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H ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ
26” ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟN ΚΥΡΙΑΚΟ ΑΖΑΔΕΛΗ 
www.nexusmedia.gr/diafragma26-

present-azadelis/

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ΝΕΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ APPLE! 

www.nexusmedia.gr/apple-ad-
greece/

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟ-ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ  

www.nexusmedia.gr/macro-world-
indonesia/

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΑΧΝΟΦΟΒΙΑ 
www.nexusmedia.gr/creepy-spi-

ders/ 

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο JOHN BERGER 
www.nexusmedia.gr/john-berger-

passed-away/

ΕΝΑΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

www.nexusmedia.gr/self-taught-ar-
chitect-photographer/

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
www.nexusmedia.gr/stephanos-

paschos-passed-away/

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ BUILT-IN ΦΛΑΣ 
ΜΕ ΕΝΑ… ΜΠΑΛΟΝΙ! 

www.nexusmedia.gr/tip-for-better-
flash-portraits/



Στη φετινή διοργάνωση γιορτάστηκε η 50η επέτειος από τη γέννηση του
event: στις σελίδες που ακολουθούν, παρουσιάζουμε ένα φωτογραφικό
αφιέρωμα στο μισό αιώνα διεξαγωγής του event, από το 1967 μέχρι
σήμερα!  

Η CES 2017 ανάδειξε το «συνδεδεμένο» μέλλον της τεχνολογίας. Κατά
τη διάρκειά της νέα πρωτοποριακά προϊόντα παρουσιάστηκαν. 
Παράλληλα αναδείχτηκαν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται σε κάθε σημαντικό τομέα της παγκόσμιας βιομηχανίας και επι-
τεύχθηκαν νέα ρεκόρ συμμετοχής: περισσότερες από 3.800 εταιρείες
κατέλαβαν εκθεσιακούς χώρους έκτασης πάνω από 241.000τμ! Επιπρό-
σθετα, πάνω από 600 startup επιχειρήσεις φιλοξενήθηκαν στο 
Eureka Park Marketplace.175.000 επαγγελματίες του κλάδου, μεταξύ
των οποίων 55.000 από χώρες εκτός των Η.Π.Α., σηματοδότησαν με

την παρουσία και τη δράση τους τη συνεχώς εξελισσόμενη πορεία της
παγκόσμιας βιομηχανία της τεχνολογίας προς τα εμπρός. 6500 δημο-
σιογράφοι κάλυψαν το event, ενώ 1.400.000 φορές χρησιμοποιήθηκε
το #CES2017 στα social media.

«Η CES 2017 ανέρχεται σε ένα νέο επίπεδο, καθώς μεγάλες και μικρές
εταιρείες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για να προτείνουν λύσεις
σε πολλά από τα πιο σημαντικά προβλήματα του κόσμου μας» δήλωσε
ο Gary Shapiro (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Σύνδεσμου
Τεχνολογίας Καταναλωτών CTA). «Η βιομηχανία μας βοηθά στην καλυ-
τέρευση του κόσμου μέσω της συνδεσιμότητας και της καινοτομίας, αγγί-
ζοντας κυριολεκτικά κάθε πτυχή της ζωής μας. Ο συνδεδεμένος κόσμος
του σήμερα αναδείχτηκε πλήρως στην CES 2017, που αποτέλεσε τη 
μεγαλύτερο και πιο τολμηρή διοργάνωση στην ιστορία της.»

«Η CES, η πιο σημαντική εμπορική έκθεση τεχνολογίας στον κόσμο,
είναι πλέον ένα εvent που σηματοδοτεί ακόμα περισσότερα πράγματα»
δήλωσε ο John Penney, Διευθύνων Σύμβουλος Στρατηγικής της Starz.
«Συγκεντρώνοντας εταιρείες, τεχνολογίες, προϊόντα και επιχειρηματίες
που ασχολούνται με την καινοτομία σε ένα προορισμό, η CES αποτελεί
πλέον αναπόσπαστο μέρος του παγκόσμιου συστήματος καινοτομίας. 
Η CES και όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτή, εργάζονται για να οικοδο-
μήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.»

