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χές τοποθέτησης RAM στα περισσότερα laptops 
είναι δύσκολα προσβάσιµες και ο µόνος τρόπος 
πρόσβασης είναι µέσω αποσυναρµολόγησης 
της βάσης του laptop, κάτι που απαιτεί τεχνο-
γνωσία και µπορεί -στην περίπτωση λάθους- να 
έχει επιπτώσεις στην εγγύηση ενός ακριβού 
συστήµατος. 

Ένα ακόµα θέµα που έχουν τα laptops όσον 
αφορά τον αποθηκευτικό χώρο είναι το µέγεθός 
τους. Δεν υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης 
επιπλέον HDD ή SSD δίσκων. Η µόνη επιλογή 
είναι η αντικατάσταση του υπάρχοντος δίσκου 
µε κάποιον άλλο µεγαλύτερης χωρητικότητας. 
Σε αντίθεση, ένα desktop διαθέτει πολλαπλές 
θύρες SATA που επιτρέπουν περισσότερο χώρο 
αποθήκευσης µε τη µορφή HDDs και SSDs, για 
πληρέστερη gaming εµπειρία. 

Customization
Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα των 
desktops είναι η παραµετροποίηση. Μιας και ο 
χρήστης µπορεί να αλλάξει το hardware εύκο-
λα, εξασφαλίζει ότι έχει στη διάθεσή του αυτό 
ακριβώς που θα χρειαστεί ανά πάσα στιγµή, 
ανάλογα µε τις ανάγκες του. Συγκεκριµένα ένα 
desktop σύστηµα παρέχει:

Ποικιλία επιλογών hardware. Είτε πρόκειται για 
τη δυνατότητα overclocking του επεξεργαστή εί-
τε για εξασφάλιση βέλτιστων θερµοκρασιών µε 
ένα προσαρµοσµένο σύστηµα ψύξης ή ακόµα 
για όσους ενδιαφέρονται να φτιάξουν το µικρό-
τερου µεγέθους gaming desktop που υπάρχει, 
όλα είναι πλέον δυνατά χάρη στον ακριβή έλεγ-
χο του τι µπορεί να τοποθετηθεί στο σύστηµα. 

Εξαιρετικές επιδόσεις. Το παραµετροποιηµένο 
hardware επιτρέπει στους χρήστες να εξα-
σφαλίσουν ότι ο υπολογιστής τους δουλεύει 
στη βέλτιστη δυνατή κατάσταση. Ο διαθέσιµος 
χώρος συνεπάγεται ακόµα περισσότερες λύσεις 
ψύξης: εγκατάσταση ανεµιστήρων, All-in-One 
(AIO) CPU ψήκτρες ή περίπλοκα custom συ-
στήµατα ψύξης που παρέχουν συγκεκριµένες 
λύσεις για συγκεκριµένες απαιτήσεις hardware.  

Αισθητικές επιλογές. Τα desktops επιτρέπουν 
ακόµα περισσότερες αισθητικές επιλογές. Εκτός 
από κάτι στοιχειώδες όπως το χρώµα του case, 
ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µεταξύ διαφο-
ρετικών µεγεθών, brands, προδιαγραφών και 
σχεδιασµού σχεδόν για κάθε εξάρτηµα του υ-
πολογιστή. Όχι µόνο προσφέρεται η δυνατότητα 
προσαρµογής των επιδόσεων του υπολογιστή 
µε επιλεγµένο hardware και λύσεις ψύξης, αλ-
λά και η τροποποίηση του συνόλου σε συµφω-
νία µε το γούστο του χρήστη. 

Τα πλεονεκτήµατα των Gaming Laptops
Τα Gaming Laptops έχουν το βασικό πλεονέ-
κτηµα πως ακολουθούν παντού τον χρήστη 
τους, κάτι που αποτελεί βασικό selling point για 
όσους µετακινούνται. Από την άλλη, υπάρχουν 
αρκετοί λόγοι για να επιλέξει κάποιος ένα laptop 
αντί desktop, ιδίως εφόσον είναι σπουδαστής 
ή επαγγελµατίας µη εξαρτηµένος από σταθερό 
χώρο εργασίας. Ας δούµε κάποια από τα πλεο-
νεκτήµατα.

