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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΩΡΟΥ 01. Tablet Bitmore GTab712T 8GB Black 7.0''

Ένα ευέλικτο tablet με οθόνη 7 ιντσών, τετραπύρηνο επεξεργαστή για άπλετη ισχύ όταν το χρειάζεστε και
Android 7.1 Nougat για κορυφαία αποδοτικότητα.
Ÿ Μέγεθος οθόνης: 7.0''
Ÿ Συνδεσιμότητα: WiFi
Ÿ Χωρητικότητα: 8 GB
Ÿ Μνήμη RAM: 1 GB
Ÿ GPS: Όχι
Ÿ Εγγύηση: 1 έτος
Ÿ Μικτό βάρος: 0,59 Kg
Η νέα γενιά Bitmore tablets είναι εδώ!
Με ισχυρούς επεξεργαστές και εντυπωσιακά μενού, χαρίζουν υψηλές επιδόσεις σε συνδυασμό με κορυφαία
ευχρηστία και άνεση σε καθημερινή χρήση, όπως το GTAB712T!
Ένα ευέλικτο tablet με οθόνη 7 ιντσών, τετραπύρηνο επεξεργαστή για άπλετη ισχύ όταν το χρειάζεστε
και Android 7.1 Nougat για ολόφρεσκα μενού που προσφέρουν κορυφαία αποδοτικότητα και...ψυχαγωγία
φυσικά, κάθε στιγμή της ημέρας!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 0€
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΩΡΟΥ 02 Mi Home Security Camera 360 1080p 2019 Edition

Η Mi Home Security Camera 360 1080p είναι μια οικονομική λύση οικιακής παρακολούθησης.
ŸΚατασκευαστής: Xiaomi
ŸΕγγύηση: 2 έτη
ŸΜικτό βάρος: 0,408 Kg
Η κάμερα ασφαλείας της Xiaomi είναι μια οικονομική λύση οικιακής παρακολούθησης, η οποία διαθέτει
πληθώρα χαρακτηριστικών.
Όπως συμβαίνει και με όλα τα έξυπνα προϊόντα της Xiaomi, η Mi Camera 360 ενσωματώνει καινοτόμες
τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, προσφέρει ολοκληρωμένη ασφάλεια, καθώς περιστρέφεται 360 μοίρες και
κινείται κάθετα για παρακολούθηση 110 μοιρών. Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να την τοποθετήσετε σε μια
επίπεδη επιφάνεια ή στον τοίχο σας για καλύτερα αποτελέσματα.
Η Mi κάμερα προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας, καθώς τα 2.0MP και η ανάλυση 1080p εγγυώνται πως
ακόμα και οι απομακρυσμένοι χώροι θα εμφανίζονται καθαρά και με λεπτομέρειες. Παράλληλα, το διάφραγμα
f2.1 και η λειτουργία Night Vision με υπέρυθρες αυξάνουν σημαντικά την ορατότητα στο σκοτάδι.
Επιπλέον, η ειδοποίηση ανίχνευσης κίνησης με ΑΙ, σημαίνει πως η κάμερά σας θα καταλάβει πότε θα πρέπει
να σας ειδοποιήσει για κάποιο περιστατικό, άμεσα στο κινητό σας. Η επικοινωνία με την οικογένειά σας
γίνεται ακόμα πιο απλή, χάρη στο χαρακτηριστικό αμφίδρομης ομιλίας μέσω της κάμερας.
Η τεχνολογία κωδικοποίησης video H.265 επιτρέπει ακόμα πιο ομαλό streaming και μειώνει το απαραίτητο
για τη λειτουργία bandwidth χωρίς παραχωρήσεις στο θέμα των λεπτομερειών. Τέλος, η Mi κάμερα
υποστηρίζει το σύστημα αποθήκευσης NAS, ενώ η συσκευή διαθέτει θύρα για micro SD κάρτα ως και 64GB.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 0€
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΩΡΟΥ 03 Xiaomi Mi Smart Band 4

