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δεδοµένου πως το συγκεκριµένο segment είναι 
το πλέον εµπορικό για τους κατασκευαστές, τα 
µεσαίου µεγέθους monitors είναι διαθέσιµα σχε-
δόν σε κάθε συνδυασµό εξελιγµένης τεχνολογίας 
απεικόνισης και εργονοµικών χαρακτηριστικών.
 
Μεγάλες (25’’ ή µεγαλύτερες)
Οι µεγάλου µεγέθους οθόνες των 25’’ ή και 
µεγαλύτερες αποτελούσαν µέχρι πρόσφατα το 
αποκλειστικό απόκτηµα όσων ασχολούνταν µε 
τα γραφικά, των video editors κ.ο.κ. Αλλά οι τιµές 
πλέον έχουν πέσει αρκετά, µε συνέπεια οι µεγά-
λες οθόνες να έχουν ολοένα και µεγαλύτερη πα-
ρουσία στα γραφεία των επιχειρήσεων χρόνο µε 
τον χρόνο. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά δηµοφιλείς 
σε επαγγέλµατα και κλάδους που έχουν σχέση 
µε καλλιτεχνική και visual εργασία γενικότερα. 
Μια µεγάλη οθόνη που διαθέτει τελευταίας τε-
χνολογίας χαρακτηριστικά θα κάνει παιχνίδι την 
εργασία σε τοµείς που η λεπτοµέρεια µετράει. 
Από την άλλη, οι οθόνες αυτές είναι ιδανικές 
και για τους… desk jockeys που διαχειρίζονται 
ταυτόχρονα πολλαπλά spreadsheets ή apps, οι 
οποίοι στις ηµέρες µας συχνά χρειάζονται σε ένα 
σύνθετο set-up πολλαπλών οθονών που συχνά 
καταλαµβάνουν τον µισό χώρο του γραφείου 
τους. 

Οι ultrawide οθόνες 
Η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει 
στην ανάδυση µιας νέας κατηγορίας οθονών. Οι 
λεγόµενες ultrawide οθόνες των 31’’, των 35’’ ή 
και µεγαλύτερων διαθέτουν λόγο πλευρών 21:9 
(κινηµατογραφικής οθόνης) και χρησιµοποιούν 
την πιο πρόσφατη τεχνολογία Quad HD ή Ultra 
HD. Κάποιες µάλιστα είναι τόσο µεγάλες που 
διαθέτουν κυρτό panel ειδικά σχεδιασµένο να 
προσφέρει στον κάτοχό τους σχεδόν άψογη οπτι-
κή σε κάθε pixel. 

Η παρουσία των ultrawide οθονών έχει οδηγήσει 
πολλούς business χρήστες, οι οποίοι µέχρι πρό-
τινος επέκτειναν τον εργασιακό τους χώρο τοπο-
θετώντας δύο τουλάχιστον οθόνες δίπλα-δίπλα, 
να σκεφτούν σοβαρά κατά πόσον ένα µοντέλο 
ultrawide θα ήταν προτιµότερο. 

Η απάντηση σε αυτό το θέµα (ισχύει και στην πε-
ρίπτωση των νέων κατηγοριών προϊόντων όπως 
είναι οι ultrawide οθόνες)  απαιτεί η επιχείρηση 
να ισορροπήσει την ανάγκη για νέα χαρακτηρι-
στικά µε τη δυνατότητά της να επενδύσει στη νέα 
τεχνολογία. 

Αναντίρρητα οι ultrawide οθόνες επιτρέπουν 
στους εργαζοµένους εργασία µε νέες και πιο 
ακριβείς µορφές µεγάλου format επί της οθό-
νης. Ακόµα όµως και για τους εργαζοµένους µε 
µικρότερης εµβέλειας tasks τα µοντέλα αυτά θα 
εξαλείψουν τον ακατάστατο τρόπο µε τον οποίο 
µετακινούνται τα παράθυρα εντός των ορατών 
πλαισίων ενός set-up πολλαπλών οθονών. 

Συν τοις άλλοις, σε σύγκριση µε τέτοιου είδους 
set-ups µία µόνο µεγάλη οθόνη σηµαίνει λιγό-
τερα καλώδια και συνδέσεις, άρα περισσότερο 
ελεύθερο χώρο. Οπότε ανάλογα µε τις ανάγκες 
σας, αυτά τα πλεονεκτήµατα αξίζουν σίγουρα 
το επιπλέον κόστος. Από την άλλη, κάποια άλλα 
features των ultrawide οθονών, µπορεί να µην 
είναι εφαρµόσιµα για business χρήση. Οι κα-
µπύλες οθόνες, για παράδειγµα, είναι εξαιρετικές 
για gaming, αλλά είναι λίγες οι επαγγελµατικές 
ανάγκες που απαιτούν από τον χρήστη να επι-
κεντρωθεί και να εργαστεί σε καµπύλο οπτικό 
χώρο. 

