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σχέση µε το 2015. Ακόµα και η AMD που αντιµε-
τώπιζε διάφορα προβλήµατα ανταγωνισµού είδε 
τα έσοδα από τις κάρτες γραφικών να αυξάνονται 
κατά 50% εντός του προηγούµενου έτους. 
Και οι εταιρείες αυτές είναι µόνο οι πλέον γνω-
στοί «παίκτες» στον χώρο. Εταιρείες όπως οι 
Corsair και Cooler Master εξειδικεύονται σε 
cases, µνήµες και άλλα αξεσουάρ για να βοηθή-
σουν τους gamers να φτιάξουν τα δικά τους συ-
στήµατα. Η αγορά των enthusiasts είναι ένα από 
τα πλέον αναπτυσσόµενα segments στον χώρο 
του gaming και στη αγορά των gaming συστη-
µάτων. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε µια νέα 
γενιά gamers που αναγνωρίζουν την αξία που 
έχει ένα high-end σύστηµα. Οι καταναλωτές που 
ήταν έφηβοι στις απαρχές των home PCs στη 
δεκαετία του 1990, έχουν πλέον περάσει τα 30 
και δείχνουν έτοιµοι να ξοδέψουν χρήµατα για το 
χόµπι τους. Προσθέστε σε αυτό και τις ανερχόµε-
νες αγορές σε όλο τον κόσµο και ο αριθµός των 
game consumers παγκοσµίως έχει εκτιναχθεί 
σε µέχρι πρότινος εντυπωσιακά µεγέθη. 

Σύµφωνα τώρα µε την IDC, και τα αποτελέσµατα 
του δευτέρου τριµήνου του 2028, οι πωλήσεις 
των παραδοσιακών PCs (desktop, notebooks 
και workstations) ανήλθαν στα 62,3 εκατοµµύρια 
τεµάχια, καταγράφοντας µια ετήσια αύξηση της 
τάξης του 2,7%. Τα αποτελέσµατα ξεπέρασαν την 
πρόβλεψη της IDC για ανάπτυξη 0,3%, σηµατοδο-
τώντας τον ισχυρότερο ρυθµό ετήσιας ανάπτυξης 
των τελευταίων έξι ετών. 
Μολονότι βοηθήθηκε σε κάποιο βαθµό από ένα 
αδύναµο δεύτερο τρίµηνο στο 2017, το οποίο 
επηρεάστηκε από ένα σύνολο παραγόντων, τα 
αποτελέσµατα του 2Q18 υπήρξαν εξαιρετικά 
ενθαρρυντικά. Η ανάπτυξη αυτής της αγοράς 
φαίνεται τόσο στα premium όσο και στα entry 
µοντέλα. Οι Chrome OS συσκευές, τα premium 
notebooks και τα gaming PCs που µας απασχο-
λούν εδώ, έχουν συνεισφέρει σε σηµαντικό βαθ-
µό, ιδίως αν αυτό συνδυαστεί µε τις βελτιωµένες 
τιµές των καρτών γραφικών. 
Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως η ανά-
πτυξη αυτή αφορά τους µεγαλύτερους παίκτες 
της αγοράς, καθώς οι 5 µεγαλύτερες σε µέγεθος 
εταιρείες παρουσίασαν ετήσια αύξηση εσόδων 
πάνω από 7%, καταλαµβάνοντας περίπου το 78% 
της συνολικής αγοράς. Από πλευράς γεωγραφι-
κής κατανοµής, όλες οι περιοχές ξεπέρασαν τις 
προβλέψεις, µε τις πλέον ώριµες, καθώς και τις 
ανερχόµενες αγορές να παρουσιάζουν άνω του 
αναµενόµενου επιδόσεις. 
Η αγορά των ΗΠΑ συγκεκριµένα παρουσίασε 
ένα ακόµα τρίµηνο µεγαλύτερης ανάπτυξης, 
µετά από ένα σχετικά στάσιµο 2017. Σύµφωνα 
µε αναλυτή της IDC, αν και τα παραδοσιακά PCs 
δεν αποτελούν τις προεπιλεγµένες συσκευές 
για πολλά σενάρια χρήσης, η αγορά συνεχίζει να 
δείχνει υψηλή αντοχή, καθώς η εµπειρία χρήσης 
των PCs εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς 
και µε τρόπους που µέχρι πρότινος δεν ήταν 
γνωστοί. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται σα-

φώς τα gaming PCs που παρουσιάζουν σηµαντική 
αύξηση όχι µόνο µεταξύ των game enthusiasts 
αλλά εσχάτως και για επαγγελµατική χρήση. 