Φορητότητα
Τα laptops είναι αρκετά λεπτά και ελαφριά για 
να τα µεταφέρει κάποιος ακόµα και σε ένα 
καφέ, στο σπίτι ενός φίλου ή να το πάρει στον 
καναπέ. Από την άλλη πλευρά, ένα gaming 
desktop είναι ουσιαστικά δεσµευµένο στο 
γραφείο του χρήστη, εκτός κι αν αποφασίσει 
να το πακετάρει και να το µεταφέρει αλλού. 
Ένα gaming laptop προσφέρει ελευθερία και 
φορητότητα. Οτιδήποτε θα χρειαστείτε βρίσκεται 
στη συσκευή, συµπεριλαµβανοµένης της οθό-

νης, του πληκτρολογίου, του ποντικιού και των 
ηχείων. 

Δεν χρειάζεται ξεχωριστή οθόνη
Αν και οι οθόνες των gaming laptops είναι 
µικρότερες από τις τυπικές ενός desktop συστή-
µατος, διαθέτουν εντυπωσιακή ανάλυση. Συν 
τοις άλλοις, περιλαµβάνονται στο laptop, κάτι 
που δεν ισχύει στην περίπτωση των desktops 
και πρέπει να πωληθούν ξεχωριστά. Τα περισ-
σότερα gaming laptops διαθέτουν οθόνες 15-17 
ιντσών, µε Full HD ανάλυση και ρυθµό ανανέω-
σης 60 Hz. Ανάλογα µε τον χώρο και τις ανάγκες 
του, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει το κατάλληλο 
µέγεθος. 

Σίγουρα υπάρχουν κάποιες σηµαντικές δια-
φορές για την επιλογή ενός gaming laptop ή 
desktop. Μπορεί τα περισσότερα desktops να 
υπερέχουν από πλευράς επιδόσεων, αλλά υ-
πάρχουν και κάποιες άλλες πρακτικές πλευρές 
όπου τα gaming laptops έχουν το προβάδισµα 
όσον αφορά τα σενάρια χρήσης. 

Χρήση ως laptop εργασίας
Είναι δεδοµένο ότι τα gaming laptops έχουν µε-
γαλύτερη υπολογιστική ισχύ από το µέσο τυπικό 
laptop, οπότε αποτελούν ιδανική επιλογή για ό-
σους αναζητούν ένα σύστηµα για gaming ή/και 
εργασία. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό selling 
point, αφού το σύστηµα αυτό προσφέρει στον 
χρήστη αρκετή ισχύ και ταχύτητα να χειρίζεται 
video conferences και εξειδικευµένο software, 
ενώ ταυτόχρονα είναι πανέτοιµο για τους πιο 
πρόσφατους τίτλους παιχνιδιών. 

Χρήση ως σχολικό laptop
Στην ίδια λογική, τα νεότερα gaming laptops α-
ποτελούν ιδανική επιλογή για τους φοιτητές και 
τους µαθητές που απαιτούν ένα σύστηµα που 
καλύπτει όλες τις ανάγκες τους τόσο από πλευ-
ράς εκπαίδευσης όσο και ψυχαγωγίας. 

Η αγορά των Gaming PC
Παρά τις αρνητικές και συχνά καταστροφικές 
συνέπειες της παγκόσµιας πανδηµίας, η εξά-
πλωση του COVID-19 δηµιούργησε σηµαντικές 
ευκαιρίες στον κλάδο ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης. Με εκατοµµύρια αν-
θρώπους έγκλειστους στο σπίτι, η αγορά του 

Τα σύγχρονα Gaming PCs είναι 
βελτιστοποιημένα ώστε να 
τοποθετηθούν στο επίκεντρο της 

ψυχαγωγίας. Διαθέτουν κορυφαία γραφικά με 
υψηλό frame rate σε υψηλή ανάλυση 
και συμπληρώνουν την εικόνα αυτή με 
εξαιρετικής ποιότητας ήχο.

