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Γιατί ο Elon… πάντα κερδίζει στο τέλος!
O Elon Musk είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον
πλανήτη και τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα
πάνω του. Ο ίδιος «δεινός παίκτης», άξιο τέκνο της
τεχνολογικής έκρηξης των 90s απέδειξε περίτρανα ότι σε
καμία περίπτωση δεν ήταν ένας «fake» Entrepreneur ή
ένας διάττοντας αστέρας που ήρθε απλώς για να πουλήσει
τις Startup και μετά να απολαμβάνει εσαεί τα μπάνια του
στις παραλίες του Αγίου Δομίνικου. Ο Elon Musk ξεκίνησε
δειλά την πορεία του στον κόσμο των επιχειρήσεων
τεχνολογίας, με την Zip2 μια μικρή εταιρεία που σχεδίαζε
ηλεκτρονικούς οδηγούς πόλης για εφημερίδες και η οποία
εξαγοράστηκε από την Compaq έναντι του ποσού των
307 εκατ. δολαρίων. Tο 1999, ο δαιμόνιος entrepreneur
έθεσε τις βάσεις για την online τράπεζα X.Com, η
οποία στη συνέχεια μετουσιώθηκε στη γνωστή online
πλατφόρμα τραπεζικών συναλλαγών: PayPal. Η ιστορία
από εδώ και στο εξής… γνωστή, καθώς ο γεννημένος
στη Νότιο Αφρική επιχειρηματίας, κατά την προσφιλή του
τακτική «μοσχοπούλησε» το PayPal στο eBay, βάζοντας
στον τραπεζικό του λογαριασμό του το ποσό του 1.5 δις.
Πλέον, ο ταλαντούχος κύριος Musk είναι ιδρυτής και CEO
στην SpaceX, CEO και εμπνευστής της Tesla, ιδρυτής
της Boring Company και συνιδρυτής των Neuralink και
OpenAI, δύο εταιρειών που ασχολούνται με τις εφαρμογές
της τεχνητής νοημοσύνης.
Mε την περιουσία του να αποτιμάται αυτή τη στιγμή
στα 221 δις. δολάρια, ο Musk έχει τη δύναμη να
ανεβοκατεβάζει crypto-νομίσματα, να «παίζει» και να
«τζογάρει» συνεχώς σε εταιρείες τεχνολογίας και γενικώς
ύστερα από την αποκάλυψη ότι έχει δύο… ακόμη εξώγαμα
(φτάνοντας τον αριθμό των παιδιών του στα 10) είναι
το πρόσωπο των ημερών. Το δε τελευταίο story με την
προσπάθεια εξαγοράς του Twitter και την κόντρα που
έχει ξεσπάσει, αποτελεί το πιο hot θέμα στον κόσμο της
τεχνολογίας. Οι δύο πλευρές αναμένεται να λύσουν
τις διαφορές τους στα δικαστήρια, καθώς οι κινήσεις
του Musk και οι ισχυρισμοί του περί fake accounts,
«τραυμάτισαν» το Twitter και έριξαν τη μετοχή του. Ο
Musk ότι κι εάν κάνει υπακούει στη λογική του Win-Win…
Μην απορήσετε βέβαια εάν στο τέλος κάνει Launch τη
δική του Twitter-wannabe υπηρεσία…
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Bluetooth speaker v5.3
CLIP ON headset
Έρχεται με θύρα φόρτισης TYPE C και με το υπερσύγχρονο
Bluetooth v5.3 για να απογειώσει την εμπειρία του
ήχου σας αλλά και να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας
κατα περίπου 40%.

TYPE C

Διαθέτει δόνηση-αντικλεπτικό συναγερμό έτσι
ώστε σε περίπτωση που απομακρυνθεί 10 μέτρα απο
την συσκευή με την οποία εί ναι συνδεδεμένο τότε το
bluetooth θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει και να
δονείτε για να σας ειδοποιήσει έγκαιρα. Επίσης με
την λειτουργία της δόνησης δεν θα χάσετε καμία
κλήση ακόμα και αν το κινητό σας βρίσκεται σε
αθόρυβη λειτουγία.
Με το άγγιγμα ενός και μόνο κουμπιού μπορείτε
να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές συνομιλίες,
να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση αλλά και
να κάνετε επανάκληση του τελευταίου αριθμού
που σας κάλεσε.
Το καλώδιο με το συνολικό του μήκος να φτάνει τα
40 εκατοστά είναι πολύ εύκολο στη χρήση, η επαναφορά
του καλωδίου γίνεται απλά με ένα κουμπί και είναι
ταχύτατη χάρη στον εξελιγμένο μηχανισμό του.
Ακόμα πρέπει να σημειώσουμε ότι εκτός απο το clip
για στήριξη σε πουκάμισο-μπλουζάκι, έρχεται επίσης με
υποδοχές για σχοινάκι-λουράκι λαιμού.
Επιπλέον, η λειτουργία power display που διαθέτει
σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το επίπεδο
μπαταρίας του Bluetooth από την οθόνη του κινητού σας.
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Το όνομα Creative δεν χρειάζεται
ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς πρόκειται για
την εταιρεία που έχει γράψει με χρυσά
γράμματα το όνομα της στην ιστορία
των audio products εδώ και πολλές
δεκαετίες. Τώρα με τα νέα ασύρματα
ακουστικά Zen Hybrid, η γνωστή εταιρεία
για μια ακόμη φορά ανεβάζει πολύ ψηλά
τον πήχη, θέτοντας παράλληλα νέα
στάνταρ ποιότητας!
Το Creative Zen Hybrid έχει κατασκευαστεί
για να διευκολύνει τους χρήστες να είναι ένα
με τον εαυτό τους μέσω της μουσικής τους,
όπου κι αν βρίσκονται - καθώς μπορούν
να εστιάσουν πολύ καλύτερα με την
τεχνολογία Hybrid ANC, διώχνοντας τους
ανεπιθύμητους περισπασμούς που δέχονται
από το περιβάλλον. Αυτή η τεχνολογία
είναι «υβριδική» μέσω της εφαρμογής
μικροφώνων ανάδρασης και ανάδρασης
σε κάθε ακουστικό. Ως αποτέλεσμα,
φιλτράρεται έως και το 95% του θορύβου
περιβάλλοντος, επιτρέποντας στους χρήστες
να απολαμβάνουν πλήρως στις αγαπημένες
τους μελωδίες ενώ βρίσκονται σε κίνηση.
Παράλληλα, η παροχή Ambient Mode
επιτρέπει στους χρήστες να έχουν άνετη
επίγνωση του περιβάλλοντος χωρίς να
βγάζουν τα ακουστικά, όπως για παράδειγμα
όταν ακούνε ανακοινώσεις στο μετρό,
παραγγέλνουν το αγαπημένο τους ρόφημα
στο καφέ ή απλώς κυκλοφορούν, ασφαλείς
σε πολυσύχναστους δρόμους. Ενώ το
μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου επιτρέπει
καθαρότητα στην κλήση και στις δύο πλευρές
της συνομιλίας.

Επιπλέον, συμπληρωματικά στη δυνατότητα
ακύρωσης θορύβου τα ακουστικά
Creative Zen Hybrid διαθέτουν ισχυρούς
αλλά ελαφρούς drivers νεοδυμίου 40
mm. Ειδικά συντονισμένο από το τμήμα
μηχανικών της Creative για μια ζεστή ηχητική
υπογραφή με ακριβή μπάσα και ξεκάθαρες,
καθαρές ψηλές, το Zen Hybrid είναι τέλεια
ισορροπημένο για να ταιριάζει σε μια μεγάλη
ποικιλία μουσικών ειδών, ενώ βοηθά στην
πρόληψη της κούρασης που προκαλεί η
χρήση ακουστικών.
Με εντυπωσιακή διάρκεια μπαταρίας έως
και 37 ώρες, οι χρήστες μπορούν εύκολα
να απολαύσουν τις αγαπημένες τους λίστες
αναπαραγωγής, ακόμη και όταν βρίσκονται
σε λειτουργία επανάληψης. Όταν χρειάζεται,
το Zen Hybrid μπορεί να παρέχει 5 ώρες
αναπαραγωγής με μόνο 5 λεπτά εξαιρετικά
γρήγορης φόρτισης.

Τα Κύρια Χαρακτηριστικά
του Creative Zen Hybrid
•	Hybrid ANC (μικρόφωνα ανάδρασης
σε κάθε ακουστικό)
•	Ambient Mode
•	Διάρκεια ζωής μπαταρίας - έως 37
ώρες (ANC απενεργοποιημένο), έως
27 ώρες (ANC ενεργοποιημένο)
•	Έως και 5 ώρες αναπαραγωγής με
μόνο 5 λεπτά φόρτισης
•	40 mm Neodymium drivers
•	Αναδιπλούμενος σχεδιασμός,με
θήκη μεταφοράς
•	SXFI READY

ΤΙΜΉ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ
Τα Creative Zen Hybrid είναι
διαθέσιμα στα €109.99 στο
Creative online store.
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Ένα laptop γεμάτο… εκπλήξεις!
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Από τη στιγμή που έννοιες όπως η τηλεργασία και η
τηλεκπαίδευση, έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της digital
καθημερινότητας μας, η Huawei με τη νέα προσθήκη στη σειρά
MateBook D, επιχειρεί να κλέψει τις εντυπώσεις με μια λύση
που έχει όλα τα φόντα για να γίνει το all-around laptop που οι
περισσότεροι από εμάς πάντοτε ονειρευόμασταν! Το MateBook D 16
έχει σχεδιαστεί για να καλύψει την ανάγκη μας για ακόμη μεγαλύτερη
οθόνη, αλλά χωρίς να αφαιρούνται πόντοι από την ευελιξία και τον
mobile χαρακτήρα που θα πρέπει να διαθέτει ένα σύγχρονο laptop.

Every inch… counts!
Το σχεδιαστικό team της Huawei σήκωσε τα
μανίκια και δούλεψε πάνω στην ανάπτυξη
ενός laptop, το οποίο μπορεί να έχουμε ένα
σώμα των 15.6 ιντσών, όμως η επιφάνεια
της οθόνης του ξεπερνάει τις 16 ίντσες! Αυτό
επιτυγχάνεται με ένα εντυπωσιακό ποσοστό
που αφορά στο screen-to-body ratio και
αγγίζει το 90%, ακολουθώντας τη λογική ενός
16:10 screen aspect ratio που όμως χωράει
στο σώμα ενός laptop 15 ιντσών. Πρακτικά
αυτό σημαίνει μεγαλύτερη επιφάνεια για να
εργαστείτε, να σερφάρετε στο Internet και να
απολαύσετε το αγαπημένο σας ψυχαγωγικό
περιεχόμενο. Ειδικότερα, το Full View display
που φέρει την σφραγίδα της Huawei, έρχεται με
ανάλυση στα 1920x1200 pixels, με 300 Nits
brightness levels, καλύπτοντας το 100% του
φάσματος του sRGB.

Next-gen φορτιστής!
H ύπαρξη ενός εξαιρετικά compact νέου
τύπου φορτιστή των 65W (που συνοδεύει
το laptop) και οποίος είναι 30% πιο μικρός
και 40 γραμμάρια πιο ελαφρύς από τους
chargers που βρίσκαμε στα προηγούμενα
μοντέλα της σειράς MateBook D, δηλώνουν

την πρόθεση της Huawei να καταστήσει το νέο
MateBook D πιο εύκολο στη μεταφορά. Αξίζει
δε να σημειωθεί ότι με τον εν λόγω φορτιστή
μπορείτε να φορτίσετε το smartphone αλλά
και το tablet σας, εκμεταλλευόμενοι τις super
charging δυνατότητές του.

Ports για κάθε ανάγκη!
Σε ό,τι έχει να κάνει με τα διαθέσιμα ports, εδώ
η Huawei σας παρέχει όλα όσα χρειάζεστε για
να καλύψετε την απαιτητική καθημερινότητά
σας. Συγκεκριμένα στην αριστερή πλευρά
πρόκειται να συναντήσετε δύο Type-C θύρες
μαζί με την HDMI 2.0 (4K στα 60Hz), όπου
η μεν power port χρησιμεύει κυρίως για
την φόρτιση του laptop, ενώ η πολλαπλών
ρόλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για
μεταφορά data, για φόρτιση άλλων συσκευών
και για display port. Πιο δίπλα συναντούμε
ένα κλασικό audio input jack των 3.5mm, το
οποίο εκτελεί χρέη headphone / microphone
combo. Στην... "αντίπερα όχθη", θα βρείτε
δύο USB ports, μια USB 2.0 και μια ταχύτατη
USB 3.2 Gen 1. Κρίνοντας λοιπόν με βάση τα
παραπάνω, το MateBook D 16 στο κομμάτι των
διαθέσιμων ports φαίνεται σα να διακατέχεται
από μια σπαρτιάτικη λογική, η οποία όμως είναι
σε θέση να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των
power users.
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Unlimited Power!
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Αναμφίβολα, η μεγάλη οθόνη, ο
εργονομικός σχεδιασμός και η ευελιξία που
προσφέρει το MateBook D 16 αποτελούν
τρία από τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά
γνωρίσματά του. Ωστόσο, όταν το
ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο κομμάτι
του performance, εδώ η πρόταση της
Huawei δείχνει απλώς να… φορτσάρει!
Συγκεκριμένα, η επιλογή των Intel
Core 12ης γενιάς (i5 και i7 ανάλογα
με το configuration που θα επιλέξετε)
αποτελεί μια επιλογή που φανερώνει την
πρόθεση της Huawei να ανεβάσει ακόμη
πιο ψηλά τον πήχη. Σε συνδυασμό με 8
ή 16GB γρήγορης LPDDRX4 RAM, το
νέο MateBook μπορεί πολύ εύκολα να
μεταμορφωθεί σε ένα mini-powerhouse.
Με 6 performance cores και 8 efficient
cores αυτό που επιτυγχάνεται είναι η
ομαλή κατανομή της δύναμης του laptop
με τέτοιο τρόπο, ώστε να βγαίνετε πάντα
κερδισμένοι.

Zoom meetings από το… μέλλον!
Αξιοποιώντας A.I.-based αλγορίθμους η
1080P AI κάμερα δύναται να αντιληφθεί
με smart τρόπο την θέση του υποκειμένου
και να το ακολουθήσει, εστιάζοντας
πάντοτε εκεί που πρέπει. Η δε wideangle των 88 μοιρών εξασφαλίζει ότι
όλοι οι συμμετέχοντες στο meeting θα
βρίσκονται στο κάδρο, ενώ το Eye Contact
feature εξασφαλίζει μια πιο ρεαλιστική
face-to-face εμπειρία, δημιουργώντας
τις συνθήκες για μια πιο προσωπική και
«φυσική» επικοινωνία. Μάλιστα, σε ότι
έχει να κάνει με τον ήχο που παράγεται στο
πλαίσιο μιας τηλεδιάσκεψης και εδώ το
MateBook D 16 βγάζει προς τα έξω τον…
«ασυμβίβαστο» χαρακτήρα του, καθώς οι
A.I.-based αλγόριθμοι μείωσης θορύβου
και ο εμπλουτισμός της φωνής μέσω του
Personal Voice Enchancement εξασφαλίζει
ότι ο ήχος της τηλεδιάσκεψης θα είναι
κρυστάλλινος και όλοι οι συμμετέχοντες θα

ακούγονται πεντακάθαρα, όπως ακριβώς σαν
να βρίσκονταν στον ίδιο χώρο και όχι σε κάποιο
virtual room.

Super Device με τα… όλα του!
Με το MateBook D 16, η Huawei μας
παρουσιάζει το Super Device, το οποίο
μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο το
laptop σας μπορεί να συνδεθεί με άλλες
συσκευές (όπως είναι tablets και smartphones
της Huawei). Όταν πραγματοποιηθεί μια
σύνδεση (με τη λειτουργία Huawei Share αυτό
γίνεται πανεύκολα ακουμπώντας απλώς το
smartphone σας στην ειδική επιφάνεια), το
κινητό σας τηλέφωνο εμφανίζεται στο laptop
σας ως ένα είδος εξωτερικού drive. Μέσω
του εύχρηστου PC User Interface αποκτάτε
πρόσβαση σε κάθε κομμάτι που αφορά τα data
του smartphone σας, ενώ μάλιστα μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τα περιφερειακά του PC
σας (όπως το Mouse ή το keyboard) απευθείας
στο smartphone σας. Από το copy - paste
κειμένων μέχρι απλό drag and drop αρχείων
και σχεδιασμό από την οθόνη του tablet

σας, δεν υπάρχει τίποτα που να σταματάει τη
«συνεργασία» ανάμεσα στο MateBook D 16
και τη συσκευή που θα επιλέξετε (φτάνει να
είναι της Huawei). Με τα δοκιμασμένα Extend
Mode, Mirror και Collaborate Mode μπορείτε
να ξεκλειδώσετε πλήρως τη δημιουργική
δυναμική του νέου MateBook, κάνοντας
τη ζωή σας πιο εύκολη. Και επειδή πολλές
φορές θα κληθείτε να «αντιμετωπίσετε»
αμέτρητα αρχεία, με το ΑΙ search feature, η
κατηγοριοποίηση και η εύρεση των αρχείων
γίνεται παιχνιδάκι.

