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τει 4G. Εντωµεταξύ, ο αριθµός των ultraslim και 
convertible notebooks µε συνδεσιµότητα αναµένε-
ται να αυξηθεί µε διπλάσιο ρυθµό CAGR. 

Σύµφωνα πάλι µε έρευνα της Global Industry 
Analysts, οι πωλήσεις των thin & light laptops 
αναµένεται να αγγίξουν τα 375 εκατοµµύρια δολά-
ρια ως το 2024. Σε αυτό προφανώς συµβάλλει το 
εξαιρετικό επίπεδο ευχρηστίας τους στις καθηµε-
ρινές εργασίες, µιας και προσφέρουν στους κατα-
ναλωτές µια ελαφριά, λεπτή και ταχύτατη συσκευή 
που έχει αυτονοµία περίπου 10 ώρες. 
Τα thin & light laptops παραµένουν µια σχετικά 
νέα κατηγορία notebooks. Πρόκειται για καινο-
τόµες συσκευές που διαθέτουν παρόµοια µεν 
υποσυστήµατα µε εκείνα των notebooks (οθόνη, 
πληκτρολόγιο και hardware), αλλά διαφοροποι-
ούνται καθώς ενσωµατώνουν ταχύτερες επιλογές 
αποθήκευσης όπως είναι οι δίσκοι SSD (ή το υ-
βριδικό µοντέλο SSD+σκληρός δίσκος).  

Οι σύγχρονες έρευνες στον κόσµο των επιχειρή-
σεων εστιάζουν σε συγκεκριµένους παράγοντες 
για τους οποίους ολοένα και περισσότερα στελέχη 

επιλέγουν τα thin & light laptops και καλό θα είναι 
να τους έχει υπόψη το κανάλι συνεργατών: 

•  Σχεδιασµός: Ελαφρύς, λεπτός, ποιοτικός 
•  Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας
•  Μεγάλη διάρκεια ζωής µπαταρίας
•  Ταχεία εκκίνηση εντός 2-3 δευτερολέπτων 

από κατάσταση hibernate
•  Σταθερή συνδεσιµότητα

Μια ακόµα παράµετρος που εξηγεί την επιτυχία 
των thin & light laptops στη συνολική αγορά των 
laptops είναι η αντικειµενική πραγµατικότητα της 
αυξανόµενης κυριαρχίας των 2-σε-1 συσκευών 
που ενσωµατώνουν την ολοκληρωµένη λειτουρ-
γικότητα των notebooks, ταυτόχρονα µε τη φορη-
τότητα ενός tablet. Το γεγονός αυτό πρέπει να συν-
δυαστεί µε την επέκταση της στρατηγικής για τις 
συσκευές αυτές όπως καθορίστηκε από τις Intel 
και Microsoft, µε στόχο τη ανταπόκρισή τους στη 
συνεχή άνοδο και δηµοτικότητα των µη Windows 
και Intel συσκευών. 

Σε κάθε περίπτωση, αν δούµε τη σταθερή µείωση 
των πωλήσεων PCs, οι οποίες εν πολλοίς οφείλο-

κάποιες µη αναµενόµενες θετικές τάσεις εντός 
της παραδοσιακής αγοράς των PCs. Η εµπορική 
ζήτηση που βασίστηκε κυρίως στο προδιαγεγραµ-
µένο τέλος της υποστήριξης των Windows 7 ήταν 
αναµενόµενη, αφήνοντας χώρο για µεγαλύτερη 
ανάπτυξη στο δεύτερο µισό του 2019. Επιπλέον εί-
δαµε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις από πλευ-
ράς ζήτησης στο consumer κοµµάτι. Ανησυχίες 
σχετικά µε το κατά πόσον οι επιβαλλόµενοι δασµοί 
θα ανεβάσουν τις consumer δαπάνες έχει κάνει 
τους vendors να επιχειρήσουν να προωθήσουν 
συντοµότερα τα προϊόντα τους στο κανάλι, οπότε 
το πραγµατικό ενδιαφέρον έχει σχέση µε την πα-
ρακολούθηση των πωλήσεων για το υπόλοιπο του 
2019 και µετά του 2020. 

