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Μνλαδηθό 3D ππεξζέακα γηα πξώηε θνξά ζηελ Ειιάδα  

ζην Public Γιπθάδαο! 
 

Πξώηα ζηα Public ε επίζεκε παξνπζίαζε ησλ λέσλ Samsung 

Galaxy S6 & S6 edge από ηα Public θαη ηε Samsung  
 

Η θαληαζκαγνξηθή εθδήισζε ησλ Public θαη ηεο Samsung πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

θαηάζηεκα ηεο Γιπθάδαο κε αθνξκή ηελ παξνπζίαζε ησλ λέσλ Samsung Galaxy 

S6 & S6 edge!  

Τηκώληαο ηελ παξάδνζε ησλ Public λα ππεξεηνύλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ state 

of the art ηερλνινγία, πξσηνηύπεζαλ θαη πάιη, πξνζθέξνληαο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηε Samsung έλα κνλαδηθό ηξηζδηάζηαην ππεξζέακα πνπ πξνβιήζεθε γηα πξώηε 

θνξά ζηελ Ειιάδα.  

Η ηξηζδηάζηαηε πξνβνιή, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξώηε θνξά ζηε ρώξα καο, 

ράξηζε κηα αλεπαλάιεπηε εκπεηξία ζε όζνπο βξέζεθαλ ζην θαηάζηεκα, θαζώο ε 

όςε ηνπ θηεξίνπ κεηακνξθσλόηαλ ζπλερώο ζε κηα άιιε παξάιιειε 

πξαγκαηηθόηεηα, κέζα από εληππσζηαθά εθέ, αλαδεηθλύνληαο αθόκε κηα θνξά 

ηελ πξσηνπνξία ησλ Public ζηνλ ρώξν ηεο ηερλνινγίαο.   

Τα απνθαιππηήξηα ησλ δπν θνξπθαίσλ  θηλεηώλ ηεο Samsung έγηλαλ παξνπζία 

εθπξνζώπσλ ηνπ Τύπνπ θαη ηνπ ρώξνπ ηνπ ζεάκαηνο. Επηπιένλ έθπιεμε ηεο 

βξαδηάο απνηέιεζε ε θιήξσζε ηξηώλ Samsung Galaxy S6 ζε ηξεηο  

ηπρεξνύο! 

Μηα ηέηνηα παξνπζίαζε αλέδεημε ηα κνλαδηθά ηερλνινγηθά θαη αηζζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ Samsung Galaxy S6, πνπ είλαη ηα πην εληππσζηαθά 

Samsung Galaxy πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πνηέ! Δηαζέηνπλ ηνλ ηέιεην ζπλδπαζκό 

γπαιηνύ θαη κεηάιινπ ζε έλα smartphone κε πςειέο επηδόζεηο αιιά θαη ρακειή 

θαηαλάισζε πνπ βγάδεη απίζηεπηεο θσηνγξαθίεο κόιηο ζε 0,7 δεπηεξόιεπηα.  
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Τα Samsung Galaxy S6 ππεξέρνπλ ζηα ζεκεία! Next is now! 

 Σπλδπάδνληαο πιηθά όπσο γπαιί θαη κέηαιιν, ην ζώκα ηεο ζπζθεπήο είλαη 

αλζεθηηθό ζε νηηδήπνηε κπνξεί λα ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

 Η έθδνζε Edge δεκηνπξγεί έλα εληππσζηαθό ραξαθηεξηζηηθό, αθνύ είλαη 

ε πξώηε ζπζθεπή ζηνλ θόζκν πνπ θέξεη θπξηή νζόλε θαη ζηηο δύν 

άθξεο ηνπ κπξνζηηλνύ ηκήκαηνο. 

 Από ην πιάη ηεο ζπζθεπήο κπνξείο λα έρεηο άκεζε πξόζβαζε ζηηο αγαπεκέλεο 

ζνπ επαθέο, λα βιέπεηο ηηο βαζηθέο εηδνπνηήζεηο ή θαη λα παξαθνινπζείο 

ελεκεξώζεηο γηα ηνλ θαηξό, ηηο εηδήζεηο, ηα tweets θηι. 

 Η εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο θάκεξαο γίλεηαη ηαρύηαηα, κόιηο ζε 

0,7 δεπηεξόιεπηα, θαη είλαη έηνηκε γηα ιήςε θσηνγξαθίαο θαη βίληεν άκεζα 

γηα λα κε ράζεηο θακία θαζεκεξηλή ζηηγκή (δηαζέηεη δύν θάκεξεο- 5MP θαη 

16MP!)  

 Μέζα ζε 80 ιεπηά ην θηλεηό κπνξεί λα γεκίζεη ηε κπαηαξία ηνπ θαη έηζη λα 

ρξεηαζηείο ζρεδόλ 33% ιηγόηεξν ρξόλν από ηα πξνεγνύκελα κνληέια.  

 Οη λέεο ζπζθεπέο ππνζηεξίδνπλ αζύξκαηε θόξηηζε κε ρξήζε όισλ ησλ 

θνξηηζηώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ηερλνινγίεο MPA θαη WPC.  

 Δηαζέηνπλ παλίζρπξν νρηαπύξελν επεμεξγαζηή Exynos Octa-core, 3GB 

RAM θαη ην Android 5.0 Lollipop θαη ζνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κε 

ρξεηάδεηαη λα αλαξσηεζείο πνηέ «Απηό κπνξώ λα ην θάλσ κε ην λέν ηνπ 

Samsung Galaxy S6;» 

 Με ηα Samsung Galaxy S6 όια είλαη πηζαλά αθνύ νη λαπαξρίδεο ηεο 

Samsung πξνζθέξνπλ 50% κεγαιύηεξε επίδνζε θαη 30% ρακειόηεξε 

θαηαλάισζε 

 

Public, ην ζσζηό κέξνο γηα θνξπθαίν smartphone. 
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