει
και σε ποιον μπορούσε να μιλήσει μέχρι το τι επιτρεπόταν να φάει και
να διαβάσει. Παγιδευμένη στα δεκαεφτά της σε έναν σεξουαλικά και
συναισθηματικά δυσλειτουργικό γάμο από προξενιό, με έναν νεαρό
άντρα που γνώριζε ελάχιστα, η Ντέμπορα θα βιώσει τη σύγκρουση ανάμεσα στις επιθυμίες της και τις ευθύνες της απέναντι στην κοινότητά της.

ΆΛΚΗ ΖΈΗ

Ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
27 Οκτωβρίου 1940: θα τη θυµάται αυτή τη µέρα ο Πέτρος γιατί πέθανε
το τριζόνι του. Θα τη θυµάται γιατί την εποµένη ακούει τη φωνή της µητέρας του να λέει: «Σήκω… έγινε πόλεµος. Δεν ακούς τις σειρήνες;» Όταν
οι Ιταλοί έφτασαν στο κατώφλι της Ελλάδας, ο Πέτρος ήταν εννιά χρονών,
είχε µια χελώνα για κατοικίδιο και γνώριζε τον πόλεµο µόνο µέσα από τα
βιβλία. Τώρα όµως τον βιώνει κάθε µέρα, µαζί µε τους γονείς του, τον
παππού του και τη µεγαλύτερη αδελφή του, την Αντιγόνη, αρχίζοντας
έναν µεγάλο περίπατο - µια βόλτα στην Αθήνα της Κατοχής, στα δύσκολα
εκείνα χρόνια της πείνας, των συσσιτίων, του φόβου, των διωγµών.

ΜΙΣΕΛ ΑΝΤΑΜΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Μικρές Ευχές
Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ

Ποτέ δεν είναι αργά για μια αγάπη που δεν πρόλαβες να ζήσεις… Έχουν περάσει
πενήντα ολόκληρα χρόνια από τότε που η Ελίζαμπεθ ερωτεύτηκε τον Τομ, αλλά
και από την τελευταία φορά που τον είδε. Δεν έπαψε ποτέ να τον αγαπά, και είναι
σίγουρη πως και εκείνος νιώθει το ίδιο. Το μαρτυρά ο μικρός γαλάζιος κρόκος που
της στέλνει κάθε χρόνο μαζί με ένα σημείω¬μα που ξεκινά με τη λέξη Εύχομαι…
Καθένα από τα πολύτιμα αυτά σημειώματα είναι και μια μικρή ευχή για κάτι που
δεν μοιράστηκαν, για μια ζωή που δεν μπόρεσαν να ζήσουν. Να όμως που, στην
πεντηκοστή επέτειό τους, η Ελίζαμπεθ δεν βρίσκει κανένα γαλάζιο λουλούδι έξω
από την πόρτα της και φοβάται πως κάτι έχει συμβεί. Με την αγωνία να την κατακλύζει και με τα συναισθήματα που κρατούσε κλειδωμένα μέσα της.

ΜΑΤ KAI ΤΟΜ OΛΝΤΦΙΛΝΤ

Οι Απόλυτοι Ήρωες του
Ποδοσφαίρου: Μαραντόνα
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
O Nτιέγκο Μαραντόνα είναι ένας αληθινός ήρωας του ποδοσφαίρου και ένας από
τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία της στρογγυλής θεάς. Το Νο 10, με το
φοβερό αριστερό πόδι, ήταν αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής και έγινε θρύλος
χάρη στην απίστευτη τεχνική του, ενώ έχει σημειώσει δύο από τα πιο διάσημα
γκολ όλων των εποχών: το «Χέρι του Θεού» και το «Γκολ του Αιώνα»! Ο ΜΑΤ
ΟΛΝΤΦΙΛΝΤ είναι αναγνωρισμένος συγγραφέας και αρχισυντάκτης της ηλεκτρονικής ποδοσφαιρικής επιθεώρησης Οf Pitch & Page. Ο ΤΟΜ ΟΛΝΤΦΙΛΝΤ είναι
ελεύθερος επαγγελματίας αθλητικογράφος και συγγραφέας βιογραφιών των:
Κριστιάνο Ρονάλντο, Αρσέν Βενγκέρ και Ραφαέλ Ναδάλ.