Αλλάζει τα δεδομένα!
Με Windows 11 (64 bit) και τιμή που ξεκινάει
στα 899 ευρώ (Core i5), αναμφίβολα το
MateBook D 16 σχεδιάστηκε για να καλύψει
κάθε χρήστη υπό οποιαδήποτε συνθήκη
και κάτω από οποιοδήποτε σενάριο. Χωρίς
αμφιβολία, η Huawei με το νέο μέλος στην
οικογένεια των MateBook πραγματοποιεί ένα
ακόμη άλμα προς τα εμπρός, ρίχνοντας στην
αγορά ένα all-arounder που είναι λες και έχει
βγει μέσα από τα καλύτερα μας όνειρα!
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REALME GT
NEO 3 150W
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ΥΨΗΛΈΣ ΤΑΧΎΤΗΤΕΣ ΠΟΥ… ΖΑΛΊΖΟΥΝ!

Με το GT Neo 3 που κυκλοφόρησε πρόσφατα και
στην ελληνική αγορά, η realme δηλώνει την πρόθεση
της για να παίξει και σε μια πιο upper (και συγχρόνως
«απαιτητική») κατηγορία, έχοντας ως στόχο να
πλασαριστεί στο κομμάτι της αγοράς που προσδιορίζεται
ως mid-to-high end. Για να δούμε λοιπόν τι έχει να μας
πει το άκρως γοητευτικό και γρήγορο GT Neo 3…

Θαρραλέο Design που τσιτώνει τα… γκάζια!
Το πρώτο πράγμα που μπορεί να παρατηρήσει ένας
χρήστης στο GT Neo 3 είναι το εναλλακτικό σχέδιο με
τις χαρακτηριστικές λευκές ρίγες που βρίσκεται στο
back plate, κάνοντας το GT Neo 3 να θυμίζει race car
(για τους πιο κλασικούς υπάρχει και total black έκδοση).
Συνδυάζοντας γυαλί στο πίσω τμήμα με πλαστικό
frame, το smartphone της realme είναι εντυπωσιακά
λεπτό (πάχος στα 8.2mm) και ελαφρύ, καθώς «ζυγίζει»
188 γραμμάρια! Εκεί που η συσκευή παίρνει άριστα
είναι στην εντυπωσιακή αναλογία οθόνης προς
σώμα, με το screen-to-body ratio του να ανέρχεται στο
εκπληκτικό 94,2%.

Eyes wide… open!
Όλοι γνωρίζουμε το πόσο σημαντικό είναι για ένα
smartphone που θέλει να «αυτοχαρακτηρίζεται» ως
«ναυαρχίδα» να προσφέρει στον χρήστη ένα display
που να μπορεί να τον καλύψει σε όλες τις ψυχαγωγικές
(και μη) ανάγκες του. Αν και η λύση που έχει επιλέξει
η realme δεν ανήκει στα top tier displays της αγοράς,
παρόλα αυτά δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης.
Ειδικότερα, η 6.7 ιντσών οθόνη είναι τεχνολογίας

OLED με ανάλυση στα 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio και 394 ppi πυκνότητα στα
pixels, ενώ παράλληλα υποστηρίζει refresh rate στα 120Hz και HDR 10+. Τα
χρώματα αποδίδονται με ρεαλισμό, ευκρίνεια και αν μη τι άλλο ένα αίσθημα
ζωντάνιας, ενώ η κίνηση είναι εξαιρετικά ομαλή (τα 120Hz κάνουν καλή δουλίτσα).
Σε γενικές γραμμές, η οθόνη του GT Neo 3 μπορεί να μην είναι τόσο fancy ή hightech, αλλά σίγουρα θα καλύψει την πλειονότητα των χρηστών.

The Need for Speed!
To GT Neo 3 εμφανισιακά θυμίζει ακριβό sports car σε επίπεδο εμφάνισης και
το ίδιο συμβαίνει και με την ταχύτητα που προσφέρει, με το MediaTek Dimensity
8100 5G chipset να μην «χαμπαριάζει» από κολλήματα, αργή απόδοση και lag.
Αποτελώντας το πρώτο smartphone που στηρίζεται στο Dimensity 8100, διαθέτει
τεχνολογία κατασκευής στα 5nm της TSMC. Το εν λόγω SoC αποτελείται από 4
πυρήνες Cortex A78 που δουλεύουν υπερωρίες στα 2.85GHz και 4 πυρήνες Cortex
A55 που τρέχουν στα 2GHz και σε συνδυασμό με τα 12GB RAM καθίσταται σαφές ότι
το GT Neo 3 δεν «χαρίζει» κάστανα σε ότι έχει να κάνει με την απόδοσή του.
Το παραπάνω configuration τα πηγαίνει περίφημα στα benchmarks κοντράροντας
ακόμη και smartphones που φέρουν το Snapdragon 8 Gen 1. To GT Neo 3 σηκώνει
με άνεση ακόμη και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές, με το lag να αποτελεί άγνωστη
έννοια στο λεξιλόγιο του. Παράλληλα, θα διαπιστώσετε ότι σημειώνει εξαιρετικά
αποτελέσματα όταν καλείται να «ανέβει» την ανηφόρα του multitasking, ενώ
η «σχέση» του με το gaming είναι… «αγάπης» πετυχαίνοντας εντυπωσιακά και
σταθερά 90 fps.

Charge me up… Scotty!
Ως γνωστόν, η realme το «ψάχνει» διαρκώς τρόπους για να ξεχωρίσει
από τον ανταγωνισμό και σίγουρα δεν περιορίζεται μόνο
στα δυνατά tech specs, αλλά παράλληλα επενδύει και
σε άλλους τομείς όπως είναι για παράδειγμα η
φόρτιση. Εδώ, ο Ultradart φορτιστής των
150W βάζει φωτιά στη διαδικασία
της γρήγορης φόρτισης, όπου
μέσα σε μόλις 5 λεπτά,
το smartphone σας
φτάνει στο 50%.
Και επειδή

15

16

μπορείτε εύλογα ορισμένοι χρήστες να διερωτώνται για το πώς δεν βγάζει…
καπνούς η συσκευή τους, αξίζει να σημειωθεί ότι το GT Neo 3 έρχεται με 38
επίπεδα προστασίας ασφαλείας και ένα αποκλειστικό ειδικά σχεδιασμένο
chip ασφαλείας φόρτισης MCU, προσφέροντας μάλιστα πιστοποιήση από
την TϋV Rheinland για ασφαλές σύστημα γρήγορης φόρτισης. Επιπλέον, το
realme GT Neo 3 διατηρεί τη χωρητικότητα της μπαταρίας τουλάχιστον στο
80% μετά από 1600 πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης, η οποία
είναι διπλάσια σε σύγκριση με τα βιομηχανικά πρότυπα, επεκτείνοντας σε
σημαντικό βαθμό τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Camera, lights, action!
Και επειδή, smartphone με τον χαρακτηρισμό “flagship” δεν μπορεί
παρά να διαθέτει ένα άκρως ισχυρό camera setup, εδώ η πρόταση της
realme δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για ένα άκρως ικανοποιητικό
φωτογραφικό αποτέλεσμα. O συνδυασμός των 50MP (main) μαζί με έναν
ultrawide φακό με ανάλυση στα 8MP και φακό macro με ανάλυση στα 2MP.
Η ύπαρξη του IMX766 sensor της Sony αλλά και η δυνατότητα για Optical
Image Stabilization σίγουρα θα καλύψει τους content creators, με τη
συσκευή να σημειώνει πολύ καλό αποτέλεσμα όταν οι συνθήκες φωτισμού
είναι επαρκείς. Τέλος, η selfie cam των 16MP προσφέρει υψηλά επίπεδα
λεπτομέρειας και αποδίδει με μπόλικο ρεαλισμό τους τόνους του δέρματος.

Neo(n) lights!
Με το GT Neo 3, η realme επιχειρεί να «παίξει» δυναμικά και σε μια
διαφορετική κατηγορία από τον κόσμο των mid-rangers που ήδη μπορεί να
θεωρηθεί “expert”. Αν και δεν είναι το το απόλυτο dream-phone, φέρει τη
στόφα του flagship killer και σίγουρα με τιμή στα 699 ευρώ, το GT Neo 3 θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια ιδανική πρόταση για τον χρήστη που
επιθυμεί να κινηθεί στα πιο χαμηλά στρώματα των διαθέσιμών ναυαρχίδων
που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Οι νέες θήκες της Speck για iPhone 13
Οι νέες θήκες της Speck που, για μία
ακόμη φορά, κάνουν τη διαφορά. Είναι
slim, αλλά άκρως προστατευτικές,
dual-layer θήκες Presidio, με στόχο
να προστατεύσουν το smartphone
σου από μία δύσκολη πτώση,
φροντίζοντας ώστε να παραμείνει
ασφαλές, ακόμη και από τα 4 μέτρα
ύψος. Έτσι, μπορείς να είσαι
εξασφαλισμένος, ακόμη και
από μία άτυχη στιγμή,
χωρίς να θυσιάσεις
στο ελάχιστο την
ασφάλεια της
συσκευής σου.

Full συμβατότητα
με αξεσουάρ
MagSafe

H Speck διαθέτει και
θήκες που είναι πλήρως
συμβατές με την
τεχνολογία MagSafe.
Οι ειδικοί ενσωματωμένοι
μαγνήτες που φέρουν
οι θήκες της Speck
διακρίνονται για την
αξιοπιστία και την
υψηλή τους ποιότητα και
δουλεύουν στην εντέλεια
με όλα τα Apple-based
MagSafe αξεσουάρ!

Aντιμικροβιακή
προστασία

Και επειδή οι καιροί
απαιτούν προσεκτική
υγιεινή, τόσο για
εσένα όσο και για τις
συσκευές σου, η Speck
έχει φροντίσει να δώσει
ιδιαίτερη βαρύτητα σ’
αυτόν τον τομέα. Οι θήκες
Speck διαθέτουν μεταξύ
άλλων και αντιμικροβιακή
προστασία,
υποστηρίζοντας την
αποκλειστική τεχνολογία
Microban της εταιρείας,
που περιορίζει την
ανάπτυξη μικροβίων και
αποτελεί σύμμαχό σου
στην προσπάθεια να
διατηρείς τις συσκευές
σου ασφαλείς στη χρήση.

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000
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To απόλυτα “Die-Hard” smartphone!
Το νέο Samsung Galaxy XCover6 Pro, ένα smartphone ειδικά σχεδιασμένο για
χρήση από επιχειρήσεις, με δυναμική ισχύ για την κάλυψη των πιο απαιτητικών
αναγκών στις εταιρείες σήμερα. Το XCover6 Pro προσφέρει βελτιωμένη χρήση εν
κινήσει με ισχυρή απόδοση, ολοκληρωμένη ασφάλεια και στιβαρή ανθεκτικότητα,
ώστε οι χρήστες να αξιοποιούν τη συσκευή τους στο έπακρο, είτε βρίσκονται στο
γραφείο είτε σε εξωτερικό χώρο.

Εργονομικό design!
Ως ένα από τα πιο ανθεκτικά smartphone
που είναι διαθέσιμα στην αγορά, το Samsung
Galaxy XCover6 Pro αποτελεί, επίσης, και μια
από τις λιγότερο ογκώδεις συσκευές. Παρά
την ανθεκτικότητά του, ενσωματώνει έναν
μοντέρνο, κομψό σχεδιασμό που συναντά
κανείς συχνότερα σε καταναλωτικές
συσκευές, προσδίδοντάς του μια πιο λεπτή
και εργονομική αίσθηση συγκριτικά με τα
παραδοσιακά ανθεκτικά smartphones. Το
XCover6 Pro έχει πάχος κάτω από δέκα
χιλιοστά και διαθέτει δυναμική πλήρη οθόνη
6,6 ιντσών με εξαιρετικά ομαλό ρυθμό
ανανέωσης 120 Hz.

Ισχυρές επιδόσεις
H καινοτομία του Samsung Galaxy XCover6
Pro βασίζεται στην ισχυρή ανθεκτικότητα
που διαθέτει ενώ, χάρη στο βελτιωμένο
επεξεργαστή 6nm, προσφέρει υψηλή
ταχύτητα λειτουργίας που μειώνει τον χρόνο
εργασίας και αυξάνει την παραγωγικότητα
των εργαζομένων. Με προαιρετική
δυνατότητα χρήσης της κάρτας microSD,
το XCover6 Pro διαθέτει επεκτάσιμο χώρο
αποθήκευσης, για απρόσκοπτη εργασία
χωρίς συμβιβασμούς. Ως η πρώτη συσκευή
της σειράς XCover που υποστηρίζει δίκτυο
5G, καθιστά δυνατή την εργασία από
οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σήμα.
Ακόμη, με το Samsung Galaxy XCover6 Pro η
συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων γίνεται
πιο εύκολη και αποτελεσματική από ποτέ,
ενσωματώνοντας ταχύτερη συνδεσιμότητα
WiFi 6Ε που λειτουργεί σε ζώνη 6 GHz.

Αντοχή χωρίς όρια
Με ανθεκτικό σχεδιασμό και πιστοποιήσεις
MIL-STD-810H, IP68 και Corning
Gorilla Glass Victus+, το XCover6 Pro
δημιουργήθηκε για να αντέχει σε δύσκολες
καιρικές συνθήκες, πιθανές πτώσεις και
άλλους κινδύνους που προκύπτουν από την
εργασία σε εξωτερικό χώρο.

Διαθεσιμότητα
Η διαθεσιμότητα του Samsung
Galaxy XCover6 Pro θα
ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2022 σε
επιλεγμένες αγορές σε όλη την
Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση
Ανατολή, ενώ θα επεκταθεί και
σε άλλες περιοχές αργότερα.

Επιπλέον, σε περιβάλλοντα όπου απαιτείται
η χρήση γαντιών ή περιπτώσεις που οι
εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τη συσκευή
τους σε εξωτερικό χώρο ενώ βρέχει, οι
ρυθμίσεις Touch Sensitivity (Ευαισθησίας
Αφής) της συσκευής προσαρμόζονται
αυξάνοντας την ευαισθησία οθόνης ενώ, οι
βελτιώσεις της συσκευής για «αφή σε υγρά
περιβάλλοντα» διευκολύνουν σε συνθήκες
βροχής, όπου το χέρι του χρήστη μπορεί να
είναι υγρό.

Maximum ασφάλεια
Η συσκευή προστατεύεται από την
κορυφαία πλατφόρμα ασφάλειας Samsung
Knox, η οποία παρέχει προστασία
πολλαπλών επιπέδων που ξεκινά από το
τσιπ. Το Samsung Knox λειτουργεί όπως
ένα θησαυροφυλάκιο κι ενσωματώνει
hardware λειτουργίες προστασίας, που σε
συνδυασμό με το λογισμικό της πλατφόρμας,
προστατεύουν τη συσκευή από άκρο σε
άκρο και σε πραγματικό χρόνο, από τις
συνεχείς απειλές που αντιμετωπίζει το
σύγχρονο εργατικό δυναμικό. Ταυτόχρονα,
το λογισμικό One UI της Samsung προσφέρει
στις συσκευές ένα επιπλέον επίπεδο
προστασίας, παρέχοντας στους IT Managers
και τους χρήστες δυνατότητα ελέγχου των
συσκευών τους μέσω ενός διαισθητικού
interface που περιλαμβάνει ανοικτές
επιλογές κοινής χρήσης και προστασίας.
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Το πρώτο

tablet E- Ink

H

της Huawei

Huawei γνωρίζει το πως να πρωτοπορεί και σίγουρα το
MatePad Paper που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο mega-event που
διοργάνωσε η κινεζική εταιρεία στην Κωνσταντινούπολη, αποτελεί ένα
προϊόν, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να κάνει την καθημερινότητά σας
πολύ πιο εύκολη και φυσικά… άνετη!

Μοναδικός συνδυασμός
Με οθόνη E-Ink και λειτουργίες tablet, το
HUAWEI MatePad Paper χαρακτηρίζεται
από την λεπτή κατασκευή του και το
ελαφρύ βάρος του, με βάρος μόνο 360
γραμμάρια. Επίσης, είναι εξοπλισμένο
με οθόνη HUAWEI FullView 10,3 ιντσών,
προσφέροντας άνετη ανάγνωση και χώρο
για σημειώσεις.

Ξεκούραστη Εμπειρία!
Tο HUAWEI MatePad Paper είναι η πρώτη
μονάδα οθόνης E Ink στον κόσμο που
διαθέτει την πιστοποίηση TÜV Rheinland
Paper Like Display. Προσφέρει έναν
μοναδικό συνδυασμό οθόνης και στυλό,
που φέρνει επανάσταση καθώς επιτρέπει
στους χρήστες να αισθανθούν σαν να
γράφουν σε χαρτί, ακούγοντας παράλληλα
ένα ευχάριστο «θρόισμα» καθώς κυλούν το
στυλό πάνω στην οθόνη.

