
  



FEATURE

ΤΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΚΙΔΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ 

ΣΤΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ 
ΣΤΟ ATHENS METRO MALL ΚΑΙ  
ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΟ, ΠΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ, ΠΙΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.
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SMARTER HOME

Sony 
PlaySta-
tion 4 
Pro
Το έξυπνο 

σπίτι πρέπει να είναι όχι μόνο 
λειτουργικό, αλλά και κέντρο 
ψυχαγωγίας. Απολαύστε 
κορυφαία γραφικά, 
συναρπαστικούς τίτλους και 
multimedia στην ισχυρότερη 
κονσόλα της Sony. 
€409, SONY.GR

D-Link DSL-3682 Wireless 
AC750 Dual-Band VDSL/
ADSL Modem Router
Κανένα έξυπνο σπίτι δεν μπορεί να 
λειτουργήσει χωρίς Internet. Δώστε 
σε όλες τις συσκευές σας ταχύτατη 

σύνδεση, με ένα VDSL router συμβατό με τα πιο 
σύγχρονα πρωτόκολλα και τεχνολογίες. 
€69,90, D-LINK.GR

Philips Hue Lightstrip 
Plus 2m
Η πιο ευέλικτη πηγή φωτός. 
Διαμορφώστε την ταινία 
σχεδόν σε όποια μορφή 

θέλετε –ή επεκτείνετέ την– και “βάψτε” τους 
τοίχους σας με 16 εκατομμύρια χρώματα! Εμείς την 
τοποθετήσαμε πίσω από το έπιπλο της τηλεόρασης.
€79,95, PHILIPS.GR

D-Link 
Music 
Everywhere 
DCH-M225

Συνδέστε το με το παλιό
[ή καινούριο] στερεοφωνικό 
του καθιστικού και απολαύστε 
μουσική από το tablet 
ή το κινητό σας.
€54,90, D-LINK.GR

D-Link 
Smoke 
detector 
DCH-Z310

Ο ενσωματωμένος συναγερμός 
σάς ειδοποιεί στο κινητό σε 
περίπτωση εμφάνισης καπνού, 
ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιεί 
τις διασυνδεδεμένες κάμερες.
€74,90, D-LINK.GR

Sony 
PlaySta-
tion VR
Συνδυάστε 
την κονσόλα 

PlayStation 4 Pro με το headset 
εικονικής πραγματικότητας 
PlayStation VR, και ανοίξτε 
την πόρτα για άλλες διαστάσεις, 
από την άνεση του σαλονιού 
σας. Θα το ευχαριστηθεί 
ολόκληρη η οικογένεια. 
€409, SONY.GR

Philips Hue 
Phoenix
Χάρη στη 3D 
υφή του, δίνει 
στο φως μια 

ευχάριστη διάχυση. 
Το εξαγωνικό σχέδιο της 
επιφάνειας που καλύπτει τον 
λαμπτήρα συλλαμβάνει και 
αντανακλά το φως 
καθιστώντας το εντυπωσιακό, 
ακόμα κι όταν είναι σβηστό.
€179,95, PHILIPS.GR
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D-Link 

AC1200

Wi-Fi Range 

Extender 

DAP-1620

Ενισχύει και 
επεκτείνει την κάλυψη 
του Wi-Fi για να μπορείτε 
να συνδέσετε τις έξυπνες 
συσκευές του σπιτιού σας 
χωρίς πρόβλημα, ακόμη 
κι αν βρίσκονται μακριά 
από το router.
€64,90, D-LINK.GR

Sony Xperia XZ 

Premium

Ο έλεγχος του smart 
home είναι στην 
παλάμη σας, χάρη σε 
ένα smartphone και 

τις απαιτούμενες εφαρμογές. 
Το συγκεκριμένο όμως 
αποτελεί και την κορυφαία 
πρόταση της Sony Mobile, με 
οθόνη 4Κ και εκπληκτική 
κάμερα Motion Eye. 
€769, SONYMOBILE.GR

Philips Hue 
Beyond 
Αλλάξτε την 
ατμόσφαιρα 
οποιουδήποτε 
δωματίου, μέσα 

από τη δύναμη του φωτός. 
Διαθέτει δύο ανεξάρτητες πηγές 
φωτισμού για να δημιουργήσετε 
ένα τεράστιο μείγμα χρωμάτων 
ανάλογα με το πώς αισθάνεστε.
€299,95, PHILIPS.GR