Περισσότερα για την CES 2017 θα διαβάσετε στο επόμενο
τεύχος του Photonet, που θα κυκλοφορήσει μέσα στον 
Ιανουάριο.

http://www.ces.tech/ 

2017: “A CONNECTED WORLD”
5G, αυτοκίνητα, ρούχα, υγειονομική περίθαλψη, αθλητισμός, ταξίδια, έξυπνες πόλεις, AR,
VR, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη: αυτοί ήταν οι τομείς που είχαν την τιμητική τους στη
μεγαλύτερη έκθεση καινοτομίας παγκοσμίως, που πραγματοποιήθηκε στο Las Vegas των
ΗΠΑ, από τις 5 ως τις 8 Ιανουαρίου 2017.
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www.canon.gr www.divitec.gr

CANON POWERSHOT G9X
MARK II
H Canon παρουσίασε, στην CES 2017, τη διάδοχο της
γνωστής G9 X την Mark II. 

Η νέα μηχανή διατηρεί τον αισθητήρα 1”, με ανάλυση
20.2 ΜΡ, καθώς και τις διαστάσεις του προηγούμενου
μοντέλου. Ο επεξεργαστής είναι νέος, ο DIGIC 7, και
προσφέρει καλύτερη παρακολούθηση κινούμενων θεμά-
των και καλύτερη αναγνώριση του θέματος που φωτογρα-
φίζετε στην αυτόματη λειτουργία. 
Η νέα μηχανή είναι το πρώτο μοντέλο της σειράς Power-
Shot που υποστηρίζει σύνδεση Bluetooth. Διαθέτει επίσης
επεξεργασία αρχείων RAW στη μηχανή, συνεχή λήψη με
μέγιστη ταχύτητα 8.2 καρέ/δευτ. (και σε JPEG και σε
RAW) καθώς και βελτιωμένη λειτουργία Time-Lapse. 
Ο φακός παραμένει ο γνωστός 28-84mm f/2-4.9. 

H διάθεση της μηχανής στην αγορά αναμένεται
το Φεβρουάριο 2017. 

KODAK PROFESSIONAL
EKTACHROME
H Kodak, στη φετινή CES, επανέφερε στην αγορά το πολύ
γνωστό Ektachrome, το φιλμ slide που απετέλεσε το εργα-
λείο για πολλές γενιές φωτογράφων μέχρι το 2012 που
αποσύρθηκε.

Η εμφάνιση του φιλμ στην αγορά, σε φορμά 135-36,
αναμένεται προς το τέλος του 2017. Τα χαρακτηρι-
στικά του φιλμ είναι ο πολύ μικρός κόκκος, η χρωμα-
τική πιστότητα και καθαρότητα, όπως επίσης η
τονικότητα και το κοντράστ. Υπήρξε το αγαπημένο
φιλμ του National Geographic Magazine για πολλές
δεκαετίες. 

Οι πωλήσεις επαγγελματικών φιλμ τα τελευταία χρό-
νια έχουν αυξηθεί μια και υπάρχει ανάκαμψη στην
αναλογική φωτογραφία. Η εμφάνιση του Ektachrome
γίνεται με τη διαδικασία Ε6. 
Μαζί με το νέο slide φιλμ η Kodak ανακοίνωσε και το
Ektachrome Super 8 Film για να υποστηρίξει την νέα
κινηματογραφική μηχανή Kodak Super 8.

2017



http://www.lg.com/gr

Οι νέες συσκευές μεσαίας κατηγορίας είναι εξοπλισμένες με τα πιο δημο-
φιλή χαρακτηριστικά και την τεχνολογία αιχμής που φέρουν οι premium
ναυαρχίδες της LG, όπως τον ευρυγώνιο φακό 120 μοιρών της μπροστι-
νής κάμερας και τον σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος
της συσκευής.
Η ανανεωμένη Κ Series της LG ακολουθεί την αρχική φιλοσοφία ότι ο
κάθε καταναλωτής αναζητάει κάτι διαφορετικό σε ένα smartphone. H LG
αντί να προσφέρει ένα βασικό μοντέλο smartphone και να περιμένει τους
καταναλωτές να προσαρμοστούν ανάλογα, σχεδίασε την K Series με γνώ-
μονα τις διαφορετικές ανάγκες τους. Το K10 διαθέτει οθόνη αφής HD In-
cell 5.3”. 