Η αγορά των gaming laptops
Η Market Research Future (MRFR) πρόσφατα 
κυκλοφόρησε µια έρευνα σχετική µε την παγκό-
σµια αγορά gaming laptops. Η έρευνα αναλύει τις 
προοπτικές ανάπτυξης της εν λόγω αγοράς κατά 
την περίοδο µεταξύ 2017 και 2023, προσφέροντας 
στους της µια ολοκληρωµένη προοπτική της αγο-
ράς, βάσει αξιόπιστων πληροφοριών που έχουν 
συγκεντρώσει από πρωτεύουσες και δευτερεύου-
σες πηγές. 

Σύµφωνα µε την έρευνα της MRFR, η παγκόσµια 
αγορά gaming laptops αναµένεται να παρουσιάσει 
µια εντυπωσιακή αύξηση µε µέσο όρο ετήσιας 
ανάπτυξης της τάξης του 22% την εξεταζόµενη 
χρονική περίοδο, κυρίως χάρη στην αυξηµένη 
ζήτηση για πανίσχυρα gaming συστήµατα και στην 
αυξηµένη δηµοτικότητα του gaming. 
Τα gaming laptops έχουν έρθει στο προσκήνιο τα 
πρόσφατα χρόνια ως σταθερή επιλογή για εξειδι-
κευµένους gamers που δεν επιθυµούν να απο-
κτήσουν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν 
παραδοσιακά desktop συστήµατα ή παιχνιδοµηχα-
νές. Αν και τα laptops υπολείπονταν παραδοσιακά 
όσον αφορά το gaming εξαιτίας περιορισµών 
λόγω µεγέθους, οι αδιάκοπες τεχνολογικές εξελί-
ξεις στις κάρτες γραφικών και στον λοιπό gaming 
εξοπλισµό έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη µικρό-
τερων υποσυστηµάτων. Αυτά µε τη σειρά τους 
έχουν επιτρέψει στους κατασκευαστές laptops την 
κυκλοφορία συστηµάτων που µπορούν να προ-
σφέρουν ξεκάθαρα τη βέλτιστη gaming εµπειρία 
που είναι συγκρίσιµη ή και ανώτερη από εκείνη 
των παραδοσιακών εναλλακτικών. 
Ταυτόχρονα, και στη λογική αυτή, η κυκλοφορία 
µικρότερων, ελαφρότερων και αποτελεσµατικότε-

ρων υποσυστηµάτων είναι πολύ πιθανό να οδηγή-
σει την παγκόσµια αγορά gaming laptops κατά την 
περίοδο που αναλύεται. Επιπλέον, σύµφωνα µε 
τα ευρήµατα, είναι η ολοένα και αυξανόµενη δη-
µοτικότητα του gaming που αποτελεί τον βασικό 
λόγο ανάπτυξης για την παγκόσµια αγορά κατά τη 
διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. 
Τα gaming laptops αντιπροσωπεύουν την κα-
λύτερη επιλογή που διαθέτουν οι εξειδικευµένοι 
gamers, εφόσον µάλιστα βρίσκονται συχνά και εν 
κινήσει, µε συνέπεια να µην µπορούν να µεταφέ-
ρουν µαζί τους τα ογκώδη desktops ή κονσόλες. 
Η φορητότητα των gaming laptops αναµένεται να 
αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της 
παγκόσµιας αγοράς µέσα στα επόµενα χρόνια, κα-
θώς οι χρήστες που µετακινούνται αρκετά, όπως 
και οι gamers είναι πιθανόν να προτιµήσουν την 
ευκολία που αυτά προσφέρουν. 
Αναγνωρίζοντας την αυξηµένη εµπορικότητα των 
gaming laptops, πολλοί από τους µεγάλους παί-
κτες στον χώρο έχουν δραστηριοποιηθεί ανάλογα, 
κάτι που έχει ως αποτέλεσµα τη συνεχή ανάπτυξη 
στην αγορά των gaming laptops κατά την εξετα-
ζόµενη περίοδο. Η καινοτοµία των προϊόντων µε 
στόχο να καταστήσει το gaming ακόµα πιο βολικό 
και αξιόπιστο για τους enthusiasts αναµένεται να 
αποτελέσει σηµαντική παράµετρο της παγκόσµιας 
ανάπτυξης της αγοράς αυτής κατά τη διάρκεια της 
εξεταζόµενης περιόδου. 

