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Κάνε τα πάντα με το OneBlade!
Τρίμαρε - Διαμόρφωσε - Ξύρισε,
οποιοδήποτε μήκος τρίχας
μάθε περισσότερα στο Philips.gr/oneblade

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Ένα πανίσχυρο mid-range
Alpha Bank «Αγκαλιάζει» το Fintech

Θήκες speck
για iPad και
ΜacBook
Το σημαντικότερο που έχεις να σκεφτείς όσον αφορά το νέο σου iPad δεν είναι απλά
η χρήση του, αλλά κυρίως η προστασία του! Και οι ξεχωριστές, νέες προστατευτικές
θήκες Balance Folio της Speck προσφέρουν την απόλυτη προστασία σε κάθε
κάτοχο, αποτελώντας μία λύση που εντυπωσιάζει στο κομμάτι της εμφάνισης,
αλλά και της χρηστικότητας. Είτε έχεις στην κατοχή σου ένα νέο
iPad 9,7, είτε το iPad 10.2 ή το iPad 10.5 ή το iPad 11 ή το iPad 12.9,
θα αποτελέσουν σύμμαχο στη “μακροζωΐα” της συσκευής σου.
Τοποθετώντας το iPad σου στις Balance Folio αντέχει αυτόματα
σε πτώσεις από τα 1,22 μέτρα χωρίς να ανησυχείς καθόλου. Θα
σε διευκολύνει σε κάθε περίπτωση, προσφέροντας ασφαλές
κλείσιμο της συσκευής, δυνατότητα auto sleep/
wake, αλλά και δυνατότητα multiple viewing &
typing angles.
Οι Balance Folio Slim Protective Folio Cases έρχονται σε τέσσερις εντυπωσιακές
χρωματικές επιλογές (Black / Slate Gray,
Marine Blue / Twilight Blue, Stormy Grey /
Charcoal Grey και Dark Poppy Red / Velvet
Red).

Έχεις MacBook; Τότε χρειάζεσαι και θήκη Speck. Είτε έχεις στην κατοχή σου έναν MacBook Pro, είτε το “αέρινο” Air είτε έναν MacBook χρειάζεσαι την προστασία εκείνη που
θα κάνει το μοντέλο σου να “επιβιώσει” ακόμη και από την καλοκαιρινή σου απόδραση.
Χωρίς να μειώνουν σε τίποτα από τη γοητεία των προϊόντων οι θήκες της Speck θα σε
ενθουσιάσουν.
• Αντοχή σε γρατσουνιές και χτυπήματα με τη μεγαλύτερη αντοχή από θήκες του είδους.
• Εύκολες στην εγκατάσταση, διατηρώντας την “ελευθερία” χρήσης και τον light
χαρακτήρα των μοντέλων.
• Μοναδικό στυλ που απογειώνει τους αγαπημένους σου Mac.
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Χριστίνα Κιτσάτη [c.kitsati@smartpress.gr]

Women who changed science
Μια διαδικτυακή εμπειρία - έμπνευση για τις γυναίκες
επιστήμονες του μέλλοντος
H πρώτη γυναίκα που κέρδισε Νόμπελ το 1903, η
Πολωνίδα φυσικός Μαρί Σκλοντόφσκα (ευρέως γνωστή
ως Marie Curie) αποτέλεσε – και συνεχίζει να αποτελεί
έμπνευση για χιλιάδες γυναίκες, είτε ακολουθούν μία
σταδιοδρομία στις θετικές επιστήμες είτε όχι.

το DIGITAL LIFE εκδίδεται από τη SMART PRESS
εκδότης-διευθυντής
κώστας νόστης
αρχισυντάκτρια
χριστίνα κιτσάτη (c.kitsati@smartpress.gr)
αρχισυντάκτης tests
δημήτρης σκιάννης
στη σύνταξη του DIGITAL LIFE συνεργάστηκαν:
γεώργιος γιαγλής, δημήτρης θωμαδάκης,
πέτρος κυπραίος, δώρος κυριακούλης,
καίτη κωνσταντάκου, μάνος κωνσταντινιάδης

Με τα φετινά βραβεία Νόμπελ να ανακοινώνονται μόλις
πριν από λίγες ημέρες, η απουσία γυναικών από τις
κατηγορίες των επιστημών και της τεχνολογίας ήταν
έντονη. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΟΗΕ,
λιγότερο από το 30% των ερευνητών παγκοσμίως είναι
γυναίκες και με βάση τα στοιχεία της UNESCO (20142016), σε παγκόσμιο επίπεδο, η εγγραφή των γυναικών
είναι ιδιαίτερα χαμηλή στον τομέα της Πληροφορικής
(3%), στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στη
στατιστική (5%) και στη μηχανική, τη βιομηχανία και τις
κατασκευές (8%).

ανταποκριτές εξωτερικού:
otto hansen, markus h�nig, dieter hoenig (γερμανία),
θοδωρής ριζόπουλος (γαλλία)

Η Microsoft, ως leader στην τεχνολογία, θεωρεί καθήκον
της να προωθεί θετικές αλλαγές στον κλάδο και έχει
αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση,
όπως την εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Δουβλίνο
τον Φεβρουάριο του 2019, που ήταν αποκλειστικά
αφιερωμένη στην σημαντικότητα της συμμετοχής των
γυναικών στην βιομηχανία της τεχνολογίας. Αυτή τη φορά,
η Microsoft, σε σύμπραξη με τον οργανισμό κοινωνικών
δράσεων του Ιδρύματος Νόμπελ, είναι η δημιουργία
μιας online «εμπειρίας», σχεδιασμένης, ώστε να παρέχει
έμπνευση αλλά και να υπογραμμίζει τη σημαντική
συνεισφορά των γυναικών στην εξέλιξη της επιστήμης.
Με τον λιτό και σαφή τίτλο “Women who changed
science”, αυτή η διαδικτυακή εμπειρία λειτουργεί σαν
πηγή πληροφοριών, αλλά και σαν «παιχνίδι»: μπαίνοντας
στο ειδικό microsite Women who changed science
(στο πλαίσιο του site του ιδρύματος Νόμπελ) ο χρήστης
μπορεί να απαντήσει σε 3 ερωτήσεις, οι οποίες θα τον
οδηγήσουν στην γυναίκα επιστήμονα-νικήτρια του
βραβείου που ταιριάζει περισσότερο με τα ενδιαφέροντά
του, παρακολουθώντας ένα «διαδικτυακό» ταξίδι μέσα
στη ζωή της και τις ανακαλύψεις της.

consulting by SPEG τ. 210 5238777,
www.speg.gr, e-mail:info@speg.gr

στη σύνταξη του DIGITAL HOME CINEMA
συνεργάστηκαν:
σινεμά: κώστας γιαννακάς
games: πέτρος κυπραίος
υπεύθυνη social media: χριστίνα κιτσάτη
dtp: θεόδωρος παπουτσής, νίκος χαλκιαδάκης
διεύθυνση διαφήμισης: ειρήνη νόστη
γραμματεία: έλλη μαστρομανώλη
λογιστήριο: ανδρέας λουλάκης

στοιχεία επικοινωνίας
SMART PRESS
Μάγερ 11, 104 38, Αθήνα,
τηλ.: 210 5201500, 5230000
info@digitallife.gr
www.digitallife.gr
διανέμεται δωρεάν σε κεντρικούς σταθμούς Μετρό, σε
caf, σε χώρους εστίασης και σε ειδικά καταστήματα.
«Δηλώσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς που τυχόν
δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος, μπορούν να γίνονται
μέχρι τη λήξη του ίδιου ημερολογιακού μήνα για
τον οποίο εκδόθηκε το τεύχος, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά στην καταχώρηση.»
το περιοδικό Digital Life κυκλοφορεί 11 φορές το χρόνο.
Οι απόψεις που εκφράζονται σε ενυπόγραφα άρθρα δε
συμπίπτουν απαραίτητα μ’ αυτές του περιοδικού. Υλικό
που αποστέλλεται προς δημοσίευση δεν επιστρέφεται
ανεξαρτήτως αν δημοσιεύτηκε. Απαγορεύεται η ολική
ή μερική αναδημοσίευση οποιουδήποτε κειμένου,
διαγράμματος ή φωτογραφίας, με οποιοδήποτε τρόπο
και σε οποιαδήποτε γλώσσα, χωρίς τη γραπτή άδεια
του εκδότη.
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ECONOMY 4.0:
Connected Future!

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

www.icw.gr
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Philips OneBlade
QP2520/20
Τριμάρισμα, διαμόρφωση και ξύρισμα
για οποιοδήποτε μήκος τριχών

Το Philips OneBlade είναι μια νέα υβριδική
συσκευή styling με την οποία μπορείτε να
τριμάρετε, να ξυρίζετε και να δημιουργείτε
καθαρές γραμμές και γωνίες σε τρίχες κάθε
μήκους. Ξεχάστε τα πολλαπλά βήματα και
εργαλεία. Το OneBlade τα κάνει όλα.
Το Philips OneBlade έχει επαναστατική
νέα τεχνολογία που σχεδιάστηκε για την
περιποίηση του προσώπου και του σώματος.
Μπορεί να τριμάρει, να διαμορφώσει και
να ξυρίσει οποιοδήποτε μήκος τρίχας. Το
σύστημα διπλής προστασίας, η ειδική
του επικάλυψη για απαλή ολίσθηση σε
συνδυασμό με τα στρογγυλεμένα άκρα,
κάνει το ξύρισμα πιο εύκολο και άνετο.
Η τεχνολογία που διαθέτει, παρέχει μια
ταχύτατα κινούμενη λεπίδα (200 κινήσεις
ανά δευτερόλεπτο) διασφαλίζοντας
αποτελεσματικό ξύρισμα, ακόμα και στις πιο
μακριές τρίχες.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για υγρό και
στεγνό ξύρισμα, ενώ διαθέτει μπαταρία
μεγάλης διάρκειας.
Το OneBlade ακολουθεί το περίγραμμα του
προσώπου σας, για να μπορείτε να τριμάρετε
και να ξυρίζετε εύκολα και άνετα όλες τις
περιοχές του. Χρησιμοποιήστε τη διπλή
λεπίδα για ομοιόμορφο περίγραμμα και
δημιουργήστε καθαρές γραμμές κινώντας
τη λεπίδα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Οι λεπίδες έχουν σχεδιαστεί για απόδοση
μεγάλης διάρκειας.
Η μηχανή διαθέτει τρία αποσπώμενα
χτενάκια για γένια. Μπορείτε να
τοποθετήσετε μία από τις αποσπώμενες
χτένες, για να απολαύσετε το ομοιόμορφο
μήκος γενιών που επιθυμείτε: 1 χιλ. για
"γένια τριών ημερών", 3 χιλ. για κοντό
τριμάρισμα και 5 χιλ. για μακριά γενειάδα.
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SAMSUNG
GALAXY
A30S
Ήρθε
με ισχυρά
χαρακτηριστικά
Η Samsung Electronics διαθέτει στην
ελληνική αγορά το νέο Samsung Galaxy
A30s, σχεδιασμένο για όσους θέλουν
να αιχμαλωτίσουν και να μοιραστούν
τις εμπειρίες τους την στιγμή που
συμβαίνουν.
Το νέο smartphone της σειράς Galaxy
διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά όπως
η πολυχρηστική κάμερα, απρόσκοπτη
Infinity Οθόνη και μπαταρία μεγάλης

διάρκειας. Με εντυπωσιακό νέο
σχεδιασμό, που περιλαμβάνει ένα
μοναδικό γεωμετρικό μοτίβο και
φουτουριστικό εφέ ολογράμματος στην
πίσω όψη, το νέο Galaxy A30s διατίθεται
σε τρία νέα χρώματα, Prism Crush
Black, Prism Crush White και Prism
Crush Green. Παράλληλα, προσφέρει
την καλύτερη εμπειρία gaming καθώς
διαθέτει μπαταρία μεγάλης διάρκειας
4,000mAh με δυνατότητα ταχείας

φόρτισης και Game Booster βασισμένο σε
τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).
Το Galaxy A30s διαθέτει τριπλή κάμερα
πίσω όψης: μια φωτεινή 25MP κύρια
κάμερα και μια 8MP Ultra-Wide κάμερα,
καθώς και μια νέα 5MP κάμερα βάθους. Με
λειτουργία Live Focus στην κάμερα βάθους
5MP, μπορούν να προστεθούν bokeh
effects για τη δημιουργία πιο δυναμικών
πορτρέτων στη στιγμή. Έξυπνες λειτουργίες
κάμερας, όπως η Ευφυής Αναγνώριση
Λαθών και η Βελτιστοποίηση Σκηνής,

καθιστούν τη λήψη της τέλειας φωτογραφίας
με το Galaxy A30s εύκολα και άνετα. Με
ενσωματωμένο αισθητήρα αναγνώρισης
δακτυλικού αποτυπώματος στην οθόνη,
το Galaxy A30s φροντίζει να διατηρούνται
προστατευμένα τα προσωπικά δεδομένα μ’
έναν πιο απλό και διαισθητικό τρόπο.
Με το Galaxy A30s, οι χρήστες συνδέονται
απρόσκοπτα στο Galaxy οικοσύστημα
και έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν
Samsung υπηρεσίες, όπως οι Samsung
Health, Samsung Knox και άλλες.
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XIAOMI

REDMI
NOTE 8 PRO
Ένα πανίσχυρο mid-range
στην ελληνική αγορά

με κόστος από 289 ευρώ!

Σε ένα εντυπωσιακό event στο κέντρο
της Αθήνας, η Info Quest Technologies
παρουσίασε μία νέα, ξεχωριστή πρότασή
της στην αγορά των mid-range συσκευών.
Το Xiaomi Redmi Note 8 Pro, η κορυφαία
συσκευή που έχουμε δει ποτέ από την
οικογένεια Redmi, εντυπωσιάζει χάρη
στην τετραπλή της κάμερα, με κεντρικό
αισθητήρα 64MP.
Το Xiaomi Redmi Note 8 Pro διαθέτει
μία άκρως χορταστική οθόνη με ανάλυση
FHD+ στις 6,53 ίντσες με αναλογία 19:9,
προστασία Gorilla Glass 5 και notch
τύπου σταγόνας. Ενσωματώνει τον
επεξεργαστή MediaTek Helio 690T, με
τεχνολογία LiquidCool για καλύτερη ψύξη
της συσκευής, διαθέτοντας 6GB RAM και
επιλογή 64 ή 128GB αποθηκευτικού χώρου.
Στο κομμάτι των καμερών, το quad camera
setup περιλαμβάνει, πέρα από τον κεντρικό
αισθητήρα των 64MP, αισθητήρα 8MP
με υπερευρυγώνιο φακό 120 μοιρών,
αισθητήρα μέτρησης βάθους 2MP και

αισθητήρα 2MP για macro λήψεις στα
2 εκατοστά, ενώ η selfie camera έχει
ανάλυση 20MP.
Η μπαταρία των 4500mAh -η μεγαλύτερη
στη σειρά Redmi έως σήμερα- υποστηρίζει
γρήγορη φόρτιση στα 18W, ενώ διαθέσιμες
είναι ακόμη οι επιλογές AI Face Unlock
καθώς και αισθητήρας δακτυλικών
αποτυπωμάτων. Επιπλέον, η συσκευή
διαθέτει λειτουργία Multifunctional NFC
με υποστήριξη Google Pay. Το Redmi
Note 8 Pro υποστηρίζεται με δύο χρόνια
εγγύηση καλής λειτουργίας από την Info
Quest Technologies, εξουσιοδοτημένο
Service Center της Χiaomi στην Ελλάδα.
Θα είναι διαθέσιμο από τις 11 Οκτωβρίου
στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής, σε
επιλεγμένα καταστήματα, στο Mi-Store και
στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.you.gr, σε
εκδόσεις 6GB RAM / 64GB storage, 6GB
RAM / 128GB storage και χρώματα Pearl
White και Mineral Grey, με κόστος 289
ευρώ και 319 ευρώ αντίστοιχα για τις δύο
εκδόσεις.
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MICROSOFT
SURFACE
DUO
ΈΝΑ DUALSCREEN PHONE
ΜΕ ...ANDROID!