Η 5MP ευρυγώνια 120 μοιρών εμπρόσθια κάμερα
συμπληρώνει την πίσω κάμερα 13MP που έχει χρη-
σιμοποιηθεί σε συσκευές της ναυαρχίδας ‘LG G 
Series’. Επιπλέον προηγμένα χαρακτηριστικά που
συνήθως δεν είναι διαθέσιμα σε smartphones
αυτής της κατηγορίας είναι α σαρωτής δακτυλικών
αποτυπωμάτων, το μεταλλικό, ανθεκτικό αλλά και
λεπτό πλαίσιο 7,9 χιλιοστών και ο 2.5D Arc Glass
σχεδιασμός.

Το Κ8 διαθέτει οθόνη αφής 5 ιντσών HD In-cell και
παρέχει υψηλής ποιότητας απόδοση με 5MP εμπρό-

σθια κάμερα και 13M πίσω κάμερα ενισχύοντας τα έξυπνα χαρακτηρι-
στικά εμπειρίας χρήσης της LG, όπως οι λειτουργίες Auto Shot και Gesture
Shot κάνοντας τη λήψη των selfies ακόμη πιο διασκεδαστική. Η λειτουργία
Auto Shot ενεργοποιεί αυτόματα το κλείστρο της εμπρόσθιας κάμερας,
όταν το πρόσωπο του χρήστη εντοπιστεί ενώ η λειτουργία Gesture Shot
πραγματοποιεί τη λήψη φωτογραφιών selfies με μία απλή κίνηση, χωρίς
να χρειάζεται να πατήσει το κουμπί του κλείστρου κουνώντας το τηλέφωνο
στην πιο κρίσιμη στιγμή.

Το Κ4 είναι εξοπλισμένο με μία ευαίσθητη οθόνη αφής In-cell 5”, 5MP 
εμπρόσθια και πίσω κάμερα, καθώς και τις δημοφιλείς λειτουργίες Auto

Shot και Gesture Shot που είναι διαθέσιμες και στο Κ8. Διαθέτει λεπτό
σχεδιασμό με πλαίσιο 7,9 χιλιοστών, αποσπώμενη μπαταρία 2,500mAh,
καθώς και υποδοχή για microSD για επιπλέον χώρο αποθήκευσης.

Το μικρότερο μοντέλα της σειράς, το K3 διαθέτει οθόνη αφής On-cell
4,5”, πίσω κάμερα 5MP και εμπρόσθια κάμερα 2MP υποστηρίζοντας επί-
σης τη λειτουργία Gesture Shot. Με μια υποδοχή microSD και 2,100mAh
αποσπώμενη μπαταρία, το Κ3 προσφέρει πολλές δυνατότητες που δεν
είναι διαθέσιμες σε άλλα ανταγωνιστικά smartphones αυτής της κατηγο-
ρίας.
Η LG επίσης παρουσίασε την τρίτη γενιά Stylus 3, την τελευταία έκδοση
του Stylus smartphone μεσαίας κατηγορίας (Stylo στις Ηνωμένες Πολι-
τείες). Το Stylus 3 προσφέρει μια βελτιωμένη εμπειρία γραφής με μία γρα-
φίδα διαμέτρου 1,8 χιλιοστών προσφέροντας την αίσθηση ενός
πραγματικού στυλό όταν ο χρήστης γράφει στην οθόνη. Το Stylus 3 διαθέ-
τει επίσης σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων και ενισχυμένη εμπειρία
χρήσης με τις λειτουργίες Pen Pop 2.0, Pen Keeper και Screen-off Memo.
Με το Pen Pop 2.0, o χρήστης δεν χάνει ποτέ τις σημειώσεις και τα
memos του, καθώς μπορεί να τα ρυθμίσει να εμφανίζονται κάθε φορά
που μετακινεί τη γραφίδα από την οθόνη. Το Pen Keeper στέλνει μία προ-
ειδοποίηση όταν η γραφίδα είναι απομακρυσμένη από το τηλέφωνο, ενώ
το screen-off Memo επιτρέπει στους χρήστες να σημειώνουν απευθείας
πάνω στην οθόνη, ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη.