Όσον αφορά τα διαφορετικά segments της παγκό-
σµιας αγοράς laptops, αυτή διαφοροποιείται στη 
βάση των τελικών χρηστών και υποσυστηµάτων. 
Όσον αφορά τους τελικούς χρήστες, αυτοί δια-
χωρίζονται σε hardcore gamers, επαγγελµατίες 
gamers κ.ο.κ. Όσον αφορά τώρα τα υποσυστή-
µατα, η αγορά των gaming laptop διαχωρίζεται 
σε µέγεθος RAM, αποθηκευτικό χώρο, κάρτες 
γραφικών, µέγεθος οθόνης, περιφερειακά και 
επεξεργαστές. TCP
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Πρόβλεψη παγκόσμιας αγοράς PC gaming hardware (σε δις δολάρια)

Πρόσφατη έρευνα της 
DFC Intellinence υπολο-
γίζει πως οι πωλήσεις 
high-end PC hardware 
αυξήθηκαν κατά 40% 
εντός του προηγούµενου 
έτους, φτάνοντας σε αξία 
τα 40 δις δολάρια. Μέσα 
στα επόµενα 5 χρόνια το 
ποσό που ξοδεύεται ανα-
µένεται να αγγίξει τα 75 
δις δολάρια!

Πρόβλεψη παγκόσµιας αγοράς PC gaming hardware (σε δις δολάρια) 

15 ή 17 ίντσες;
Η σειρά Legion Υ αποδεικνύει ότι οι λέξεις 
gaming και laptop µπορούν να συνυπάρχουν 
χωρίς κανένα συµβιβασµό. Οι έως 6 πυρήνες και 
τα 12 threads των 8ης γενιάς επεξεργαστών Intel 
Core i7 σε συνδυασµό µε την τεχνολογία Intel 
Optane, την κάρτα γραφικών έως Nvidia GTX 1060 
και τον αποθηκευτικό χώρο PCIe SSD, δεν αφή-
νουν περιθώρια για παρεξηγήσεις.
Το Legion Y530 είναι το ιδανικό laptop για high-
end gaming και επιδόσεις επαγγελµατικού 
επιπέδου. Πρόκειται για ένα πανίσχυρο gaming 
µηχάνηµα που ενσωµατώνει την τελευταία λέξη 
της τεχνολογίας, ενώ την ίδια στιγµή εντυπωσιάζει 
µε τον λεπτό σχεδιασµό του. Με πάχος 24 χιλιοστά 
και βάρος 2,3 κιλά, αυτό το κοµψό θηρίο είναι η 
ιδανική λύση για τον gamer που βρίσκεται συχνά 
εν κινήσει και θέλει να έχει πάντα µαζί του την 
ισχύ που χρειάζεται. Και µε Full HD οθόνη 15,6 
ιντσών, µε αντιθαµβωτική επίστρωση και σχεδόν 
ανύπαρκτα bezels σε συνδυασµό µε σύστηµα 
ήχου Dolby Atmos® για gaming, το Legion Y530 
υπόσχεται καθηλωτικό gaming οπουδήποτε. 

Το Legion Y730 πάει ακόµα ένα βήµα πιο µακριά 
µε Full HD οθόνη 17 ιντσών, που σε συνδυασµό 
µε το σύστηµα ήχου Dolby Atmos, προσφέρει 
µια καθηλωτική εµπειρία gaming. Επίσης έχει 
εξίσου ισχυρό hardware που εξασφαλίζει υψηλές 
επιδόσεις και απρόσκοπτη λειτουργία σε όλες τις 