για ξεχωριστά πάνελ με κενό μεταξύ
τους). Ουσιαστικά, η δεύτερη οθόνη
προορίζεται για πληκτρολόγηση και
gaming control, κάτι που έχουμε ήδη δει
σε υλοποιήσεις όπως τα LG Dual Screen
και ROG Phones Twin Dock. Η συσκευή
θα αργήσει να κυκλοφορήσει και θα
είναι διαθέσιμη στα τέλη του επόμενου
έτους, ώστε να υπάρχει χρόνος για
την εταιρεία αλλά και developers
να δημιουργήσουν αποκλειστικές
εφαρμογές για να αξιοποιήσουν τις
δύο οθόνες. Η εταιρεία δεν αποκάλυψε
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με
το τηλέφωνο, αλλά επιβεβαίωσε την
έκδοση με άρθρωση 360 μοιρών, έτσι
μπορείτε να τη διπλώσετε και από τις
δύο πλευρές.

Περιμέναμε εδώ και καιρό να δούμε
ένα Surface Phone από τη Microsoft
και αυτό που βλέπουμε είναι κάτι ίσως
μη αναμενόμενο. Είναι το Surface
Duo, που ανακοινώθηκε πριν λίγες
ημέρες, ένα foldable Android (ναι, ναι,
καλά διαβάσατε, Android) phone, με
δύο οθόνες. Συγκεκριμένα, διαθέτει
δύο οθόνες των 5,6 ιντσών (πρόκειται
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CANON
EOS
M200
Φωτογραφίες
επαγγελματικού
επιπέδου χωρίς κόπο
Η Canon ανακοινώνει την
πολυαναμενόμενη διάδοχο της
δημοφιλούς EOS M100 - την Canon
EOS M200. Οι αναβαθμίσεις
στην συγκεκριμένη mirrorless
περιλαμβάνουν τον νεότερο
επεξεργαστή Canon DIGIC 8,
προηγμένο autofocus και την προσθήκη
λήψης video 4K.
Αιχμαλωτίστε ακριβείς και
εντυπωσιακές εικόνες εύκολα
Η δημιουργία εικόνων που διηγούνται

ιστορίες γίνεται εύκολη με την Canon
EOS M200. Το βοηθητικό περιβάλλον
χειρισμού είναι ιδανικό για όλους όσοι
χειρίζονται μια τέτοια φωτογραφική
μηχανή για πρώτη φορά, καθώς τους
παρέχει χρήσιμες πληροφορίες που
τους καθοδηγούν και οδηγίες για την
επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος.
Ο αισθητήρας APS-C 24.1 megapixel
είναι μεγαλύτερος από ενός τυπικού
smartphone, παράγοντας εικόνες με
μεγαλύτερη λεπτομέρεια που είναι
ακριβείς και εντυπωσιακές ακόμα και
μετά από την περικοπή ή μεγέθυνσή τους
για να μοιραστούν μέσω των κοινωνικών
δικτύων.
Η μηχανή αξιοποιεί το Dual Pixel CMOS
AF – μια τεχνολογία που έχει αναπτύξει
η Canon και προσφέρει εντυπωσιακές
εικόνες και video διατηρώντας
εκπληκτικά ακριβή τα κινούμενα
στοιχεία στο θέμα και προσφέροντας
ένα ευχάριστο θόλωμα του υπόβαθρου
της κάθε σκηνής. Αποτελεί μια ιδανική
επιλογή για την φωτογράφιση σε
περιπτώσεις όπως party, φεστιβάλ
ή κονσέρτο με δυνατότητα λήψης σε

συνθήκες χαμηλού φωτισμού έως
και -4 EV. Η προσθήκη του Eye
Detection AF καθιστά εξαιρετικά
εύκολη τη λήψη εικόνων
που αποτυπώνουν φυσικές
εκφράσεις του προσώπου σε
οικογενειακές και φιλικές
στιγμές, διατηρώντας την
εστίαση στα μάτια των
φωτογραφιζόμενων.
Η εισαγωγή του
νεότερου επεξεργαστή
της Canon, DIGIC 8, παρέχει
νέες λειτουργίες και εξαιρετική
ποιότητα. Με μέγιστη ταχύτητα ISO από
100-25600 (με επέκταση στο ισοδύναμο
του ISO 51200), ο DIGIC 8 διασφαλίζει την
απουσία θολώματος και μειώνει το θόρυβο
σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Η οθόνη αφής LCD της Canon EOS
M200 περιστρέφεται κατά 180 μοίρες,
βοηθώντας τη λήψη εντυπωσιακών selfies
σε βαθμό που δεν μπορεί να επιτευχθεί
με ένα smartphone. H λειτουργία Self
Portrait επιτρέπει ρυθμίσεις για το θόλωμα
του υποβάθρου και την φωτεινότητα σε
πραγματικό χρόνο. Πρώτη φορά σε μηχανή
EOS, το κουμπί για την λειτουργία λήψης
ταινίας εμφανίζεται στην οθόνη αφής και
είναι τοποθετημένο με τρόπου που επιτρέπει
εύκολο χειρισμό για λήψη ταινιών για vlog
με την οθόνη σε στροφή 180 μοιρών.
Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας:
Η Canon EOS M200 διαθέτει μια σειρά
από ρυθμίσεις και εργαλεία που δίνουν
απεριόριστες δυνατότητες σε εκείνους
που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν μια
μηχανή για να αποτυπώνουν τις μνήμες
τους σε μια φωτογραφία με καλλιτεχνικούς
και ευφάνταστους τρόπους, αντί για το
smartphone τους. Η EOS M200 διαθέτει
τη λειτουργία Creative Assist της Canon,
μια σουίτα από εφέ, φίλτρα και εργαλεία
προσαρμογής χρώματος που εφαρμόζονται

στις φωτογραφίες κατά τη σύνθεση μιας
εικόνας ή μετά τη λήψη. Επίσης, δίνεται
στους χρήστες η επιλογή να προσθέτουν
εφέ στις φωτογραφίες τους, όπως ακριβώς
θα έκαναν αν χρησιμοποιούσαν μια
εφαρμογή για επεξεργασία φωτογραφιών,
παρέχοντας τους πρόσβαση με μια σειρά
από δημιουργικά φίλτρα, όπως το Gray black
& white, Fish-eye και Soft Focus.
Μοιραστείτε τις μοναδικές σας στιγμές
οπουδήποτε και αν είστε, οποιαδήποτε
στιγμή
Μόλις καταγράψετε τη λήψη σας, και την
προσαρμόσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις
σας, αυτή είναι άμεσα διαθέσιμη για
κοινή χρήση, καθώς η Canon EOS M200
συνδέεται απροβλημάτιστα με έξυπνες
συσκευές μέσω Bluetooth και Wi-Fi,
χρησιμοποιώντας την δωρεάν εφαρμογή
Canon Camera Connect για iOS και Android.
Πλέον, οι εικόνες και τα βίντεο σας μπορούν
να μεταφορτωθούν, να αναθεωρηθούν αν
το θελήσετε και να «μοιραστούν» με ένα
μόνο άγγιγμα. Οι εικόνες μπορούν επίσης
να αποσταλούν αυτόματα σε μια «έξυπνη
συσκευή», αμέσως μόλις καταγραφούν.
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HORI
Παρουσίασε τη νέα
εκπληκτική wireless PS4
τιμονιέρα RWA APEX!

Η HORI είναι μια ιαπωνική εταιρεία που
δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις,
καθώς έχει αφήσει το στίγμα της στον
κόσμο των gaming περιφερειακών.
Η ποιότητα και η αξιοπιστία είναι
κορυφαίες και μάλιστα σε πολλά από τα
προϊόντα της φέρει το επίσημο license
από τη Sony! Η τελευταία τιμονιέρα
της HORI είναι σχεδιασμένη για να
κάνει τους gamers να απολαύσουν

την οδήγηση στα αγαπημένα racing
games τους, όπως ακριβώς πρέπει! H
ασύμαρατη αυτή τιμονιέρα έρχεται με
μια σειρά από τεχνικά χαρακτηριστικά
που δύσκολα μπορούν να ματσάρουν
άλλες τιμονιέρες της αγοράς! Συνδέεται
μέσω Bluetooth, έρχεται με vibration
feedback, με διάμετρο στα 280 mm,
γωνία περιστροφής στις 270 μοίρες,
με κουμπιά αλλαγής στο τιμής και

πλήρως πργραμματιζόμενα buttons.
Επιπλέον, διαθέτει φωτισμό LED, υψηλή
ποιότητα λαβής, δύο επιλογές - τρόπους
στερέωσης, ενώ έρχεται με ευαίσθητα
αναλογικά πεντάλ ποδιών για μία έντονη,
ρεαλιστική εμπειρία οδήγησης. Τέλος, με
μία μόνο φόρτιση οι gamers μπορούν να
παίξουν εώς και 15 ώρες, ενώ η εμβέλεια
της αγγίζει τα 10 μέτρα. H εκπληκτική
τιμονιέρα της HORI στοιχίζει 149,90 ευρώ
και είναι βέβαιο ότι θα ξετρελάνει τους fans
των racing games και του PlayStation 4!
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MOTOROLA
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ONE
MACRO
Μία προσθήκη στη σειρά Moto της
Motorola και της Lenovo, μία πρόταση
που, όπως αντιλαμβάνεστε από την
ονομασία της, δίνει έμφαση στο κομμάτι
των καμερών, διαθέτοντας μία macro
camera. Είναι το Motorola One Macro.
Η κάμερα της μπορεί να κάνει focus στα
δύο εκατοστά διαθέτοντας αισθητήρα
2MP με 1.75μm pixels. Για τις κανονικές
λήψεις διαθέτει κάμερα 13MP (f/2.0
lens, 1.12µm pixels), καθώς επίσης
2MP depth sensor, όπως και Laser
AF system, ενώ η front camera έχει
ανάλυση 8MP.
To Motorola One Macro έρχεται
ακόμη με MediaTek Helio P70 chipset,
4GB RAM και 64GB επεκτάσιμου
αποθηκευτικού χώρου. Διαθέτει οθόνη
6,2 ιντσών με ανάλυση 1520x720
pixels και αναλογία 19,5:9. Η μπαταρία
του έχει χωρητικότητα 4.000mAh με
δυνατότητα φόρτισης μέσω USB Type-C
στα 10W, ενώ, όσον αφορά το κομμάτι
του software, τρέχει το Android 9 Pie με
προοπτική αναβάθμισης στο Android 10.

Κάνει
ντεμπούτο
με macro
camera και
επεξεργαστή
Helio P70

ONEPLUS
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7T
Με οθόνη 6,55
ιντσών 90Hz,
Snapdragon
855+ και triple
camera

Η παρουσίαση του αναμενόμενου OnePlus
7T πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία.
Πρόκειται για μία πρόταση με Fluid
display, όπως την ονομάζει η εταιρεία, με
ρυθμό ανανέωσης 90Hz. Η οθόνη είναι
τεχνολογίας Super AMOLED 6,55 ιντσών με
ανάλυση 2400x1080 pixels, αναλογία 20:9
και notch σταγόνα.
Το OnePlus 7T διαθέτει ακόμη επεξεργαστή
Snapdragon 855+, 8GB RAM, 128 ή
256GB μη επεκτάσιμου αποθηκευτικού
χώρου, in-display αισθητήρα δακτυλικών
αποτυπωμάτων, Stereo Speakers, Dolby

Atmos και μπαταρία 3.800mAh με τη νέα
τεχνολογία γρήγορης φόρτισης Warp
Charge 30T που μπορεί να γεμίσει ενέργεια
τη συσκευή από το 0 έως το 70% μέσα σε 30
λεπτά.
Διαθέτει ακόμη τριπλή κάμερα (48MP με
Dual LED Flash, διάφραγμα f/1.6, 1/2.25″
OIS και EIS, 16MP 117° ultra-wide sensor
με διάφραγμα f/2.2 και 12MP telephoto lens
με διάφραγμα f/2.2 aperture και 2x optical
zoom), καθώς και 16MP front facing camera.
Το OnePlus 7T διαθέτει ακόμη λειτουργικό
Oxygen OS με Android 10.
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SONY
ALPHA
9 II

Η Sony ανακοίνωσε την Alpha 9 II
(μοντέλο ILCE-9M2). Το τελευταίο
μοντέλο από την καταξιωμένη σειρά
α (Alpha) full-frame φωτογραφικών
μηχανών εναλλάξιμων φακών έχει
δημιουργηθεί ειδικά για να υποστηρίξει
επαγγελματίες του χώρου, στους τομείς
της αθλητικής φωτογραφίας και του
φωτορεπορτάζ.