Υπάρχει εξάλλου µία ακόµα προϋπόθεση για τις 
ultrawide οθόνες (όπως συµβαίνει και µε όλες 
τις µεγάλου µεγέθους οθόνες µε εξελιγµένη ανά-
λυση οθόνης): ο πελάτης θα πρέπει να διασφαλί-
σει πως η οθόνη που έχει αγοράσει θα υποστη-
ρίζεται από την κάρτα γραφικών και τις δυνατό-
τητες του PC (είτε πρόκειται για desktop είτε για 
laptop). Δεν µπορούν όλα τα PCs να παράξουν τα 
Quad HD ή Ultra HD σήµατα που απαιτούνται για 
την επένδυση σε ένα ultrawide monitor. 

Features για business users
Επιπρόσθετα του µεγέθους οθόνης, η επιχείρηση 
θα χρειαστεί να επιλέξει την προτιµώµενη ανά-
λυση οθόνης (HD, Full HD, Quad HD κ.ο.κ.), τον 
τύπο panel (LCD, LED backlit, IPS κ.ο.κ.), χρόνο 
απόκρισης, refresh rate κ.ο.κ. 
Εκτός των τυπικών προδιαγραφών, εντούτοις, υ-
πάρχουν και πολλές προαιρετικές προδιαγραφές 
ή σχετικές δυνατότητες που οι πελάτες θα πρέπει 
να γνωρίζουν. Βάσει του τύπου της εργασίας που 
θα πρέπει να γίνει µε τη χρήση των νέων οθο-
νών, καλό είναι να γνωρίζουν τις επιλογές. 

Touch screens
Οι οθόνες αφής θα επιτρέψουν στον χρήστη να 
χρησιµοποιήσει τις νέες εντολές που ενσωµατώ-
νουν τα Windows 10 της Microsoft και άλλα λει-
τουργικά συστήµατα. Απλά θα πρέπει να υπάρχει 
ο κατάλληλος χώρος στο γραφείο που θα επι-
τρέψει στην οθόνη να βρίσκεται στην κατάλληλη 
απόσταση από τον χειριστή της. 

Εργονοµική βάση
Όλοι οι πελάτες, ανεξαρτήτως µεγέθους, θα 
πρέπει να δώσουν την κατάλληλη βαρύτητα στα 

εργονοµικά χαρακτηριστικά της νέας οθόνης. 
Η ανάλυση και η αντίθεση δεν είναι τελικά ση-
µαντικότερες από τη φυσική προσαρµογή του 
ύψους (ψηλότερο/ κοντύτερο), κλίση (εµπρός/ 
πίσω), περιστροφή (δεξιά/ αριστερά και οριζό-
ντια/ κάθετη). 

Γωνία θέασης
Η γωνία θέασης της οθόνης καθορίζει το πόσο 
µακριά και εκτός κέντρου µπορεί να είναι οι 
θεατές και ταυτόχρονα να µπορούν να δουν 
ολόκληρη και µε σωστό τρόπο την εικόνα που 
εµφανίζεται. Οι περισσότερες µεσαίας και υψη-
λής τιµής οθόνες διαθέτουν εξαιρετικές γωνίες 
θέασης (διαιρούµε δια του 2 τον αριθµό: µια γω-
νία θέασης 165 µοιρών σηµαίνει άνετη προβολή 
82,5 µοιρών σε σχέση µε το κέντρο), αλλά τα πιο 
οικονοµικά, µη business µοντέλα δεν είναι τόσο 
αποτελεσµατικά ιδίως στην περίπτωση οµαδικής 
εργασίας και παρακολούθησης. 

Φωτεινότητα/ αντίθεση
Εφόσον ο χώρος εργασίας είναι έντονα φωτι-
σµένος, οι δυνατότητες φωτεινότητας και αντί-
θεσης της οθόνης µπορεί να αποδειχθούν ου-
σιαστικής σηµασίας. Οι περισσότερες business 
οθόνες διαθέτουν εξαιρετική φωτεινότητα και 
αντίθεση, σε αντίθεση µε τα οικιακά µοντέλα µε 
χαµηλή τιµή. 

Μικρά περιθώρια
Για όσες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τα set-ups 
πολλαπλών οθονών, η επιλογή των λεγόµε-
νων borderless µοντέλων που διαθέτουν ένα 
ελάχιστο πλαίσιο στις 3 πλευρές της οθόνης θα 
προσφέρει απρόσκοπτη προβολή πολλαπλής 
οθόνης σε περιβάλλον εργασίας που το απαιτεί. 