D-Link Siren 

DCH-Z510

Με έξι 
διαφορετικούς 

ήχους για κάθε ξεχωριστό 
λόγο ειδοποίησης, η έξυπνη 
κάμερα συνδυάζεται ιδανικά 
με τους ανιχνευτές ασφαλείας 
του έξυπνου σπιτιού σας.
€74,90, D-LINK.GR

D-Link Door & 

Window sensor 

DCH-Z110

Τοποθετείται 
στα παράθυρα 
[ή στις πόρτες] του 

σπιτιού και ενεργοποιεί τις 
κάμερες ή ανάβει τα φώτα σε 
περίπτωση παραβίασης.
€54,90, D-LINK.GR

D-Link HD 

180-Degree 

Wi-Fi Camera 

DCS-960L

Είναι ιδανική 
για το γραφείο 

ή άλλα δωμάτια, αφού ο φακός 
της καλύπτει 180°. Βλέπει 
ακόμα και στο απόλυτο σκοτάδι 
χάρη στα ενσωματωμένα
IR LED.
€199,90, D-LINK.GR

Philips Hue 

Bridge

Το μόνο που 
χρειάζεστε 
για να 

ρυθμίσετε τις Hue συσκευές 
σας! Είναι ο εγκέφαλος που 
σας επιτρέπει να ελέγχετε από 
το tablet ή το κινητό όλα 
τα προϊόντα μέσω της 
εφαρμογής Philips Hue.
€59,95, PHILIPS.GR

Philips Hue Iris

Επιλέξτε στο app 
μέσα από 
16 εκατομμύρια 

χρώματα, ανάλογα με 
τη διάθεσή σας, για να δώσετε 
στους τοίχους σας διαφορετικές 
αποχρώσεις. Η διαφανής βάση 
επιτρέπει στο φως να ξεφεύγει 
παιχνιδίζοντας στον χώρο.
€79,95, PHILIPS.GR
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D-Link EyeOn 

Baby Monitor 

HD 360 

DCS-855L

Ιδανικά 
τοποθετείται στο παιδικό 
δωμάτιο και παρακολουθεί 
το μωρό σας για να επέμβετε 
όποτε χρειαστεί. Ανιχνεύει 
επίσης κίνηση και ήχους.
€199,90, D-LINK.GR

D-Link Wi-Fi Motion sensor 

DCS-S150

Μόλις μπείτε στο υπνοδωμάτιο, 
το φωτιστικό θα ανάψει αυτόματα. 
Συνδεδεμένος σε ένα D-Link Smart 

Plug, ο ανιχνευτής κίνησης κάνει τα πάντα χωρίς 
να κουνήσετε ούτε ένα δάχτυλο. 
€54,90, D-LINK.GR

D-Link Wi-Fi 
Smart Plug 
DSP-W215
Ενεργοποιήστε 
ή απενεργοποιήστε 

τις ηλεκτρικές σας συσκευές 
από όπου κι αν βρίσκεστε, 
μέσω κινητού ή tablet. Έχει και 
αισθητήρα υπερθέρμανσης για 
τις ευαίσθητες συσκευές.
€54,90, D-LINK.GR

Philips Hue White and 

Color Ambiance E27 

Starter Kit

Το μόνο που έχετε να κάνετε 
είναι να αντικαταστήσετε τις 

παλιές σας λάμπες σε οποιοδήποτε φωτιστικό. 
Δημιουργήστε μια ατμόσφαιρα όπως δεν την είχατε 
φανταστεί και χρησιμοποιήστε το κινητό σας ή 
το tablet ως τηλεχειριστήριο μέσω της εφαρμογής. 
€199,95, PHILIPS.GR

D-Link Wi-Fi 

Water Sensor 

DCH-S160

Ανιχνεύει διαρροές 
νερού πριν 
εξελιχθούν σε 

πλημμύρα. Τοποθετήστε 
το στο παράθυρο, στο υπόγειο 
ή κοντά στο πλυντήριο για να 
έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. 
€79,90, D-LINK.GR