Η νέα Alpha 9 II βασίζεται στην
εντυπωσιακή κληρονομία του
πρωτότυπου μοντέλου Alpha 9,
διατηρώντας την πρωτοποριακή απόδοση
ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης της
συνεχιζόμενης λήψης χωρίς συσκότιση
έως και 20 καρέ ανά δευτερόλεπτο με
αυτόματη εστίαση και παρακολούθηση
αυτόματης έκθεσης (Auto Exposure),
AF/AE με 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο,
ενσωματώνοντας ακόμα μεγαλύτερη
λειτουργικότητα, μέσα από τις ανάγκες
που έχουν εκφράσει επαγγελματίες

Με βελτιωμένη
συνδεσιμότητα
και δυνατότητες
διαχείρισης και
επεξεργασίας εικόνων

φωτογράφοι. Οι νέες προσθήκες
περιλαμβάνουν σημαντικά βελτιωμένη
συνδεσιμότητα και μεταφορά αρχείων,
συνεχόμενη λήψη έως και 10 καρέ ανά
δευτερόλεπτο με μηχανικό κλείστρο,
εξελιγμένη απόδοση AF με πρόσφατα
βελτιστοποιημένους αλγορίθμους,
επανασχεδιασμένη κατασκευή για
μεγαλύτερη αντοχή και λειτουργικότητα
και πολλά άλλα.
Ανεβάζοντας ψηλά τον πήχη για
Ενσωματωμένη Συνδεσιμότητα επί τω
έργω του επαγγελματία
Η Alpha 9 II περιλαμβάνει ενσωματωμένο
τερματικό 1000BASE-T Ethernet, που
επιτρέπει την gigabit επικοινωνία για
γρήγορες και σταθερές λειτουργίες
μεταφοράς δεδομένων. Επιπλέον,

υποστηρίζεται η μεταφορά αρχείων μέσω
κρυπτογράφησης SSL ή TLS (FTPS) για
αυξημένη ασφάλεια δεδομένων και
βελτιωμένη απόδοση PC σύνδεσης για
απομακρυσμένες λήψεις (tether), με μείωση
του χρόνου καθυστέρησης απελευθέρωσης
και της οθόνης ζωντανής προβολής, όταν
χρησιμοποιείτε την εφαρμογή επιφάνειας
εργασίας «Remote Camera Tool».
Σχεδιασμένη για να βελτιώσει την ταχύτητα
της ροής εργασίας των ειδησεογραφικών
πρακτορείων, η Alpha 9 II διαθέτει τη νέα
λειτουργία «Voice Memo» που επιτρέπει
την προσθήκη πληροφοριών σε εικόνες
με τη μορφή φωνητικών μηνυμάτων,
οι οποίες μπορούν να αναπαραχθούν
κατά την ανασκόπηση των εικόνων. Τα
φωνητικά δεδομένα μπορούν επίσης
να συμπεριληφθούν στις εικόνες που
αποστέλλονται σε ένα πρόγραμμα
επεξεργασίας, παρέχοντάς τους σημαντικές
πληροφορίες που απαιτούνται για την
αποτελεσματική επεξεργασία.

Συνδυάζοντας ασύρματη μεταφορά εικόνας/
ήχου και αυτόματη μετατροπή φωνής σε
κείμενο με τη δυνατότητα για αυτόματη
μεταφορά εικόνας με συνημμένα φωνητικά
υπομνήματα μέσω FTP, είναι δυνατή η λήψη
και η μεταφορά των αποτελεσμάτων σε
ένα διακομιστή FTP, χωρίς να απαιτείται η
λειτουργία ενός smartphone. Οι ρυθμίσεις
FTP μέσα στην εφαρμογή μπορούν επίσης
να σταλούν σε μια κάμερα μέσω Bluetooth,
επιτρέποντας ταχύτερη ροή εργασίας.
Κορυφαία Ταχύτητα και Απόδοση
Αυτόματης Εστίασης
Η νέα Alpha 9 II μοιράζεται τον ίδιο κορυφαίο
αισθητήρα εικόνας Exmor RS CMOS 24,2
MP με ενσωματωμένη μνήμη, με την αρχική
Alpha 9, για την ίδια ασύγκριτη απόδοση
ταχύτητας και εξαιρετική ποιότητα εικόνας.
Το νέο μοντέλο μπορεί να πραγματοποιεί
συνεχόμενες λήψεις, αθόρυβα στα
20 fps για έως και 361 εικόνες JPEG ή
239 συμπιεσμένες εικόνες RAW, χωρίς
συσκότιση, επιτρέποντας στον φωτογράφο
να παρακολουθεί το θέμα και τη δράση
χωρίς διακοπή στο EVF κατά τη λήψη
φωτογραφιών. Για τους χρόνους κατά τους
οποίους προτιμάται ή απαιτείται μηχανικό
κλείστρο, η νέα Alpha 9 II βελτιώθηκε για να
τραβήξει έως και 10 fps, περίπου 2 φορές
την ταχύτητα της Alpha 9.
Η φωτογραφική μηχανή είναι σε θέση
να λειτουργεί με συνεχή εντοπισμό της
αυτόματης εστίασης και της αυτόματης
έκθεσης έως και 60 φορές το δευτερόλεπτο,
με νέους βελτιστοποιημένους αλγόριθμους
AF που παρέχουν σημαντικά μεγαλύτερη
ακρίβεια και απόδοση AF, διασφαλίζοντας
ότι ακόμα και η πιο ακανόνιστη κίνηση
ενός αντικειμένου, συλλαμβάνεται με
μεγάλη ακρίβεια. Επίσης ιδανική για
αθλητικές εκδηλώσεις, η φωτογραφική
μηχανή προσφέρει τώρα μια νέα «antiflicker» λειτουργία λήψης που ανιχνεύει
και ρυθμίζει αυτόματα τη χρήση φωτισμού
φθορίου ή τεχνητού φωτισμού για τη
μεγιστοποίηση της ποιότητας εικόνας.
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CAT S52
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Ένα εξαιρετικά λεπτό και
ταυτόχρονα ανθεκτικό τηλέφωνο

Η Cat Phones λανσάρει το Cat S52, ένα
λεπτό και συνάμα σκληροτράχηλο κινητό.
Το Cat S52 μπορεί να ανταποκριθεί
στις προσδοκίες των καταναλωτών
συνδυάζοντας ανθεκτικότητα που
πληροί στρατιωτικές προδιαγραφές και
pocket-friendly σχεδιασμό, σε μέγεθος
μικρότερο από αυτό ενός συμβατικού
τηλεφώνου.

Με μόλις 9.69mm πάχος και βάρος
210g, το S52 ενισχύεται από υψηλής
ποιότητας πλαίσιο αλουμινίου, με
λεπτό αλλά αντιολισθητικό καουτσούκ
TPU backplate, εξασφαλίζοντας μια
κομψή, κλασική εμφάνιση για κάθε
ώρα της ημέρας. Η εμπρόσθια όψη
καλύπτεται από γυαλί Corning Gorilla
6, τοποθετημένο στο εσωτερικό μέρος
του πλαισίου της συσκευής, με πλήρως
μεταλλικά στοιχεία και waterproof
connectors που συμπληρώνουν τον
σχεδιασμό.
Τα τηλέφωνα Cat αποτέλεσαν
πρότυπο για την αγορά ανθεκτικών
κινητών. Το Cat S52 δεν αποτελεί
εξαίρεση. Κατασκευάστηκε για να
διαρκεί, έχοντας υποστεί εξαιρετικά
αυστηρές δοκιμασίες πτώσης σε
χάλυβα, 30 φορές από 1,5 μέτρο,
συμπεριλαμβανομένων πτώσεων
σε κάθε πλευρά και γωνία. Είναι
ανθεκτικό στη σκόνη και μπορεί να
βυθιστεί πλήρως στο νερό, με Βαθμό
Προστασίας IP98. Ανταποκρίνεται
πλήρως στο πρότυπο MIL STD 810G
του Αμερικανικού στρατού. Αυτό
σημαίνει ότι το προϊόν έχει περάσει
από φράγμα των δοκιμών Mil Spec,
συμπεριλαμβανομένων των θερμικών
κραδασμών, των ακραίων υψηλών
και χαμηλών θερμοκρασιών, των τεστ
υγρασίας και ομίχλης, εξασφαλίζοντας
ότι με το Cat S52 τα ατυχήματα δεν

συμβαίνουν. Η κορυφαία κάμερα διαθέτει
γρήγορη και ακριβή εστίαση χάρη στον
διπλό αισθητήρα της Sony, το φωτεινό
διάφραγμα f/1,8, τα 1,4μm pixel, που
προσφέρουν εξαιρετική απόδοση χαμηλού
φωτισμού. Αυτό, σε συνδυασμό με το
προηγμένο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας
πολλαπλών πλαισίων, προσφέρει κορυφαία
εμπειρία φωτογραφικής μηχανής.
«Στατιστικά, ένας στους τρεις Ευρωπαίους
έχει βλάψει σοβαρά το τηλέφωνό του μέσα
στην καθημερινότητα του-με πολλές από
τις συσκευές τελικά να σπάνε. Δεν είναι
μόνο δυσάρεστο για τους καταναλωτές

αλλά η επισκευή ή η αντικατάσταση
των τηλεφώνων μπορεί να αποδειχθεί
απαγορευτικά δαπανηρή. Με το Cat S52,
έχουμε φτιάξει ένα smartphone που δε
θα σπάσει. Είναι ένα πραγματικά στιβαρό
τηλέφωνο -Cat στον πυρήνα του- αλλά με
ένα mainstream σχεδιασμό για να είναι και
όμορφο. Κομψό και σκληροτράχηλο - έχετε
ένα πράγμα λιγότερο για να ανησυχείτε
στην καθημερινότητά σας», δήλωσε ο
Peter Cunningham, VP στο χαρτοφυλάκιο
προϊόντων του Bullitt Group.
Το Cat S52 θα έχει λιανική τιμή που ξεκινά
στα €539 και θα είναι διαθέσιμο στην
ελληνική αγορά από τις 18 Νοεμβρίου.
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HUAWEI
P30 PRO
Έχοντας κατακτήσει τον τίτλο του
καλύτερου smartphone του 2019-2020
(«EISA Best Smartphone 2019-2020»)
και εξοπλισμένο με την κορυφαία
smartphone κάμερα της αγοράς με τη
βαθμολογία ρεκόρ (116) στην κατάταξη
DxOMark, το νέο Huawei P30 Pro σε
χρώμα Mystic Blue καταφθάνει και στην
ελληνική αγορά, λίγες μόλις εβδομάδες
μετά την επίσημη πρώτη παρουσίασή
του στο Βερολίνο στο πλαίσιο της IFA
2019.

Έρχεται στην
ελληνική
αγορά σε νέο
ακαταμάχητο
χρώμα

Ο κομψός σχεδιασμός και η
πρωτοποριακή τεχνολογία της σειράς
P κορυφώνονται στο Huawei P30 Pro,
το οποίο διαθέτει το ασυναγώνιστο
σύστημα τετραπλής κάμερας Leica,
που επαναπροσδιορίζει τους κανόνες
της επαγγελματικής φωτογραφίας με
το νέο περιβάλλον εργασίας EMUI10,
διευκολύνοντας περαιτέρω την
καθημερινή ζωή των χρηστών με τη
χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ).

του φωτισμού κατά 40% διατηρώντας
ζωντανές τις αναμνήσεις κάθε στιγμή
της ημέρας ή της νύχτας. Επιπλέον, η
εμπρόσθια κάμερα 32MP του HUAWEI
P30 Pro αναγνωρίζει έξυπνα το πρόσωπό
και παρέχει εξαιρετικές selfie, ενώ οι
λειτουργίες επεξεργασίας βίντεο μέσω
Τεχνητής Νοημοσύνης προσφέρουν
την δυνατότητα δημιουργίας μικρών
κινηματογραφικών κομψοτεχνημάτων.

Το σύστημα τετραπλής κάμερας της
Leica διαθέτει μια κύρια κάμερα 40MP,
έναν υπερ-ευρυγώνιο φακό 20MP, έναν
τηλεφακό 8MP και 1 φακό ToF, ενώ η
καθιερωμένη συνεργασία ανάμεσα
στον αισθητήρα SuperSpectrum της
HUAWEI, στο ISP του Kirin 980 και
στον αλγόριθμο που ανέπτυξε η ίδια
η Huawei, συμβάλλει στην αύξηση

Παράλληλα, το νέο περιβάλλον
εργασίας EMUI10 προσφέρει μια
πιο εκλεπτυσμένη και έξυπνη
εμπειρία ακόμα και στους πλέον
απαιτητικούς χρήστες: σχεδιασμός
σε στυλ περιοδικού, μεγάλο πλέγμα
γραμματοσειρών, προστασία των ματιών
από αντανακλάσεις στη dark mode
χωρίς καμία αναστροφή του χρώματος,

άνετες μεταβάσεις, βελτιωμένη εμπειρία
ανάγνωσης.
Μέχρι τώρα, η αισθητική και η πρακτικότητα
εμφανίζονταν πάντα ασυμβίβαστες, αλλά το
νέο HUAWEI P30 Pro τα συνδυάζει ιδανικά.
Με εμφάνιση εμπνευσμένη από τη φύση, το
νέο Huawei P30 Pro σε χρώμα Mystic Blue
θυμίζει την αντανάκλαση του ουρανού στη
θάλασσα, προσδίδοντας στην αισθητική
του κινητού μια εξαιρετική κομψότητα και
την αίσθηση της ηρεμίας. Παράλληλα,
επιτυγχάνει μια ομαλή μετάβαση μεταξύ
του γυαλιστερού και του ματ φινιρίσματος,

χρησιμοποιώντας τις δύο υφές για να
σχηματιστεί μια πολυεπίπεδη αντίθεση και
ένα έντονο οπτικό αποτέλεσμα που κάνει
όμορφο κοντράστ με τη μεγάλη γυάλινη
επιφάνεια στην πλάτη της συσκευής. Η
περιοχή του φακού της κάμερας είναι
σχεδιασμένη με υψηλή στιλπνότητα, ενώ
η επιφάνεια κρατήματος είναι ματ για την
αποφυγή δακτυλικών αποτυπωμάτων.
Θα μπορείτε να προμηθευτείτε τη συσκευή
P30 Pro στο νέο ακαταμάχητο χρώμα Mystic
Blue πολύ σύντομα, σε όλο το δίκτυο των
επίσημων συνεργατών της Huawei.
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ΑΠΌΛΥΤΗ
GAMING
ΔΡΆΣΗ ΜΕ
ΤΟ ΝΈΟ LG
ULTRAGEAR
MONITOR
Με 1 χιλιοστό του
δευτερολέπτου χρόνο
απόκρισης
Η LG παρουσιάζει το νέο UltraGear
monitor 24GL600F, που θα ικανοποιήσει
και τους πιο απαιτητικούς gamers. Με μια
σειρά από προηγμένα χαρακτηριστικά
που διαθέτει, οι χρήστες έχουν τη
δυνατότητα να απολαύσουν ατελείωτο
και ποιοτικό gaming. Η νέα 23,6 ιντσών
οθόνη της LG με τύπο πίνακα TN διαθέτει
εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης
1 χιλιοστό του δευτερολέπτου (1
millisecond ms) και υψηλό ρυθμό
ανανέωσης 144 Hz, επιτρέποντας την
απεικόνιση ακόμα και των πιο μικρών
κινήσεων ενώ παρέχει ταυτόχρονα
πιο ομαλή κίνηση στα παιχνίδια. Έτσι,
οι gamers έχουν τη δυνατότητα να
παρατηρούν γρήγορα το πεδίο της μάχης
και να ανταποκρίνονται άμεσα στον
αντίπαλο, διαθέτοντας πλήρη εικόνα
του πεδίου μάχης και όλων των UI του
παιχνιδιού.

