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M ON IT OR

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

BEBOOK MINI
• ΕΙΔΟΣ e-book reader
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Endless
Ideas, www.mybebook.com
• ΔΙΑΘΕΣΗ www.mybebook.gr
• TIMh € 239
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Samsung ARM9
400MHz ΜΝΗΜΗ 512MB flash
ΟΘΟΝΗ e-Ink 5” 600x800 Vizplex
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ USB 2.0, audio out,
SD card reader ΑΛΛΑ zoom, 5
σελιδοδείκτες ανά αρχείο,
ταξινόμηση αρχείων
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ pdf, mobi, prc,
epub, lit, txt, fb2, doc, html, rtf,
djvu, wol, ppt, mbp, chm, bmp, jpg,
png, gif, tiff, rar, zip ΒΑΡΟΣ 160gr
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 151x105x10mm

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

LG GD910
• ΕΙΔΟΣ Εξωτερικός σκληρός
δίσκος
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Apacer,
www.apacer.com
• ΔΙΑΘΕΣΗ e-shop.gr
• ΤΙΜΗ € 80
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 500GB ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ USB 2.0 ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 5400rpm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Max
480Mbit/s (USB 2.0) ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Αυτόματο Backup και
κρυπτογράφηση ΒΑΡΟΣ 84gr
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
130mmx81,2mmx13,2mm
ΕΓΓΥΗΣΗ 3 χρόνια
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BEBOOK MINI

Διαβάστε παντού, διαβάστε ατελείωτα!
ν η ιδέα ενός e-book reader σάς
ελκύει, αλλά το να κουβαλάτε μία
τέτοια συσκευή συνεχώς σάς
φαίνεται κουραστικό, τότε η λύση
έρχεται από τη γνωστή εταιρεία
Endless Ideas, με την έκδοση
mini του BeBook. Οι διαστάσεις του (151x105x10 χιλιοστά) το κάνουν ένα από τα μικρότερα e-books της αγοράς, ενώ το βάρος του είναι
ελάχιστο. Αν και ελαφρώς μεγάλο για… τσέπη, το BeBook
mini είναι ιδανικό για τσάντα.
Το μέγεθος και το βάρος του
στο χέρι είναι επίσης ιδανικό,
επιτρέποντάς σας να διαβάζετε κρατώντας το με το ένα
χέρι, ενώ η ανάλυση της e-ink
οθόνης του είναι 600x800 pixels με 8 επίπεδα γκρίζου.
Ισως η ελαφρά μικρότερη
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ανάλυση σας αναγκάσει να γυρίζετε σελίδες
λίγο πιο συχνά, όμως, το μέγεθος είναι το
ιδανικό. Διαθέτει μνήμη flash 512MB, αλλά
και θύρα για κάρτες SD και θύρα USB για
σύνδεση με υπολογιστή. Το “λειτουργικό σύστημα” που τρέχει το BeBook είναι μία έκδοση
Linux και υποστηρίζει 18
διαφορετικά formats αρχείων, από τα απλώς TXT
και HTML έως τα πιο «ειδικά» EPUB, LIT, Mobi και,
βέβαια, PDF. Το interface
του, τέλος, μπορεί να ξενίσει ελαφρά όσους δεν
έχουν χρησιμοποιήσει ξανά κάτι τέτοιο, όμως, η
εξοικείωση έρχεται εύκολα και δεν πρόκειται να το
αφήσετε από το χέρι σας!
Ηλίας Τσιλιβίγκος

APACER AC202 500GB SHARE STENO

Gigabytes τσέπης
Apacer είναι γνωστή για τα καλαίσθητα USB flash sticks, αλλά
και τις μνήμες που κατασκευάζει. Αυτό το μήνα παρουσιάζουμε τη νέα σειρά εξωτερικών
σκληρών δίσκων AC202, η οποία κυκλοφορεί
σε χωρητικότητες 250, 320 και 500GB.
Ο δίσκος κατά τα συνήθη της Apacer διαθέτει κομψό σχεδιασμό και πολύ
μικρό βάρος. Το περίβλημα
είναι κατασκευασμένο από
αλουμίνιο, ενώ στη συσκευασία θα βρείτε
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κι ένα λαστιχένιο περίβλημα για να προστατέψετε το δίσκο από τις πτώσεις.
Σε ό,τι αφορά τη σύνδεση με τον υπολογιστή, υποστηρίζεται μόνο το mini USB, ενώ
τροφοδοτείται με ρεύμα από την ίδια τη θύρα
USB. Ωστόσο, υπάρχει και μία υποδοχή για
εξωτερικό τροφοδοτικό, το οποίο, όμως, θα
πρέπει να αγοράσετε ξεχωριστά.
Η συγκεκριμένη σειρά προσφέρει και λειτουργίες αυτόματου backup μέσω του προγράμματος BackupManager που θα βρείτε
στο συνοδευτικό mini CD. Αφού εγκαταστήστε και ρυθμίσετε το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το κουμπί «έξυπνου backup» που διαθέτει ο
σκληρός δίσκος, αρκεί να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία One Touch Backup.
Τέλος, το πρόγραμμα προσφέρει και τη
δυνατότητα να δημιουργήσετε μία ασφαλή
περιοχή μέσα στο δίσκο (σε ξεχωριστό
partition), όπου όλα τα δεδομένα που
τοποθετείτε εκεί, κρυπτογραφούνται.
Συνολικά πρόκειται για μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από την Apacer σε άκρως
ανταγωνιστική τιμή, μια και τα 500GB κοστίζουν € 80.
Δημήτρης Αδαμόπουλος