Η IDC µάλιστα αναµένει έναν διαχωρισµό της 
κατηγορίας 2-σε-1, δεδοµένου πως η Apple 
και η Microsoft συνεχίζουν να προωθούν τα 
detachables, ενώ άλλοι κατασκευαστές προω-
θούν τα convertible PCs. Σε βάθος χρόνου, οι ει-
δικοί της IDC αναµένουν πως τα iOS detachables 
θα καταλάβουν περίπου το ένα τέταρτο της αγοράς 
2-σε-1. Η υποστήριξη της Apple στο φυσικό πλη-
κτρολόγιο, µέσω της προσθήκης smart connector 
στο iPad του 2019 και η κυκλοφορία του iPadOS 
θα ενισχύσει τα detachables ως τη βιώσιµη 
εναλλακτική στα σύγχρονα notebooks και τα 
convertibles. 

Εκτός της ανάπτυξης που παρατηρείται σε αυτού 
του είδους τα form factors, η παρουσία του 5G 
θα παίξει σηµαντικό ρόλο στην αγορά των PCDs, 
αν και αναµένεται να ακολουθήσει εκείνη των 
smartphones. Η IDC προβλέπει πως ως το 2023 
το 10% των detachable tablets θα βασίζεται στο 
5G, επιπροσθέτως ενός επιπλέον 29% που διαθέ-

Δεν είναι τυχαίο που οι high-end λυσεις 
των thin & light laptops περιλαμβάνουν 
μοντέλα τα οποία μέχρι πρότινος 

μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στα 
mobile workstations. Με τη βασική διαφορά -και 
ταυτόχρονα πλεονέκτημα για τα πρώτα- 
ότι είναι σαφώς πιο φορητά χωρίς να 
υπολείπονται σε ισχύ.

Κατηγορία Πωλήσεις 2019 Μερίδιο 2019 Πωλήσεις 2023 Μερίδιο 2023 2019-2023 CAGR

Ultraslim laptops 80 19,90% 99,3 27,10% 5,50%

2-σε-1 40,9 10,20% 47,5 13,00% 3,80%

Tablets 116 28,80% 93,8 25,60% -5,20%

Desktop + desktop workstation 92,4 23,00% 77,5 21,20% -4,30%

Notebook + Mobile Workstation 73 18,10% 47,7 13,00% -10,10%

Σύνολο 402,2 100,00% 365,7 100,00% -2,40%

Πρόβλεψη της IDC για Personal Computing Devices, 2019-2023 (πωλήσεις σε εκατοµµύρια τεµάχια)

Όλα τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν δεδοµένα πρόβλεψης
Τα παραδοσιακά PCs περιλαµβάνουν Desktop, Notebook και Workstation,
Οι 2-σε-1 συσκευές είναι η κατηγορία που περιλαµβάνει convertible PCs και detachable tablets

Ο σύγχρονος φορητός business υπολογιστής 
θα πρέπει να είναι ασφαλής, λεπτός, ευέλικτος, 
ισχυρός και κοµψός και σε θέση να ικανοποιεί 
όλες τις ανάγκες του κατόχου του. Φαίνεται ου-
τοπία αλλά πρόκειται για µια πραγµατικότητα και 
εάν µια εταιρεία µπορεί αν ισχυριστεί ότι το έχει 
πετύχει, αυτή είναι η Lenovo, η οποία όπως θα 
δούµε παρακάτω, στην ουσία οδηγεί την αγορά 
του «Thin & Light Computing». 

Οι νέες σειρές φορητών υπολογιστών που α-
νακοίνωσε η Lenovo, συµπεριλαµβανοµένων 
και των business προϊόντων, ακολουθούν το 
νέο παγκόσµιο όραµα της εταιρείας να προ-
σφέρει ακόµα πιο έξυπνη τεχνολογία για όλους, 
«Smarter technology for all».