Επιπλέον, το UltraGear monitor ξεχωρίζει
για την ενσωματωμένη τεχνολογία
Radeon FreeSync, χάρη στην οποία
διατηρείται η ποιότητα της εικόνας και
ο χρήστης απολαμβάνει ομαλή κίνηση
χωρίς αλλοιώσεις και τρεμόπαιγμα,

φαινόμενα που προκαλούνται μεταξύ
του ρυθμού καρέ της κάρτας γραφικών
και του ρυθμού ανανέωσης της οθόνης.
Παράλληλα, η λειτουργία Dynamic Action
Sync ελαχιστοποιεί την καθυστέρηση
εισόδου δεδομένων (input lag) και ενισχύει
την εμπειρία παιχνιδιών RTS και FPS.
Ένα ακόμα μοναδικό χαρακτηριστικό της
συγκεκριμένης οθόνης αποτελεί το Black
Stabilizer, το οποίο φωτίζει ακόμα και τις
πολύ σκοτεινές σκηνές, προσφέροντας
στους παίκτες πλήρη ορατότητα.
Τέλος, η συγκεκριμένη προσθήκη στην
κορυφαία UltraGear σειρά οθονών της LG,
είναι σίγουρο ότι θα συναρπάσει κάθε gamer
που αναζητά γρήγορο παιχνίδι με καθαρές
σκηνές και ζωντανά χρώματα, ενώ διαθέτει
3 χρόνια συνολική εγγύηση και 3 χρόνια
εγγύηση 0 Pixel.
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CANON
IVY REC
Ακολουθεί το πνεύμα της
περιπέτειας κάθε στιγμή

Σχεδιασμένη για να ακολουθεί
πάντα το πνεύμα της περιπέτειας σε
κάθε εξόρμηση στη φύση, η Canon
IVY REC είναι μια ευχάριστη και
εύχρηστη κάμερα δράσης, που
προσαρμόζεται με κλιπ στη ζώνη ή
στην τσάντα ενώ χωράει άνετα στην
τσέπη. Αντέχοντας στο νερό και τους
κραδασμούς, η υψηλής αντοχής Canon
IVY REC είναι φτιαγμένη για να σας
συνοδεύει οπουδήποτε βρίσκεστε
κάθε στιγμή. Διαθέτοντας μια πλειάδα
χαρακτηριστικών, όπως βιντεοσκόπηση
Full HD 1080p με ρυθμό μέχρι 60fps,
συνδεσιμότητα Wi-Fi και Bluetooth και
φόρτιση μέσω USB, η Canon IVY REC
είναι η activity camera που απλώς θέλει
να… περνάει καλά.
Με βάρος μόλις 90 γραμμάρια, η
Canon IVY REC έχει ανάλυση 13.0
Megapixels, επιτρέποντας στους

λάτρεις της περιπέτειας να καταγράφουν
ποιοτικές φωτογραφίες και Full HD video
αποθηκεύοντάς το σε κάρτα microSD. Με
αντοχή στο νερό σε βάθος 2 μέτρων για
30 λεπτά και σχεδιασμένη για να αντέχει
σε πτώση από ύψος μέχρι και 2 μέτρα, η
ελαφριά και φορητή κάμερα μπορεί να
αντέξει τα φυσικά στοιχεία και τη χρήση
σε αντίξοα περιβάλλοντα. Επιπλέον,
δεν έχει οθόνη που μπορεί να ραγίσει,
αφού το κλιπ λειτουργεί ως σκόπευτρο
και μπορεί να προσδεθεί σε ζώνη, στην
τσάντα ή στο ορειβατικό σκοινί για
εύκολη πρόσβαση, καθιστώντας την, την
ιδανική κάμερα για όσους αναζητούν

συγκινήσεις με δράση.
Φτιαγμένη για δραστηριότητες όπως σκι,
σκέιτμπορντ, θαλάσσια σπορ ή ορεινή
ποδηλασία, η κάμερα αντέχει στις κακουχίες
των extreme sports και φυσικά επίσης
ιδανική για πιο ήπιες δραστηριότητες σε
εξωτερικούς χώρους. Η συνδεσιμότητα
Wi-Fi και Bluetooth επιτρέπει στους
φίλους των social media να μοιράζονται
άμεσα τις φωτογραφίες και τα βίντεό τους,
χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή
Canon Mini Cam με συμβατές συσκευές
iOS και Android. Η εφαρμογή επιτρέπει
εύκολη επεξεργασία εικόνας και δυνατότητα
απομακρυσμένης προβολής - Remote
Live View, επιτρέποντας στους χρήστες να
βλέπουν τις εικόνες τους και τα βίντεό τους
ασύρματα από την οπτική της κάμερας.
Διατίθεται σε 4 εντυπωσιακά και έντονα
χρώματα: Dragon fruit (ροζ), Avocado

(πράσινο), Stone (γκρίζο) και Riptide (μπλε),
και έτσι αποτελεί το τέλειο αξεσουάρ για
όσους θέλουν να καταγράφουν και να
μοιράζονται αυθόρμητες στιγμές με τον
υπόλοιπο κόσμο, χωρίς να ριψοκινδυνεύουν
να κάνουν ζημιά στο smartphone τους.
Η Canon IVY REC συμπληρώνει
τη δημοφιλή σειρά Canon Zoemini,
αποτελώντας μέρος μιας συναρπαστικής
και καινοτομικής σειράς προϊόντων,
ειδικά σχεδιασμένων για τη νεότερη γενιά
καταναλωτών που απολαμβάνουν την
δικτύωση. Εστιάζοντας στη διασκέδαση,
την ευχρηστία και το προσιτό κόστος,
η Canon τηρεί τη δέσμευσή της να
παράγει παγκόσμιας κλάσης προϊόντα
που επιτρέπουν στους δημιουργούς
περιεχομένου να απελευθερώνουν τη
δημιουργικότητά τους και να μοιράζονται τις
εμπειρίες τους.
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AIRPODS
PRO

ΝΈΑ NOISE
CANCELLING
EARBUDS ΑΠΌ ΤΗΝ APPLE
Τα AirPods Pro
παρουσιάστηκαν από την
Apple. Πρόκειται για μία
νέα πρόταση της εταιρείας
που δεν αντικαθιστά
τα κλασικά AirPods
αλλά είναι πιο premium
έκδοσή τους με active
noise cancellation και
ανθεκτικότητα στο νερό.

Έρχονται με τρία διαφορετικά σετ
ear tips σιλικόνης ώστε να βρείτε
αυτό που εφαρμόζει ιδανικά στο αυτί
σας και διαθέτουν ένα ειδικό σύστημα
«εξαερισμού» που εξισορροπεί την πίεση
του αέρα μέσα και έξω από το αυτί, για να
μη σας ενοχλούν σε καμία περίπτωση ενώ
λειτουργούν.
Το noise cancellation είναι αρκετά
προηγμένο με δύο μικρόφωνα, ένα
εσωτερικό και ένα εξωτερικό. Το
δεύτερο ανιχνεύει τους θορύβους
περιβάλλοντος και δημιουργεί μια
αντίστροφη κυματομορφή ήχου ώστε να
τους ακυρώνει, ενώ το πρώτο ανιχνεύει
τον ήχο εντός του αυτιού και αυτόματα
ρυθμίζει το noise cancellation για το κάθε
αυτί ξεχωριστά.
Επίσης, τα νέα AirPods Pro έχουν
ένα χαρακτηριστικό που ονομάζεται
«Transparency» και ουσιαστικά επιτρέπει
σε ορισμένους εξωτερικούς θορύβους
να φθάνουν στο τύμπανο του αυτιού
σας (σε ένα βαθμό) ώστε να ακούσετε
κάποιο όχημα που σας πλησιάζει στο
δρόμο, κάποιον που σας φωνάζει
ή μια ανακοίνωση από τα ηχεία του
αεροδρομίου, για παράδειγμα.
Είναι αδιάβροχα με βάση το IPX4 πρότυπα
και προστατευμένα από τον ιδρώτα, αλλά
δε μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε κατά
την κολύμβηση ή στο μπάνιο. Επίσης, η

θήκη τους δεν είναι στεγανή. Στην εξωτερική
πλευρά τους διαθέτουν επιφάνειες πίεσης
ώστε να μπορείτε να τα ελέγχετε με το
δάχτυλό σας, για παράδειγμα να κάνετε play/
pause με ένα άγγιγμα, skip track με double
tap και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
noise cancellation με press and hold.
Διαθέτουν τον H1 audio processor της Apple
(που υπάρχει και στα 2ης γενιάς AirPods και
έτσι υποστηρίζουν hands-free «Hey Siri»
λειτουργία. Επίσης, υποστηρίζουν Audio
Sharing με ορισμένες συσκευές iPhone και
iPad, ώστε να έχετε συνδεδεμένα δύο σετ

AirPods Pro ή AirPods στην ίδια συσκευή και
να ακούτε το ίδιο περιεχόμενο ταυτόχρονα.
Όσο για την αυτονομία τους, ανέρχεται στις
4,5 ώρες ακρόασης με noise cancellation
και στις 5 ώρες χωρίς αυτό. Επίσης, στις 3,5
ώρες ομιλίας με noise cancellation, ενώ η
θήκη τους τα φορτίζει ώστε να αντέχουν
συνολικά για 24 ώρες ακρόασης και 18
ώρες ομιλίας. τέλος, τα φορτίζει γρήγορα
προσφέροντας 1 ώρα χρήσης με μόλις 5
λεπτά φόρτισης. Η θήκη υποστηρίζει και
ασύρματη φόρτιση Qi, εκτός της ενσύρματης
μέσω lightning.
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LG G8X
THINQ
ΜΕ LG DUAL SCREEN

Παγκόσμια κυκλοφορία
Η LG ανακοίνωσε την παγκόσμια
κυκλοφορία του LG G8XThinQ με LG
Dual Screen το οποίο παρουσιάστηκε
στην IFA 2019 στο Βερολίνο. Το
LG G8XThinQ με LG Dual Screen
προσφέρει στους καταναλωτές ένα
νέο τρόπο αλληλεπίδρασης με το
κινητό και δίνει νέες δυνατότητες για
gaming, για δημιουργία και κατανάλωση
περιεχομένου και πολλά άλλα. Η διάθεσή
του θα ξεκινήσει στις Η.Π.Α. την 1η
Νοεμβρίου, και τις επόμενες εβδομάδες
θα ακολουθήσουν σημαντικές αγορές

παγκοσμίως όπως η Βραζιλία, η Ιαπωνία,
η Γερμανία, το Μεξικό, η Ισπανία
και η Τουρκία. Η LG G8XThinQ Dual
Screen επιτρέπει στους καταναλωτές
να είναι παραγωγικοί στο μέγιστο,
γρήγορα και εύκολα. Οι καταναλωτές
στέλνουν μηνύματα σε φίλους ενώ
παρακολουθούν βίντεο, ενημερώνονται
για το ποδόσφαιρο ενώ αναζητούν
στατιστικά στοιχεία, μοιράζονται και
συγκρίνουν πληροφορίες ενώ κάνουν
ηλεκτρονικές αγορές, γράφουν e-mail
ενώ επεξεργάζονται μια παρουσίαση.

Μπορούν δηλαδή να πλοηγηθούν, να
διερευνήσουν, να επικοινωνήσουν μέσω
δύο οθονών απλά και αποτελεσματικά.
Επιπλέον, η LG G8XThinQ Dual Screen
διαθέτει μοναδικές δυνατότητες που
παρέχουν περισσότερο έλεγχο καθώς δύο
πανομοιότυπες οθόνες OLED λειτουργούν
καλύτερα από μία, εξοικονομώντας
πολύτιμο χώρο στην οθόνη. Η LG δίνει
στους καταναλωτές την επιλογή να
έχουν τη δύναμη και την ευελιξία των
δύο οθονών, αλλά και την ελευθερία να
επιλέξουν μία, ανάλογα με την κατάσταση.
Με την αποσύνδεση της LG Dual Screen
από το LG G8XThinQ, το κινητό γίνεται
μικρό εύκολα. Η LG Dual Screen διαθέτει
μια πρακτική οθόνη cover που δείχνει τα
απαραίτητα στοιχεία όπως ειδοποιήσεις,
την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια
της μπαταρίας. Με ένα 360° Freestop
Hinge, η LG Dual Screen είναι σε θέση
να ασφαλίσει σε οποιαδήποτε γωνία,
καθιστώντας την πρακτική για χρήση
ως χειριστήρια παιχνιδιών στις 120°, ως
μίνι laptop στις 140°, επίπεδη στις 180°,
σε θέση stand ή tent στις 270°, ή για να
απαντήσετε σε μια κλήση περιστρέφοντάς
την στις 360°. Το LG Game Pad* είναι μια
εντυπωσιακή εμπειρία διπλής οθόνης
που έχει σχεδιαστεί για να αναβαθμίσει
το gaming στο κινητό και προσφέρει

ένα πλεονέκτημα στο παιχνίδι. Παρέχει
στους παίκτες μια ευρεία προβολή του
παιχνιδιού στη μία οθόνη και πλήρη έλεγχο
των χειριστηρίων στην άλλη, δίνοντας την
επιλογή από πολλά εικονικά χειριστήρια
ή την επιλογή να δημιουργήσουν μια
προσαρμοσμένη διάταξη που ταιριάζει
στις ανάγκες και στυλ του συγκεκριμένου
παιχνιδιού. Το LG Game Pad μιμείται
την είσοδο αφής στην κύρια οθόνη,
καθιστώντας τη συμβατή με τα περισσότερα
παιχνίδια. Το LG Smart Keyboard
μετατρέπει την LG G8XThinQ Dual Screen
σε μίνι φορητό υπολογιστή για χρήση εν
κινήσει. Η κάτω οθόνη μετατρέπεται σε
εικονικό πληκτρολόγιο πλήρους οθόνης,
διευκολύνοντας τη συγγραφή e-mail, την
επεξεργασία παρουσιάσεων, κειμένου ή την
αναζήτηση στο διαδίκτυο σε πλήρη οθόνη
στην επάνω οθόνη.
Το νέο smartphone της σειράς G της LG
διαθέτει δυναμική οθόνη OLED FullVision
6,4 ιντσών, ισχυρή μπροστινή κάμερα
32MP, εντυπωσιακές διπλές κάμερες
με οπίσθιο φωτισμό και καινοτόμες
λειτουργίες φωτογραφιών και βίντεο, δύο
στερεοφωνικά ηχεία 1,2 W, τον πρώτο
αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων σε
οθόνη σε LG smartphone και μια μεγάλη
μπαταρία 4.000mAh που διαρκεί όλη
ημέρα. «Η εισαγωγή των LG G8XThinQ και
LG Dual Screen μας επιτρέπει να είμαστε
μέρος της συζήτησης για μεγαλύτερες
οθόνες κινητών αλλά σε πολύ πιο προσιτές
τιμές» δήλωσε ο Morris Lee, Αντιπρόεδρος
της LG Electronics Mobile Company.
«Από την πρώτη ευρυγώνια κάμερα σε
smartphone της βιομηχανίας, τον οπίσθιο
αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων
και τον οπτικό έλεγχο χειρονομίας, η
LG συνεχίζει να ξεπερνά τα όρια της
καινοτομίας στα smartphone με το LG
G8XThinQ Dual Screen».
*Συμβατό με παιχνίδια που υποστηρίζουν
χειριστήρια Bluetooth.
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HP ELITE
DRAGONFLY
H νέα εποχή των επαγγελματικών premium
convertibles έφτασε!

y
ο

Το HP Elite Dragonfly είναι εδώ και θα
γνωρίσουμε γιατί αλλάζει εντελώς το
πρόσωπο της κατηγορίας των premium
convertibles…

Cutting-edge tech που «ζυγίζει»
λιγότερο από ένα κιλό!
Το Elite Dragonfly είναι ένα convertible
laptop με οθόνη αφής που υιοθετεί το
x360 design. Όχι μόνο είναι εξαιρετικά
compact και λεπτό, αλλά παράλληλα
«ζυγίζει» λιγότερο από ένα κιλό.