Κάµερα, µικρόφωνο, ηχεία
Με την εξ αποστάσεως εργασία, το video 
conferencing και τις φοιτητικές υποχρεώσεις 
να αποδεικνύονται εξαιρετικά δηµοφιλή στις 
ηµέρες µας λόγω του κορωνοϊού, η ζήτηση για 
τα λεγόµενες VOIP οθόνες εφοδιασµένες µε 
κάµερες Full HD, διπλής συστοιχίας µικρόφωνα 
και στερεοφωνικά ηχεία έχει αυξηθεί σηµαντι-
κά. Μια καλή κάµερα οθόνης, συγκεκριµένα, 
θα αποδειχθεί σηµαντική για προγράµµατα ανα-
γνώρισης προσώπου όπως το Windows Hello 
και εφόσον όλα αυτά είναι ενσωµατωµένα στο 

Κατά τη διάρκεια του lockdown, οι 
οθόνες αναδείχθηκαν σε ένα από τα 
κορυφαία περιφερειακά, καθώς τα 

οικιακά monitors δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν 
τις αυξημένες ανάγκες της εξ αποστάσεως 
εργασίας, η οποία θα συνεχιστεί και στο 
μέλλον, έστω και ως υβριδική μορφή.
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Καθώς η ανάγκη για οθόνες µε µεγαλύτερο µέ-
γεθος, βελτιωµένη συνδεσιµότητα και ποιότητα 
εικόνας, αυξάνεται συνεχώς η AOC ανακοίνωσε 
τις νέες προσθήκες στην επαγγελµατική σειρά P2 
series που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα µεγεθών 
από 21,5” (54,7 εκ), 23,8” (60,4 εκ), 27” (68,6 εκ) και 
ultra-wide 34” (86 εκ). Με εξαίρεση την οθόνη 34” 
ultrawide CU34P2A µε κυρτό (1500R) VA panel, 
όλα τα υπόλοιπα µοντέλα είναι εξοπλισµένα µε 
επίπεδα IPS panels, εξασφαλίζοντας πιστή ανα-
παραγωγή, κάλυψη µεγάλης γκάµας χρωµάτων 
και ευρείες γωνίες θέασης (178/178°), κατάλληλα 
για δηµιουργία περιεχοµένου και επεξεργασία 
εικόνας. 
Επιλεγµένα µοντέλα (24P2C και 27P2C) παρέχουν 
ευκολότερη σύνδεση εικόνας, µεταφοράς δεδο-
µένων και φόρτισης µε ένα µόνο USB-C καλώδιο. 
Ο διακόπτης KVM που περιλαµβάνεται σε αυτά τα 
µοντέλα, επιτρέπει στο χρήστη να αλλάζει το πλη-
κτρολόγιο και το ποντίκι µεταξύ δύο υπολογιστών 
(συνδεδεµένων µε USB-C και USB hub uplink). 

Χαρακτηριστικά για επαγγελµατίες 
Η σειρά P2 της AOC είναι η βελτιωµένη έκδοση 
της προγενέστερης βραβευµένης σειράς P1. Όλα 
τα νέα µοντέλα διαθέτουν κοµψή σχεδίαση τριών 
πλευρών χωρίς πλαίσιο, επιτρέποντας το, σχεδόν, 
απρόσκοπτο στήσιµο πολλαπλών οθονών για 
αυξηµένη παραγωγικότητα. Το ενσωµατωµένο 
άνοιγµα διαχείρισης καλωδίων εξασφαλίζει ένα 
καθαρό γραφείο, χωρίς ακαταστασία. Το ύψος της 
βάσης (150χιλ.), η κλίση (-5~35°), η περιστροφή 
(180°) και η δυνατότητα ρύθµισης περιστροφής 
(90°) -µε εξαίρεση την ultrawide CU34P2A- κα-
θιστά εύκολες τις εργονοµικές αλλαγές, κάτι που 
είναι ιδιαίτερα χρήσιµο κατά την κοινή χρήση σε 
ευέλικτα γραφεία, µια έννοια που υιοθετείται ολο-

ένα και περισσότερο από τις δηµόσιες υπηρεσίες 
και τις start-ups. 
Και τα δέκα µοντέλα της σειράς, παρέχουν ένα 
πλήρες σετ χαρακτηριστικών και είναι εξοπλισµέ-
να µε υποδοχή 4 θυρών USB 3.2, µία USB uplink 
θύρα, και 2x2W ενσωµατωµένα ηχεία. Η υποδο-
χή 4 θυρών USB 3.2 αυξάνει την συνδεσιµότητα 
και επιτρέπει τη µεταφορά δεδοµένων µε υψηλή 
ταχύτητα. 