Παγκόσµια αγορά gaming PC

2015 2020 Ανάπτυξη

High-end 45% 47% 4%

Mid-range 30% 34% 13%

Entry-level 25% 19% -24%

Αξία αγοράς (σε δις δολάρια) 24.6 39.3 60%

Σύµφωνα µε την John Peddie Research η πανδηµία του COVID-19 έχει δηµιουργήσει µια πολύ µεγάλη αύξηση 
στις πωλήσεις των gaming PCs µε τη συνολική αγορά να πλησιάζει τα 40 δισεκατοµµύρια δολάρια για φέτος 
µια αύξηση σχεδόν 60% σε βάθος πενταετίας. Είναι αξιοσηµείωτο ότι το 2020 το high-end κοµµάτι της αγοράς 
αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% των συνολικών πωλήσεων. 
Πηγή: John Peddie Research

ταχύτητας και της απόδοσης για πολλαπλές εργασίες 
και µεγάλα workloads. Από την εκκίνηση εφαρµο-
γών και την περιήγηση στο web, έως τις εφαρµογές 
παραγωγικότητας και τα παιχνίδια, όλα είναι απί-
στευτα πιο γρήγορα. 

Το Lenovo Legion 5i (Intel) διατίθεται τους πρό-
σφατους επεξεργαστές Intel Core i7 Series 10ης 
γενιάς, κάρτα γραφικών έως NVIDIA GeForce RTX, 
2933MHz DDR4 µνήµη και M.2 NVMe PCIe SSD απο-
θήκευση. Οι επεξεργαστές Intel Core H-Series 10ης 
γενιάς µετατρέπουν το Legion 5i (Intel) σε µια πανί-
σχυρη παιχνιδοµηχανή. Όλοι οι πρόσφατοι ΑΑΑ τίτλοι 
τρέχουν µε κορυφαία απόδοση χάρη στη συχνότητα 
5,1 GHz, τους 8 πυρήνες και τα 16MB των τεχνολογι-
ών Intel Cache Smart, Intel Thermal Velocity Boost, 
Intel Dynamic Tuning και φυσικά, Intel Wi-Fi 6.

Όλα τα υποσυστήµατα των Lenovo Legion 5 (AMD) 
& 5i (Intel) είναι θερµικά συντονισµένα µέσω της τε-
χνολογίας ψύξης Legion Coldfront 2.0. Ταυτόχρονα 
συνδυάζουν ταχύτατους ρυθµούς ανανέωσης οθό-
νης 15,6 ιντσών, ανάλυσης 1080p µε 100% ακριβή 
απόδοση χρωµάτων Adobe RGB, µε πληκτρολόγιο 
Legion TrueStrike που ανταποκρίνεται στο παραµι-
κρό άγγιγµα επιτρέποντας στον gamer να κερδίσει 
τους αντιπάλους και να ανεβεί γρήγορα στην ιεραρ-
χία. 

Lenovo Legion 7i 
Απόδοση χωρίς όρια
Με σασί από αλουµίνιο υψηλής ποιότητας, το 
Lenovo Legion 7i έχει σχεδιαστεί µε µοναδικό 
σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στον gamer να κα-
τατροπώσει εχθρούς και αντιπάλους. Τα κορυφαία 
χαρακτηριστικά που έχει ενσωµατώσει η Lenovo 
σε αυτό το σύστηµα δεν αφήνουν περιθώρια για 
παρανοήσεις: οθόνη υψηλού ρυθµού ανανέωσης, 
επαναστατικό πληκτρολόγιο απαλής αίσθησης και 
εξαιρετικής ακρίβειας TrueStrike, πολύ µεγάλη δι-
άρκεια µπαταρίας και τεχνολογία Legion Coldfront 
2.0 που διατηρεί το σύστηµα δροσερό, τη στιγµή που 
στην οθόνη διαδραµατίζονται επικές σκηνές δράσης. 