“Kindle-Killer”!
Το tablet ανταγωνίζεται εταιρείες όπως
το Amazon Kindle. Κυκλοφόρησε με
λειτουργικό σύστημα HarmonyOS 2.0
και διαθέτει οθόνη E-ink 10,3 ιντσών με
αναλογία οθόνης προς σώμα 86,3%,
πυκνότητα pixel 227 pixel ανά ίντσα (PPI) και
ανάλυση 1.872 x 1.404 pixel.

5 ΛΌΓΟΙ ΠΟΥ ΘΑ
ΛΑΤΡΈΨΕΤΕ
ΤΟ MATEPAD PAPER

More Energy!
Όλη την ενέργειά του, το Huawei MatePad
Paper την αντλεί από έναν εξαπύρηνο
επεξεργαστή σε συνδυασμό με 4 GB
μνήμης RAM και 64 GB εσωτερική μνήμη
αποθήκευσης. Επιπλέον, η συσκευή
είναι συμβατή με το M-Pencil δεύτερης
γενιάς της Huawei και προσφέρει ρυθμό
καθυστέρησης 26ms. Το tablet διαθέτει
Wi-Fi 6+ και αισθητήρα δακτυλικών
αποτυπωμάτων ενσωματωμένο στο on/
off. Η Huawei λέει ότι μπορεί να διαρκέσει
έως και τέσσερις εβδομάδες σε κατάσταση
αναμονής, πράγμα απολύτως λογικό από τη
στιγμή που δεν αποτελεί ένα tablet με OLED
οθόνη.

1

Μπορείς να αποθηκεύσεις σε αυτό
άπειρα βιβλία!

2

Το προσαρμόζεις σύμφωνα με το δικό
σου προσωπικό γούστο!

3

Διαθέτει απίστευτη αυτονομία

4

Κάνεις καλό στο περιβάλλον, καθώς
μπορείς να ξεχάσεις για πάντα το χαρτί!

5

Η γραφίδα του θα σας λύσει τα χέρια!
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Η φαντασία στην… οικονομία!
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Η REALME ΠΑΊΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ ΣΤΗΝ VALUE FOR MONEY ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ,
ΚΑΘΏΣ ΈΧΕΙ ΒΡΕΙ ΤΗΝ ΧΡΥΣΉ ΤΟΜΉ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΆΕΙ Ο ΜΈΣΟΣ
ΧΡΉΣΤΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΏΝΤΑΣ ΦΘΗΝΆ, ΑΛΛΆ ΣΥΓΧΡΌΝΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΆ SMARTPHONES. TO REALME C35 ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΆΛΛΟ ΕΊΝΑΙ
ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΟΥ ΘΈΤΕΙ ΝΈΑ ΠΟΙΟΤΙΚΆ ΣΤΆΝΤΑΡ ΣΤΗ ΧΑΜΗΛΉ
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ…
Ξεκινώντας από την εξωτερική εμφάνιση,
Οι νεανικές και trendy σχεδιαστικές
γραμμές συνθέτουν μια συσκευή που
δεν γίνεται να μην στρέψεις το βλέμμα
σου πάνω της, ενώ παράλληλα το
σχετικά χαμηλό βάρος (μόλις στα 187
γραμμάρια), καλό πάχος (στα 8.1mm)
και δυνατό grip το καθιστούν ένα
smartphone που μπορεί να συντροφεύει
κάθε χρήστη στις καθημερινές on-the-go
δραστηριότητές του.

For your eyes only!
Προχωρώντας στο display, εδώ
είναι εμφανές ότι η realme δεν
«τσιγκουνεύτηκε» για να κρατήσει σε
χαμηλά επίπεδα την τιμή. Η IPS LCD
οθόνη των 6.6 ιντσών διακρίνεται για τη
μεγάλη εμπειρία θέασης που προσφέρει,
διαθέτοντας screen-to-body ratio που
αγγίζει το 90.7%. Η FHD+ ανάλυση (1.080
x 2.408 pixels) με μέγιστη φωτεινότητα
(peak brightness) στα 600 nits και 401ppi

και η επιλογή για microSD στα 256GB. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το realme C35 «φοράει» Android
11, καθώς επίσης και το realme UI 2.0.

Lights, camera, action!

πυκνότητα στα pixels, παράγει ένα άκρως
ικανοποιητικό αποτέλεσμα, με πολύ καλή
απόδοση τόσο στα χρώματα όσο και στην
καθαρότητα της εικόνας.

Ένας… «τίγρης» στα ενδότερα!
Μια από τις βασικές ιδιαιτερότητες του realme
C35 είναι ότι η κινεζική εταιρεία δεν επέλεξε
ένα κλασικό Snapdragon ή MediaTek chipset,
αλλά αυτή τη φορά έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης
στο octa-core SoC της Unisoc T616 (Tiger).
Η λύση της Unisoc διαθέτει 2x πυρήνες
Cortex-A75 στα 2,0GHz και 6x πυρήνες
Cortex-A55 στα 1,8GHz και σε συνδυασμό
με τη Mali-G57 MP1 GPU προσφέρει αρκετά
καλές επιδόσεις στα παιχνίδια και σε όλες τις
εφαρμογές που χρειάζεται ακόμη και ο πιο
«ψαγμένος» user.
Σε ότι έχει να κάνει τη διαθέσιμη μνήμη
RAM, θα συναντήσετε 4GB RAM, ενώ ο
αποθηκευτικός χώρος του ανέρχεται στα 64
και 128GB. Βέβαια, εάν νιώθετε ότι δεν σας
φτάνει o ενσωματωμένος χώρος τότε υπάρχει

Η πρόταση της realme διαθέτει triple camera
setup, με main camera sensor υψηλής
ανάλυσης στα 50MP, το οποίο ξεχωρίζει για το
σύστημα φακού 6 σημείων 6P. Το δε σχετικά
μεγάλο διάφραγμα των f:/1.8 αποδεικνύεται
λίρα 100 σε συνθήκες εξαιρετικά χαμηλού
φωτισμού. Και οι ευχάριστες εκπλήξεις δεν
σταματούν εδώ, καθώς στο realme C35
υπάρχει ένας συνοδευτικός σένσορας
των 2MP (macro) και 0.3MP (depth cam).
Επιπλέον, η ultra budget-friendly πρόταση
της κινεζικής εταιρείας έρχεται με μια
αρκετά «boostαρισμένη» selfie cam με 8MP,
λειτουργία HDR και τα πάντοτε απαραίτητα
beautification filters. Κλείνοντας, δεν θα
μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στην
εξαιρετική αυτονομία που προσφέρει το C35,
καθώς έρχεται «εφοδιασμένο» με μπαταρία
στα 5.000mAh, υποστηρίζοντας δυνατότητα
για fast-charging στα 18W.

Right in the sweet spot!
Με το C35, η realme πετυχαίνει για μία ακόμη
φορά το “sweet spot”, προσφέροντας στον
μέσο user μια λύση που θα λειτουργήσει με
τρόπο «θεραπευτικό» για την τσέπη του και
η οποία θα τον καλύψει στο 100% της basic
mobile καθημερινότητάς του.
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VII.

ΛΌΓΟΙ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΤΟ
ΑΠΌΛΥΤΟ VALUE FOR
MONEY SMARTPHONE!

I.

Elegant Design

Η Vivo προσπαθεί να προσελκύσει με
το design των συσκευών της και το Y33s
δεν αποκλίνει από αυτή τη στρατηγική.
Λεπτό, στα 8mm και σχετικά ελαφρύ,
στα 182 gr, ξεχωρίζει αμέσως χάρη
στο smooth πίσω μέρος του, το οποίο
μπορεί να είναι πλαστικό, αλλά αφήνει
μια εξαιρετική αίσθηση στο χέρι και…
στο μάτι. Το camera module ξεχωρίζει
ακόμα περισσότερο, καλυπτόμενο από
κρύσταλλο εννοείται, ενώ κοιτώντας την
πρόσοψη έχουμε κανονικού μεγέθους
bezels, με 83,4% screen-to-body ratio
και ένα notch σταγόνα στο πάνω μέρος
της οθόνης.

II.

Απόδοση που κόβει την
ανάσα

H οθόνη του έχει διαγώνιο 6,58" με IPS
panel ενώ η ανάλυση είναι FullHD+

με aspect ratio στο 20:9. Συνολικά
μείναμε ικανοποιημένοι από την οθόνη,
όπως και από το Helio G80 chipset της
MediaTek, κατασκευασμένο στα 12nm και
συνοδευόμενο από 8GB RAM και 128GB
επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου.
Η Mali-G52 GPU αναλαμβάνει επιτυχώς
την επεξεργασία των γραφικών και έτσι
μπορείτε να επιδοθείτε ακόμα και σε light
gaming sessions χωρίς πρόβλημα.

III.

Ζωντανές φωτογραφίες

Μια σύγχρονη συσκευή οφείλει
να τα καταφέρνει καλά και στον τομέα της
φωτογραφίας/video. Ο κύριος αισθητήρας
των 50MP με φακό f/1.8 και PDAF θα
καλύψει τις ανάγκες σας, ενώ η 2MP macro
camera και η 2MP depth camera βοηθούν
στις πολύ κοντινές λήψεις αλλά και στα
διάφορα εφέ που έχουν να κάνουν με το
βάθος πεδίου. Η 16MP selfie κάμερα

κινείται στα ίδια επίπεδα δυνατοτήτων, με
λήψη video 1080p και συνολικά ικανοποιητική
ποιότητα λήψεων.

IV.

Συνδέεται παντού και πάντοτε

Από πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε
ό,τι θα περιμέναμε (Wi-Fi ac, BT 5.0 με A2DP
και LED, NFC και USB OTG), ενώ ο ήχος
προέρχεται από το ισχυρό, μονό ηχείο στο κάτω
μέρος της συσκευής.

V.

Δεν «ξεμένει» από… ενέργεια

θήκη σιλικόνης, καλώδιο Type-C και 18W
φορτιστή, αλλά και… ενσύρματα καλώδια/
hands-free, που σπάνια βλέπουμε πλέον στα
κουτιά των smartphones.

VII.

Ασυναγώνιστη τιμή

Το Vivo Y33s είναι διαθέσιμο
σε Mirror Black και Midday Dream
χρωματισμούς, στα €249 μέσω των ελληνικών
αλυσίδων τεχνολογίας και αποτελεί μια αρκετά
“τίμια” προσπάθεια από τη Vivo στη “μικρή”
κατηγορία, που σίγουρα αξίζει να “τσεκάρετε”.

Όσον αφορά στην αυτονομία, η
μπαταρία των 5.000mAh είναι μια ευχάριστη
έκπληξη για μια συσκευή τέτοιου βάρους
και προσφέρει μεγάλη αυτονομία, ενώ
επαναφορτίζεται σχετικά γρήγορα με τον
φορτιστή των 18W και υποστηρίζει και
αντίστροφη φόρτιση (ενσύρματη).

VI.

Πλούσιο σε περιεχόμενο

Ο αισθητήρας δακτυλικών
αποτυπωμάτων βρίσκεται στο πλάι,
ενσωματωμένος στο power/lock button, ενώ το
“παρών” δηλώνει ένα audio jack και η Type-C
θύρα, προφανώς. Στη συσκευασία θα βρείτε
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Η Oppo στην Ε λ λ άδα
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O ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ SMARTPHONES ΕΦΤΑΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ!

ΤΗΝ ΕΠΊΣΗΜΗ ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΊΗΣΉΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ
ΑΓΟΡΆ ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ Η OPPO, ΗΓΈΤΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΣΤΟΝ ΧΏΡΟ ΤΩΝ
«ΈΞΥΠΝΩΝ» ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ, ΈΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΣΤΌΧΟ ΝΑ
ΕΞΕΛΙΧΘΕΊ ΣΕ ΈΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΊΩΝ BRANDS ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΉΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ. ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΤΈΛΑ FIND X5
PRO, RENO7 LITE 5G ΚΑΙ OPPO A96, ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΤΑ TWS ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ
ENCO AIR2 ΚΑΙ ENCO BUDS, Η OPPO ΦΙΛΟΔΟΞΕΊ ΝΑ ΚΆΝΕΙ
ΑΙΣΘΗΤΉ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΑΓΟΡΆ!

Η κορυφαία εταιρεία υψηλής τεχνολογίας
έχει ήδη προχωρήσει στη σύσταση τοπικού
γραφείου, το οποίο είναι υπεύθυνο για όλες
τις δραστηριότητες στην Ελλάδα. Στόχος της
OPPO είναι να αποσπάσει μερίδια αγοράς
αντίστοιχα με εκείνα που έχει σε διεθνές
επίπεδο και να διευρύνει σταδιακά τη γκάμα
που θα διαθέτει στην ελληνική αγορά
προϊόντων τεχνολογίας. Συνολικά, η εταιρεία
δίνει έμφαση σε προϊόντα, που συνδυάζουν
κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά, όμορφο
και πρακτικό σχεδιασμό, καθώς και ποιότητα
κατασκευής σε ανταγωνιστικές τιμές.
«Έχοντας αποδείξει ότι μπορούμε να
μετατρέπουμε καινοτόμες ιδέες σε προϊόντα,
εκτιμούμε ότι η Ελλάδα θα εξελιχθεί σε μία
σημαντική αγορά για την OPPO», αναφέρει ο
Mars Cui, Γενικός Διευθυντής της OPPO για
την Ελλάδα και την περιοχή των Βαλκανίων.
«Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε το
ανθρώπινο ταλέντο που υπάρχει στην
Ελλάδα, προκειμένου να αναπτύξουμε και
να επεκτείνουμε το brand μας. Η διάθεση
ενός αρκετά διευρυμένου χαρτοφυλακίου
προϊόντων και οι στρατηγικές συνεργασίες
με παρόχους και αλυσίδες λιανικής
διασφαλίζουν ότι θα παρουσιάσουμε υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης», επισημαίνει ο ίδιος.

σταθερά τα τελευταία χρόνια υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης, ιδίως στη μεσαία και
την υψηλή κατηγορία συσκευών και στο Α’
τρίμηνο του 2022 ήταν ο τέταρτος μεγαλύτερος
κατασκευαστής smartphones παγκοσμίως.
Η OPPO, από το λανσάρισμα του πρώτου της
smartphone (σειρά Find) το 2011 μέχρι σήμερα,
καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου
να αξιοποιήσει όλες τις τεχνολογίες που
σχετίζονται με φορητές συσκευές: από το
5G και εξειδικευμένες λύσεις hardware και
λογισμικού για την επεξεργασία εικόνας και
video, μέχρι νέων, καινοτόμων σχεδιασμών
και τεχνολογίες εξαιρετικά γρήγορης
φόρτισης μπαταριών, όπως είναι η κορυφαία
SUPERVOOCTM. Παράλληλα, διαθέτει
μία ευρεία γκάμα συσκευών και προϊόντων
ΙοΤ (Internet of Everything), προσφέροντας
διαφορετικές και ευχάριστες εμπειρίες σε κάθε
καταναλωτή οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Η OPPO έχει παρουσία σε 50 χώρες και
απασχολεί περισσότερους από 40.000
εργαζόμενους. Ο αριθμός των χρηστών των
συσκευών της OPPO ξεπερνά τα 450 εκατ.
ευρώ, ενώ τα προϊόντα της εταιρείας μπορεί να
τα βρει σε περισσότερα από 280.000 σημεία
λιανικής πώλησης σε ολόκληρο τον κόσμο.
•• •

•• •

Ποια είναι η OPPO
Η OPPO ιδρύθηκε το 2004 και έχει εξελιχθεί
σε έναν εκ των κορυφαίων κατασκευαστών
«έξυπνων» συσκευών τεχνολογίας σε
παγκόσμιο επίπεδο. Η OPPO παρουσιάζει

Find X5 Pro
Το Find X5 Pro αποτελεί το κορυφαίο
smartphone που έχει παρουσιάσει η OPPO.
Η συσκευή συνδυάζει έναν καινοτόμο και
φουτουριστικό σχεδιασμό με κορυφαία
χαρακτηριστικά και λειτουργίες όσον
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αφορά τη λήψη φωτογραφιών και
video. Αυτά περιλαμβάνουν έναν
εξειδικευμένο chip (Neural Processing
Unit) για τη διαχείριση της κάμερας, που
προσφέρει τη δυνατότητα για λήψεις
video κορυφαίας ποιότητας ακόμη και
σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις,
όπως είναι οι εγγραφές κατά τη
διάρκεια της νύχτας. Αυτό συνδυάζεται
με το κορυφαίο σύστημα κάμερας
IMX766, εντυπωσιακές επιδόσεις και
δυνατότητα λειτουργίας σε δίκτυα 5G,
καθώς και την τεχνολογία γρήγορης
φόρτισης στα 80W SUPERVOOC.
Αξιοποιώντας την εξειδικευμένη μονάδα
NPU της OPPO, το MariSilicon X, το Find X5
Pro είναι σχεδιασμένο ώστε να αποκαλύπτει
ακόμη και τις πιο μικρές λεπτομέρειες.
•• •

Reno7 Lite 5G
Το Reno7 Lite 5G είναι μία εκ των
κορυφαίων συσκευών στην κατηγορία
της όσον αφορά τις δυνατότητες
λήψης φωτογραφιών και video. Το
Reno7 Lite 5G χρησιμοποιεί υψηλής
ανάλυσης κύρια κάμερα στα 64MP, μία
2MP macro κάμερα, μία 2MP κάμερα
βάθους (depth camera), αλλά και μία
εμπρόσθια κάμερα στα 16MP. Επιπλέον,
υπάρχει μία σειρά από καινοτόμα
χαρακτηριστικά όπως είναι τα: Bokeh
Flare Portrait, Selfie HDR, AI Palettes, AI
Color Portrait και Portrait Retouching.
Το Reno7 Lite 5G δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στην εμφάνιση και είναι διαθέσιμο σε
δύο νέα ξεχωριστά χρώματα (Rainbow
Spectrum και Cosmic Black), τα οποία

ΔΙΆΘΕΣΗ
Η ΔΙΆΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ
SMARTPHONES ΤΗΣ
OPPO ΞΕΚΙΝΆ ΣΤΙΣ 4
ΙΟΥΛΊΟΥ, ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ
ΜΕΓΆΛΕΣ ΑΛΥΣΊΔΕΣ ΕΙΔΏΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ.