Amoled οθόνη
Το Mi Band 4 έρχεται με έγχρωμη οθόνη, μεγαλύτερη κατά 39,9% από τον προκάτοχο του, τεχνολογίας
AMOLED. Είναι φωτεινότερη και μπορείς να δεις ειδοποιήσεις, SMS, ακόμα και το τραγούδι που παίζει το
smartphone σου. Έτσι έχεις στον καρπό σου το κέντρο επικοινωνίας σου μέσα από το Mi Band 4, το οποίο,
με τη μεγάλη έγχρωμη φωτεινή ευνάγνωστη οθόνη του, σου επιτρέπει να έχεις τα χέρια σου ελεύθερα για
οτιδήποτε άλλο.
Βελτίωσε τη φυσική σου κατάσταση
Το Mi Band 4 είναι μαζί σου σε κάθε βήμα, σε κάθ δραστηριότητα σου. Όποια και αν είναι η δραστηριότητα
σου, πεζοπορία, τρέξιμο, battle ropes, ποδηλασία ή κολύμπι, το Mi Band θα σε υποστηρίξει και θα σε βοηθήσει
να βελτιώσεις την αποτελεσματικότητα σου και έτσι τη φυσική σου κατάσταση.
Όλα βρίσκονται στο χέρι σου
Το Mi Band 4 προβάλλει σε πραγματικό χρόνο τη διάρκειας άσκησης, τα βήματα, τον καρδιακό παλμό και
πολλά δεδομένα άθλησης. Οι ειδοποιήσεις έρχονται απευθείας στον καρπό σου, βλέπεις μηνύματα,
εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις εφαρμογών με μια μόνο ματιά. Έτσι ανά πάσα στιγμή γνωρίζεις όχι
μόνο το επίπεδο της φυσικής σου κατάστασης, αλλά έχεις με μια ματιά τον έλεγχο της επικοινωνίας σου.
Αδιάβροχο
Το νέο Mi Band 4 είναι σχεδιασμένο για να αντέχει ακόμα και κάτω από το νερό μιας και διαθέτει αδιάβροχη
πιστοποίηση για βάθος έως και 50 μέτρων (5 Atm). Έτσι σου δίνει τη δυνατότητα να το έχεις μαζί σου ακόμα
και όταν πηγαίνεις για κολύμβηση, στο ντους, αλλά και σε καθημερινές οικιακές εργασίες χωρίς το φόβο ότι
θα πάθει κάποια ζημιά.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 0€
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΩΡΟΥ 04 Έξυπνη ζυγαριά – λιπομετρητής Xiaomi

Η έξυπνη ζυγαριά της Xiaomi σας επιτρέπει να καταγράψετε με ακρίβεια 10 τύπους φυσικών δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένου του βάρους, της μυϊκής μάζας, του βασικού μεταβολισμού, του βαθμού
σπλαχνικού λίπους, της οστικής μάζας, του ποσοστού λίπους, της μορφής του σώματος και της σωματικής
επίδοσης.
Η Mi Body Composition Scale 2 θα ελέγχει σε σταθερή βάση την πρόοδό σας, καθώς αναγνωρίζει τον
τύπο του σώματός σας: υπέρβαρος, κανονικός, αδύνατος κ.ο.κ. Μία μέτρηση μπορεί ταυτόχρονα να
αναλύσει συνολικά 10 τύπους φυσικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του βάρους, της μυϊκής μάζας,
του βασικού μεταβολισμού, του βαθμού σπλαχνικού λίπους, της οστικής μάζας, του ποσοστού λίπους,
της μορφής του σώματος και της σωματικής επίδοσης.
Επιπλέον, όταν η ζυγαριά χρησιμοποιείται από πολλά πρόσωπα, μπορεί να εντοπίσει έως και 16
διαφορετικά προφίλ, καταγράφοντας τα δεδομένα τους αντίστοιχα, αλλά και αποθηκεύοντας
απεριόριστα δεδομένα βάρους.
Η Mi Body Composition Scale 2 χρησιμοποιεί εξ ολοκλήρου υλικό ABS, το οποίο είναι άθραυστο,
ανθεκτικό σε δύσκολες συνθήκες, αντιδιαβρωτικό, ενώ η επιφάνεια του έχει υποστεί αντιολισθητική
επεξεργασία, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ατυχημάτων. Από το πλάι, είναι λεπτότερη ακόμα από τη
διάμετρο ενός κοινού κέρματος, καθώς το λεπτότερο μέρος της ζυγαριάς είναι μόλις 14,75 χιλιοστά, ώστε
να την τοποθετήσετε οπουδήποτε στο σπίτι.
Η επιφάνειά της είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας γυαλί, στο οποίο θα βρείτε την "κρυφή"
LED οθόνη που εμφανίζει τις μετρήσεις και τις πληροφορίες. Όταν δεν έχει βάρος επάνω της, θα έχετε
μπροστά σας την καθαρή επιφάνεια της ζυγαριάς, ενώ όταν έχει βάρος, τα δεδομένα θα εμφανιστούν
στο panel με ακρίβεια.
Εφόσον συνδεθείτε με το Mi Fit APP, όλα τα δεδομένα ζυγίσματος θα μεταφορτωθούν αυτόματα για
να είναι πάντα διαθέσιμα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 0€
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