Προσφέροντας 4 διαφορετικούς
τρόπους χρήσης (laptop, tablet,
tent και multimedia mode), το Elite
Dragonfly μεταμορφώνεται εύκολα
σε ένα υπερπολύτιμο «σύμμαχο» στη
μάχη της δύσκολης καθημερινότητας.
Παρέχοντας μια ευρεία και ευέλικτη
ποικιλία δυνατοτήτων, το Elite Dragonfly
σας επιτρέπει εκτός από το να φέρετε
εις πέρας τα εργασιακά tasks που
σας έχουν αναθέσει, να κρατήσετε
σημειώσεις, να προβάλλετε και να

διαμοιραστείτε multimedia περιεχόμενο
και να πραγματοποιήσετε παρουσιάσεις με
άκρως ελκυστικό τρόπο. Χρησιμοποιώντας
την ειδική γραφίδα Active Pen G3 και το
αθόρυβο φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
της HP, μπορείτε με το Elite Dragonfly
να δημιουργήσετε ένα μικρό φορητό
«κέντρο επιχειρήσεων», ένα μοναδικό
«πολυεργαλείο» που αποστολή του είναι
να σας συντροφεύει κάθε ώρα και στιγμή.
Η υψηλή ποιότητα κατασκευής του Elite
Dragonfly, αποδεικνύει για ακόμη μια
φορά ότι η HP δεν κάνει τον παραμικρό
συμβιβασμό σε θέματα ποιότητας
και αξιοπιστίας. Κατασκευασμένο με
ακρίβεια από μαγνήσιο (CNC Machined
Magnesium) και με ένα επιβλητικό μπλε
Dragonfly χρώμα να το περιβάλλει, το
convertible της HP αποδεικνύεται όχι
μόνο ανθεκτικό, αλλά παράλληλα δείχνει
και πανέμορφο. Μάλιστα, το μικρό
«τεχνολογικό κομψοτέχνημα» της HP είναι
το πρώτο laptop παγκοσμίως, το οποίο
είναι κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμα
υλικά που έχουν περισυλλέγει από τους
ωκεανούς του πλανήτη, συνδυάζοντας
έτσι το τερπνόν μετά του ωφελίμου και
επαναπροσδιορίζοντας τον ορισμό του
eco-friendly PC! Ο τομέας βέβαια που δεν
πρόκειται να απογοητεύσει ακόμη και τους

πιο απαιτητικούς, αφορά στις δυνατότητες
διασύνδεσης, καθώς έρχεται με HDMI
port και 2xUSB-C Thunderbolt ports (για
ευκολότερο USB PC docking) και 1xUSB-A
port για τους πιο «παραδοσιακούς».

Unlimited Power!
Το Dragonfly έρχεται με 3 διαθέσιμες
οθόνες αφής 13 ιντσών, ξεκινώντας από
ένα FHD display (με 400 nit χαμηλής
κατανάλωσης), περνώντας σε Full HD Ultra
Bright (με 1000 nit και υποστήριξη HP Sure
View G3 για μεγαλύτερη προστασία από…
τα αδιάκριτα βλέμματα) και UHD 4K HDR
για εκείνους που επιθυμούν την πιο «eyecandy» εμπειρία. Και στις 3 περιπτώσεις
υποστηρίζεται η επαναφορτιζόμενη γραφίδα
G3, ενώ η ρεαλιστική απεικόνιση των
χρωμάτων σε συνδυασμό με την υψηλή
απόκριση και το ευδιάκριτο αποτέλεσμα
(διαθέτει το μεγαλύτερο display σε
συνάρτηση με το μέγεθος του από όλα
τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά προϊόντα)
αποδεικνύουν την εκπληκτική προσήλωση
που επιδεικνύει η HP στη λεπτομέρεια.
Οι compact μικροσκοπικές διαστάσεις
του HP Elite Dragonfly βέβαια σε καμία
περίπτωση δεν θα πρέπει να σας ξεγελούν,
καθώς στο εσωτερικό του κρύβεται ένα
μικρό «κτήνος» υπολογιστικής ισχύος.
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Ακολουθώντας τις εξελιγμένες
προδιαγραφές του Project Athena
της Intel, στην καρδιά ενός Elite
Dragonfly βρίσκονται Intel Core vPro
επεξεργαστές (8ης γενιάς Core i5 ή Core
i7) που σε συνδυασμό με τα 8GB RAM
και τον δίσκο τεχνολογίας SSD, μπορούν
να φέρουν εις πέρας ακόμη και τις πιο
δύσκολες εργασίες, εξαλείφοντας κάθε
έννοια lag και αργής απόδοσης, ενώ
φυσικά προσφέρουν σημαντικά χαμηλή
ενεργειακή κατανάλωση. Παρόλα αυτά, η
ξεχωριστή «δύναμη» του Elite Dragonfly
δεν πηγάζει μόνο από την CPU του, αλλά
και από την υποστήριξη του ασύρματου
προτύπου σύνδεσης Wi-Fi 6, το οποίο
θριαμβεύει σε περιβάλλοντα υψηλής
πυκνότητας και χαρίζει έως και τρεις
φορές υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς
αρχεία σε σύγκριση με το Wi-Fi 5. Τέλος,
εάν δεν σας καλύπτει μόνο το δίκτυο WiFi (κάτι απολύτως λογικό εάν εργάζεστε
αρκετές ώρες «on-the-go», εκτός
γραφείου και σε εξωτερικό περιβάλλον),
υπάρχει και η επιλογή του wireless 4G
LTE.
Η HP έχει δώσει ξεχωριστή βαρύτητα
στον τομέα του security, αποτρέποντας
οτιδήποτε (και οποιονδήποτε) θελήσει
να παραβιάσει την ιδιωτικότητά σας.
Συγκεκριμένα, με την ειδική Privacy
Camera με μια απλή κίνηση (κλείνοντας
το κάλυμμά της), δεν θα έχετε ποτέ τον

φόβο ότι σας παρακολουθούν, ενώ η
τεχνολογία HP Sure View «θολώνει»
την οθόνη, έτσι ώστε να μην επιτρέπει
στους «περίεργους» να ρίχνουν κλεφτές
ματιές σε αυτή. Επίσης, για ακόμη
υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, το HP
Elite Dragonfly ενσωματώνει τεχνολογία
Multi-factor authentication με έως τρεις
διαφορετικούς παράγοντες, δίνοντας
σας τη δυνατότητα να «ξεκλειδώνετε» το
σύστημα σας με δαχτυλικά αποτυπώματα
και αναγνώριση προσώπου. Και επειδή
όλοι οι επαγγελματίες που εργάζονται
«on-the-go» είναι φυσιολογικό να
βρίσκονται εκτεθειμένοι σε πολλαπλούς
κινδύνους, το HP Elite Dragonfly σηκώνει
ένα αδιαπέραστο τείχος ασφαλείας,
παρέχοντας συνεχώς ενεργή και
ανθεκτική άμυνα απέναντι σε κάθε
ανεπιθύμητο «εισβολέα».

Poetry in Motion!
Και το καλύτερο σας το αφήσαμε για
το τέλος, καθώς το HP Elite Dragonfly
θέτει νέα στάνταρ στην αυτονομία, που
όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι
για κάθε επαγγελματία. Με διάρκεια
μπαταρίας που αγγίζει τις 25 ώρες
και δυνατότητα γρήγορης φόρτισης
από την HP που επιτρέπει το 50% μιας
πλήρους φόρτισης, σε μόλις 30 λεπτά,
το convertible της HP πιστοποιεί ότι είναι
σχεδιασμένο για να υπερτερεί με κάθε
τρόπο!
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GOOGLE
PIXEL 4
KAI PIXEL
4 XL Νέα γενιά Pixel

Ένα σημαντικό λανσάρισμα της Google
είχαμε μέσα στον Οκτώβριο, με κεντρικές
ανακοινώσεις τα Pixel 4 και Pixel 4 XL, δύο
προτάσεις που διαφοροποιούνται όσον
αφορά τη διαγώνιο οθόνης και την μπαταρία
τους. Έτσι, το Pixel 4 έρχεται με οθόνη 5,7
ιντσών ανάλυσης Full HD+ ενώ το Pixel 4
XL με οθόνη 6,3 ιντσών ανάλυσης QHD+.
Η τεχνολογία τους είναι flexible OLED,
ενώ διαθέτουν αναλογία εικόνας 19:9,
υποστήριξη Always-on, refresh rate 90Hz και
προστασία Gorilla Glass 5.
Επεξεργαστής τους είναι ο Snapdragon 855
με neural processing μέσω του Pixel Neural
Core, διαθέτουν γραφικά Adreno 640, 6GB
RAM, ενώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα
σε 64GB ή 128GB (μη επεκτάσιμου)
αποθηκευτικού χώρου.
Στον τομέα των καμερών συναντάμε
αισθητήρα 12.2MP f/1.7 με Dual Pixel
AutoFocus, καθώς και αισθητήρα στα
16MP f/2.4 (και οι δύο με ηλεκτρονικό και

οπτικό σύστημα σταθεροποίησης εικόνας).
Σημαντικές βελτιώσεις έχουν γίνει στο
κομμάτι του software με τη χρήση νέων
αλγορίθμων από τη Google. Επιπλέον, τα νέα
Pixel 4 και Pixel 4 XL διαθέτουν αισθητήρα
8MP για τις φωτογραφίες selfie καθώς
και νέο 3D depth sensor (χρησιμοποιείται
και για το 3D unlock). Το «παρών» δίνει το
Motion Sense με υποστήριξη gestures,
ενώ υποστηρίζεται το Active Edge feature,
καθώς οι πλευρές τους είναι ευαίσθητες
στην αφή. Το Pixel 4 διαθέτει μπαταρία
χωρητικότητας 2800mAh, ενώ το Pixel 4 XL
χωρητικότητας 3700mAh (με υποστήριξη
18W fast charging μέσω USB Type-C και Qi
wireless charging). Επιπρόσθετα, και οι δύο
συσκευές είναι συμβατές με το πρότυπο
IP68 για προστασία από το νερό και τη
σκόνη. Τα νέα Pixel 4 και Pixel 4 XL θα είναι
διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή αγορά σε τρεις
αποχρώσεις (Just Black, Clearly White και
Oh So Orange) με κόστος €749/€849 και
€899/€999 ευρώ (για τις εκδόσεις με 64 και
128GB, αντίστοιχα).
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HONOR
BAND

5

Κυκλοφορεί
στην Ελλάδα

Το νέο HONOR BAND 5, το πιο τεχνολογικά
προηγμένο fitness και lifestyle gadget,
είναι διαθέσιμο στη χώρα μας από τις
24 Οκτωβρίου. Μετά την τελευταία
ενημέρωση λογισμικού, είναι το μόνο
στην αγορά που υποστηρίζει μια σειρά
από καινοτομίες χρήσιμες όχι μόνο για
εκείνους που ενδιαφέρονται για τη φυσική
κατάσταση τους, αλλά και όλους αυτούς που
θέλουν εύκολα και γρήγορα να έχουν μια
ακριβή ενημέρωση για τη σωματική τους
υγεία. Συγκεκριμένα, το HONOR Band 5
είναι το μόνο που παρακολουθεί μέσω του
SpO2 tracker τα επίπεδα κορεσμού του
οξυγόνου στην κυκλοφορία του αίματος.