χαρακτηριστικά όπως τα Air Gestures,
AI System Booster, Quick Startup, Game
Focus Mode και AI Frame Rate Stabilizer
για μία κορυφαία εμπειρία. Το ColorOS 12
εγγυάται την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα
των δεδομένων του χρήστη, ενώ υπάρχουν
διάφορες λειτουργίες προστασίας της
ιδιωτικότητας όπως είναι το anti-peeping,
το οποίο «κρύβει» τις ειδοποιήσεις της
συσκευής όταν αυτή «καταλάβει» ότι
κάποιος άλλος κοιτάζει την οθόνη.
•• •

OPPO A96
Το OPPO A96 έρχεται με μπαταρία
χωρητικότητας 5000mAh και την
τεχνολογία γρήγορης φόρτισης στα 33W
SUPERVOOCTM. Η συσκευή διαθέτει επίσης
το OPPO Glow Design, το οποίο επιτρέπει
στο OPPO A96 να είναι ανθεκτικό στις
γρατζουνιές. Η οθόνη είναι στις 6,59 ίντσες με
τον ρυθμό ανανέωσης να φθάνει στα 90Hz,
ενώ αξιοποιώντας την Adaptive Refresh Rate
Technology, την οποία έχει αναπτύξει η OPPO,
προσφέρει μία κορυφαία εμπειρία θέασης.
•• •

OPPO Enco Air2

προσφέρουν μία διαφορετική αίσθηση
στους χρήστες της συσκευής. Στο Reno7
Lite 5G χρησιμοποιείται για πρώτη φορά
η λειτουργία Dual Orbit Lights. Όταν
ενεργοποιείται, οι δύο βασικές κάμερες
στην πίσω πλευρά της συσκευής, φωτίζονται
με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζουν με
δύο δακτυλίδια που «κατεβαίνουν» από
τον νυχτερινό ουρανό, παρέχοντας με
αυτόν τον τρόπο ένα άκρως εντυπωσιακό
θέαμα που συγκεντρώνει τα βλέμματα.
Το Reno7 Lite 5G έρχεται με
προεγκεταστημένο το ColorOS 12, το
οποίο προσφέρει έξτρα λειτουργίες και

Τα OPPO Enco Air2 προσφέρουν κορυφαία
ποιότητα ήχου σε μία ιδιαίτερα προσιτή τιμή.
Τα συγκεκριμένα true wireless ακουστικά
θέτουν ένα πρότυπο στην κατηγορία τους
όσον αφορά τον ήχο. Επιπλέον, διαθέτουν
εντυπωσιακό σχεδιασμό και έρχονται σε μία
διαφανή θήκη φόρτισης που συγκεντρώνει
τα βλέμματα. Η μπαταρία προσφέρει
αναπαραγωγή ήχου έως και 24 ώρες.
•• •

OPPO Enco Buds
Τα OPPO Enco Buds επιτρέπουν την
ακρόαση μουσικής όλη την ημέρα, με 24ωρη
διάρκεια ζωής μπαταρίας, έξυπνη μείωση
θορύβου κλήσεων, αυτόματη σύνδεση με την
ενεργοποίηση, και λειτουργία παιχνιδιού με
χαμηλή καθυστέρηση στη μετάδοση του ήχου.
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HTC

HTC

DESIRE
22 PRO
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ΈΝΑΣ ΦΊΛΟΣ ΉΡΘΕ ΑΠΌΨΕ
ΑΠΌ ΤΑ… «ΠΑΛΙΆ»!

Η HTC δεν καταθέτει τα όπλα και
φαίνεται ότι επανέρχεται δριμύτερη
στο προσκήνιο! Συγκεκριμένα,
πρόσφατα ανακοίνωσε το Desire
22 Pro, ένα νέο mid-ranger, το
οποίο θα εστιάζει στον κόσμο της
εικονικής πραγματικότητας!
Tα specs του Desire 22 Pro σίγουρα δεν
θα αφήσουν παραπονεμένους τους
περισσότερους χρήστες, καθώς το νέο
smartphone της HTC έρχεται με οθόνη
LCD 6.6 ιντσών στα 120Hz, Snapdragon
695 chipset και μπαταρία στα 4.520mAh.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι
ότι πρόκειται για ένα smartphone, το
οποίο είναι συμβατό με το Viverse, το
οικοσύστημα εικονικής πραγματικότητας
της HTC. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες
μπορούν να εκμεταλλευθούν
στο έπακρον τις δυνατότητες του
συνδέοντας σε αυτό το HTC Vive Flow
headset. Αξίζει να σημειωθεί ότι με
την χρήση του headset, οι χρήστες θα
μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε
premium content στο Metaverse.
Στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά
του, το Desire 22 Pro θα διαθέτει κάμερα
στα 64MP (rear) με f/1.8 aperture, μαζί με
ultrawide φακό στα 13MP και φακό f/2.4
aperture και 5MP depth camera. Επιπλέον,
έρχεται με selfie cam στα 32MP, αλλά και
RAM στα 8GB και 128GB αποθηκευτικού
χώρου. Επίσης, η νέα πρόταση της HTC θα
κυκλοφορήσει με Android 12, μπαταρία
με χωρητικότητα στα 4.520mAh, πλαϊνό
fingerprint scanner και πιστοποίηση IP67
για προστασία στο νερό και στη σκόνη.

Διαθέσιμο
από
1 Αυγούστου
η

Θα κοστίζει
€459
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eBay

ΔΥΝΑΜΙΚΌ "ΆΝΟΙΓΜΑ"
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΤΩΝ NFTS!
Τα NFTs έχουν μπει δυναμικά στο
"παιχνίδι" τα τελευταία χρόνια και
αρκετοί "κολοσσοί" αποφασίζουν να
επενδύσουν σε αυτά, μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγεται και το eBay. Σύμφωνα
με πρόσφατες πληροφορίες, η εταιρεία
ηλεκτρονικού εμπορίου αγόρασε την
KnownOrigin, που αποτελεί σημαντικό
marketplace για ψηφιακά έργα τέχνης.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό
το ποσό που πλήρωσε το eBay για το εν
λόγω deal, όμως η εταιρεία σε σχετική
ανακοίνωση αναφέρει ότι πρόκειται για
σημαντικό βήμα για την αναμόρφωσή της.
Η KnownOrigin είναι γνωστή αγορά από
το 2018 και προσφέρει στους καλλιτέχνες
μια πλατφόρμα που μπορούν να
χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν
και στη συνέχεια να πουλήσουν την
τέχνη τους ως NFT με αντάλλαγμα

κρυπτονομίσματα. Ο CEO του eBay,
Jamie Iannone, δήλωσε σχετικά:
"Το eBay αποτελεί την πρώτη στάση
για τους ανθρώπους σε όλο τον
πλανήτη που αναζητούν άψογα,
δυσεύρετα ή μοναδικά κομμάτια για
τη συλλογή τους. Θα παραμείνουμε
ηγετικό site, καθώς η κοινότητά μας
σταδιακά προσθέτει digital έργα."
Το "άνοιγμα" του eBay στα NFTs
ξεκίνησε τον προηγούμενο χρόνο.
Επέτρεπε ήδη από το Μάιο του 2021
την πώληση NFTs για αυτούς που
τηρούσαν τα standards της εταιρείας.
Τότε τα στελέχη είχαν αναφέρει στο
Reuters ότι εν καιρώ θα υπάρξουν νέες
δυνατότητες στην πλατφόρμα,
ενώ το ίδιο το eBay κυκλοφόρησε τη
δική του NFT συλλογή με 13
limited-edition digital αντικείμενα.

olte-Tel

C o m m u n i c a t i o n s
since 1999

Inno ation & Excellence

Επίσημος Διανομέας
Ελλάδας

Νέο Bluetooth & Ασύρματο ποντίκι

A4 Tech FB12S
FStyler Collection
Με Αθόρυβο Κλικ

Φαρδιά Ροδέλα

Η φαρδιά ροδέλα παρέχει
άνεση για μεγάλο χρονικό
διάστημα χρήσης.

Αθόρυβα Κλικ

Σας κρατά συγκεντρωμένους
στην εργασία και εξαλείφει την
ανησυχία να ενοχλείτε τους
άλλους γύρο σας.

Bluetooth & Ασύρματο 2,4GHz

Το FB12S έρχεται με διπλή λειτουργία!
Λειτουργία Bluetooth και
Ασύρματη Λειτουργία 2,4GHz,
που προσφέρουν γρήγορη
ανταπόκριση, ακριβής κίνηση, σταθερή
σύνδεση και ομαλή κύλιση.

Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας 4 επιπέδων.
Θα είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας
σε 0,2 δευτερόλεπτα αδράνειας.

Διάρκεια Ζωής Μπαταρίας ΕΩΣ 12 Μήνες
Δουλέψτε ξέγνιαστα χωρίς να χρειαστεί να
αλλάξετε μπαταρία για 12 μήνες.

Λευκό-Μαύρο(Panda)• Λευκό• Μαύρο•
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Τέλος εποχής!
Τίτλοι τέλους έπεσαν στις 15 Ιουνίου 2022, για το ιστορικό πρόγραμμα
περιήγησης της Microsoft Internet Explorer, το οποίο η εταιρεία αποχαιρέτησε
επίσημα, όπως είχε ανακοινώσει άλλωστε τον προηγούμενο χρόνο.
Ο Internet Explorer αποτέλεσε ένα από τα πρώτα εργαλεία αναφοράς για πλοήγηση στο
διαδίκτυο στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και έχει κοσμήσει εδώ και καιρό τις οθόνες
εκατοντάδων εκατομμυρίων υπολογιστών. Αρκετοί ήταν οι νοσταλγοί που έσπευσαν
να πουν το στερνό... αντίο στο πρόγραμμα, που κυκλοφόρησε σχεδόν πριν από 27
χρόνια (τον Αύγουστο του 1995), με μηνύματα στα social media. Η χρήση του Explorer
θα εξακολουθεί παρόλα αυτά να είναι δυνατή, δεν θα γίνονται όμως πλέον ενημερώσεις
ή τροποποιήσεις. Ο όμιλος σκοπεύει τώρα να επικεντρώσει τις προσπάθειές του
στο πρόγραμμα περιήγησής του Edge, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 και επιτρέπει
πλοήγηση «γρηγορότερη, ασφαλέστερη και πιο σύγχρονη από τον Explorer».

Το παράδοξο
της…
Ιαπωνίας!
MΙΑ ΈΡΕΥΝΑ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΕ
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΟΧΉΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ IT,
KEYMAN NET

Aυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στην
Ιαπωνία οι οποίες εξακολουθούν να βασίζονται στον
«απαρχαιωμένο» Internet Explorer. Μάλιστα, δεν
μιλάμε για έναν μικρό αριθμό, αλλά για ένα ποσοστό
αγγίζει το μισό! Σύμφωνα με την έρευνα, ο Internet
Explorer χρησιμοποιείται για την καταγραφή λογιστικών
εξόδων και άλλων διεργασιών που σχετίζονται με μια
επιχείρηση. Μάλιστα, λίγο παραπάνω από το 1/5 από τις
εταιρείες που βασίζονται στον παλαιολιθικό browser της
Microsoft δεν έχουν εκπονήσει ένα πλάνο για το πως θα
περάσουν σε εναλλακτικούς browsers.
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LG OLED
evo C2
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ΑΛΛΆΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ
ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ!
Εάν ψάχνετε για γραφικά που κόβουν την
ανάσα, ρεαλιστικά και πεντακάθαρα χρώματα
και high-performance χωρίς ενοχλητικά
κολλήματα και lag, τότε οι νέες LG OLED evo
C2 αποτελούν την καλύτερη επιλογή!

Η νέα OLED evo C2 δεν είναι απλά μια
τηλεόραση με OLED τεχνολογία, είναι κάτι
πολύ παραπάνω, μια τηλεόραση φτιαγμένη
για όλους και κυρίως για τους λάτρεις των
παιχνιδιών που θέλουν να απολαμβάνουν
εντυπωσιακά ρεαλιστική εικόνα, φωτεινά
χρώματα και κορυφαία γραφικά.
Με το Dolby Vision Gaming 4K στα 100Hz,
χρόνο απόκρισης 0,1 ms για πιο καθαρά
γραφικά, συμβατότητα NVIDIA G-Sync,
AMD FreeSync Premium και υποστήριξη
VRR που συμβαδίζει με τις αλλαγές στον
ρυθμό καρέ για να μειωθεί η αλλοίωση της
εικόνας, η νέα τηλεόραση προσφέρει ακόμα
πιο φρενήρη δράση, με καθαρή και ομαλή
απεικόνιση και εύρος ζώνης 48 Gbps για
πλούσια γραφικά χωρίς καθυστερήσεις.
Με κορυφαίο HDR για να παίζετε τα
παιχνίδια όπως ακριβώς τα οραματίστηκε ο
δημιουργός του παιχνιδιού και με το HGIG4
που αναπτύχθηκε με σκοπό να εφαρμόζει
τις βέλτιστες ρυθμίσεις HDR σύμφωνα
με το εύρος απόδοσης της τηλεόρασής
σας, μπορείτε να απολαμβάνετε εικόνα με
μεγαλύτερη ακρίβεια, χωρίς υπερβολικό
κορεσμό ή υπερ-εκτεθειμένες περιοχές.
Επιπλέον, χάρη στο Brightness Booster
Max που ενισχύει τη ζωηρή ομορφιά των
αυτοφωτιζόμενων pixels της LG OLED,
προσφέρει κορυφαία απόδοση φωτισμού
και έντονη εικόνα, πραγματοποιώντας
βελτιώσεις σε άλλο επίπεδο μέσω του
επεξεργαστή α9 Gen 5 AI και αποδίδοντας
έως και 20% περισσότερο φωτισμό.
Και επειδή η δράση δεν αποτυπώνεται μόνο
στην εικόνα αλλά και στον ήχο, η LG OLED
C2 παρέχει συναρπαστικό ήχο surround που
σε συνδυασμό με τον επεξεργαστή α9 Gen
5 AI επιτυγχάνουν μίξη ήχου 2 καναλιών σε
εικονικό ήχο, με την λειτουργία AI Sound
Pro, 7.1.2 καναλιών και κάνουν τις σκηνές
ακόμα πιο ζωντανές, για να νιώθετε ότι
είστε ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού.

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ
LG OLED
EVO C2

Η LG OLED evo C2 διατίθεται σε διαστάσεις
42, 48, 55, 65, 77, 83 ιντσών και αποτελεί την
ιδανική επιλογή για gaming τηλεόραση.
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Χάνουν δισεκατομμύρια τα εργοστάσιά της!
38

Δισεκατομμύρια φαίνεται να χάνουν
τα εργοστάσια της Tesla σε Γερμανία και
ΗΠΑ, εξαιτίας των μεγάλων προβλημάτων στην
εφοδιαστική αλυσίδα και της έλλειψης μπαταριών,
σύμφωνα με τον Elon Musk.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στα
παραρτήματα της εταιρείας σε Βερολίνο
και Τέξας, αφού τα lockdowns στην Κίνα
εξαιτίας της Covid-19 που σημειώθηκαν
αυτό το χρόνο, δημιούργησαν τεράστια
προβλήματα για τους κατασκευαστές
αυτοκινήτων και όχι μόνο. Πρόσφατα
μάλιστα, ο δισεκατομμυριούχος
Musk προειδοποίησε για περικοπές
στο προσωπικό της εταιρείας,
υπογραμμίζοντας ότι έχει ένα πολύ κακό
προαίσθημα για την οικονομία.
«Τα εργοστάσια τόσο στο Βερολίνο όσο
και στο Όστιν του Τέξας είναι γιγαντιαίοι
φούρνοι καύσης χρημάτων αυτή τη
στιγμή. Ακούμε έναν γιγάντιο βρυχηθμό,
που είναι ο ήχος του χρήματος στις
φλόγες» ανέφερε και συμπλήρωσε:
«Χάνουν πραγματικά δισεκατομμύρια

δολάρια αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τόνοι
δαπανών και εξαιρετικά περιορισμένη
παραγωγή.» Σύμφωνα με τον Musk τα
εργοστάσια της Tesla "παλεύουν" να
αυξήσουν την παραγωγή από τις αρχές
του χρόνου. Στο Όστιν αυτή την περίοδο
παράγονται ελάχιστα αυτοκίνητα, επειδή
πολλά συστατικά για τις μπαταρίες
των αυτοκινήτων έχουν κολλήσει σε
κινέζικο λιμάνι, χωρίς να κινείται κάτι.
Συνεχίζοντας, υπογράμμισε τις μεγάλες
δυσκολίες που αντιμετώπισε η Tesla από
τα "λουκέτα" στη Σαγκάη, αφού πρακτικά
"πάγωσαν" την παραγωγή. Αξίζει να
σημειωθεί ότι μέσα στον Ιούνιο η Tesla
προχώρησε σε αυξήσεις των τιμών κατά
5% σε όλες τις σειρές των αυτοκινήτων
της, εξαιτίας της αύξησης του κόστους
υλικών όπως το αλουμίνιο.