Κάτω από την εκλεπτυσµένη επιφάνεια, κρύβεται 
ένα «θηρίο» έτοιµο για µάχη, µε επεξεργαστές έως 
Intel Core i9 HK-Series 10ης γενιάς και γραφικά 
έως NVIDIA GeForce RTX. Όλο το «πακέτο» των κο-
ρυφαίων καινοτοµιών της Intel, όπως η συχνότητα 
5,3 GHz, οι 8 πυρήνες, τα Intel Smart Cache 16 MB, 
Intel Thermal Velocity Boost, Intel Dynamic Tuning 

και Intel Wi-Fi 6 προσφέρουν απαράµιλλή ψυχαγω-
γία σε έναν εξαιρετικά λεπτό και κοµψό σχεδιασµό. 

To Lenovo Legion 7i εγκαινιάζει µια νέα εποχή θερ-
µικής τεχνολογίας. Διαθέτει ενσωµατωµένο Vapor 
Chamber 2mm και µια νέα συστοιχία θερµικών 
αισθητήρων 6 σηµείων, διατηρώντας το laptop δρο-
σερό και αθόρυβο και µάλιστα πιο λεπτό από ποτέ. 
Παράλληλα, ένα σύστηµα διπλού ανεµιστήρα µε 73 
πτερύγια πολυµερούς υγρού κρυστάλλου και τέσ-
σερα ειδικά θερµικά κανάλια απάγουν τη θερµότητα 
µε την καλύτερη απόδοση στην κατηγορία. Ακόµα, 
µε το Lenovo Q Control 3.0, µπορείτε να πάρετε τον 
έλεγχο της ταχύτητας και της τάσης του ανεµιστήρα 
για απίστευτα framerates και αύξηση της διάρκειας 
της µπαταρίας. 

Επιπλέον, κάθε φορητός υπολογιστής Legion δι-
αθέτει υποστήριξη Dual Burn, «πουσάροντας» 
ταυτόχρονα CPU και GPU για µέγιστη απόδοση στο 
παιχνίδι.
Η εκπληκτική οθόνη 15,6’’ του Legion 7i έχει ανάλυ-
ση FHD (1920 x 1080) συνδυάζοντας πλούσια χρω-
µατική αντίθεση και κορεσµό µε 100% Adobe sRGB 
Color Gamut & VESA DisplayHDR 400 για βαθύτερα 
µαύρα και φωτεινά λευκά µέσω του Dolby Vision, 
µεταφέροντας τον gamer σε νέους κόσµους. Ο ρυθ-
µός ανανέωσης έως 240Hz και ο χρόνος απόκρισης 
κάτω από 1ms µέσω της τεχνολογίας OverDrive 
και NVIDIA G-Sync, προσφέρουν απίστευτα οµαλά 
framerates και απόλυτα καθαρή και κρυστάλλινη 
εικόνα ακόµα και σε γρήγορες σκηνές δράσης. 

Lenovo IdeaPad Gaming 3 
Ελαφρύ και ισχυρό
Ώρα να βελτιώσετε την εµπειρία των παιχνιδιών και 
των esports πέρα από το «απλά αποδεκτό». Σχε-
διασµένο µε τον επεξεργαστή Intel Core  i7 10ης 
γενιάς, και γραφικά έως NVIDIA GeForce 1650 Ti, 
µνήµη DDR4 και PCIe SSD χώρο αποθήκευσης, το 
IdeaPad Gaming 3 προσφέρει απρόσκοπτο gaming 
για όλους. Το IdeaPad Gaming 3 είναι επίσης 
εντυπωσιακό οπτικά είτε ανοιχτό, είτε κλειστό. Η 
οθόνη FHD έως 120Hz και το προηγµένο gaming 
πληκτρολόγιο που «κάθεται» πάνω σε ένα ιριδίζον 
Chameleon Blue ή Onyx Black περίβληµα που 
διαθλά το φως σε νανο-µοριακό επίπεδο ολοκληρώ-
νουν έναν gaming φορητό υπολογιστή που πραγµα-
τικά τραβά όλα τα βλέµµατα. 