την ποιότητα του ύπνου αφού αναγνωρίζει
6 κοινά προβλήματα και περιλαμβάνει
πάνω από 200 εξατομικευμένες προτάσεις
βελτίωσης του. Ιδιαίτερη έμφαση, ωστόσο,
έχει δοθεί και στα lifestyle και fitness
χαρακτηριστικά του HONOR Band 5. Με
τα 3 διαφορετικά νεανικά χρώματα του,
γίνεται η πιο stylish επιλογή και τα 10
διαφορετικά αθλητικά προγράμματα στα
οποία αυτόματα προσαρμόζεται το Band 5,
αλλά και η αυτόματη αναγνώριση είδους
κολύμβησης, το κάνει το ιδανικό βοήθημα
για τη γυμναστική σου. Κλείνοντας, ο
χρήστης μπορεί να εκτελεί απομακρυσμένα,
σημαντικές λειτουργίες του τηλεφώνου του

Μέσω αυτής της πληροφορίας, μπορεί να
γίνει αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο
το σώμα προσαρμόζεται κατά τη διάρκεια
προπονήσεων ή ακόμα και όταν ο χρήστης
είναι σε μεγάλα υψόμετρα.
Επιπρόσθετα, το HONOR Band 5 με την
τεχνολογία TruSeen 3.0, παρακολουθεί
σε 24ωρη βάση την καρδιακή συχνότητα,
ώστε να παρέχει ακριβή δεδομένα για τους
παλμούς της καρδιάς, μέρα ή νύχτα.
Ένα ακόμα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του
HONOR Band 5 είναι ότι αξιοποιώντας την
τεχνολογία της Huawei TruSleep, βελτιώνει

όπως λήψη φωτογραφιών, αλλά και επιλογή
μουσικής που θα τον συνοδεύει στην
άσκηση ή σε όποια άλλη δραστηριότητα.
Φυσικά όλα τα παραπάνω έρχονται να
ολοκληρωθούν με την πολύ μεγάλη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας η οποία με μόνο μια
φόρτιση διαρκεί έως και 16 - 20 ημέρες.
To HONOR Band 5 υποστηρίζει Ελληνικά
(χωρίς να υπάρξει ανάγκη αναβάθμισης) και
η τιμή διάθεσής του στην ελληνική αγορά
είναι 49,90 Ευρώ στα συνεργαζόμενα
καταστήματα COSMOTE / ΓΕΡΜΑΝΟΣ,
ΠΛΑΙΣΙΟ & ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ.
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Nokia
Γίνεται το πρώτο
smartphone
που λαμβάνει το
Android 10

8.1

Διατηρώντας την υπόσχεσή της
να προσφέρει στα smartphones
της μια εμπειρία η οποία συνεχώς
βελτιώνεται, η HMD Global,
αντιπρόσωπος εταιρεία Nokia κινητών
τηλεφώνων, ανακοίνωσε ότι το
Android 10 «τρέχει» πλέον στο Nokia
8.1.
Ως το πρώτο smartphone της
Nokia που λαμβάνει την τελευταία
ενημερωμένη έκδοση του
λειτουργικού συστήματος -και ως το
πρώτο τηλέφωνο που λειτουργεί με
το Qualcomm Snapdragon 710 Mobile
Platform που θα λάβει ενημέρωση
του λειτουργικού συστήματος- το
Nokia 8.1 θα επωφεληθεί από τις
τελευταίες AI-led καινοτομίες,
επιτρέποντας ακόμα περισσότερες
επιλογές προσβασιμότητας, επιλογές
αποτελεσματικότερου ελέγχου και
περισσότερο έλεγχο των προσωπικών
σας δεδομένων.
Έχοντας πρωτοστατήσει στην
αναβάθμιση σε Android Oreo και
στη συνέχεια σε Android Pie, τα

smartphones της Nokia βρίσκονται ξανά
στην πρώτη γραμμή της τελευταίας
ανάπτυξης του λειτουργικού συστήματος με
το Android 10. Με μία μοναδική συνέπεια
μηνιαίων ενημερώσεων ασφαλείας
και αναβαθμίσεων του λειτουργικού
συστήματος σε όλο το χαρτοφυλάκιο των
smartphone της Nokia, οι χρήστες κινητών
τηλεφώνων Nokia λαμβάνουν πάντα μια
φρέσκια «out of the box» εμπειρία καθ’
όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους.
Σε μια πρόσφατη μελέτη, Software and
Security Updates: The Missing Link for
Smartphones, η έρευνα της Counterpoint
Research διαπίστωσε ότι τα Nokia τηλέφωνα
είχαν το μοναδικό χαρακτηριστικό να είναι
το μόνο brand που παρέχει εγκαίρως και
γρήγορα αναβαθμίσεις του λειτουργικού

συστήματος και μηνιαίων ενημερώσεων
ασφαλείας, ενώ παράλληλα με την
κυκλοφορία του Android 10, τα Nokia
τηλέφωνα έχουν κυρίαρχο ρόλο ξανά.
Οι fans του Nokia 8.1 θα γνωρίσουν ένα
πλήθος νέων λειτουργιών με το Android 10,
όπως:
• Gesture Navigation: ο έλεγχος του Nokia
smartphone μόλις έγινε πιο εύκολος, με
ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό έλεγχο
με την άκρη των δακτύλων σας
• Smart Reply: λαμβάνετε ακόμα πιο
έξυπνες απαντήσεις στα μηνύματα, όχι
μόνο πληκτρολογώντας αλλά και με
κινήσεις που μπορείτε να κάνετε
• Privacy Controls: έχετε ακόμη
περισσότερο έλεγχο των προσωπικών
σας δεδομένων σε ένα μόνο σημείο
και ελέγχετε πότε η τοποθεσία σας
εμφανίζεται μέσα από τις εφαρμογές σας
– είτε αυτό είναι πάντα, είτε μόνο όταν τις
χρησιμοποιείται ή ποτέ
• Focus mode: αποκλείστε τις εφαρμογές
που αποσπούν την προσοχή σας όταν
χρειάζεται να επικεντρωθείτε σε κάτι που
είναι σημαντικό (δοκιμάστε το τώρα στο
Beta)
• Family Link: τώρα μέρος των ρυθμίσεων
του Digital Wellbeing, βοηθάει τους γονείς
να καθορίσουν digital κανόνες για όλη την
οικογένεια.
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Samsung
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Ωθεί τα όρια της
καινοτομίας,
ταξιδεύοντας
τους
καταναλωτές
στο διάστημα!
Η Samsung Electronics ανακοίνωσε
μια τολμηρή, εξωπραγματική
αποστολή.
Ένα Galaxy S10 5G θα ταξιδέψει στη
στρατόσφαιρα για να δώσει στους
καταναλωτές την ευκαιρία να στείλουν
το πρόσωπό τους στο διάστημα.
Για πέντε δεκαετίες, η Samsung
έχει προσφέρει στους καταναλωτές
τις τελευταίες καινοτομίες στην
τεχνολογία οθόνης: από τις Κυρτές
Τηλεοράσεις μέχρι την οθόνη
με κυρτότητα στις άκρες και τα
αναδιπλούμενα smartphones. Τώρα,
σε συνεργασία με την αεροδιαστημική
εταιρεία Flightline Films, η Samsung
αποστέλλει την τεχνολογία της στο
διάστημα, δίνοντας την ευκαιρία στους
καταναλωτές να βγάλουν τη δική τους
SpaceSelfie σε οθόνη Samsung.
Μέσω της SpaceSelfie, η Samsung
επιδεικνύει το πρωτοποριακό της
πνεύμα και θέτει νέα πρότυπα για τις
δυνατότητες της τεχνολογίας κινητών

συσκευών. Για περισσότερες από 200
ώρες στα όρια της ατμόσφαιρας
της Γης, το S10 5G θα αναδείξει τη
δύναμη των καινοτομιών της Samsung
και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία
συνεχίζει να σχεδιάζει προϊόντα που
πραγματοποιούν ό,τι μέχρι πρότινος ήταν
αδύνατο.
«Εκπληκτικά πράγματα συμβαίνουν
στις οθόνες της Samsung και για να το
γιορτάσουμε αποφασίσαμε να πάμε τις
selfies σε νέο επίπεδο και να δώσουμε
στους ανθρώπους την ευκαιρία να δουν
τα πρόσωπά τους στο διάστημα», δήλωσε
ο Benjamin Braun, Chief Marketing
Officer στη Samsung Ευρώπης.
«Συνεχώς ωθούμε τα όρια του εφικτού
και με τη SpaceSelfie θα δείξουμε ότι
απίστευτα πράγματα συμβαίνουν όταν
κάποιος χρησιμοποιεί τεχνολογία της
Samsung, ακόμα και από το διάστημα».

Πώς πραγματοποιείται η αποστολή
SpaceSelfie της Samsung
Ένα αερόστατο υψηλής πίεσης
μεγάλου υψόμετρου, με μέγεθος όσο
μισό γήπεδο μπάσκετ (10,5μ.Χ18μ) θα
απογειωθεί από μια ειδική πλατφόρμα
στη Νότια Ντακότα των Η.Π.Α.,
μεταφέροντας ένα S10 5G, μέσα σε μια
ειδική κατασκευή, φτάνοντας στα 64.900
πόδια.
Η κατασκευή είναι σχεδιασμένη με τέτοιο
τρόπο ώστε να εξασφαλίζει τη λήψη
φωτογραφιών υψηλής ποιότητας,
λαμβάνοντας υπόψη την κυρτότητα της
Γης και το ανακλαστικό φως του ήλιου,
του οποίου η ενέργεια τροφοδοτεί την
κατασκευή και το S10 5G.
Πίσω στη Γη, οι καταναλωτές έχουν την

πρώτη είναι μια εφαρμογή ελέγχου που
δημιουργήθηκε για την αποστολή και λήψη
selfies μεταξύ του Κέντρου Ελέγχου και της
ειδικής κατασκευής. Η δεύτερη εφαρμογή
σχεδιάστηκε για το S10 5G, ώστε να
επικοινωνεί με την κάμερα στην κατασκευή
και να δίνει εντολή για να τραβήξει
φωτογραφία της selfie που εμφανίζεται
στην οθόνη της συσκευής. Στη συνέχεια, η
εφαρμογή του S10 δίνει εντολή στην πρώτη
εφαρμογή να στείλει τη φωτογραφία πίσω
στη Γη και από εκεί αποστέλλεται απευθείας
στον καταναλωτή.

ευκαιρία να αποκτήσουν μια φωτογραφία
του προσώπου τους στο διάστημα,
βγάζοντας μια selfie με το smartphone
τους και ανεβάζοντάς την στο Κέντρο
Ελέγχου της Samsung στο https://
samsung-spaceselfie.com/gr/el. Δύο
εξειδικευμένες εφαρμογές αναπτύχθηκαν
για την υλοποίηση του SpaceSelfie. Η

Προετοιμάζοντας το S10 5G για ταξίδι
στο διάστημα. Με το S10 5G, η Samsung
έχει δημιουργήσει ένα smartphone τόσο
ανθεκτικό που μπορεί να ανταπεξέλθει
στις εχθρικές συνθήκες και στην πίεση που
επικρατεί στο διάστημα, χωρίς επιπλέον
μόνωση ή περίβλημα.
Το S10 5G υπεβλήθη σε αυστηρές δοκιμές
πριν την εκτόξευση και μπόρεσε να αντέξει
θερμοκρασία μέχρι -65°C. Η 6.7 ιντσών
Dynamic AMOLED οθόνη του S10 5G
απέδειξε, επίσης, την ικανότητά της να
αποδώσει αποτελεσματικά σε σκληρές
συνθήκες, αποφεύγοντας επιτυχώς
οποιαδήποτε συμπύκνωση ή ρωγμές σε
υψόμετρα διπλάσια του Όρους Έβερεστ.
Από τη δυνατότητα διαμοιρασμού ενέργειας
(PowerShare) μέχρι την ενίσχυση της
απόδοσης με τεχνολογία ΑΙ και Ευφυές
Wi-Fi (Intelligent Wi-Fi), το S10 5G είναι μία
από τις πιο ευφυείς, αποτελεσματικές και
ανθεκτικές συσκευές της Samsung, από
μέσα προς τα έξω.
Μέχρι σήμερα, μόνο οι αστροναύτες
είχαν την ευκαιρία να βγάλουν μια selfie
στο διάστημα. Τώρα, με τη Samsung, οι
καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να δουν
το πρόσωπό τους στο διάστημα.
Όλοι μπορούν να υποβάλλουν τις selfies
τους μέσω του Κέντρου Ελέγχου.
Επισκεφθείτε το https://samsungspaceselfie.com/gr/el για επιπλέον
πληροφορίες.
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ALPHA BANK
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«Αγκαλιάζει» το Fintech, με τον πρώτο
διαγωνισμό ψηφιακής καινοτομίας FinQuest

Το «FinQuest by Alpha Bank» είναι ένας
διαγωνισμός ψηφιακής καινοτομίας,
ο οποίος απευθύνεται σε ομάδες και
developers, που έχουν κάποια καινοτόμα
ιδέα και θέλουν να δημιουργήσουν κάτι
που θα αλλάξει τον χρηματοπιστωτικό
τομέα, αξιοποιώντας τις νέες
τεχνολογίες. Ο διαγωνισμός βασίζεται
σε μια πραγματική πρόκληση (Quest) του
τραπεζικού τομέα, την οποία καλούνται
να αντιμετωπίσουν ομάδες ή startup/
Fintech εταιρείες που συνδυάζουν ευρύ
φάσμα δεξιοτήτων και εμπειριών.
Ο 1ος διαγωνισμός FinQuest, ο
οποίος είναι ανοιχτός και σε ιδέες
και προτάσεις από το εξωτερικό, θα
διαρκέσει συνολικά τρεις μήνες.
Επόμενη φάση, μετά από τη λήξη της
περιόδου υποβολής συμμετοχής και την
αξιολόγηση όλων των συμμετοχών, είναι
η είσοδος στον Επιταχυντή (Accelerator).
Σε αυτό το στάδιο, διάρκειας 6
εβδομάδων, οι ομάδες που προκρίθηκαν
θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν

σε εξειδικευμένα σεμινάρια, έχοντας
πρόσβαση σε παραγωγικά APIs της
Alpha Bank, και να λάβουν καθοδήγηση
(mentoring) από έμπειρα στελέχη της
τράπεζας και επαγγελματίες του χώρου
της καινοτομίας. Η πρόσβαση στα
APIs και η διαδικασία του mentoring
θεωρείται πως είναι από τα στοιχεία
που διαφοροποιούν τον συγκεκριμένο
διαγωνισμό από άλλες αντίστοιχες
δράσεις. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν
από ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από
στελέχη της Alpha Bank και επενδυτικών
ή συμβουλευτικών εταιρειών με εμπειρία
σε θέματα καινοτομίας, τεχνολογίας
και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών, καθώς και από
εκπροσώπους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων
και διακεκριμένους επαγγελματίες
startups και Fintech εταιρειών. Στο τέλος
Νοεμβρίου, οι τελικές προτάσεις των
συμμετεχόντων θα παρουσιασθούν σε
ανοιχτή εκδήλωση, στην οποία και θα
αναδειχθούν οι τρεις καλύτερες.