Πιο λεπτά, πιο ισχυρά 
και «πιο έξυπνα για όλους»

10ης γενιάς, USB-C και κορυφαία χαρακτηρι-
στικά όπως το Smart Power On µε αισθητήρα 
δακτυλικών αποτυπωµάτων στο πλήκτρο εκκί-
νησης, το Modern Standby, το Dolby Vision και 
ειδικά κουµπιά για χρήση του Skype.

Πανίσχυρα workstations 
που τα παίρνεις µαζί σου
Ο ThinkPad Χ1 Extreme Gen 2 είναι ένας υ-
πολογιστής «όνοµα και πράγµα», καθώς τα έχει 
όλα στο… extreme, προσφέροντας πανίσχυρα 
χαρακτηριστικά και δυνατότητες σε πάχος µόλις 
18,7 χιλιοστά και βάρος που δεν ξεπερνά τα 
1,7 κιλά! Διατίθεται µε διάφορες επιλογές οθό-
νης, από Full HD µέχρι αφής 4Κ, ενώ η κάρτα 
γραφικών Nvidia GeForce 1650 Max-Q, οι επε-
ξεργαστές 9ης γενιάς, η µνήµη έως 64GB και ο 
αποθηκευτικός χώρος έως 1TB PCEe SSD δεν 
αφήνουν περιθώρια αµφισβητήσεων: πρόκειται 
για ένα τέρας επιδόσεων σε ultra-thin µέγεθος!
Για ακόµα πιο απαιτητικά workflows, µπορείτε 
να βασιστείτε στο ThinkPad P1 Workstation. Οι 
επεξεργαστές Intel Xeon και Core σε συνδυα-
σµό µε την προηγµένη κάρτα γραφικών Nvidia 
Quadro κάνουν αυτό το λεπτό laptop ένα πανί-
σχυρο µηχάνηµα για κάθε περιβάλλον χρήσης. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ThinkPad P1 διαθέτει 
δεκάδες πιστοποιήσεις από µεγάλους ανεξάρ-
τητους προµηθευτές λογισµικού (ISV).

Συστήµατα 2-σε-1 
για τον σύγχρονο επαγγελµατία 
Για όσους χρειάζονται συστήµατα 2-σε-1, τα νέα 
convertible L390 Yoga, X390 Yoga, X1 Yoga 
4th Gen και αποσπώµενα IdeaPad Miix 520 
Business Edition και ThinkPad X1 Tablet 3rd 
Gen είναι πιο λεπτά, πιο ισχυρά, µε περισσότε-
ρες δυνατότητες από ποτέ. 
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Hello και άλλα συστήµατα (Bluetooth, αναγνώ-
στης δακτυλικών αποτυπωµάτων, NFC, PIN, 
κ.α), επιτρέποντας multi factor authentication 
για εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στον υπολογι-
στή, ενώ παράλληλα προστατεύει τα δεδοµένα 
από τα αδιάκριτα µάτια µε τις λειτουργίες Privacy 
Guard και Privacy Alert. 

Lenovo ThinkBook: 
Η νέα πρόταση στην SMB αγορά
Η σειρά ThinkBook είναι η νέα πλατφόρµα που 
εισάγει η Lenovo για την αγορά του SMB, η 
οποία συστήνεται στην ελληνική αγορά µε το 
µοντέλο των 13 ιντσών, το ThinkBook 13s, το 
οποίο θα είναι ήδη διαθέσιµο στην Ελλάδα. Προς 
το τέλος τους έτους, αναµένεται να καταφθάσουν 
τα ThinkBook 14” και ThinkBook 15”, τα οποία 
παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη IFA. Τα συγκε-
κριµένα µοντέλα αντικαθιστούν το απερχόµενο 
και πολύ επιτυχηµένο V330. Τα συγκεκριµένα 
µοντέλα αναµένεται να γίνουν ανάρπαστα στην 
αγορά SMB χάρη στην κορυφαία ποιότητα κα-
τασκευής από κράµα αλουµινίου, το πολύ µικρό 
βάρος (µόλις 1,7kg για το 15” και 1,5kg για το 
14”) και βεβαίως την προαιρετική κορυφαία 
onsite υποστήριξη που προσφέρει η Lenovo. 
 Έρχονται µε 10ης γενιάς επεξεργαστές Intel 
Core, υποστηρίζουν ταχύτητες δικτύωσης επιπέ-
δου Gigabit τόσο ενσύρµατη όσο και ασύρµατη 
(µε το προαιρετικό Intel Wi-Fi 6), ενώ η θύρα 
USB-C Gen2 φορτίζει όλες τις συµβατές συσκευές. 