Εξαιρετική ποιότητα εικόνας
Όλα τα 21,5”, 23,8” και 27” µοντέλα έρχονται εξο-
πλισµένα µε IPS panels για να εξασφαλίζουν την 
ακριβή αναπαραγωγή χρωµάτων, καλύπτοντας 
µία µεγάλη χρωµατική γκάµα (έως 123,3% sRGB 
και έως και 90,9% DCI-P3). Και τα δέκα µοντέ-
λα της σειράς P2 προσφέρουν ευρείες γωνίες 
θέασης 178/178°, ενώ όσοι χρειάζονται επιπλέ-
ον ευκρίνεια, µπορούν να επιλέξουν την 23,8” 
Q24P2Q ή την 27” Q27P2Q µε QHD (1440p), την 27” 
U27P2 µε crystal-clear UHD (2160p) ανάλυση ή 
την ultrawide 34” CU34P2A µε UWQHD ανάλυση 

(3440 x 1440). Τα υπόλοιπα µοντέλα διαθέτουν 
ανάλυση Full HD (1080p).
Όλα τα µοντέλα (εκτός των U27P2 και CU34P2A) 
υποστηρίζουν χρόνο απόκρισης 4 ms και ρυθµό 
ανανέωσης 75 Hz. 

Βιώσιµες και αποδοτικές 
Για τη συµµόρφωση µε τις πιο πρόσφατες απαι-
τήσεις όσον αφορά την  απόδοση ισχύος και τους 
περιβαλλοντικούς κανονισµούς, όλα τα µοντέλα 
της σειράς P2 είναι πιστοποιηµένα µε EnergyStar 
8, TCO 8 και EPEAT Gold. Και τα δέκα µοντέλα 
διαθέτουν, επίσης, την τεχνολογία Flicker-Free 
της AOC για να εξαλείψουν το τρεµόπαιγµα, κα-
θώς και λειτουργία Low Blue Light, µειώνοντας 
τα δυνητικά επιβλαβή µήκη κύµατος µπλε και 
προσφέροντας άνετη χρήση σε περιβάλλον µειω-
µένου φωτός. 

Για περισσότερες πληροφορίες και 
τεχνικές προδιαγραφές: https://eu.aoc.com/en/

P2 series µε δέκα νέα µοντέλα
Άρθρο εκ µέρους της AOC
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σώµα της οθόνης, αυτόµατα απαιτούνται πολύ 
λιγότερα καλώδια και συνδέσεις που καταλαµ-
βάνουν πολύτιµο χώρο στο γραφείο. 

USB θύρες και docking
Πολλοί κατασκευαστές οθονών συνεισφέρουν 
σηµαντικά στην κατάργηση της ακαταστασίας 
στην επιφάνεια εργασίας, προσφέροντας ενσω-
µατωµένα USB hubs που µετατρέπουν απο-
τελεσµατικά µια οθόνη σε docking station. Τα 
µοντέλα αυτά χρησιµοποιούν συχνά πολλαπλών 
χρήσεων αµφίδροµες USB Type C συνδέσεις για 
τη µετάδοση video, δεδοµένων και φόρτισης σε 
ένα µόνο καλώδιο. 

Business οθόνες 
και παραγωγικότητα
Θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί πως το 
µέγεθος δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη ποι-
ότητας ή αυστηρά business χρήσης, αλλά είναι 
σπάνιο να βρεθούν µικρού µεγέθους οθόνες σε 
µια σύγχρονη επιχείρηση. Τελικά, µια οθόνη 23 
ιντσών δεν θεωρείται πλέον µεγάλου µεγέθους 
αλλά αποτελεί τον κανόνα στις περισσότερες 
περιπτώσεις. Ακόµα περισσότερο, σε µια µεγάλη 
ποικιλία κλάδων, οι widescreen οθόνες 32 ι-
ντσών είναι η νέα τάση, δεδοµένου πως συνδέο-
νται µε την παραγωγικότητα και την κερδοφορία. 
Εκτός όµως από τα ενδιαφέροντα features που 

αποτελούν κριτήριο επιλογής όπως είδαµε 
προηγουµένως, έχει σηµασία να σταθούµε και 
στο θέµα της παραγωγικότητας. Συγκεκριµένα 
µε ποιους ακριβώς τρόπους ο χρήστης µιας 
µεγάλου µεγέθους business οθόνης θα γίνει 
παραγωγικότερος.

1.  Πολύτιµα insights 
Έχει γίνει συχνά παραλληλισµός των εργαζο-
µένων στις επιχειρήσεις µε τους gamers, κάτι 
που µπορεί εξαρχής να ακούγεται αστείο, πλην 
όµως έχει βάση. Σύµφωνα µε πρόσφατες έ-
ρευνες σε gamers, οι περισσότεροι από αυτούς 
είδαν αύξηση των επιδόσεών τους, απλώς και 