LG: ΝΕΑ SMARTPHONE ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΣΤΗΝ CES

2017

Η LG Electronics παρουσίασε τέσσερα νέα μοντέλα smartphones
μεσαίας κατηγορίας από την K Series και το νέο Stylus 3 στην
CES 2017 στο Λας Βέγκας, καθώς το τμήμα μεσαίας κατηγορίας
συνεχίζει την ισχυρή ανάπτυξή του στην αγορά. 



www.samsung.com/gr 

Ανάμεσα στις σημαντικές ανακοινώσεις προϊόντων περιλαμβάνεται η εντυ-
πωσιακή νέα σειρά τηλεοράσεων QLED, το σύστημα πλυντηρίου – στεγνω-
τηρίου FlexWash + FlexDry, το πρώτο gaming laptop της Samsung,
καθώς και αναβαθμίσεις του smartwatch Gear S3. 

«Παρά τις προκλήσεις κάναμε μεγάλα βήματα μέσα στο 2016, κερδίζον-
τας μερίδιο αγοράς στις τηλεοράσεις, τις οικιακές συσκευές, τα wearables
και τα smartphones», δήλωσε ο Tim Baxter, Πρόεδρος και CEO στη Sam-
sung Electronics America. «Με το να ακούμε τους καταναλωτές μας και με
το να χτίζουμε πάνω στην κληρονομιά της καινοτομίας μας, προχωράμε με
το όραμά μας για το μέλλον – το οποίο έχει για κινητήριο δύναμη τα συν-
δεδεμένα και κομψά σχεδιασμένα προϊόντα μας και υπηρεσίες, που τοπο-
θετούν σταθερά τον καταναλωτή στο επίκεντρο».

Samsung QLED TV 
Δείχνοντας την πρόοδο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας Quantum dot, η
Samsung παρουσίασε την 75-ιντσών Q8C QLED TV, που διαθέτει μεγάλη
οθόνη, με ακριβή και λεπτομερή εικόνα, που μπορεί να απολαύσει κανείς
από οποιαδήποτε γωνία ή σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Εκτός από τις νέες
τηλεοράσεις, η Samsung παρουσίασε τα σχέδιά της για μια πιο ενοποι-
ημένη εμπειρία χρήσης διαφόρων υπηρεσιών και συσκευών. 

Η περσινή υπηρεσία One Remote της Samsung έχει εμπλουτιστεί για να
υποστηρίξει ακόμα περισσότερες συσκευές και να προσφέρει δυνατότητες
ελέγχου φωνής σε περισσότερες λειτουργίες της Smart TV. 

Επίσης, η εφαρμογή Samsung SmartView - διαθέσιμη για Android και iOS
- επιτρέπει στους χρήστες να έχουν μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία

SmartHub στο τηλέφωνό τους, καθώς
και τις ανακοινώσεις για νέο περιεχό-
μενο, ακόμα και όταν η τηλεόραση του
χρήστη είναι απενεργοποιημένη.

Ευελιξία στο σπίτι  
Η Samsung αποκάλυψε μία πραγμα-
τικά διαφοροποιημένη σειρά οικιακών
συσκευών, για να προσφέρει στους κα-
ταναλωτές περισσότερες επιλογές. 
Μεταξύ αυτών, η εταιρεία παρουσίασε
το σύστημα πλυντηρίου – στεγνωτηρίου
FlexWash + FlexDry  για να απαντήσει
στις ανάγκες των σύγχρονων πολυά-
σχολων οικογενειών. Το πλυντήριο εμ-
πρόσθιας φόρτωσης FlexWash  έχει
εξοπλιστεί με τη μεγαλύτερη χωρητικό-
τητα στην κατηγορία του, για να διαχει-
ρίζεται κανονικά ή μεγαλύτερου όγκου
φορτία. 
Σηματοδοτώντας τη δέσμευση της εται-
ρείας να επενδύσει σε κατηγορίες, στις
οποίες η εμπειρία της και η καινοτομία

SAMSUNG: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙ-
ΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑ-
ΓΩΓΙΑΣ ΣΤΗΝ CES 2017

2017

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου της εταιρείας στη CES 2017, η Samsung αποκάλυψε το όραμά της για το 2017
και ένα ευρύ φάσμα καινοτομιών, που τους προσφέρει την καλύτερη εμπειρία έως τώρα. 