Λεπτά αλλά ισχυρά ultra-thin laptops 
Με την ανακοίνωση του ThinkPad X1 Carbon 
7ης γενιάς, που διαθέτει CPU 10ης γενιάς της 
Intel, η Lenovo κυκλοφορεί το πρώτο µέλος της 
πλατφόρµας του προγράµµατος Project Athena. 
Με µπαταρία που διαρκεί µια ολόκληρη ηµέ-
ρα ο υπολογιστής ζυγίζει µόλις 1 κιλό και έχει 
ελάχιστο πάχος µόλις 14,9 χιλιοστά. Σε αυτό το 
λεπτό σασί, η Lenovo έχει καταφέρει να στριµώ-
ξει κορυφαίο hardware και δυνατότητες, όπως 
οθόνη 14 ιντσών µε επιλογή 500 nit, 10 bit, 4K 
Dolby Vision ή 400 nit FHD, σύστηµα ήχου Dolby 
Atmos, Thunderbolt 3, Rapid Charge, κ.λπ, ενώ 
η επιλογή Global LTE-A και το νέο Wi-Fi 6 Gig + 
προσφέρουν always-on εµπειρία.
Το ανανεωµένο µοντέλο ThinkPad X390 διαθέτει 
επίσης τους τελευταίους επεξεργαστές Intel 10ης 
γενιάς, ζυγίζει µόλις 1,3 κιλά και έχει πάχος 16,5 
χιλιοστά. Ενσωµατώνει Dolby Audio Premium, 
ενώ τα διπλά µικρόφωνα εξασφαλίζουν τέλεια 
µετάδοση ήχου στις βιντεοδιασκέψεις. 
H Lenovo ανανέωσε και το ThinkBook 13s, 
ενσωµατώνοντας του επεξεργαστές Intel Core 

Απόλυτη ισορροπία 
φορητότητας & παραγωγικότητας
Η Lenovo αντιλήφθηκε από νωρίς την επερχόµε-
νη τάση και ανταποκρινόµενη στις ανάγκες των 
σύγχρονων εργαζοµένων, από το 2017 ανανέω-
σε ριζικά όλο commercial portfolio µε γνώµονα 
το «Thin & Light».
Προς αυτή την κατεύθυνση τα σηµεία που αξίζει 
να επισηµανθούν είναι τα παρακάτω:

Κορυφαία αυτονοµία: Χάρη στο ThinkEngine και 
άλλες τεχνολογίες, το X1 Carbon, βάρους µόλις 
1,13 κιλών, έχει 19,3 ώρες αυτονοµίας, ενώ η 
τεχνολογία Rapid Charge επιτρέπει 80% φόρτιση 
σε 60 µόλις λεπτά, χωρίς επίπτωση στη συνολική 
αυτονοµία της µπαταρίας. 

Μεγαλύτερες οθόνες σε µικρότερο σασί: Με την 
υιοθέτηση όλο και πιο µικρών bezels, η Lenovo 
πέτυχε να εισάγει µεγαλύτερες οθόνες σε µικρό-
τερα σασί, πετυχαίνοντας την απόλυτη ισορροπία 
µεταξύ φορητότητας και παραγωγικότητας.

Λεπτά και ελαφριά: Το νέο lineup είναι κατά 21% 
λεπτότερο και κατά 20% ελαφρύτερο συγκριτικά 
µε τους προκατόχους τους, 

Think Shield για απόλυτη ασφάλεια: 
Το Think Shield συνεργάζεται µε το Windows 