52

ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΕ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΌ
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΗΡΆΚΛΕΙΟ
H Lime, καινοτόμος εταιρεία
μικροκινητικότητας με παρουσία σε
περισσότερες από 120 πόλεις σε 30
χώρες στις 5 ηπείρους, ανακοινώνει τη
λήξη του πιλοτικού προγράμματος στο
Ηράκλειο, ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
με σκοπό να εισάγει μια καινοτόμα
προσέγγιση στη μικροκινητικότητα
για τους πολίτες της πόλης και τους
τουρίστες. Το όραμα της Lime σε
ολόκληρο τον κόσμο είναι να παρέχει
στις πόλεις ασφαλείς, βιώσιμες,
εύκολες επιλογές μετακίνησης και
συνεχώς επικεντρώνει τις δυνάμεις
της για να βελτιώνει τον τρόπο
που μετακινούνται οι χρήστες των
ηλεκτρικών πατινιών της μέσα στις

πόλεις. Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού
στο Ηράκλειο, η Lime αντιλήφθηκε την
επιθυμία των κατοίκων για πιο εύκολες
και οικολογικές λύσεις μετακίνησης
και διαπίστωσε με χαρά οτι τόσο οι
πολίτες της πόλης όσο και οι επισκέπτες
χρησιμοποίησαν εκτενώς τα ηλεκτρικά
πατίνια της εταιρείας για να διανύσουν
σύντομες αποστάσεις μέσα στην πόλη.
Παράλληλα, η εταιρεία συμμετείχε στις
δραστηριότητες που οργάνωσε κατά τη
διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Κινητικότητας παρέχοντας σεμινάρια
για την ασφαλή οδήγηση στο Ηράκλειο
και προσφέροντας δωρεάν κράνη
της εταιρείας για να ενθαρρύνει τους
χρήστες να τα φορούν όταν οδηγούν τα
ηλεκτρικά πατίνια της Lime.
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COSMOTE
CINEMA
Νέο pop-up κανάλι αποκλειστικά
στην COSMOTE TV

STUDIOS
Το νέο pop-up κανάλι, COSMOTE
CINEMA MARVEL STUDIOS, αφιερωμένο
στις παγκόσμιες κινηματογραφικές
επιτυχίες της Marvel, έρχεται αποκλειστικά
στην COSMOTE TV την Παρασκευή 1/11
με καθημερινές προβολές ταινιών,
ντοκιμαντέρ για το “Marvel Cinematic
Universe”, θεματικά αφιερώματα για
κάθε ήρωα, συνεντεύξεις πρωταγωνιστών
και δημιουργών, καθώς και υλικό από τα
παρασκήνια και τα γυρίσματα.
Το κανάλι θα παραμείνει στον αέρα έως
και την Κυριακή 17/11, προβάλλοντας

blockbusters του κορυφαίου
κινηματογραφικού στούντιο. Μεταξύ
αυτών είναι οι ταινίες Iron Man, Iron
Man 2 και Iron Man 3 με τον Ρόμπερτ
Ντάουνι Τζούνιορ, Captain America,
Captain America: Winter Soldier,
Captain America: Civil War με τον Κρις
Έβανς, καθώς και το all-star cast franchise
ταινιών: Οι Εκδικητές (Avengers),
Εκδικητές: Η Εποχή του Ultron και
Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας.
Επίσης, στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και
η ταινία Φύλακες του Γαλαξία (Guardians

of the Galaxy), οι περιπέτειες των AntMan (Πολ Ραντ) και Thor (Κρις Χέμσγουορθ)
μέσα από τις ταινίες O Ant-Man και η
Σφήκα (Ant-Man and the Wasp) και Thor:
The Dark World, καθώς και τα υποψήφια
για OSCAR Μαύρος Πάνθηρας (Black
Panther) και Doctor Strange με τον
Μπένεντικτ Κάμπερμπατς.
Το πρόγραμμα του COSMOTE CINEMA
MARVEL STUDIOS θα ξεκινήσει με το πρώτο
μέρος της ταινίας Iron Man (Παρασκευή
1/11, 21.30) και θα ολοκληρωθεί με την

πρεμιέρα της ταινίας Captain Marvel με
την Μπρι Λάρσον (Κυριακή 17/11, 21.30).
Η ταινία θα είναι διαθέσιμη και on demand
μέσα από τη δωρεάν υπηρεσία COSMOTE TV
PLUS, ενώ το προσεχές διάστημα, θα έρθει
σε Α΄ τηλεοπτική προβολή και στα κανάλια
COSMOTE CINEMA.
Στα κινηματογραφικά κανάλια της
COSMOTE TV, οι τηλεθεατές απολαμβάνουν
περισσότερες από 450 πρεμιέρες ταινιών τον
χρόνο, καθώς και πάνω από 90 πρεμιέρες
δημοφιλών ξένων σειρών.
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OPEN TV ON
DEMAND
Το Vodafone TV εμπλουτίζει
κι άλλο τον On Demand
κατάλογό του

Μέσα από μία νέα συνεργασία το Vodafone
TV εμπλουτίζει τον μεγαλύτερο On
Demand κατάλογο της αγοράς με την
υπηρεσία Open TV και δίνει τη δυνατότητα
στους συνδρομητές του να απολαύσουν
πλούσιο ελληνικό περιεχόμενο χωρίς
περιορισμούς, όποια στιγμή θέλουν και
μέσα από οποιαδήποτε συσκευή.
Με το νέο πρόγραμμα του Open TV να
ξεδιπλώνεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου,
δημιουργώντας ενθουσιασμό και

ανυπομονησία στους τηλεθεατές, το κανάλι
που ξεχώρισε ήδη από πέρυσι στο στίβο
της ελληνικής τηλεόρασης, φέρνει τις
καλύτερες σειρές, εκπομπές και shows
του, στο Vodafone TV. Από το ολοκαίνουριο
«X-Factor», το οποίο ξεχωρίζει ήδη με
τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης, μέχρι το
πολυαναμενόμενο «Κόκκινο Ποτάμι» του
Μανούσου Μανουσάκη, και τις ξεχωριστές
σειρές του καναλιού: «Ου Φονεύσεις»,
«Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς», «Ελεύθερη

Σχέση», «Για Πάντα Παιδιά», το ελληνικό
περιεχόμενο του Vodafone TV γίνεται πλέον
ακόμη πιο πλούσιο, καθώς προσφέρει
μεγαλύτερη αφηγηματική ποικιλία,
φιλοξενώντας φρέσκες παρουσίες, δυνατά
και δημοφιλή ονόματα, αλλά και λαμπερές
προσωπικότητες.
Για τη νέα αυτή εποχή στη συνεργασία
του Vodafone TV και του Open TV, η
οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη του
ελληνικού περιεχομένου σε όσο το δυνατόν
ευρύτερα κοινά, ο PAY TV Manager
της Vodafone Ελλάδας κος Ανδρέας
Γεωργιάδης δήλωσε «Είμαστε περήφανοι
που το Vodafone TV φιλοξενεί πλέον
την υπηρεσία Open TV On Demand και
ενισχύει έτσι περαιτέρω την δυνατότητα
της κατ’ επιλογήν παρακολούθησης ακόμα
και των προγραμμάτων της ελεύθερης,
γραμμικής, τηλεόρασης. Η νέα αυτή
συνεργασία ενισχύει την στρατηγική μας να
προσφέρουμε στους πελάτες μας πλούσιο
περιεχόμενο με απεριόριστες επιλογές,
προσφέροντάς τους όλα τα επεισόδια των
σειρών και των εκπομπών του Open TV,
όποτε και από όπου θελήσουν, βοηθώντας

παράλληλα στην περαιτέρω εξάπλωση
ποιοτικού, ελληνικού περιεχομένου.»
Ο Chief Digital Officer του Open κ. Βασίλης
Τζανακάκης, ανέφερε: «Η ενσωμάτωση του
περιεχομένου του OPEN TV στο Vodafone TV
ενισχύει σημαντικά την ψηφιακή στρατηγική
του καναλιού, που στόχο έχει τη διοχέτευση
του πολλαπλού περιεχομένου σε περισσότερα
κοινά. Το κοινό βρίσκεται στη καρδιά όλων
όσων κάνουμε, προσφέροντάς του το
επιθυμητό περιεχόμενο.»
Επισκεφθείτε το vodafone.gr/tv για να
ενημερωθείτε για το περιεχόμενο και τις
υπηρεσίες του Vodafone TV, όπως αυτές
διαμορφώνονται σε πραγματικό χρόνο.

57

58

GOOGLE
ARTS &
CULTURE
Εικονική περιήγηση
στις Βερσαλλίες

Για πρώτη φορά, το Ανάκτορο των
Βερσαλλιών θα είναι προσβάσιμο σε όλα τα
ανήσυχα μυαλά παγκοσμίως, μέσω εικονικής
πραγματικότητας.
Σε συνέχεια της εντυπωσιακής έκθεσης
Βερσαλλίες: Το Ανάκτορο στη διάθεση
σας (g.co/exploreversailles), το Google
Arts & Culture διαθέτει από σήμερα μια
συλλογή αρχιτεκτονικών έργων, έργων τέχνης
και τεχνουργημάτων των Βερσαλλιών, σε
τρισδιάστατα μοντέλα με εξαιρετικά υψηλή
ανάλυση. Από την Αίθουσα των Κατόπτρων
έως τα Βασιλικά Διαμερίσματα, το Ανάκτορο
είναι γεμάτο εκπληκτικά έργα τέχνης και
πολύτιμα αντικείμενα. Καθώς τα έργα αυτά
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και πολύτιμα, η
μεταφορά τους είναι σχεδόν αδύνατη. Μέχρι
τώρα, ο μόνος τρόπος για να τα θαυμάσει
κάποιος ήταν να ταξιδέψει στο Παρίσι.
Το νέο εγχείρημα αυτής της μακροχρόνιας
συνεργασίας του Παλατιού με τη Google
αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία για να
ανοίξει τις πόρτες αυτού του παγκόσμιου
πολιτιστικού μνημείου της UNESCO. Τώρα οι
άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο μπορούν
να απολαύσουν τη λαμπρή αρχιτεκτονική, την
ιστορία και την τέχνη των Βερσαλλιών, όπως
ποτέ άλλοτε.
• Αυτή η νέα εμπειρία εικονικής
πραγματικότητας είναι το αποτέλεσμα της
μεγαλύτερης συλλογής φωτογραμμετρίας
που έγινε ποτέ στο συγκεκριμένο χώρο,
καλύπτοντας πάνω από 21 δωμάτια και
36.000τμ εσωτερικών επιφανειών. Αυτό
ισοδυναμεί με πάνω από πέντε γήπεδα
ποδοσφαίρου... και αυτό είναι μόνο το
εσωτερικό των Βερσαλλιών! Η εμπειρία
αυτή επιτρέπει στους χρήστες να γνωρίσουν
το Ανάκτορο καλύτερα από κάθε άλλη φορά,
καθώς τώρα μπορούν να εξερευνήσουν
πάνω από 100 πίνακες, γλυπτά και
αντικείμενα τέχνης που δημιουργήθηκαν
από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες των
προηγούμενων αιώνων.
• Οι τρισδιάστατες περιηγήσεις στην
πλατφόρμα Google Poly προσφέρουν μια
εμπειρία 360 μοιρών, συνοδευόμενη από

ηχητική καθοδήγηση του χρήστη μέσα
στα έξι πιο εντυπωσιακά δωμάτια του
Ανακτόρου, όπως το Royal Opera House
και το Coronation Chamber. Οι επισκέπτες
μπορούν επίσης να μετακινήσουν αλλά και
να εξετάσουν συγκεκριμένα αντικείμενα,
όπως ένα ντουλάπι γεμάτο με κοσμήματα
της Μαρίας Αντουανέτας και ένα άγαλμα
του Λουδοβίκου ΙΔ’ από τον Jean Warin.
• To Google Arts & Culture έχει
χρησιμοποιήσει επίσης τεχνολογία
σάρωσης εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης
(Art Camera) για την ψηφιοποίηση πολλών
από τα εκπληκτικά αριστουργήματα που
βρίσκονται στους τοίχους του Ανακτόρου.
Οι περιηγήσεις στην πλατφόρμα, όπως
η “Marie-Antoinette: Mother & Queen”,
αναδεικνύουν τις περίπλοκες λεπτομέρειες
διαφόρων έργων, όπως το πορτρέτο της
Αντουανέτας και των παιδιών της από την
Vigée Le-Brun.
• H έκθεση ‘Βερσαλλίες: το Ανάκτορο
στη διάθεσή σας’ περιλαμβάνει επίσης
18 εικονικά εκθέματα, επιμελημένα
από ειδικούς, καθώς και έργα τέχνης,
αντικείμενα και αναλύσεις διαφόρων
θεμάτων σχετικών με το Ανάκτορο - όπως
για παράδειγμα, στη γαστρονομία και το
εκλεκτό φαγητό που απολάμβαναν οι
βασιλικοί ένοικοί του.
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Death Stranding

Η θρυλική επιστροφή του ταλαντούχου κ. Kojima!
60

http://www.kojimaproductions.jp/en/death_stranding.html
αγγίζει. Εσείς είστε ο Sam Porter Bridges
(όνομα με τη σημασία του, όπως θα δείτε),
και αποστολή σας είναι να φέρετε ξανά
σε επαφή τις πόλεις που έχουν αποκοπεί
μεταξύ τους, λόγω του φαινομένου. Αυτό
είναι μόλις η επιφάνεια του σεναρίου, όμως
δεν θα σας χαλάσουμε τις εκπλήξεις, με το
να αποκαλύψουμε τα πάντα εδώ εξ αρχής…

Gameplay

Το narrative ήταν πάντα το πιο δυνατό
στοιχείο του Kojima, και στο Death Stranding
το έχει ανεβάσει σε άλλο επίπεδο, τόσο
που θα το βαθμολογούσαμε πάνω από
10, αν ήταν τεχνικά εφικτό! Ο κόσμος έχει
αλλάξει εξαιτίας ενός φαινομένου που
ονομάστηκε Death Stranding. Όταν κάποιος
πεθαίνει, βρίσκεται σε μία παράλληλη
διάσταση που λέγεται «παραλία». Από
εκεί βρήκαν το δρόμο τους στον δικό
μας κόσμο, οντότητες που λέγονται BT
(beached things = ξεβρασμένα στην ακτή).
Όταν κάποιος σκοτώνεται από ένα BT,
δημιουργείται μία υπερφυσική έκρηξη που
αφήνει έναν τεράστιο κρατήρα. Κάπως έτσι
δημιουργήθηκε ο post-apocalyptic κόσμος
του παιχνιδιού. Εκτός αυτού έχουμε και το
φαινόμενο Timefall, ένα είδος βροχής που
σηματοδοτείται από ανάποδο ουράνιο τόξο,
και επιταχύνει τη γήρανση σε ότι και όποιον

Αν κάτι είναι πιο σουρεαλιστικό από την
υπόθεση στο Death Stranding, αυτό
είναι το gameplay του! Τις πρώτες ώρες
αναλαμβάνετε να κουβαλήσετε κάποιες
μεταλλικές βαλίτσες. Αυτές πρέπει να τις
στοιβάξετε ισορροπημένα στο rack που
έχετε στην πλάτη σας, ώστε να κατανεμηθεί
σωστά το βάρος. Περπατώντας, πρέπει να
ισορροπείτε τον χαρακτήρα με τα trigger
buttons κατ’ ανάγκη, ώστε να μη χάσει
την ισορροπία του και πέσει. Σύντομα
διαπιστώνετε ότι πρέπει να περπατάτε
κρατώντας μόνιμα και τα δύο triggers,
αν δεν θέλετε να παραπατάτε συνεχώς.
Σκέφτηκα ότι αυτό είναι ένα μικρό tutorial
για να ξεκινήσουμε ήρεμα και να μάθουμε
τον χειρισμό, μέχρι να μπούμε στο ψητό
με τα interdimensional τέρατα. Κάπως έτσι
πέρασαν, όχι ώρες, αλλά μέρες, για να
διαπιστώσω τελικά ότι το μεγαλύτερο μέρος
του παιχνιδιού αποτελείται από τη «σαλάτα»,
με μόνο λίγες διάσπαρτες μπουκιές
«ψητού». Αν θέλουμε να πούμε τα πράγματα
με το όνομα τους, στο παιχνίδι ο πραγματικός
σκοπός σας είναι να γίνετε καλός κούριερ,
ή πιο σωστά χαμάλης, αφού κουβαλάτε τα
πάντα στην πλάτη σας!
Εδώ να σημειώσουμε ένα πολύ καλό

στοιχείο, που έχει περάσει απαρατήρητο.
Συνολικά ο μηχανισμός και το animation της
ισορροπίας του χαρακτήρα σας, είναι όχι απλά
εξαιρετικός, αλλά ανεπανάληπτος. Κυριολεκτικά
δηλαδή, δεν (θυμόμαστε να) έχουμε ξαναδεί
κάτι τόσο προσεγμένα σχεδιασμένο σε άλλο
παιχνίδι! Παρ’ όλο που εδώ βρίσκει μάλλον
αδιάφορη εφαρμογή, αν ο Kojima φερθεί
έξυπνα, μπορεί να το εκμεταλλευτεί για να
θέσει τίποτα λιγότερο από ένα milestone
στη νέα γενιά του gaming! Οι στιγμές που
αντιμετωπίζετε τα BT όμως, είναι… the stuff of
nightmares, και το μόνο κομμάτι του gameplay
που δίνει στο παιχνίδι αξία. Πρώτον, έχετε πάντα
μαζί σας, ως εξοπλισμό σε ένα ειδικό container,
ένα BB (Bridges Baby), δηλαδή ένα μωρό που
δεν αναπτύσσεται σωματικά, και μπορεί να
διαισθάνεται τα BT.