Family Hub 2.0



της μπορεί να εμπλουτίσει και να
ενδυναμώσει τη ζωή των κατανα-
λωτών, η Samsung παρουσίασε
επίσης και τη νέα σειρά έξυπνων
εντοιχισμένων οικιακών συ-
σκευών. 
Στη σειρά περιλαμβάνεται ένας
νέος συνδυασμός επιτοίχιου
φούρνου μικροκυμάτων, το ανα-
νεωμένο πλυντήριο πιάτων,
καθώς και η αντίστοιχη σειρά
premium ψυγείων. 
Κατά τη διάρκεια της συνέντευ-
ξης τύπου, η Samsung επίσης
ανακοίνωσε το Family Hub 2.0,
που αποτελεί την επόμενη γενιά
του βραβευμένου ψυγείου της.

Νέες φορητές συσκευές
και υπολογιστές 

Τέλος, φέτος στη CES, η
Samsung παρουσίασε την
επόμενη γενιά mobile com-
puting με ένα εύρος νέων
premium Η/Υ, που αντανα-
κλούν τη δέσμευση της εται-
ρείας στο σχεδιασμό και την
άριστη κατασκευή. Ανάμεσά
τους συμπεριλαμβάνονται το
Chromebook Plus και
Chromebook Pro, το 15’’
Notebook 9 με ξεχωριστό
GPU, καθώς και το πρώτο
gaming laptop της Samsung,
το Notebook Odyssey.  

Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη τύπου της εταιρίας στη CES 2017.

Notebook Odyssey

Notebook 9



www.sony.gr 

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν στα χέρια τους τα προ-
ϊόντα από την ευρεία γκάμα της Sony, που περιλαμβάνει από προϊόντα οι-
κιακής ψυχαγωγίας, όπως τηλεοράσεις και εξοπλισμό ήχου 4Κ HDR, με
λεπτομερή, τρισδιάστατη ακουστική, μέχρι φωτογραφικές μηχανές, βιντεο-
προβολείς, και παιχνιδομηχανές, και όλα αυτά είναι σχεδιασμένα, ώστε
να ενισχύσουν τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να
απολαύσουν το περιεχόμενο της ψυχαγωγίας που τους ενδιαφέρει, βιώ-
νοντας πρωτόγνωρα συναισθήματα. 

Στη συνέντευξη Τύπου της Sony, που διεξήχθη την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου,
ο Πρόεδρος και CEO της Sony Corporation κ. Kazuo Hirai ανέβηκε στη
σκηνή παρουσιάζοντας στο κοινό τον ολοένα αυξανόμενο κόσμο προϊόν-
των και περιεχομένου με υποστήριξη HDR, ξεκινώντας με την αποκάλυψη

της σειράς Α1, της πρώτης σειράς τηλεοράσεων 4K BRAVIA OLED, που
κυκλοφόρησε ποτέ η Sony. Στη συνέχεια, ο ίδιος μίλησε για το ευρύ
φάσμα των προϊόντων της Sony που εμπλουτίζουν την καθημερινή ζωή των
καταναλωτών, τους εμπνέουν και ικανοποιούν την περιέργειά τους, καθώς
και για τις πρωτοβουλίες της εταιρείας, που σκοπό έχουν να διευρύνουν
τις δυνατότητες στον τομέα των καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών.  

Προϊόντα που παρουσιάστηκαν
Η νέα σειρά Α1 τηλεοράσεων BRAVIA OLED ενσωματώνει ό,τι καλύτερο
διαθέτει η μοναδική τεχνολογία ποιότητας εικόνας της Sony, συμπεριλαμ-
βανομένου του 4Κ ΗDR επεξεργαστή X1 Extreme, που χαρακτηρίζεται ως
η ναυαρχίδα της σειράς ZD9. Η σειρά BRAVIA XE93 των 4K HDR τηλεο-
ράσεων διαθέτει την μοναδική και προηγμένη τεχνολογία Slim Backlight

Drive+(plus), που ανεβάζει τη φωτεινότητα και την αντίθεση σε ακόμη με-
γαλύτερα ύψη. Στον τομέα του εξοπλισμού του ήχου, η Sony ανακοίνωσε
μια γκάμα νέων προϊόντων, εξοπλισμένων με τα πιο τελευταία τεχνολογικά
επιτεύγματα, για να σας προσφέρουν μεγαλύτερη απόλαυση με την τεχνο-
λογία 4K HDR. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η νέα ναυαρχίδα της Sony, η
μπάρα ηχείων HT-ST5000. 
Εκτός από τα παραπάνω, η Sony θα επιδείξει την αντιστοίχιση των προϊόν-
των ήχου συμβατών με Wi-Fi και των Android τηλεοράσεων 4K HDR, οι
οποίες είναι συμβατές με Google Home που λειτουργεί με Google Assis-
tant. Mε μια απλή φωνητική εντολή, μπορείτε εύκολα να κάνετε streaming
σε μουσική μέσω των συνδεδεμένων συσκευών ήχου σε πολλά δωμάτια,
ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο YouTube και σε μουσικές υπηρεσίες από
την τηλεόρασή σας.