LISA KLEYPAS

Το Τέλειο Δίλημμα
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
Η Έιβερι Κρόσλιν μπορεί να διοργανώνει τον γάμο της χρονιάς, αλλά δεν πιστεύει στην αγάπη. Τουλάχιστον, όχι όταν πρόκειται για την ίδια. Όταν ο γοητευτικός
και αποφασιστικός Τζο Τράβις μπαίνει στη ζωή της, ολόκληρη η κοσμοθεωρία
της κλονίζεται. Ένα υπέροχο βράδυ στην καρδιά του καλοκαιριού, η Έιβερι θα
ενδώσει στον πειρασμό. Τα προειδοποιητικά σημάδια όμως είναι όλα εκεί, και
γρήγορα αποφασίζει να απομακρυνθεί - ένας τόσο ισχυρογνώμων άντρας σαν
τον Τζο μόνο προβλήματα θα της προκαλέσει. Την ίδια ώρα, ο πολυαναμενόμενος γάμος κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα, όταν αποκαλύπτονται συγκλονιστικά μυστικά της νύφης.
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scooby-doo.
playmobil.com

Κατεβάστε τη δωρεάν
εφαρμογή στο smartphone σας
και ανακαλύψτε τρισδιάστατα
φαντάσματα μέσα στο
Στοιχειωμένο Σπίτι!

70364 SCOOBY-DOO!
Περιπέτεια στην Άγρια Δύση

70365 SCOOBY-DOO!
Περιπέτεια στην Αίγυπτο

70363
SCOOBY-DOO!
Δείπνο με τον Σάγκι

70361 SCOOBY-DOO!
Περιπέτεια στο Στοιχειωμένο Σπίτι

www.playmobil.gr

70362 SCOOBY-DOO!
Περιπέτεια στο νεκροταφείο

70366
SCOOBY-DOO
Μάγισσα με
μαγικό καζάνι

24ωρη Δωρεάν καταγραφή στο Cloud

1

@ 30 fps

Αληθινό Full HD *
1080p με 30fps, έτσι ώστε
να μην χάσετε ποτέ κάτι

Επιλογή Πανοραμικής Κάλυψη *
Εύκολη μετάβαση από
πλήρη εικόνα σε μια
συγκεκριμένη περιοχή

Ανίχνευση ατόμων *
Έξυπνες στοχευμένες
ειδοποιήσεις

Καταγραφή Video *
Καταγραφή σε κάρτα μνήμης
microSD, στο κινητό σας, στο cloud ή
σε συμβατή συσκευή με ONVIF

Αυτόματη ανίχνευση κίνησης *
Αυτόματη κίνηση επάνω/κάτω/
δεξιά/αριστερά για παρακολούθηση
κινούμενου αντικειμένου

Αμφίδρομος ήχος *
Ενσωματωμένο
μικρόφωνο και ηχείο

Ανίχνευση ήχου και κίνησης *
Λάβετε ειδοποιήσεις στο κινητό σας
όταν ανιχνευτεί ήχος ή κίνηση

Υποστήριξη ONVIF μέσω Ethernet *
Συνδεθείτε σε NAS/NVR συμβατό με
ONVIF ή άλλη συσκευή αποθήκευσης

Μέρα & Νύχτα *
Απόσταση νυχτερινής
λήψης ως και 5 μέτρα

Έξυπνες ειδοποιήσεις με
δυνατότητα ενημέρωσης και
από την κλειδωμένη οθόνη του
κινητού σας
* Αποποίηση ευθηνών: δεν διαθέτουν όλες οι κάμερες της D-Link τις λειτουργίες που επισημαίνονται πιο πάνω.
Παρακαλώ, ελέγξτε την συσκευασία, την ιστοσελίδα μας ή στείλτε μας το αίτημα σας

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ,
επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email
gr-sales@dlink.com

