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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τα Apple iPad Air 2 θαη ην iPad mini 3 είλαη ζηα Public! 

Πην ιεπηά, πην ειαθξηά θαη πην γξήγνξα από πνηέ, ην iPad Air 2 θαη ην iPad mini 3 

ζαο  πεξηκέλνπλ λα ηα αλαθαιύςεηε ζηα θαηαζηήκαηα Public θαη ζην Public.gr!  

iPad Air 2 

Με πάρνο κόιηο 6,1 ρηιηνζηά θαη αηζζεηήξα αλαγλώξηζεο απνηππσκάησλ Touch ID,  

ην iPad Air 2 ελζσκαηώλεη anti-reflective επηθάιπςε ζηελ νζόλε θαη επεμεξγαζηή 

A8X, κηα ηαρύηεξε έθδνζε ηνπ επεμεξγαζηή ησλ ηειεπηαίσλ iPhone 6 θαη iPhone 6 

Plus. Τν ιεπηόηεξν iPad πνπ ππήξμε πνηέ δηαζέηεη νπίζζηα θάκεξα 8 Megapixel πνπ 

κπνξεί πιένλ λα θαηαγξάςεη slow-motion βίληεν ζηα 120 frames per second, ελώ ε 

εκπξόζζηα θάκεξα αλαβαζκίζηεθε γηα λα δέρεηαη πεξηζζόηεξν θσο θαη λα ιακβάλεη 

selfies ζε γξήγνξε δηαδνρή. Με νζόλε Retina ησλ 9.7 ηληζώλ, αλάιπζεο 2048 x 1536, 

ππνζηεξίδεη ηαρύηεξα δίθηπα Wi-Fi γηα απίζηεπηεο ηαρύηεηεο. 

iPad mini 3 

Με πάρνο κόιηο 7.5 ρηιηνζηά ελζσκαηώλεη αηζζεηήξα Touch ID, ελώ ηξέρεη ην πην 

πξνεγκέλν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, ην iOS 8. Με δηπύξελν 

επεμεξγαζηή A7, κία νπίζζηα θάκεξα 5 Megapixel πνπ κπνξεί λα θαηαγξάςεη βίληεν 

Full HD 1080p ζηα 30 frames per second, θαη εκπξόζζηα θάκεξα 1.2 Megapixel, 

κπνξεί λα ιακβάλεη selfies αθόκα θαη ζε ζπλζήθεο ρακεινύ θσηηζκνύ. Με νζόλε 

Retina ησλ 7.9 ηληζώλ, αλάιπζεο 2048 x 1536 ην iPad mini 3 ππνζηεξίδεη ηαρύηεξα 

δίθηπα Wi-Fi θαη 4G LTE γηα απίζηεπηεο ηαρύηεηεο. 

Τελ πιήξε ζεηξά πξνϊόληωλ iPad κπνξείηε λα ηα βξείηε ζηα θαηαζηήκαηα 

Public θαζώο θαη ζην Public.gr από 269€* καδί κε ηελ κεγαιύηεξε γθάκα ζε 

αμεζνπάξ! 

Επηιέμηε ηα λέα αμεζνπάξ Apple θαζώο & άιια αμεζνπάξ, πνπ είλαη θαηάιιεια γηα 

ηηο δύν λέεο ζπζθεπέο Αpple θαη μερσξίζηε κε κνλαδηθά gadgets πνπ ηξαβνύλ ηελ 

πξνζνρή!  

Αλάκεζα ζηα αμεζνπάξ ζα βξείηε βάζεηο, θνξηηζηέο, power banks, γξαθίδεο, 

headphones θαη speakers θαη κηα κεγάιε πνηθηιία πξντόλησλ πνπ αλαλεώλεηαη 

θαζεκεξηλά, ηθαλνπνηώληαο αθόκα θαη ηνπο πην απαηηεηηθνύο gadget-αθεδεο! 

Καη κελ μερλάηε όηη κπνξείηε λα θάλεηε δηθή ζαο ηελ πνιππόζεηε ζπζθεπή αιιά θαη 

ό,ηη ρξεηάδεζηε γηα λα ηελ εμνπιίζεηε κε ζηπι ζε πην νηθνλνκηθή  ηηκή επηιέγνληαο 

ην παθέην ζύλδεζεο Wind πνπ ζα βξείηε ζηα Public. 

 Θέιεηο λα έρεηο πξώηνο ην iPad Air 2 θαη ην iPad mini 3. Θέιεηο Public. 

* Η τιμή αφορά το μοντέλο iPad mini 
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