H Lenovo διατηρεί την πρωτιά στην παγκόσµια 
αγορά υπολογιστών. Μάλιστα, το δεύτερο τρίµηνο 
του έτους η εταιρεία κατέγραψε έσοδα ρεκόρ σε 
µια περίοδο µε έντονη αβεβαιότητα, προβλήµατα 
στην εφοδιαστική αλυσίδα από κατασκευαστές και 
προµηθευτές, αλλά και έντονη ανάγκη για εργασία, 
µάθηση και διασκέδαση στο σπίτι. Το γεγονός αυτό 
αντικατοπτρίζει την εµπιστοσύνη που δείχνουν οι-
κιακοί καταναλωτές και επαγγελµατίες στο όνοµα 
Lenovo. Ειδικά στο κοµµάτι του gaming το οποίο 
ακριβώς λόγω της παγκόσµιας κρίσης εµφανίζεται 
ιδιαίτερα αυξηµένο, η Lenovo αποτελεί εγγύηση. 
Συνεργαζόµενη και µε τους δύο κατασκευαστές 
CPU, η εταιρεία εξασφαλίζει στα συστήµατά της και 
επιδόσεις, αλλά και διαθεσιµότητα, αυτό δηλαδή 
που ζητούν οι gamers. 

Αλλά και οι υπόλοιπες τεχνολογίες που ενσωµα-
τώνει η Lenovo στα gaming συστήµατά της, από 
τα γραφικά και την αποθήκευση, µέχρι την οθόνη, 
τον ήχο, τις συνδέσεις και τα συστήµατα ψύξης, η 
καινοτοµία είναι συνώνυµο της εταιρείας και ουσια-
στικά οδηγεί τον κλάδο. 

Lenovo Legion 5 (AMD) & 5i (Intel)
Minimal και πανίσχυρο
Απαράµιλλη απόδοση από ένα σύστηµα µε τεχνο-
λογία που δεν κάνει συµβιβασµούς, προσφέροντας 
πληθώρα επιλογών που καλύπτει τις ανάγκες κάθε 
gamer, µε «καθαρό», µινιµαλιστικό σχεδιασµό 
το Legion 5 (AMD) συνδυάζει τους καινοτόµους 
mobile επεξεργαστές AMD Ryzen 4000 Series 
µε κάρτα γραφικών έως NVIDIA GeForce GTX, 
3200MHz DDR4 µνήµης και M.2 NVMe PCIe SSD 
αποθήκευση. 
Σχεδιασµένοι για τα πιο απαιτητικά workloads οι 
mobile επεξεργαστές AMD Ryzen 4000 H-Series 
είναι το νέο πρότυπο απόδοσης κατασκευής και-
νοτόµων, λεπτών και ελαφριών φορητών υπολογι-
στών. Η επαναστατική αρχιτεκτονική AMD 7nm Zen 
2 προσφέρει µια άνευ προηγουµένου αύξηση της 

Lenovo gaming laptops 
κοµψά και λεπτά «θηρία» επιδόσεων
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Η σειρά επαγγελµατικών οθονών της Lenovo φέρει το θρυλικό όνοµα «Think» και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς 
ενσωµατώνει την αιχµή της τεχνολογίας, προσφέροντας εργονοµία, κορυφαία χαρακτηριστικά, χαµηλό ενεργειακό απο-
τύπωµα, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των επαγγελµατιών, από µεγάλες αναλύσεις και τεράστιες επιφάνειες εργασίας 

επίπεδες και κυρτές, µέχρι φορητές οθόνες για mobile workers.