Philips Hue 

Motion 

Sensor

Συνδέστε 
τον αισθητήρα 

κίνησης μέσω της εφαρμογής 
Hue και ενεργοποιήστε 
τα φώτα αυτόματα όταν 
εισέρχεστε σε ένα δωμάτιο. 
Είναι η ιδανική συσκευή 
για τον διάδρομο, το μπάνιο 
ή το υπόγειο του σπιτιού σας.
€39,95, PHILIPS.GR

Philips Hue 

Dimmer 

Switch

Ρυθμίστε 
την ένταση ή 
ενεργοποιήστε 

την αγαπημένη σας σκηνή 
φωτισμού. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ένας 
κανονικός διακόπτης τοίχου 
ή ακόμα και σαν τηλεχειριστήριο, 
αφού λειτουργεί αυτόνομα 
με μπαταρία. 
€24,95, PHILIPS.GR

Οι τηλεοράσεις Sony που τοποθετήθηκαν στο Smarter Home μάς διατέθηκαν από τα καταστήματα Public [public.gr] 
Δείτε την πλήρη γκάμα των έξυπνων προϊόντων Philips Hue στο meethue.com 

Τα έπιπλα, ο εξοπλισμός και τα είδη διακόσμησης μας διατέθηκαν από τα καταστήματα Διάφανο [diafano.gr] 
Την επιμέλεια σχεδιασμού του χώρου και της διακόσμησης είχε το γραφείο Lime Deco [limedeco.gr] 
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D-Link PowerLine 

Wireless AC1200 

Gigabit Starter Kit 

DHP-W611AV

 Επεκτείνετε την κάλυψη 
του ενσύρματου δικτύου 

σας και ενισχύστε το σήμα του Wi-Fi σε όλο το 
σπίτι, χωρίς καλώδια, μέσω  του δικτύου ρεύματος.
€119,90, D-LINK.GR

Philips Hue Bloom

Ο ιδανικός τρόπος για να 
κάνετε πιο έντονη την 
παρουσία του αγαπημένου 
σας πίνακα ή ενός 
συγκεκριμένου 

χαρακτηριστικού του σπιτιού σας. Δημιουργεί 
διάχυτο φωτισμό και μπορεί να τοποθετηθεί 
οπουδήποτε. 
€69,95, PHILIPS.GR

D-Link Home 

Monitor HD 

DCS-935L

Παρακολουθήστε 
σε ανάλυση 720p 
τι συμβαίνει στο 

σπίτι σας μέρα ή νύχτα, μέσω 
της εφαρμογής mydilink 
Home από οποιοδήποτε 
smartphone ή tablet.
€109,90, D-LINK.GR

Vero V142 
Notebook
Ένα ποιοτικό, 
compact 
notebook που 

βασίζεται στον τετραπύρηνο 
Intel Atom X5-Z8350 1,8GΗz. 
Η ταχύτητά του και η ευελιξία 
του το καθιστούν ιδανικό 
για να γίνει το κέντρο ελέγχου 
του έξυπνου σπιτιού σας.
€247,75, OKTABIT.GR

D-Link

Monitor 360 

DCS-5010L

Παρακολουθήστε 
από κινητό 

ή το tablet ό,τι βλέπει το 
άγρυπνο μάτι της ασύρματης 
κάμερας. Διαθέτει λειτουργίες 
pan και tilt για να καλύπτει 
μεγαλύτερους χώρους.
€119,90, D-LINK.GR

Philips Hue 

Tap switch

Ένας 
ασύρματος 
διακόπτης που 
μπορεί να 
ενεργοποιήσει 

τα προσωποποιημένα 
προγράμματα που έχετε 
δημιουργήσει. Μπορείτε να 
τον εγκαταστήσετε παντού, 
αφού λειτουργεί χωρίς 
μπαταρία ή ρεύμα 
χρησιμοποιώντας κινητική 
ενέργεια!
€59,95, PHILIPS.GR

D-Link 

Connected 

Home Hub 

DCH-G020

Αποτελεί το 
κέντρο ελέγχου των διάφορων 
mydlink Home συσκευών σας, 
ενώ είναι κομψό και ταιριάζει 
σε κάθε χώρο. Με το 
ενσωματωμένο πρωτόκολλο 
HNAP της D-Link, προσφέρει 
μέγιστη ασφάλεια. 
€74,90, D-LINK.GR