Η SONY ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ CES 2017
2017

Στο περίπτερο της Sony φέτος αναδείχτηκαν οι τελευταίες προσφορές και πρωτοβουλίες της εταιρείας, εστιάζοντας
πρωταρχικά σε προϊόντα με υποστήριξη τεχνολογίας HDR (Υψηλό Δυναμικό Εύρος).

VPL-VZ1000ES HT-ST5000Tεχνολογία Slim Backlight Drive+(plus)



Προϊόντα Εικόνας και Λύσεις 
Στον τομέα της εικόνας, η Sony εργάζεται για να
παρέχει μια ολοκληρωμένη νέα σειρά τεχνολο-
γιών και λύσεων end-to-end, από πηγή φωτισμού,
φακούς και αισθητήρα εικόνας μέχρι επεξεργα-
σία εικόνας, μετάδοση ΙΡ και προβολή. Στο περί-
πτερο, παρουσιάστηκαν κυρίως τα καταναλωτικά
προϊόντα εικόνας της Sony. 

O νέος βιντεοπροβολέας εξαιρετικά κοντινής
απόστασης με πηγή φωτός laser VPL-VZ1000ES,
που ανακοινώθηκε στη CES 2017 έχει να επιδεί-
ξει ένα σχεδιασμό που εξοικονομεί χώρο και χω-
ράει άνετα σε κάθε καθιστικό, διευκολύνοντάς
σας να απολαμβάνετε την εικόνα 4Κ HDR σε μια
μεγάλη οθόνη. Διαθέτει έναν φακό εξαιρετικά
κοντινής απόστασης, και μπορεί να προβάλει από
τόσο κοντά όσο 6 ίντσες από την επιφάνεια της
οθόνης.

Η Sony παρουσίασε επίσης, τα τελευταία προ-
ϊόντα της στον τομέα της οπτικής απεικόνισης που
θέτουν την εξέλιξη σε ταχύτητα. Σε αυτά τα προ-
ϊόντα περιλαμβάνεται και η α6500, η κορυφαία

φωτογραφική μηχανή χωρίς καθρέπτες με αισθη-
τήρα APS-C, με δυνατότητα συνεχούς λήψης
μέχρι 11fps και εξοπλισμένη με σύστημα σταθε-
ροποίησης εικόνας 5 αξόνων και έλεγχο με
οθόνη αφής ΑF, καθώς και η προηγμένης τεχνο-
λογίας compact φωτογραφική μηχανή RX100 V
με δυνατότητα συνεχούς λήψης μέχρι 24 fps και
εγγραφή σε super slow motion. 

Στον τομέα του ραδιοτηλεοπτικού εξοπλισμού,
που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία περιεχομέ-
νου 4Κ, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ζωντα-
νές αθλητικές αναμεταδόσεις, η Sony
παρουσίασε προϊόντα που προτείνουν νέες και
μοναδικές εμπειρίες βιντεοσκόπησης, μεταξύ των
οποίων είναι και το σύστημα της live κάμερας,
HDC-4800, που μπορεί να βιντεοσκοπεί σε
4K/8x super slow motion και η επαγγελματική
οθόνη PVM-X550 55” 4K OLED. 

Παιχνίδια και Δίκτυα 
Το PlayStation VR είναι ένα σύστημα εικονικής
πραγματικότητας (VR) που μεταφέρει το PS4 στο
επόμενο επίπεδο καθήλωσης και εμπλουτίζει την

εμπειρία gaming. Οι επισκέπτες στο περίπτερο της Sony είχαν τη δυνατότητα να
απολαύσουν ένα πραγματικό προσομοιωτή οδήγησης σε VR με το «Gran Tur-
ismo Sport», χρησιμοποιώντας το PlayStation VR, καθώς και μια VR διαστημική
περιπέτεια με το «Farpoint», αξιοποιώντας το PlayStation VR Aim Controller για
να κατατροπώσουν τους εχθρούς. 