B l u e t o o t h

VOX 55

VOX 10
MAGNETO

VOX 5

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000
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Έρευνα
Pandas
& ΕLTRUN
8 στους 10 Έλληνες
ξεχνούν το «παλιό»
smartphone τους
στο συρτάρι!

Δ

ιστακτικοί εμφανίζονται
οι Έλληνες καταναλωτές
στο να «αποχωριστούν»
smartphones που δεν
χρησιμοποιούν πια, με το 83%
των ερωτηθέντων να δηλώνει
πως όταν δεν χρησιμοποιεί
πλέον ένα smartphone,
το αφήνει ξεχασμένο στο
σπίτι, καταγράφει η Έρευνα
«Κυκλική Οικονομία και Χρήση
Smartphones» που εκπόνησε
πανελλαδικά σε δείγμα περίπου
1.400 Ελλήνων καταναλωτών,
ηλικίας 18-60 ετών, το
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού
Εμπορίου (ELTRUN) του
Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών για λογαριασμό της
Pandas στα τέλη του 2021.

Συχνότητα αγοράς νέου smartphone
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας,
τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές
ανεξαρτήτως ηλικίας, φαίνεται πως
αλλάζουν συχνά smartphones, με μέσο
όρο περίπου 1 συσκευή ανά 1,6 έτη. Και
όσο αυξάνεται η συχνότητα αντικατάστασης
των smartphones με νεότερα μοντέλα, τόσο
αυξάνονται τα λειτουργικά smartphone
που μένουν αναξιοποίητα σε κάθε σπίτι.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας,
4 στα 10 νοικοκυριά έχουν περισσότερα
smartphones από τα μέλη που αποτελούνται,
ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι 7 στα 10
νοικοκυριά που αποτελούνται από 1 έως 2
άτομα, φαίνεται να έχουν 3 ή περισσότερα
λειτουργικά smartphones στην κατοχή τους.

Γιατί δεν αξιοποιούν οι καταναλωτές
το παλιό τους smartphone μετά την
αγορά νέου;
Οι καταναλωτές αποφασίζουν να
κρατήσουν το παλιό τους smartphone ως
backup συσκευή που ενδεχομένως θα
αξιοποιηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον από
τους ίδιους (28%) ή από συγγενικά/φιλικά
πρόσωπα (32%). Επιπλέον, ένα σημαντικό
ποσοστό της τάξης του 25% ανέφερε και το
συναισθηματικό δέσιμο ως βασικό λόγο για
να κρατήσει την παλιά του συσκευή. Όμως,
ένα 15% απάντησε πως δεν γνωρίζει καν
εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης παλιών
συσκευών.

Aυξητικές τάσεις παρουσιάζει το ποσοστό των Ελλήνων καταναλωτών
που φαίνεται πρόθυμο να πραγματοποιήσει στο μέλλον αγορά
μεταχειρισμένων smartphones.

Λόγοι που οδηγούν τους
καταναλωτές στην αγορά
smartphone
Ως προς την κύρια αφορμή που οδηγεί
τους καταναλωτές στην αγορά ενός νέου
smartphone, 8 στους 10 (83%) δήλωσαν ότι
το κάνουν όταν υπάρχει σημαντική βλάβη
ή φθορά στη συσκευή τους, που απαιτεί
υψηλό κόστος επισκευής. Παράλληλα, 6
στους 10 (60%) δήλωσαν ότι προχωρούν
σε αγορά νέου smartphone, όταν τα
χαρακτηριστικά της υπάρχουσας συσκευής
δεν καλύπτουν πλέον τις καθημερινές
τους ανάγκες. Ταυτόχρονα, ενώ το 15%
καταναλωτών αναφέρει πως έχει ήδη
αγοράσει μεταχειρισμένο smartphone, το
διπλάσιο ποσοστό - 30% των καταναλωτών,
δήλωσε ενδιαφέρον στο να αγοράσει στο
μέλλον μεταχειρισμένη συσκευή, γεγονός
που αναδεικνύει την προοπτική ανάπτυξης
που παρουσιάζει η εν λόγω αγορά σε
παγκόσμιο επίπεδο.

Πώληση smartphone και Κυκλική
Οικονομία
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το
88% των καταναλωτών θα αντάλλαζε το
παλιό του smartphone για εκπτωτικό voucher,
μέσω του οποίου θα μπορούσε να αγοράσει
το καινούριο σε καλύτερη τιμή, ενώ ένα 75%
δήλωσε ότι θα επιθυμούσε να λάβει το μέγιστο
χρηματικό αντίτιμο. Παράλληλα, φαίνεται
πως η εκπαίδευση των καταναλωτών και η
διευκόλυνση της διαδικασίας που αφορά
στην πώληση μεταχειρισμένων smartphones
είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς 7 στους
10 αναφέρουν πως μια απλή, γρήγορη,
και ασφαλής διαδικασία είναι οι βασικές
προϋποθέσεις για να προχωρήσουν στην
πώληση ενός smartphone. Τέλος, αξίζει
να αναφερθεί ότι εξίσου σημαντική με την
παροχή κινήτρων είναι και η εκπαίδευση των
καταναλωτών στην έννοια και την αξία της
κυκλικής οικονομίας, καθώς σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας, ένα σημαντικό
ποσοστό της τάξης του 39% δηλώνει πως δεν
είναι εξοικειωμένο με το συγκεκριμένο όρο.
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SAMSUNG
 GAMING HUB
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Η νέα πλατφόρμα streaming και
ανακάλυψης παιχνιδιών έφτασε!

Η

Samsung ανακοίνωσε πρόσφατα ότι
το Gaming Hub είναι πλέον διαθέσιμο
σε όλες τις Smart τηλεοράσεις της
Samsung για το 2022, προσφέροντας
το καλύτερο περιεχόμενο streaming
παιχνιδιών και ανεπανάληπτες εμπειρίες
gaming, χωρίς τη χρήση επιπλέον
hardware ή περαιτέρω λήψεων.
Το Samsung Gaming Hub, που
ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της CES
2022, αποτελεί μια ολοκληρωμένη
πλατφόρμα ανακάλυψης και streaming
παιχνιδιών, στην οποία οι παίκτες μπορούν
να ανακαλύψουν και να παίξουν παιχνίδια
που αγαπούν από συνεργάτες όπως
το Xbox, το NVIDIA GeForce NOW, το
Google Stadia, το Utomik και, σύντομα, το
Amazon Luna. Το Samsung Gaming Hub
προσφέρει ακόμη καλύτερη, ταχύτερη
και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα παιχνίδια
μέσα από τηλεοράσεις Samsung, όπως
οι σειρές 2022 Neo QLED 8K, Neo QLED
4K, QLED και η σειρά Smart Monitor
2022, επιστρατεύοντας την τεχνογνωσία
της Samsung σε hardware και software,
για την απόλυτη εμπειρία gaming.

Όλο το Gaming συγκεντρωμένο
σε ένα σημείο!
Με την υποστήριξη του λειτουργικού
συστήματος Tizen, το Samsung Gaming
Hub επιτρέπει στους παίκτες να έχουν
άμεση πρόσβαση στα παιχνίδια που
αγαπούν, από κορυφαίους συνεργάτες
του κλάδου όπως το Xbox, το NVIDIA
GeForce NOW, το Google Stadia, το Utomik

και σύντομα το Amazon Luna, εκτός από τις
gaming κονσόλες και τον υπολογιστή τους,
και να μπορούν να τα βρουν συγκεντρωμένα
σε ένα βολικό σημείο. Οι παίκτες μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τα αγαπημένα τους
αξεσουάρ, όπως ακουστικά Bluetooth και
χειριστήρια, με το Samsung Gaming Hub
χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν νέα,
γεγονός που καθιστά την πρόσβαση στα
παιχνίδια πιο εύκολη από ποτέ. Ακόμη,
οι χρήστες θα μπορούν να ανακαλύψουν
παιχνίδια, χάρη στις εξειδικευμένες
προτάσεις με βάση τα πιο πρόσφατα και πιο
δημοφιλή παιχνίδια που κυκλοφορούν.
Το Samsung Gaming Hub ενσωματώνει
απρόσκοπτα, επίσης, υπηρεσίες μουσικής
και streaming, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση

σε ακόμη περισσότερες επιλογές ψυχαγωγίας
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, με εύκολη
δυνατότητα σύνδεσης στο Twitch, το YouTube
και το Spotify απευθείας στο μενού του Gaming
Hub. Οι παίκτες μπορούν να ενημερωθούν
για τα τελευταία νέα του Gaming, να
παρακολουθήσουν tutorials, να ακούσουν την
αγαπημένη τους μουσική και podcasts και να
δουν τα τρέιλερ των πιο πολυαναμενόμενων

παιχνιδιών. Και όλα αυτά, από την άνεση της
νέας πλατφόρμας Gaming Hub της Samsung.
Η καινοτομία streaming συναντά την
απίστευτη ποιότητα επεξεργαστή και εικόνας
Χάρη στις προηγμένες τεχνολογίες
βελτιωμένης κίνησης και μείωσης του χρόνου
απόκρισης στις σειρές Smart τηλεοράσεων
και Smart Monitor της Samsung για το 2022, οι
παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν
εκπληκτική εμπειρία gaming. Οι νέες σειρές
της Samsung ενσωματώνουν ταχύτερη
αποκωδικοποίηση και βελτιστοποιημένη
τεχνολογία ελέγχου buffer, που μειώνει
το input lag (καθυστέρηση εισόδου) πάνω
από 30%, σε σύγκριση με τα προηγούμενα
μοντέλα. Επιπλέον, η τελευταία τεχνολογία
αναβάθμισης AI της Samsung βελτιστοποιεί
τα γραφικά του παιχνιδιού, παρέχοντας
εκπληκτική ανάλυση 4K και 8K με υψηλή
ακρίβεια και ευκρίνεια χρώματος.
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Α
ΝΟΔΟΣ
Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΩΝ

ΑΝΤΕΤΟΚΟΎΝΜΠΟ

Η ΝΈΑ ΤΑΙΝΊΑ ΤΟΥ DISNEY+
ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΉ ΒΡΑΔΙΆ!
Έ ΝΑ ΠΟΛΎ Ξ ΕΧ Ω Ρ Ι ΣΤΌ ΚΑ Ι Ι Δ Ι Α Ί ΤΕ Ρ Ο
Τ Ρ Ό ΠΟ ΕΠΈ Λ ΕΞ Α Ν Ο Ι Υ ΠΕΎΘΥ Ν ΟΙ
ΤΟΥ D I S NE Y+ Γ Ι Α ΝΑ Γ Ι Ο Ρ ΤΆ ΣΟΥ Ν
Τ Η Ν ΚΥΚΛΟ ΦΟ Ρ ΊΑ Τ Η Σ O R I G I N A L
ΤΑ Ι ΝΊ Α Σ Ά ΝΟΔΟΣ : Η Ι Σ ΤΟ Ρ Ί Α ΤΩ Ν
Α Ν Τ Ε ΤΟ ΚΟΎ Ν Μ Π Ο , Δ Ι Ο Ρ ΓΑ ΝΏ Ν ΟΝ ΤΑ Σ
Μ Ι Α Ε ΚΔΉ ΛΩ Σ Η ΣΤΟ Α ΝΟ Ι ΚΤΌ Γ ΉΠ Ε ΔΟ
Μ ΠΆΣΚΕ Τ ΤΟΥ Τ Ρ ΊΤΩ ΝΑ ΣΤΑ Σ Ε Π ΌΛ ΙΑ , Σ Τ Η Ν
Π ΕΡ Ι ΟΧ Ή ΤΗ Σ ΑΘ ΉΝΑ Σ ΠΟΥ… ΞΕ Κ ΊΝ Η Σ Α Ν
ΌΛΑ ΚΑ Ι Ο Γ Ι Ά ΝΝΗ Σ Ά ΡΧ Ι ΣΕ Ν Α ΚΥ Ν Η ΓΆΕ Ι
ΤΟ Ό Ν ΕΙ Ρ Ο ΤΟΥ!

5+1 FACTS

ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΆΝΝΗ
ΑΝΤΕΤΟΚΟΎΝΜΠΟ
[1]	Ο Γιάννης είναι ο μοναδικός παίκτης
στην ιστορία του NBA, ο οποίος
έχει κατακτήσει το βραβείο του πιο
βελτιωμένου παίκτη (Most Improved
Player - MIP) και πολυτιμότερου
παίκτη (Most Valuable Player - MVP)
[2]	Μαζί με τον αδελφό του Θανάση,
υπηρέτησαν στον Ελληνικό Στρατό το
2016
[3]	Πρώτη φορά στη ζωή του γεύθηκε
ένα smoothie, το 2014 στις Η.Π.Α. και
το… λάτρεψε!
[4]	Πολλές φορές συνηθίζει να τραβάει
και να αποθηκεύει screenshots από
τα αρνητικά comments που κάνουν
για εκείνον στα social media
[5]	Σκοπεύει να παίξει στο ελληνικό
πρωτάθλημα όταν θα είναι πλέον 40
ετών
[6]	Βρίσκεται στο Top 5 των παικτών
του NBA με το μεγαλύτερο άνοιγμα
χεριών!

Στην εκδήλωση, ήταν ο executive producer της
ταινίας Γιάννης Αντετοκούνμπο και η μητέρα
του, Βερόνικα «Βέρα» Αντετοκούνμπο, τα
αδέρφια του Θανάσης Αντετοκούνμπο και Άλεξ
Αντετοκούνμπο, μαζί με τα μέλη του καστ της
ταινίας, Uche Agada (Γιάννης) και Ral Agada
(Θανάσης) και τον παραγωγό Bernie Goldmann.
Στην εκδήλωση, πριν από την προβολή της
ταινίας, πραγματοποιήθηκε ένα μουσικό show
από τον Φράνσις Ofili Αντεντοκούνμπο, ο
οποίος τραγούδησε ζωντανά δύο τραγούδια για
την ταινία. Την προβολή επίσης παρακολούθησαν
μέλη της ομάδας των Milwaukee Bucks μεταξύ
των οποίων οι παίκτες Πατ Κόνατον, Τζεβόν
Κάρτερ και Τζόρνταν Νουόρα καθώς και παιδιά
από την AntetokounBrosAcademy.
Το κοινό δεν έχει ξαναδεί ποτέ μια ιστορία σαν
των Αντετοκούνμπο. Μετά τη μετανάστευσή
τους από τη Νιγηρία στην Ελλάδα, ο Τσαρλς και
η Βέρα Αντετοκούνμπο (Dayo Okeniyi και Yetide

Badaki, αντίστοιχα) πάλεψαν για να επιβιώσουν
και να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τα πέντε
παιδιά τους, ενώ ζούσαν καθημερινά υπό την
απειλή της απέλασης. Με τον μεγαλύτερο γιο
τους να ζει ακόμα στη Νιγηρία σε συγγενείς, το
ζευγάρι ήθελε απεγνωσμένα να αποκτήσει την
ελληνική υπηκοότητα, αλλά οι προσπάθειές
τους υπονομεύονταν από ένα σύστημα που τους
εμπόδιζε σε κάθε βήμα.
Όταν δεν πουλούσαν αντικείμενα σε τουρίστες
στους δρόμους της Αθήνας με την υπόλοιπη
οικογένεια, τα αδέλφια Γιάννης (Uche Agada)
και Θανάσης (Ral Agada) έπαιζαν μπάσκετ
με μια τοπική ομάδα νέων. Αν και άργησαν
να ξεκινήσουν το άθλημα, ανακάλυψαν τις
μοναδικές τους ικανότητες στο γήπεδο και
δούλεψαν σκληρά για να γίνουν αθλητές
παγκόσμιας κλάσης, μαζί με τον αδελφό τους,
Κώστα (Jaden Osimuwa). Με τη βοήθεια ενός
ατζέντη, ο Γιάννης μπήκε στο ΝΒΑ Draft το
2013, σε μια απίθανη προοπτική, που θα άλλαζε
όχι μόνο τη ζωή του αλλά τη ζωή ολόκληρης της
οικογένειάς του.
Τη σεζόν 2020-2021 ο Γιάννης και ο Θανάσης
συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε οι Milwaukee Bucks
να κατακτήσουν το πρώτο τους πρωτάθλημα
μετά από 50 χρόνια, ενώ ο Κώστας έπαιξε για
τους πρωταθλητές της προηγούμενης σεζόν, Los
Angeles Lakers.
Στην ταινία «Άνοδος: Η Ιστορία των
Αντετοκούνμπο» πρωταγωνιστούν οι Dayo
Okeniyi, Yetide Badaki, Manish Dayal,
Taylor Nichols, Ral Agada και Uche Agada.
Η σκηνοθεσία της ταινίας έγινε από τον Akin
Omotoso (Vaya), με το σενάριο του Arash
Amel (Ο Δικός της Πόλεμος) και σε παραγωγή
του Bernie Goldmann (300). Ο Γιάννης
Αντετοκούνμπο και ο Douglas S. Jones
αποτέλεσαν executive producers της ταινίας.
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Μια από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις του 2019, αποτέλεσε το Plague
Tale: Innocence και τώρα το Requiem που όπως έγινε γνωστό θα
κυκλοφορήσει στα μέσα Οκτωβρίου, έρχεται για να συνεχίσει το
επικό ταξίδι του Hugo και της αδελφής του, Amicia.