H σειρά Legion gaming laptops της Lenovo είναι 
«Stylish on the outside. Savage on the inside». 
Και πράγµατι, τα νέα µοντέλα συνδυάζουν θηρι-
ώδεις επιδόσεις µε εντυπωσιακό σασί. Θα έλεγε 
κανείς ότι αυτά τα laptops έχουν δηµιουργηθεί για 
τον σύγχρονο gamer που θέλει το bigger picture: 
ένα κοµψό µηχάνηµα που να υποστηρίζει τόσο την 
απαιτητική εργασία του όσο και τα αγαπηµένα του 
games.
Το πανίσχυρο hardware των Legion είναι έτοιµο 
να αναµετρηθεί µε κάθε νέα κυκλοφορία games. 
Με τα πανίσχυρα αυτά laptops η εµπειρία gaming 
γίνεται συναρπαστική καθώς είναι έτοιµα να βγά-
λουν οποιονδήποτε αντίπαλο «εκτός παιχνιδιού». 
Τα Legion Laptops Y530 & Y730 µοιάζουν να 
έχουν βγει από… άλλον πλανήτη χάρη στο Backlit 
πληκτρολόγιο µε ενσωµατωµένο φωτισµό RGB 16 
εκατοµµυρίων χρωµατικών συνδυασµών.

Legion Y530 & Y730 

απαιτητικές δοκιµασίες: έως 8ης γενιάς Intel® 
Core™ i7 επεξεργαστές, κάρτα γραφικών έως 
Nvidia GeForce GTX 1050 Ti µε 4GB DDR5 µνή-
µη, RAM έως 32GB και αποθηκευτικό χώρο 
έως 2TB. Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από 
εντυπωσιακό σασί µε premium look & feel και 
εκπληκτικά λεπτό και ελαφρύ σχεδιασµό, καθώς 
έχει πάχος 22 χιλιοστά και βάρος µόλις 2,8 κιλά. 
Και για όσους θέλουν το κάτι παραπάνω που 
θα κάνει τη διαφορά, έρχεται µε προαιρετική 
Corsair®Overclocked Μνήµη. 

Τα δύο θηρία της Lenovo διαθέτουν επιπλέον 
πλήθος συνδέσεων µε δίκτυα και περιφερει-
ακά νέας γενιάς, όπως USB 3.1 Type-A και 
Type-C, DisplayPort, Thunderbolt 3, αλλά και 2 
x 2 WiFi 802.11 ac για διαστηµικών ταχυτήτων 
multiplayer gaming. 

Φορητά υπερµηχανήµατα για απρόσκοπτο gaming χωρίς όρια
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To gaming θέλει τα περιφερειακά του 
Επειδή το gaming γίνεται µε τα χέρια και τα µάτια, τα περιφερειακά που αγγίζει και βλέπει ο gamer θα πρέπει κι αυτά να είναι τέλεια. Εκτός από κορυφαίους 
υπολογιστές, το οικοσύστηµα Legion περιλαµβάνει  ποντίκια, πληκτρολόγια, οθόνες, αλλά και τα σωστά backpacks. Τα περιφερειακά Legion χαρακτηρίζονται 
από κοµψό design, κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία. 

Lenovo Υ27G 

Curved Gaming Monitor

Η εικόνα ζωντανεύει µέσα στις 27 
κυρτές ίντσες υψηλής αντίθεσης για 

κορυφαίο gaming. Ενσωµατώνει 
λειτουργία Nvidia G-Sync για 

συγχρονισµό της συχνότητας µε την 
κάρτα γραφικών.

Lenovo Legion 

K200 Keyboard

Εντυπωσιακό µηχανικό φωτιζόµενο 
πληκτρολόγιο, ιδανικό για κάθε 

gamer. Περιλαµβάνει 12 anti-ghost 
πλήκτρα και 3 επιλογές φωτισµού.

Lenovo Y 

Gaming Precision Mouse

Εργονοµικός σχεδιασµός και ανάλυση 
έως 8.200dpi. Περιλαµβάνει 9 

προγραµµατιζόµενα πλήκτρα, κουµπιά 
Omron εξαιρετικής απόκρισης και 
προγραµµατιζόµενο φωτισµό LED.

Lenovo Y Gaming

 Surround Sound Headset

Τα gaming ακουστικά Legion Y 
εξοµοιώνουν περιβαλλοντικό ήχο 7.1 
καναλιών µέσω USB. Περιλαµβάνεται 

αφαιρούµενο µικρόφωνο και 
προσαρµόσιµος φωτισµός LED.

Lenovo Y 

Gaming Armored Backpack

Ειδικά σχεδιασµένο σκληρό και αδιάβροχο 
backpack που αναλαµβάνει να µεταφέρει 
τα κορυφαία gaming laptops της Lenovo. 

Με 3 εσωτερικές θήκες και 16 τσέπες 
µεταφέρει µε ασφάλεια laptop έως 17 

ιντσών µαζί µε όλα του τα περιφερειακά, 
και όχι µόνο. 