Life Space UX
Σύμφωνα με την έννοια του Life Space UX, ο στόχος του είναι να βιώσετε μονα-
δικές εμπειρίες και να μεταμορφώσετε εύκολα το χώρο που ζείτε. Σε αυτή την
κατηγορία η Sony παρουσίασε για πρώτη φορά ένα εννοιολογικό μοντέλο που
ονομάζεται «New 4K Projector -It’s all here-» (Νέοι 4Κ Βιντεοπροβολείς – Είναι
όλοι εδώ), το οποίο προτείνει νέες προσεγγίσεις με ποικίλο περιεχόμενο όπως
βιβλία, ταινίες και μουσική. 

α6500
RX100 V 



Μανώλης Καραταράκης, Εξάρχεια

www.blankwallgallery.com

Για πολλούς φωτογράφους έχει
γίνει καθημερινή συνήθεια να πε-
ριφέρονται στην πόλη με μία μη-
χανή στο λαιμό ψάχνοντας για το
πρόσωπο ή την κατάσταση που θα
τους τραβήξει την προσοχή. Τα
πάντα γύρω μας έχουν τη δικιά
τους ζωή και διηγούνται τη δική
τους ιστορία, φτάνει κάποιος να
αφιερώσει το χρόνο που χρειάζε-
ται για να αναδείξει την ομορφιά
της στιγμής. Πολλές φορές χωρίς
την παρουσία του φωτογράφου
και της φωτογραφικής μηχανής, σί-
γουρα αυτή η ομορφιά θα είχε
χαθεί. 

Πολλά στοιχεία για τη ζωή σε
κάθε πόλη αποκαλύπτονται μέσα

από τις φωτογραφίες και την απει-
κόνιση στιγμών της καθημερινότη-
τας. Κάποιες από αυτές είναι
οικείες και κάποιες εντελώς ξένες
προς εμάς. Αυτό είναι που κάνει
όμως τόσο ενδιαφέρουσα τη φω-
τογραφία δρόμου. 

Πενήντα τέτοιου είδους φωτογρα-
φίες από διάφορα μέρη της γης,
τραβηγμένες από είκοσι φωτογρά-
φους, φιλοξενούνται στη Black
Wall Gallery από τις 7 και μέχρι
τις 20 Ιανουαρίου παρουσιάζοντας
μία ποικιλία καταστάσεων με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον.

Η φωτογραφία δρόμου καταφέρνει πάντα να εκ-
πλήσσει και να προσελκύει τόσο τους φωτογρά-
φους όσο και τους θεατές. Είναι σα μία κρυφή
ματιά στις ψυχές των ανθρώπων που κυκλοφο-
ρούν στην πόλη. 

STREET 
PHOTOGRAPHY

Susana Cabanero, Ισπανία



Καλλιτέχνες που συμμετέ-
χουν:
Alan McQuillan # Αγγλία
Anestis Panagopoulos # Ελλάδα
Angelos Nikolopoulos # Ελλάδα
αRitsos # Ελλάδα
Benita VanWinkle # Η.Π.Α.
Bruce Berkow # Η.Π.Α.
Chara Alexiadou # Ελλάδα
Chara Gatsiou # Ελλάδα
Danielle Goldstein # Η.Π.Α.
David Morel # Η.Π.Α.

Farzad Hosseini Abdollahi #
Ιράν
Georg Worecki # Γερμανία
James Niven # Αυστραλία
Jolanta Mazur # Μαλαισία
Margrieta Jeltema # Ολλανδία
Mark St. John Qualter # Αγγλία
Susan Bowen # Η.Π.Α.
Susana Cabanero # Ισπανία
Terry Thorpe # Ταϋλάνδη
Wil Scott # Η.Π.Α.

INFO
Χώρος: Blank Wall Gallery
Φωκίωνος Νέγρη 55, 
Κυψέλη
Tηλ.: 2114052138 

Επιμέλεια έκθεσης: 
Μάρκος Δολόπικος

Διάρκεια: Μέχρι 
20 Ιανουαρίου 2017

Είσοδος Ελεύθερη

Benita VanWinkle, Η.Π.Α.