Κυκλοφορεί στις 18
Οκτωβρίου!
Το Plague Tale: Requiem πρόκειται να καταπιαστεί για μία ακόμα φορά με την
πανούκλα που ξέσπασε στη Γαλλία τον 14ο αιώνα, αλλά με μία υπερφυσική χροιά.
Στο επίκεντρο βρίσκεται πάλι ο μικρός Hugo, που έχει την ικανότητα να ελέγχει τις
ορδές των τρωκτικών, ενώ η μεγαλύτερη αδελφή του, Amicia, θα προσπαθήσει να τον
βοηθήσει για να σταματήσουν τον «μαύρο θάνατο». Οι παίκτες θα πρέπει να περιμένουν
ένα επικό ταξίδι ηρωισμού και γενναιότητας, με τον κόσμο του Plague Tale να προσφέρει
μπόλικη εξερεύνηση, αγωνιώδεις μάχες, ειδυλλιακά τοπία, αλλά και… ποτάμια από
αρουραίους!

Νέες ματιές στο gameplay!
Και επειδή σίγουρα ο Οκτώβριος δεν είναι και τόσο μακριά, οι developers του
πολυαναμενόμενου παιχνιδιού για να ανεβάσουν το hype στα ουράνια, παρουσίασαν
πρόσφατα ένα 10λεπτό gameplay trailer, στο οποίο έδωσαν την ευκαιρία στους
gamers να πάρουν μια καλή γεύση από τον κόσμο του Requiem. Συγκεκριμένα, στο
gameplay trailer που προβλήθηκε στο πλαίσιο του Focus Interactive Showcase, οι
gamers παρακολούθησαν τους Amicia και Hugo καθώς περνούν μέσα από ένα τεράστιο
λατομείο, το οποίο κατακλύζεται από… αρουραίους. Ευτυχώς, το δίδυμο κρύβει πολλά
νέα κόλπα και καλά κρυμμένους άσσους στο μανίκι του και σίγουρα δεν διστάζει να
λερώσει τα χέρια του. Για μια ακόμη φορά, το στοιχείο της επιβίωσης είναι διάχυτο, ενώ
οι παίκτες στο πλαίσιο ενός καθαρά «εγκεφαλικού» στυλ παιχνιδιού, θα κληθούν να
βασιστούν σε ένα συνδυασμό δεξιοτήτων για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.

Release Date & Platforms…
Το A Plague Tale: Requiem θα κυκλοφορήσει στις 18 Οκτωβρίου στα PlayStation 5,
Xbox Series X|S, PC και σε Cloud Version στο Nintendo Switch. Το παιχνίδι θα είναι
επίσης διαθέσιμο Day One με το Xbox Game Pass για την κονσόλα, το PC και το Cloud.
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Είναι επίσημο…
Έρχεται
το sequel!

Από το 2019, που η ταινία Joker
βγήκε στους κινηματογράφους, οι
fans ανέμεναν με ανυπομονησία το
sequel. Από τη στιγμή μάλιστα που
αποτέλεσε μια τεράστια εισπρακτική
επιτυχία, σπάζοντας το φράγμα του
1 δισεκατομμυρίου δολαρίων,
αλλά και σάρωσε στα Oscar με 11
υποψηφιότητες και 2 κερδισμένα
βραβεία, μάλλον το sequel που
ανακοινώθηκε δεν θα μπορούσε
παρά να αποτελεί ένα… φυσικό
επακόλουθο!

Οι Top 5 ηθοποιοί που έχουν
υποδυθεί τον Joker…
1. Joaquin Phoenix (The Joker - 2019)
2. Heath Ledger (The Dark Knight - 2008)
3. Jack Nicholson (The Batman - 1989)
4. Jared Leto (Suicide Squad - 2016)
5. Mark Hamill (Batman: The Animated Series - 1992)

Το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία του ήρωα είναι πλέον και επίσημα
στα «σκαριά», αφού έγινε γνωστό ότι ο σκηνοθέτης Todd Phillips έχει
ξεκινήσει να εργάζεται πάνω στο Joker: Folie � Deux. Το Joker: Folie
� Deux αποτελεί έναν τίτλο που περιγράφει μια ψυχολογική διαταραχή,
που συνήθως επηρεάζει δύο ή περισσότερους ανθρώπους. Σίγουρα
πρόκειται για έναν ταιριαστό για το sequel τίτλο, αν αναλογιστεί κάποιος
την πρώτη ταινία. Στο Instagram μάλιστα υπήρξε και σχετική ανάρτηση
που παρουσιάζει το κόκκινο εξώφυλλο του σεναρίου που υπογράφουν οι
Scott Silver και Todd Phillips. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το Joker 2 προς
το παρόν δεν είναι γνωστές. Η αρχική ιστορία ακολούθησε τον Arthur
Fleck, ένα μοναχικό κλόουν στη Gotham City που μεταμορφώνεται
σταδιακά στον περιβόητο Joker. Πριν από λίγο χρονικό διάστημα, ο
Joaquin Phoenix είχε αναφέρει ότι δε γνωρίζει τι θα γίνει τελικά με το
sequel του Joker, όμως ο ίδιος πιστεύει ότι πρόκειται για ένα χαρακτήρα
που έχει πολλά να…δώσει ακόμα.

Μια τρελή… τρελή φήμη!
Έτσι λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε το παραμικρό για την
υπόθεση και το ύφος του sequel, καθώς η παραγωγή δρα με άκρα
μυστικότητα ώστε να μην βγουν στο φως, λεπτομέρειες που σχετικά
με το σενάριο και πιθανούς ηθοποιούς. Ωστόσο, σύμφωνα με
ανεπιβεβαίωτες φήμες, το Joker 2 δεν θα έχει την παραμικρή σχέση
με ότι έχουμε δει στο παρελθόν, καθώς θα αποτελεί ένα… musical!
Μάλιστα, μια ακόμη πληροφορία αφορά σε ένα όνομα έκπληξη για το
cast, καθώς το ρόλο της Harley Quinn πρόκειται να υποδυθεί η Lady
Gaga. Ο ρόλος της βέβαια θα είναι τελείως διαφορετικός από την
ηρωίδα που υποδύθηκε η Margot Robbie, καθώς οι χαρακτήρες θα
βρίσκονται σε διαφορετικό σύμπαν. Πάντως εάν τελικώς δούμε την Lady
Gaga να πρωταγωνιστεί στο επόμενο Joker, αυτή δεν θα είναι η πρώτη
φορά που αγαπημένη καλλιτέχνης θα δουλέψει με τον Tod Phillips,
καθώς έχουν συνεργαστεί μαζί το 2018 στην ταινία «A Star Is Born».
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reality
Netflix
Έρχεται

στο

με έπαθλο 4,56
εκατομμύρια δολάρια!

Το κορεάτικο Squid Game αποτέλεσε τη
σειρά «φαινόμενο» της προηγούμενης
χρονιάς και καθήλωσε εκατομμύρια
τηλεθεατών μπροστά στην τηλεόραση,
καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το
άλλο. Η 2η σεζόν είναι ήδη... καθοδόν,
αν και το πιθανότερο σενάριο είναι να
αργήσουμε να τη δούμε. Στο μεταξύ, μια
νέα ανακοίνωση του Netflix για το Squid
Game ήταν αρκετή για να προκαλέσει
πανικό στα social media!

Το «Παιχνίδι του Καλαμαριού» γίνεται
τηλεοπτικό reality και μάλιστα με
το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο
που έχει δοθεί στην ιστορία! Οι
συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν το
ποσό των 4,56 εκατ. δολαρίων,
παίρνοντας μια γεύση από τα παιχνίδια
που είδαμε πέρσι στις οθόνες μας.
Θα υπάρχει, βέβαια, μια σημαντική
διαφορά. Στο reality που ετοιμάζει το
Netflix δεν θα διακυβεύεται η ζωή
κανενός, αφού το χειρότερο που
μπορεί να συμβεί είναι οι παίκτες
να γυρίσουν σπίτι χωρίς έπαθλο.
456 παίκτες από όλο τον κόσμο θα
παίξουν παιχνίδια για ένα τεράστιο
χρηματικό έπαθλο. Πρέπει να έχουν
κλείσει και το 21ο έτος της ηλικίας
τους, ενώ είναι απαραίτητο να μιλούν
αγγλικά και να είναι διαθέσιμοι μέχρι
και 4 εβδομάδες, στις αρχές του
2023 για τα γυρίσματα. Ο αριθμός
των παικτών είναι ακριβώς ο ίδιος με
αυτόν της σειράς και από όσο θέλουμε
να πιστεύουμε τα παιχνίδια μάλλον θα
θυμίζουν περισσότερο… «survivor» και
δεν θα είναι τόσο βίαια!
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Νέο εργαλείο για… απατεώνες!

Τα κρυπτονομίσματα διανύουν μια ταραχώδη περίοδο. Οι crypto
απατεώνες έχουν στραφεί σε νέους τρόπους, οι οποίοι θα τους
δώσουν τη δυνατότητα να παγιδεύσουν τα θύματά τους. Οι ειδικοί της
Kaspersky έχουν εντοπίσει ένα τέτοιο ασυνήθιστο σύστημα, όπου οι
επιτιθέμενοι προωθούν πλαστές υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων
στο YouTube. Προσπαθούν να προσεγγίσουν όσους ενδιαφέρονται
για φθηνά κρυπτονομίσματα αφήνοντας σχόλια σε δημοφιλή
βίντεο - αλλά, φυσικά, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα λάβουν ποτέ το
νόμισμα. Οι απατεώνες επιλέγουν επίκαιρα βίντεο στο YouTube
και αφήνουν σχόλια που προωθούν ένα ψεύτικο «κενό» στην
αγορά κρυπτονομισμάτων. Για να κάνουν το μήνυμά τους πιο
ορατό, παραποιούν στατιστικά στοιχεία στα σχόλια και τοποθετούν
απαντήσεις «bot» για να ενισχύσουν το αρχικό σχόλιο.

Bots που απαντούν στο σχόλιο
απάτης
Το σχόλιο ενθαρρύνει τους
θεατές να επισκεφτούν το κανάλι
του συντάκτη στο YouTube και να
παρακολουθήσουν ένα βίντεο
που παρέχει οδηγίες για το
πώς να επωφεληθούν από ένα
υποτιθέμενο bug συναλλαγματικής
ισοτιμίας. Οι χρήστες μπορεί να
μην παρατηρήσουν ότι αυτό το
βίντεο είναι το μόνο που έχει
δημοσιευτεί στο κανάλι.
Στις περισσότερες περιπτώσεις,
το βίντεο είναι σίγουρα

κατασκευασμένο: οι επεξεργασίες
στις σειρές των συναλλαγματικών
ισοτιμιών είναι ορατές με γυμνό
μάτι και τα σχόλια είναι γεμάτα
με υπερενθουσιώδη σχόλια.
Ο σύνδεσμος κάτω από
το βίντεο οδηγεί σε δόλιο
ανταλλάκτη νομισμάτων.
Μόλις ένας χρήστης φτάσει στην
ιστοσελίδα της οποίας υπάρχει link
στην περιγραφή, το θύμα βλέπει μια
δυνατότητα ανταλλαγής bitcoin
- αλλά αν το χρησιμοποιήσει, δεν
θα δει ποτέ ξανά αυτά τα χρήματα,
καθώς η υπηρεσία είναι ψεύτικη.

Συμβουλές για να μην την πατήσετε!
Για να αποφύγετε απάτες, να εξοικονομήσετε χρήματα και να διατηρήσετε
τα προσωπικά σας δεδομένα, οι ειδικοί της Kaspersky μοιράζονται τις
ακόλουθες απλές συμβουλές:
Ελέγξτε οποιονδήποτε σύνδεσμο
πριν κάνετε κλικ. Τοποθετήστε
τον δείκτη του ποντικιού πάνω του για
προεπισκόπηση της διεύθυνσης URL
και αναζητήστε ορθογραφικά λάθη ή
άλλες παρατυπίες. Είναι επίσης καλή
πρακτική να εισάγετε όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης μόνο μέσω ασφαλούς
σύνδεσης. Αναζητήστε το πρόθεμα HTTPS
πριν από τη διεύθυνση URL του ιστότοπου,
υποδεικνύοντας ότι η σύνδεση με τον
ιστότοπο είναι ασφαλής.

Μερικές φορές τα ψεύτικα
email και οι ιστότοποι μοιάζουν
με αληθινά. Εξαρτάται από το πόσο
καλά έκαναν οι εγκληματίες τη δουλειά
τους. Συγκεκριμένα, οι υπερσύνδεσμοι,
πιθανότατα, θα είναι λανθασμένοι - με
ορθογραφικά λάθη. Ωστόσο, οι σύνδεσμοι
μπορούν επίσης να μεταμφιεστούν ώστε
να μοιάζουν με έγκυρους συνδέσμους και
να σας ανακατευθύνουν σε διαφορετική
σελίδα, πλαστοπροσωπώντας τον νόμιμο
ιστότοπο.

Για την προστασία των δεδομένων
και των οικονομικών σας, είναι
καλή πρακτική να βεβαιωθείτε ότι η
ηλεκτρονική σελίδα ολοκλήρωσης
αγοράς και πληρωμής είναι ασφαλής.
Θα ξέρετε ότι η διεύθυνση URL της
ιστοσελίδας ξεκινά με HTTPS αντί για το
συνηθισμένο HTTP: ένα εικονίδιο κλειδαριάς
θα εμφανίζεται επίσης συνήθως δίπλα στη
διεύθυνση URL.

Χρησιμοποιήστε μια
αξιόπιστη λύση ασφαλείας
που μπορεί να σας βοηθήσει
να ελέγξετε την ασφάλεια της
διεύθυνσης URL που επισκέπτεστε
και παρέχει επίσης τη δυνατότητα
να ανοίξετε οποιονδήποτε ιστότοπο
σε προστατευμένο container για να
αποτρέψετε την κλοπή ευαίσθητων
δεδομένων.
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ΚΡΥΠΤΟ ΝΟΜΊΣΜΑΤΑ:
"ΦΡΕΝΟ" ΣΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΝΈΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ ΜΕ CRYPTO
ΑΡΚΕΤΈΣ ΣΥΖΗΤΉΣΕΙΣ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ
ΧΡΌΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΊΣΜΑΤΑ, ΑΦΟΎ
ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΈΝΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΝΈΟ ΠΕΔΊΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΦΉΝΕΙ ΠΕΡΙΘΏΡΙΑ
ΜΕΓΆΛΟΥ ΚΈΡΔΟΥΣ, ΠΡΟΣΕΛΚΎΟΝΤΑΣ
ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ ΌΜΩΣ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟΎΣ...
ΑΠΑΤΕΏΝΕΣ. ΓΙ’ ΑΥΤΌ ΚΑΙ Η ΑΡΜΌΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΆΣΙΣΕ ΝΑ
ΠΆΡΕΙ ΜΈΤΡΑ, ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟΝ
ΤΡΌΠΟ ΦΑΙΝΌΜΕΝΑ ΑΙΣΧΡΟΚΈΡΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΆΤΕΣ…

Στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται,
η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να
θέσει νέους κανόνες για τις συναλλαγές
κρυπτονομισμάτων, με στόχο να
προστατεύσει τους καταναλωτές και τους
παρόχους υπηρεσιών από δυσάρεστες
εκπλήξεις. Μέχρι σήμερα, στην αγορά
των κρυπτονομισμάτων υπήρχαν
λίγοι ή και καθόλου κανόνες για τους
επενδυτές, σε σχέση με την παραδοσιακή
χρηματιστηριακή αγορά. Το σχέδιο "MiCA"
(markets in crypto-assets) όμως είναι
σχεδιασμένο να αποτελέσει την απάντηση
σε απάτες, παράνομη δραστηριότητα ή τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον, που έχουν
συνδεθεί με δημοφιλή κρυπτονομίσματα
όπως το bitcoin και το Ether.
«Στην Άγρια Δύση του κόσμου των
κρυπτονομισμάτων, το MiCA θα
αποτελέσει τον παγκόσμιο ρυθμιστή»,
ανέφερε ο MEP της Γερμανίας Stefan