Γραφικά & ήχος
Στον οπτικό τομέα τουλάχιστον τα πάμε
εξαιρετικά, χάρη στην σωστή επιλογή του
Kojima να χρησιμοποιήσει τη Decima engine,
με την οποία υλοποιήθηκαν τα κορυφαία
Killzone Shadowfall και Horizon Zero Dawn!
Στο Death Stranding υπάρχουν ελάχιστα
κτίσματα, αλλά πάρα πολλή φύση, και έτσι
αν μη τι άλλο είναι χωρίς υπερβολή χάρμα
οφθαλμών! Αντίθετα από άλλες περιπτώσεις,
εδώ τίποτα δε μοιάζει με «βαριεστημένο»
background, καθώς όλα τα στοιχεία του
κόσμου είναι μέρος του gameplay, έχοντας τη
δυνατότητα να αναρριχηθείτε και να περάσετε
από παντού. Όσο για τα cutscenes, αυτά είναι
κινηματογραφικού επιπέδου, από σχεδίαση
χαρακτήρων και σκηνοθεσία.
Τα ηχητικά εφέ σε κάθε είδους σκηνή
είναι όχι μόνο δυνατά και ευδιάκριτα, αλλά

χαρακτηρίζονται και από μεγάλη ακρίβεια στην
απόδοση τους. Τα βήματα, τα χτυπήματα, οι
πτώσεις, τα μεταλλικά κιβώτια, όλα μοιάζουν
σα να γίνονται πραγματικά τη δεδομένη
στιγμή. Η δε μουσική είναι πραγματικά
μαγευτική και απολαυστική, με κομμάτια που
θα σας συνοδεύουν πολύ όμορφα στις virtual
πεζοπορίες σας. Όσο για το acting, έχουμε
κορυφαία ονόματα, και φυσικά οι χαρακτήρες
έχουν γίνει model σύμφωνα με τους ίδιους
τους ηθοποιούς. Ξεκινάμε; Norman Reedus
(ο Daryl του Walking Dead), Mads Mikkelsen
(δεν χρειάζεται συστάσεις), Lea Seydoux (το
τελευταίο Bond girl), Troy Baker (ο πανταχού
παρών voice actor), ο κορυφαίος σκηνοθέτης
Guillermo del Toro, ακόμα και ο γνωστός
παρουσιαστής Conan O’Brien!
Ο χάρος βγήκε… στη στεριά!
Το Death Stranding είναι ένα απίστευτα
αντιφατικό παιχνίδι. Ενώ η υπόθεση είναι
περίπλοκη και συναρπαστική, το gameplay
μοιάζει με κάτι που ίσως θα παίζαμε στο κινητό
για να περάσει η ώρα στο διάλειμμα μας.
Θέλετε γιατί ο Kojima δεν είχε την υποστήριξη
ενός μεγάλου studio αυτή τη φορά, θέλετε
γιατί φροντίζοντας την υπόθεση παραμέλησε το
gameplay, το αποτέλεσμα μια φορά είναι το ίδιο.
Το interactive στοιχείο, αυτό δηλαδή που κάνει
ένα παιχνίδι… playable, πάσχει απελπιστικά!

18+ | Sony Hellas
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GRID
Put the pedal to the metal!
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Συνεχίζοντας την Χολιγουντιανή μόδα με
τους τίτλους που προκαλούν σύγχυση,
το GRID δεν είναι remaster, ούτε
φυσικά reboot του διάσημου racing που
λάνσαρίστηκε από την Codemasters στην
προηγούμενη γενιά. Πρόκειται για έναν
εντελώς καινούργιο παιχνίδι αγώνων
ταχύτητας που επιστρατεύει μια ευρεία
γκάμα οχημάτων που προέρχονται από
διαφορετικές κατηγορίες. Αυτό που
τελικά θα σας κρατήσει στο GRID είναι
το εξαιρετικό μοντέλο οδήγησης που
ακροβατεί εξαιρετικά μεταξύ Simulation
και Arcade. Η πλάστιγγα εξ’ ορισμού
γέρνει περισσότερο στην Arcade εμπειρία,
αλλά μπορείτε να αυξήσετε σημαντικά την
δυσκολία μέσω των σχετικών sliders που
μειώνουν ή απενεργοποιούν ολοκληρωτικά
το σύστημα ABS, την λειτουργία του
Traction Control και το αυτόματο κλείδωμα
των φρένων. Ο μηχανισμός των Flashbacks
με τον οποίο μπορείτε να διορθώσετε
τα λάθη της τελευταίας στιγμής μπορεί
είτε να απενεργοποιηθεί εντελώς, είτε
να περιορίσετε το πόσο συχνά μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ανά αγώνα (μέχρι
και πέντε φορές). Η ατραξιόν και πιο

πολυδιαφημιζόμενο χαρακτηριστικό
του παιχνιδιού δεν είναι άλλο από το
σύστημα Nemesis, που προσδίδει στους
οδηγούς της Α.Ι. έναν πιο ρεαλιστικό,
ανθρώπινο χαρακτήρα, δημιουργώντας
ανταγωνισμό με εσάς και υιοθετώντας
επιθετική οδήγηση εναντίον σας. Στο
κομμάτι του περιεχομένου, πέρα από
το Career παρέχεται το Free Play οπού
μπορείτε να παραμετροποιήσετε εσείς
κάποιο event επιλέγοντας κατηγορία και
κλάση αυτοκινήτων, ενώ το Multiplayer
περιορίζεται στις αυτονόητες επιλογές
Quick Match και Private. Ο αριθμός
των tracks έχει μειωθεί (13 από τις 15
του πρώτου Grid) και προσφέρει από
εμβληματικά circuit όπως τα Brands Hatch
και Sepang, διαδρομές σε πόλεις όπως
η Αβάνα και η Βαρκελώνη. Εμφανώς
καλύτερη είναι η κατάσταση στο ρόστερ
των αυτοκινήτων, με 60 και πλέον οχήματα
που χωρίζονται, όπως προαναφέραμε σε
διαφορετικές κατηγορίες (Muscle, Touring,
φτιαγμένα, GT, Stock). Υπάρχει κάτι για κάθε
γούστο και προτίμηση (θα βρείτε τα Subaru
WRX STI, την Ferrari 488, το κλασσικό Fort
GT40 και το retro Cosworth). Θεωρούμε
αυτονόητο ότι η λίστα θα επεκταθεί σύντομα
με την διάθεση επιπρόσθετων DLCs επί
πληρωμή.
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EDWARD SNOWDEN

Το Μεγάλο Φακέλωμα
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Το 2013 ο εικοσιεννιάχρονος Έντουαρντ Σνόουντεν έκανε ολόκληρο τον
κόσμο να παγώσει όταν αποκάλυψε τις διαδικασίες που ακολουθούσε η
αμερικανική κυβέρνηση για να υποκλέπτει και το παραμικρό τηλεφώνημα,
sms και e-mail. Είχε δημιουργήσει ένα άνευ προηγουμένου σύστημα
μαζικής επιτήρησης που μπορούσε να εισχωρήσει στην ιδιωτική ζωή
οποιουδήποτε στη Γη. Το 2019 ο Σνόουντεν αποκαλύπτει για πρώτη φορά
πώς βοήθησε να φτιαχτεί το σύστημα. Μέσω αυτής της αποκάλυψης επιδιώκει να ενημερώσει τον κόσμο για τις πληροφορίες που μοιράζεται εν
αγνοία του κάθε φορά που μπαίνει στο διαδίκτυο ή μέσω του τηλεφώνου
του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται αυτά τα δεδομένα.

ΣΑΡΙΤΑ ΧΑΪΜ

Η Αδελφή μου
Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ
Έχω μια αδελφή. Σε αυτή την παραδοχή εγκλωβίστηκε η παιδική, η
εφηβική και η ενήλικη ζωή μου, τις περισσότερες φορές τρώγοντας τα
μούτρα της, καθώς το αυτονόητο της ύπαρξής της στεκόταν πάντα πλάι
στη διαρκή απουσία της. Μια πυρκαγιά που λίγο έλειψε να σκοτώσει
την επτάχρονη Μάρθα βγάζει ανεξήγητα από τη ζωή της τη μεγαλύτερη
αδελφή της, Κατερίνα. Ύστερα από χρόνια, ένα μήνυμα στο messenger
από τον άγνωστο Ηλία Π. που ζει σε ένα ελληνικό νησί έρχεται να
ταράξει την επιτυχημένη ζωή της Μάρθας, η οποία μένει πλέον μόνιμα
στο Τορόντο. Μια συνάντηση που επιφυλλάσσει εκπλήξεις ωθεί τις δύο
γυναίκες να βουτήξουν στα κατάβαθα της ύπαρξής τους αλλά και να
αποτινάξουν από τις πλάτες τους το βάρος μιας ατελούς ταυτότητας.

ANTHONY HOROWITZ

Ο Θάνατος του 007
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
Ένας Βρετανός πράκτορας επιπλέει στα νερά της Γαλλικής Ριβιέρας,
δολοφονημένος από άγνωστο χέρι. Αποφασισμένος να ξεσκεπάσει
την αλήθεια, ο Τζέιμς Μποντ μπαίνει σε έναν κόσμο γρήγορων αυτοκινήτων, διά¬σημων καζίνο και πολυτελών γιοτ. Όμως, κάτω από
τη χλιδή κρύβονται σκιές και σύντομα θα έρθει αντιμέτωπος με ένα
επικίνδυνο δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος. Είναι η ώρα για τον
Μποντ να κερδίσει την άδεια να σκοτώνει. Πρέπει να βρει τους ενόχους
και να ξεδιπλώσει το καταστροφικό τους σχέδιο πριν γίνει ο ίδιος το
επόμενό τους θύμα…

MAJA LUNDE

Η Ιστορία των Μελισσών
Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
Σε έναν κόσμο δίχως μέλισσες, θα επιβίωνε αλήθεια ο άνθρωπος;
Αγγλία, 1852: ο βιολόγος Γουίλιαμ μελετά έναν νέο τύπο κυψέλης, που μπορεί
να αποδειχθεί σανίδα σωτηρίας γι’ αυτόν και τα παιδιά του.
Αμερική, 2007: ο μελισσοκόμος Τζορτζ αντιστέκεται στην εκβιομηχάνιση της
παραγωγής και ελπίζει ότι ο γιος του θα συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση.
Κίνα, 2098: σε έναν κόσμο χωρίς μέλισσες, η Τάο πασπαλίζει τα δέντρα με γύρη.
Οι αρχές εξαφανίζουν τον γιο της κι εκείνη ξεκινά ένα σκληρό ταξίδι αναζήτησης.
Τρεις εκπληκτικές παράλληλες ιστορίες για το αόρατο νήμα που συνδέει τον
κόσμο των ανθρώπων με τον κόσμο των μελισσών.

JUSSI ADLER OLSEN

Αναμονή
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ
Ο Μάρκο Τζέιμσον είναι μέλος μιας συμμορίας που διοικεί με σιδερένια πυγμή
ο θείος του Ζόλα, υποχρεώνοντας κι άλλα παιδιά σαν κι αυτόν να ζητιανεύουν
για να πλουτίζει ο ίδιος. Ο Μάρκο ανακαλύπτει τυχαία το πτώμα ενός άντρα, που
επιβεβαιώνει τις υποψίες του για το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας του
Ζόλα, και εγκαταλείπει τη συμμορία. Ζει στους δρόμους και κρύβεται στις σκιές
για να ξεφύγει από τους διώκτες του. Ο επιθεωρητής Καρλ Μερκ καλείται να
εξιχνιάσει την εξαφάνιση ενός άντρα μετά από ένα επαγγελματικό ταξίδι στην
Αφρική. Παρότι έχουν περάσει τρία χρόνια, η οικογένειά του αναζητεί ακόμη
απαντήσεις. Ποιο είναι το μυστικό που γνωρίζει ο Μάρκο και πώς μπορεί να
οδηγήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης; Πώς συνδέεται με όλα αυτά μια
κατάχρηση εκατομμυρίων.

ΣΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Το Λούνα Παρκ στο Ιερό Βουνό
Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ
Τιφλίδα, δεκαετία του 1980. Η Ιρίνα Νόζατζε, κόρη εργάτη σαπωνοποιίας,
δημοσιογράφος στην εφημερίδα "Χρονικά της Σοβιετικής Γεωργίας", περνάει τις μέρες της αντιγράφοντας δελτία για την αγροτική παραγωγή και τα
επιστημονικά επιτεύγματα της σοσιαλιστικής δημοκρατίας. Τίποτα δεν συμβαίνει. Ύστερα, συμβαίνει κάτι• μια αποτυχημένη αεροπειρατεία: τέσσερις
νεαροί Γεωργιανοί αποπειρώνται να αυτομολήσουν στη Δύση• ακολουθεί
τραγωδία που παίρνει μεγάλη δημοσιότητα και πανσοβιετικές διαστάσεις. Η
Ιρίνα, αποφασίζοντας να ερευνήσει την υπόθεση με καυκασιανό πείσμα, ζει
δυο παράλληλες ζωές.
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Ζήσε τη Μαγεία του
Ρεαλιστικού Ήχου
Κανε δικά σου τα ακουστικά με surround σύστημα ηχείων.
Διαμόρφωσε τον ήχο τους όπως θες εσύ.
Άλλαξε τον τρόπο που ακούς από τα ακουστικά σου για πάντα.

Usb Headset with Built-in Super X-Fi
Technology for Personalized
Audio Holography

Bluetooth and USB Headphones with
Built-in Super X-Fi Technology for
Personalized Audio Holography
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