Berger σε δήλωσή του. Οι νέοι κανόνες
προβλέπουν ότι, όταν ένα κρυπτονόμισμα
αλλάζει χέρια, οι πληροφορίες πηγής και
χρήστη θα πρέπει να αποθηκεύονται και
στις δύο πλευρές της μεταφοράς. Στη
συνέχεια, οι εταιρείες κρυπτογράφησης
οφείλουν να προωθήσουν τις πληροφορίες
στις Αρχές που ερευνούν εγκληματικές
δραστηριότητες όπως το ξέπλυμα χρήματος
ή η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Tips για να μην πέσετε
θύματα απάτης
Επειδή δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή όπου
δεν είναι αλήθεια όλα όσα διαβάζουμε στο
internet. Αρκετά από αυτά είναι σχεδιασμένα
για να μας ξεγελάσουν και να μας βλάψουν.
Έχοντας αυτό κατά νου, δοκιμάστε τα
παρακάτω tips για να αποφύγετε να πέσετε
θύμα εξαπάτησης σε συναλλαγές που
αφορούν κρυπτονομίσματα:
•	Ποτέ μη δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία
σε κάποιον που έρχεται σε επαφή μαζί
σας απροειδοποίητα, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, κειμένου, μέσων
κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ. Μπορεί
ακόμη και να φαίνεται ότι ο αποστολέας
είναι κάποιος φίλος σας, αλλά στην
πραγματικότητα θα μπορούσε να είναι ένας
χάκερ που έχει παραβιάσει το email ή τον
κοινωνικό του λογαριασμό. Επικοινωνήστε
ξεχωριστά με τον καθένα με κάποιον άλλο
τρόπο επικοινωνίας.
•	Εάν κάτι φαίνεται πολύ καλό για να
είναι αληθινό, τότε μάλλον δεν είναι.
Αντιμετωπίστε οποιαδήποτε επενδυτικά
σχήματα με μεγάλη δόση δυσπιστίας.
•	Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας
δύο παραγόντων για κάθε λογαριασμό
κρυπτονομισμάτων που έχετε
•	Α πορρίψτε κάθε επενδυτική «ευκαιρία»
που απαιτεί προκαταβολή
•	Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ανεπίσημα
καταστήματα εφαρμογών
•	Εγκαταστήστε λογισμικό anti-malware από
αξιόπιστο πάροχο στον υπολογιστή και τις
κινητές συσκευές σας

«ΣΤΗΝ ΆΓΡΙΑ ΔΎΣΗ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΆΤΩΝ,
ΤΟ MICA ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΕΙ ΤΟΝ
ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΉ»
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SHOULDER
SURFING

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ
ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΡΈΨΕΤΕ!
Οι περισσότεροι από εμάς δεν
ανησυχούμε για το shoulder surfing,
δηλαδή για αυτούς που κλέβουν τα
στοιχεία μας κρυφοκοιτάζοντας
πάνω από τον ώμο μας. Θεωρούμε ότι
μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιον
που κρύβεται πίσω μας με τα μάτια του
καρφωμένα στην οθόνη μας. Αλλά οι
απατεώνες χρειάζεται να σταθούν
τυχεροί μόνο μία φορά. Και τους δίνουμε
πολλές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της
εργάσιμης ημέρας. Και όσο και εάν δεν το
πιστεύουμε εύκολα, οι περισσότεροι από
εμάς είμαστε εκτεθειμένοι σε έμπειρους
επιτιθέμενους, ειδικά σε περιβάλλοντα
όπως μπαρ, σχολικές αίθουσες,
καφετέριες και εστιατόρια!
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Τί θα μπορούσε να σημαίνει για εσάς
το shoulder surfing;
Το επιχείρημα εδώ είναι ότι σε πολλές
περιπτώσεις είναι ακόμα πολύ εύκολο
για τους κακόβουλους παράγοντες να
υπερπηδήσουν τον πήχη ασφαλείας - ειδικά
αν έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται κοντά
στον φορητό υπολογιστή ή τη συσκευή σας.
Πάρα πολλοί από εμάς επιτρέπουν στις
ειδοποιήσεις να αναβοσβήνουν στις οθόνες
μας. Μπορεί να έχουμε ευαισθητοποιηθεί
τόσο πολύ που τις αγνοούμε. Όμως εκείνοι
που κοιτάζουν πάνω από τον ώμο μας δεν
το κάνουν.
Μόλις ένας κακόβουλος δράστης
αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό
σας, θα μπορούσε:
•	Να αλλάξει τους κωδικούς και στη
συνέχεια να εκβιάσει τα θύματά του
για να τους δώσει πρόσβαση στους
λογαριασμούς τους.
•	Να χρησιμοποιήσει τεχνικές brute
force για να δοκιμάσει τα ίδια email/
logins για πρόσβαση σε άλλους
λογαριασμούς.

•	Να κλέψει τις προσωπικές σας
πληροφορίες για να τις χρησιμοποιήσει
σε απόπειρες απάτης ταυτότητας ή
phishing.
•	Να μεταφέρει χρηματικά ποσά σε
δικούς του λογαριασμούς.
•	Να προκαλέσουν και να εκφοβίσουν
τα θύματα δημοσιεύοντας ακατάλληλο
περιεχόμενο από τους λογαριασμούς
τους.

Τί μπορείτε να κάνετε για να
αποτρέψετε το shoulder surfing;
Ο αντίκτυπος μιας τέτοιας πειρατείας
λογαριασμού μπορεί να κρατήσει
πολλούς μήνες. Οι κυβερνοεγκληματίες
μπορεί να καταφέρουν να κλέψουν
χρήματα και προσωπικές πληροφορίες,
ενώ μπορεί να χρησιμοποιήσουν τον
λογαριασμό σε επιθέσεις ηλεκτρονικού
ψαρέματος για πολλούς μήνες. Η ανάκτηση
των χαμένων χρημάτων και η επαναφορά
των πιστωτικών βαθμολογιών μπορεί να
διαρκέσει ακόμη περισσότερο.
Με αυτά τα δεδομένα, ακολουθούν μερικές
στρατηγικές μετριασμού των κινδύνων:

1.	ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τους ίδιους
κωδικούς πρόσβασης σε διαφορετικούς
λογαριασμούς και χρησιμοποιήστε έναν
διαχειριστή κωδικών πρόσβασης για την
αποθήκευση μοναδικών, ισχυρών κωδικών.
Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας
πολλαπλών παραγόντων (MFA). Αλλά
επιλέξτε μια εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας
(π.χ. Google Authenticator, Microsoft
Authenticator) και όχι μια επιλογή κωδικού
μέσω SMS.
2.	ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ όταν
συνδέεστε στους λογαριασμούς σας
σε δημόσιο χώρο. Αυτό θα μπορούσε
να σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσετε
να εργάζεστε σε αεροπλάνα, τρένα,
αεροδρόμια, λόμπι ξενοδοχείων κ.λπ. Ή

τουλάχιστον να εργάζεστε με την πλάτη στον
τοίχο.
3.	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ στους φορητούς υπολογιστές
για να διασφαλίσετε ότι δεν μπορεί κάποιος
να κατασκοπεύσει την οθόνη σας.
4.	ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ καμία συσκευή
χωρίς επιτήρηση σε δημόσιο χώρο. Και
βεβαιωθείτε ότι είναι κλειδωμένες με
ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης.
Το shoulder surfing εξακολουθεί να είναι μια
σε μεγάλο βαθμό υποτιμημένη απειλή. Αυτό
δεν σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να σας συμβεί
από μια επίθεση ηλεκτρονικού ψαρέματος.
Αλλά ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Να είστε σε
εγρήγορση. Να είστε προετοιμασμένοι.
Η ασφάλεια έχει προτεραιότητα!
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Phising
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ΤΑ EMAILS ΠΟΥ
ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΎΝ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ!
Τα δεδομένα προσομοιωτή phishing
από την Kaspersky Security
Awareness Platform δείχνουν
ότι οι εργαζόμενοι τείνουν να
μην παρατηρούν παγίδες που
κρύβονται στα emails που έχουν
ως θέμα εταιρικά ζητήματα και
ειδοποιήσεις προβλημάτων
παράδοσης. Σχεδόν ένας στους
πέντε (16% έως 18%) έκανε
κλικ στον σύνδεσμο στα emails
templates που μιμούνταν τέτοιες
επιθέσεις phishing.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 91%
του συνόλου των επιθέσεων στον
κυβερνοχώρο ξεκινά με ένα phishing email
και οι τεχνικές "ψαρέματος" εμπλέκονται
στο 32% όλων των επιτυχημένων
παραβιάσεων δεδομένων. Για να παράσχει
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με
αυτήν την απειλή, η Kaspersky ανέλυσε
δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από έναν
προσομοιωτή phishing και παρέχονται
εθελοντικά από χρήστες. Ενσωματωμένο
στην πλατφόρμα Kaspersky Security
Awareness Platform, αυτό το εργαλείο
βοηθά τις εταιρείες να ελέγχουν εάν το
προσωπικό τους μπορεί να διακρίνει ένα
ηλεκτρονικό μήνυμα τύπου “phising” από
ένα πραγματικό χωρίς να θέτει σε κίνδυνο
τα εταιρικά δεδομένα. Ένας διαχειριστής
επιλέγει από το σύνολο προτύπων,
μιμούμενος κοινά σενάρια ηλεκτρονικού
ψαρέματος ή δημιουργεί ένα
προσαρμοσμένο πρότυπο, στη συνέχεια
το στέλνει στην ομάδα εργαζομένων χωρίς
να τους προειδοποιεί και παρακολουθεί

τα αποτελέσματα. Ένας μεγάλος αριθμός
χρηστών που κάνουν κλικ στον σύνδεσμο
είναι μια σαφής ένδειξη ότι απαιτείται
πρόσθετη εκπαίδευση ευαισθητοποίησης
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Οι 5 πιο αποτελεσματικοί τύποι
ηλεκτρονικού ψαρέματος
Σύμφωνα με πρόσφατες εκστρατείες
προσομοίωσης phishing, οι πέντε πιο
αποτελεσματικοί τύποι ηλεκτρονικού
ψαρέματος είναι:
Θέμα: Αποτυχία προσπάθειας
παράδοσης - Δυστυχώς, ο
ταχυμεταφορέας μας δεν μπόρεσε να
παραδώσει το προϊόν σας. Αποστολέας:
Υπηρεσία παράδοσης αλληλογραφίας.
Ποσοστό κλικ: 18,5%

I.

Μεταξύ άλλων email phishing που κέρδισαν
σημαντικό αριθμό κλικ είναι: επιβεβαιώσεις
κρατήσεων από υπηρεσία κρατήσεων
(11%), ειδοποίηση για παραγγελία (11%) και
ανακοίνωση διαγωνισμού ΙΚΕΑ (10%).

Πως να αντιμετωπίσετε
τα περιστατικά phishing

II.

Θέμα: Τα μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου δεν παραδόθηκαν λόγω
υπερφόρτωσης των mail servers. Αποστολέας:
Η ομάδα υποστήριξης της Google. Ποσοστό
κλικ: 18%
Θέμα: Διαδικτυακή έρευνα
εργαζομένων: Τι θα βελτιώνατε
σχετικά με την εργασία στην εταιρεία.
Αποστολέας: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
Ποσοστό κλικ: 18%
Θέμα: Υπενθύμιση: Νέος
ενδυματολογικός κώδικας για όλη την
εταιρεία. Αποστολέας: Ανθρώπινο Δυναμικό.
Ποσοστό κλικ: 17,5%
Θέμα: Προσοχή προς όλους τους
εργαζομένους: νέο σχέδιο εκκένωσης
κτιρίου. Αποστολέας: Τμήμα Ασφαλείας.
Ποσοστό κλικ: 16%

III.
IV.
V.

•	Υπενθυμίστε στους υπαλλήλους σας τα
βασικά σημάδια των phishing emails.
•	Εάν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με το
email που έχετε λάβει, ελέγξτε τη μορφή
των συνημμένων πριν τα ανοίξετε και την
ορθότητα του συνδέσμου πριν κάνετε
κλικ.
•	Να αναφέρετε πάντα επιθέσεις phishing.
Εάν εντοπίσετε μια επίθεση ηλεκτρονικού
"ψαρέματος" (phishing), αναφέρετέ τη
στο τμήμα ασφάλειας IT και αποφύγετε
να ανοίξετε το κακόβουλο email. Αυτό θα
επιτρέψει στην ομάδα ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο να διαμορφώσει εκ νέου
τις πολιτικές κατά των ανεπιθύμητων
μηνυμάτων.
•	Παρέχετε στους υπαλλήλους σας
βασικές γνώσεις για την ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο. Η εκπαίδευση θα
πρέπει να στοχεύει στην αλλαγή της
συμπεριφοράς των «μαθητών» και στο
να διδαχθούν πώς να αντιμετωπίζουν τις
απειλές. Ως σημαντικός προμηθευτής
κυβερνοασφάλειας, η Kaspersky
διαθέτει μια σχετική βάση πληροφοριών
για πραγματικές επιθέσεις και
συμπληρώνει συνεχώς τα Security
Awareness Trainings σύμφωνα με το
τρέχον τοπίο απειλών.
•	Προστατέψτε τις συσκευές εργασίας σας
με αξιόπιστη ασφάλεια. Επιλέξτε μια λύση
που παρέχει δυνατότητες anti-spam,
παρακολουθεί ύποπτη συμπεριφορά και
δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας των
αρχείων σας σε περίπτωση επιθέσεων
ransomware. Η προστασία κατά του
phishing περιλαμβάνεται σε ορισμένες
λύσεις ασφαλείας, ακόμη και για μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως το
Kaspersky Small Office Security.
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Sniper Elite 5

Ο Σκληροτράχηλος Karl Fairburne επιστρέφει!
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https://rebellion.com/games/sniper-elite-5

Οι περισσότεροι fans της εμβληματικής
σειράς Sniper Elite γρήγορα θα βρεθούν
σε ένα γνώριμο και οικείο περιβάλλον,
καθώς η κύρια συνταγή παραμένει ίδια
και απαράλλαχτη. Υποδυόμενοι τον Karl
Fairburne καλείστε να τρυπώσετε πίσω από
τις γραμμές του εχθρού και να επιφέρετε
χειρουργικής ακρίβειας χτυπήματα, τα οποία
είναι ικανά να αλλάξουν ακόμη και τον ρου
του πολέμου.

Highway to the danger zone!
Ως είθισται, οι αποστολές σας είναι άκρως
ριψοκίνδυνες, καθώς θα πρέπει να
κινηθείτε στις σκιές για να ολοκληρώσετε
με επιτυχία τα mission objectives σας. Αυτό
που προσθέτει πόντους στην gameplay
εμπειρία του παιχνιδιού που προσφέρει το
Sniper Elite 5 είναι ότι οι gamers έχουν την
ελευθερία να προσεγγίσουν το gameplay
όπως εκείνοι το επιθυμούν. Ουσιαστικά
υπάρχουν δύο δρόμοι, καθώς στον έναν
μπορείτε να ακολουθήσετε μια πιο…
tactical και stealth τακτική, σχεδιάζοντας
με μεγάλη προσοχή το κάθε σας βήμα ή

να εφορμήσετε ενάντια στα στρατεύματα
των Ναζί και όποιον… πάρει ο Χάρος (με
λιγότερς πιθανότητες επιτυχίας ωστόσο
για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά
τους)! Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η μαγεία
του Sniper Elite 5 κρύβεται σε αυτόν τον
προσεκτικό σχεδιασμό της αποστολής
σας και στα μικρά βήματα κάθε φορά.
Και στις δύο περιπτώσεις ωστόσο δεν
υπάρχει περιθώριο λάθους, καθώς εάν
κάτι πάει στραβά οφείλετε να γνωρίζετε
ότι είστε… μόνος εναντίον όλων, με την
A.Ι. να είναι αδίστακτη και «overpowered».
Όπως θα διαπιστώσετε, στο οπλοστάσιο
σας έχετε στη διάθεση σας μια μεγάλη
ποικιλία όπλων (όπως χειροβομβίδες, TNT,
decoys και νάρκες), ωστόσο ο μεγάλος
«πρωταγωνιστής» δεν μπορεί παρά να είναι
το sniper rifle σας (τι ελεύθερος σκοπευτής
θα ήσασταν άλλωστε). Εάν νομίζετε ότι
κάθε βολή που θα πραγματοποιήσετε ότι
αποτελεί μια «απλή υπόθεση» μάλλον
έχετε εγκαταστήσει το λάθος παιχνίδι.
Συγκεκριμένα, κάθε βολή σας θα
μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί
ως μια πολύπλοκη μαθηματική εξίσωση,
η οποία επηρεάζεται από μια σειρά από
αστάθμητους παράγοντες. Όπως οι
stealthy κινήσεις σας δεν είναι απλές,
έτσι και η σφαίρα που θα βγει από την
κάνη του όπλου σας ακροβατεί διαρκώς
ανάμεσα στην επιτυχία και στην αποτυχία.
Παράγοντες όπως ο θόρυβος, η ταχύτητα
του ανέμου, η απόσταση, το σωστό
zoom, ακόμη και εάν έχετε πάρει τις…
«ανάσες» σας μπορούν να επηρεάσουν
το τελικό αποτέλεσμα. Στο πολύπλοκο

αυτό μοντέλο βολών, μπορείτε να προσθέσετε
την αλληλοεπίδραση που μπορεί να έχει μια
σφαίρα όταν προσκρούει και εξοστρακίζεται σε
μια μεταλλική επιφάνεια ή όταν παρεμποδίζεται
από ένα ξύλινο εμπόδιο. Φυσικά, σε όλα τα
παραπάνω δεν θα πρέπει να παραλείπουμε
το σωστό timing για μια βολή, που αποτελεί
στις περισσότερες περιπτώσεις: «την αρχή
που λειτουργεί ως το ήμισυ του παντός». Σε
περίπτωση βέβαια που πετύχετε το στόχο
σας, τότε μπορείτε να απολαύσετε το «ταξίδι»
της βολής σας, μέσω του X-ray Kill cam του
παιχνιδιού, το οποίο δεν σας κρύβουμε ότι
είναι σούπερ διασκεδαστικό. Όταν πετυχαίνετε
οποιονδήποτε άτυχο αντίπαλο σας, τότε,
θα τον δείτε να αποκτάει τη μορφή μιας…
«ακτινογραφίας», στην οποία είναι ορατά τα
κόκαλα και τα εσωτερικά του όργανα. Όπως
θα διαπιστώσετε, το επίπεδο της λεπτομέρειας
διακρίνεται από απίστευτη λεπτομέρεια και
ρεαλισμό, καθώς από τη στιγμή που η σφαίρα
διαπεράσει ένα οποιαδήποτε σημείο του
σώματος θα δείτε τον τρόπο με τον οποίο
«επηρεάζονται» όλα τα όργανα.

Για ατσάλινα νεύρα!
Οι gameplay μηχανισμοί του Sniper Elite 5,
είναι δομημένοι με τέτοιο τρόπο που απαιτούν
από τον παίκτη να δείξει διαρκή προσήλωση στο
στόχο, ορθολογική αξιολόγηση των δεδομένων
του χάρτη και (το κυριότερο) να διαθέτει
υπομονή, γερό στομάχι και ατσάλινα νεύρα.
Οι δε χάρτες είναι απλά… ατελείωτοι (ασχέτως
εάν τα invisible walls που διαθέτουν σας
περιορίζουν), με τους developers να έχουν
κάνει εξαιρετική δουλειά στο κομμάτι του level
design. Η γαλλική ενδοχώρα παρουσιάζεται
στην εντέλεια, με τις διάφορες εναλλαγές

του τοπίου να συνεπαίρνουν τον παίκτη. Από
γραφικά χωριουδάκια μέχρι κωμοπόλεις,
απόμερα λιμανάκια και βιομηχανικές περιοχές,
κάθε χάρτης του Sniper Elite 5 διαθέτει
τη δική του ξεχωριστή μαγεία. Επιπλέον,
ως πολύ εξαιρετική ιδέα θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί η εισαγωγή στο multiplayer ενός
αναβαθμισμένου invasion mode, το οποίο
αυξάνει το επίπεδο της πρόκλησης και της
δυσκολίας, βάζοντας έναν human-controlled
αντίπαλο sniper να σας καταδιώκει σε όλο το
μήκος και πλάτος του map, προσπαθώντας να
σας βγάλει νοκ-άουτ!
Συνοψίζοντας, το Sniper Elite 5 ακολουθεί την
ίδια πετυχημένη παράδοση των προκατόχων
του. Παρά τις όποιες αδυναμίες του, το Sniper
Elite 5 σίγουρα καλύπτει (και με το παραπάνω)
την απαιτητική fanbase του, καθώς οι
developers της Rebellion εμφανώς βελτίωσαν
πολλά από τα κομμάτια του παιχνιδιού, τα οποία
ζητούσαν εδώ και καιρό οι fans. Εξαιρετικά
πλούσιο σε περιεχόμενο, μπόλικη ελευθερία
με μεγαλύτερους χάρτες, ποικιλία στα levels,
καλύτερο και πιο ρεαλιστικό εξοπλισμό, νέους
αντιπάλους και περισσότερα οχήματα και ακόμη
παραπάνω επιλογές για weapon customization,
το Sniper Elite 5 σίγουρα ανήκει στα «musthave» για τους λάτρεις των tactical shooters.
16+ | ΕΤΑΡΕΙΑ: AVE
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Tiny Tina’s Wonderland
Φαντασμαγορική περιπέτεια που κόβει την ανάσα!
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https://playwonderlands.2k.com/

αλλάζει τον κόσμο κατά βούληση και σας
οδηγεί στο φαντασμαγορικό ταξίδι σας.
Οι gamers δημιουργούν τον δικό τους
χαρακτήρα και αφήνονται ελεύθεροι για
να ρίξουν ξόρκια, να λεηλατήσουν, να
αποσπάσουν άπειρο loot και φυσικά να
φέρουν την καταστροφή, πολεμώντας
επικίνδυνα τέρατα και εξερευνώντας
φανταστικές πόλεις, απόκοσμα δάση,
φρούρια και περιοχές που ξεπερνούν
κάθε φαντασία. Σε αυτόν τον ιδιαίτερο,
πολύχρωμο και βίαιο κόσμο, η Tiny Tina
είναι ο χαοτικός οδηγός σας σε έναν
σύμπαν, το οποίο όπως θα διαπιστώσετε κι
εσείς, δεν ισχύει ο παραμικρός κανόνας.
Πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι, μπορείτε να
δημιουργήσετε τον δικό σας ήρωα σύμφωνα
με το προσωπικό σας στυλ παιχνιδιού, αλλά
και… γούστου.
Με άπειρα όπλα και τρελό loot (η φιλοσοφία
των Borderlands κυριαρχεί), ξεχωριστό
χιούμορ, απίθανους χαρακτήρες και χαοτικό
co-op που τα σπάει, το μόνο σίγουρο είναι
ότι το Tiny Tina’s Wonderland θα σας χαρίσει
άπειρες στιγμές διασκέδασης και ξέφρενου
run ‘n gun gameplay!
Η Gearbox Software ύστερα από την
τεράστια επιτυχία των Borderlands σας
δίνει την ευκαιρία να διασκεδάσετε
μέχρι τελικής πτώσεως με το Tiny Tina’s
Wonderland, ένα action - adventure
RPG με έντονα στοιχεία shooter που
κόβει την ανάσα. Σφαίρες, μαγεία και
σπαθιά συναντιούνται σε αυτό το χαοτικό,
φανταστικό κόσμο κάτω από την επίβλεψη
της Tiny Tina, που ορίζει τους κανόνες,

16+ | ΕΤΑΡΕΙΑ: CD MEDIA

70934 Asterix:
71160 Asterix:
Ρωμαίοι
Κυνήγι
αγριογούρουνου στρατιώτες
71087 Asterix:
Η Γαλέρα των Πειρατών

70932 Asterix:
Η Καλύβα του
Αρχηγού Μαζεστίξ

70933 Asterix:
Ο δρουίδης
Πανοραμίξ

70931 Asterix: Γιορτή στο
Γαλατικό χωριό

71016 Asterix: Το Δεντρόσπιτο
του βάρδου Κακοφωνίξ

71015 Asterix:
Σκηνή του Ρωμαίου
Εκατόνταρχου

ΣΑΜ ΛΟΪΝΤ

Φονική Παλίρροια
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Η Λούσι είχε όλα όσα επιθυμούσε: ένα όμορφο σπίτι, έναν αφοσιωμένο σύζυγο, τον Ντάνιελ, και δύο λατρεμένα παιδιά. Όμως ένα πρωί
ο χρόνος σταματά. Το ιστιοπλοϊκό τους εντοπίζεται ακυβέρνητο να
παραδέρνει στα ανοιχτά. Ο Ντάνιελ έχει εξαφανιστεί και εκείνη αρχίζει
να αναρωτιέται μήπως ήταν ο σύζυγός της που πήρε το σκάφος τους
και βγήκε στη θάλασσα; Ενώ ένα πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας
δυσκολεύει την επιχείρηση διάσωσης, η Λούσι σιγά σιγά λύνει τον
γρίφο του τι συνέβη. Και ανακαλύπτει κάτι που θα τη βυθίσει σε έναν
εφιάλτη χειρότερο απ’ ό,τι είχε ποτέ φανταστεί.

ΜΑΡΩ ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ

Συνάντηση στη Βαρκελώνη
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Η Ηρώ, μέσα σε λίγες στιγμές, έντρομη ανακαλύπτει το παράλληλο
σύμπαν που λειτουργούσε δίπλα στον καλό γάμο της. Θα χωρίσει, θα
απομονωθεί, θα αρρωστήσει, θα διαλυθεί. Μόνο που το απρόβλεπτο
της χρωστάει ακόμη μια κοσμογονία. Σε σύντομο ταξίδι φυγής στην
ανοιξιάτικη Βαρκελώνη, θα συναντηθεί τυχαία με τον Ανδαλουσιανό Χοακίν και θα βαδίσουν μαζί, αληθινά μαζί, στις μοναξιές τους.
Γιατί ένας άλλος άνθρωπος στον δρόμο σου ίσως να έρχεται για να
ανατρέψει τη ρημαγμένη πίστη σου στην αγάπη. Κάποιος ξένος και
ανύπαρκτος μέχρι χθες ίσως μεταμορφώσει όσα νόμιζες, και ευτυχώς!

TANYA GOODIN

Κλείσε Μερικά Παράθυρα
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Εάν νιώθετε ότι ο σύντροφός σας σας αγνοεί και ασχολείται διαρκώς
με το κινητό του, εάν πανικοβάλλεστε στην ιδέα ότι δεν έχετε μαζί σας
το τηλέφωνό σας, εάν νιώθετε ότι ολοένα και βυθίζεστε στο λαγούμι
της ενημέρωσης και στις θλιβερές ειδήσεις του Διαδικτύου, εάν το
παιδί σας είναι κλεισμένο συνέχεια στο δωμάτιό του και ασχολείται με
βιντεοπαιχνίδια, στο βιβλίο αυτό θα μάθετε να αναγνωρίζετε και να κατονομάζετε αυτές και ακόμα περισσότερες εξαρτητικές συμπεριφορές
-τόσο στον εαυτό σας όσο και στους άλλους- βρίσκοντας παράλληλα
απλές και εύκολες λύσεις για να τις αντιμετωπίσετε.

LISA JEWELL

Τη Νύχτα που εξαφανίστηκε
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
2017: η 19χρονή Ταλούλα βγαίνει ραντεβού, αφήνοντας το μωρό της με τη μητέρα της, Κιμ. Η Κιμ παρακολουθεί την κόρη της να φεύγει και, καθώς το χάραμα
διαδέχεται τη νύχτα, την περιμένει να γυρίσει. Και περιμένει και περιμένει…Το
επόμενο πρωί η Κιμ τηλεφωνεί στους φίλους της Ταλούλα, που της λένε ότι
είδαν την κόρη της τελευταία φορά να πηγαίνει σε ένα πάρτι. Η Ταλούλα δεν
γυρίζει ποτέ. 2018: Η Σόφι κάνει πεζοπορία στο δάσος κοντά στο οικοτροφείο
όπου μόλις ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή ο σύντροφός της, όταν βλέπει ένα
σημείωμα καρφωμένο σε έναν ξύλινο φράκτη: «Σκάψε Εδώ». Μια ανεξιχνίαστη
υπόθεση, μια εγκαταλειμμένη έπαυλη, τραυματικές οικογενειακές σχέσεις και
σκοτεινά μυστικά φωλιάζουν στo μυθιστόρημα της Lisa Jewell.

NICCI FRENCH

Αόρατος Μάρτυρας
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
Η μικρή Πόπι, επιστρέφει από το Σαββατοκύριακο που πέρασε με τον πατέρα
της κουρασμένη και με κακή διάθεση. Κι όταν δείχνει στην Τες μια ζωγραφιά
που έκανε -μια εικόνα τόσο απλή και βίαιη- η Τες δύσκολα μπορεί να αποδεχτεί
αυτό που βλέπει. Όταν τη ρωτάει, η Πόπι λέει μόνο τρεις λέξεις: «Αυτός τη
σκότωσε». Κάτι δεν πάει καλά. Η Τες είναι σίγουρη ότι η Πόπι είδε κάτι -ή κάτι
της συνέβη-, αλλά είναι πολύ μικρή για να το κατανοήσει. Ο Τζέισον επιμένει
ότι το Σαββατοκύριακο κύλησε χωρίς προβλήματα. Οι γιατροί λένε ότι η Πόπι
μπορεί να αντιδρά στον χωρισμό των γονιών της. Μια μητέρα όμως γνωρίζει
το παιδί της και η Τες είναι αποφασισμένη να ανακαλύψει την αλήθεια… Η
αναζήτησή της θα πυροδοτήσει σκοτεινά μυστικά και θαμμένα εγκλήματα…

MEL ROBBINS

Η Συνήθεια των 5
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
Με αυτό το βιβλίο θα μάθετε πώς να επιβραβεύετε το πιο σημαντικό άτομο
στη ζωή σας: ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ. Εάν παλεύετε με την αμφιβολία για τον εαυτό
σας (και ποιος δεν το κάνει;)… Αν έχετε βαρεθεί αυτή την γκρινιάρικη φωνή
στο κεφάλι σας που σας ασκεί συνεχώς κριτική (θα μπορούσε κάποιος να τη
διώξει;)… Εάν είστε εξαιρετικά επιτυχημένοι, αλλά το μόνο στο οποίο εστιάζετε
είναι τι πάει στραβά (δεν είστε οι μόνοι)… Αν έχετε βαρεθεί να βλέπετε όλους
τους άλλους να τα προλαβαίνουν όλα, ενώ εσείς κάθεστε στον καναπέ με τον
σκύλο σας (δεν φταίει ο σκύλος σας γι’ αυτό)…
…αυτό το βιβλίο είναι για σας.

65

ROMY HAUSMANN

Καλό μου Παιδί
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
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Μια καλύβα στο δάσος, χωρίς παράθυρα. Η ζωή της Λένας και των δύο
παιδιών της ακολουθεί αυστηρούς κανόνες: γεύματα, τουαλέτα, μελέτη,
όλα ακολουθούν ευλαβικά ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα. Ο πατέρας
μεριμνά για την τροφή, τους προστατεύει από τους κινδύνους του έξω
κόσμου και φροντίζει να έχουν πάντα τα παιδιά του μια μητέρα - όποιο κι
αν είναι το κόστος. Αλλά μια μέρα η μητέρα καταφέρνει να αποδράσει.
Και τότε ξεκινάει ο εφιάλτης. Διότι πολλά δείχνουν ότι ο πατέρας θέλει
να πάρει πίσω αυτό που του ανήκει. Η αστυνομία μαζί με την οικογένεια
της Λένας προσπαθούν απεγνωσμένα να ενώσουν τα κομμάτια ενός
παζλ που δεν φαίνεται να ταιριάζουν μεταξύ τους.

ALBERT BELTRAN BAS

Εκεί που πεθαίνει ο Άνεμος
Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
Ο Όμηρος, ένα δεκαπεντάχρονο αγόρι από μια εύπορη οικογένεια,
χάνει τους γονείς του στον εμφύλιο της Ισπανίας. Στην προσπάθειά
του να επιβιώσει, καταλήγει σε μια σπηλιά στα σύνορα της Γαλλίας.
Η Χλόη, ένα αδάμαστο κορίτσι, είναι η πρώτη μεταξύ των ανταρτών.
Έχει ένα μυστικό καταφύγιο -μια σπηλιά με θησαυρούς- γεμάτη απ’
ό,τι ξεφορτώνεται το ανθρώπινο ποτάμι των αμάχων κι εξόριστων, που
μετά την επικράτηση του Φράνκο επιχειρεί τη μεγάλη φυγή προς τα
σύνορα της Γαλλίας. Ακόμα κι αν ανήκουν σε διαφορετικούς κόσμους,
ο Όμηρος και η Χλόη θα συνδεθούν με έναν μοναδικό τρόπο, σε μια
επικίνδυνη στιγμή της Ιστορίας.

ΤΖΙΝ ΧΑΝΦ ΚΟΡΕΛΙΤΖ

Η Πλοκή

Εκδόσεις Μίνωας
Ο άλλοτε πολλά υποσχόμενος συγγραφέας Τζέικομπ Φιντς Μπόνερ
διδάσκει σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα δημιουργικής γραφής. Όταν
ο Έβαν Πάρκερ, ο πιο αλαζόνας από τους φοιτητές του, δηλώνει ότι το
μυθιστόρημα που γράφει θα του εξασφαλίσει τεράστια επιτυχία, ο Τζέικ
νομίζει ότι πρόκειται απλώς για μια τυπική περίπτωση ναρκισσισμού ενός
ερασιτέχνη… ώσπου ακούει την πλοκή. Μέσα σε λίγα χρόνια όλες οι
προβλέψεις του Έβαν Πάρκερ για την επιτυχία της ιστορίας του βγαίνουν
αληθινές, αλλά ο συγγραφέας που απολαμβάνει τη δημοσιότητα είναι
ο Τζέικ. Ποια ιστορία κρύβεται πίσω από το μυθιστόρημά του και ποιος
το έκλεψε από ποιον;
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