
HitStory 
Еволюцията на социалните мрежи: 
Snapchat, Instagram и YouTube046

contents

040
036

042

010
016
018

Social

Киберпрестъпност: кои са 

най-сериозните заплахи за 

сигурността днес?

В аурата на осъзнатия

бизнесмен

Second Body: един театрален 

спектакъл с оставящо без дъх 

дигитално лице

IFA 2016: жива ли е магията на

технологиите?

Huawei и eдна истински

впечатляваща nova серия

устройства

Panasonic: за по-сигурен и удобен

живот в бъдещето

 

072
074
076
080

056

Един за всички, всички за 

един: обвинители, обвинени и 

защитници в YouTube

Социални войни:  

клонираните атакуват 

Двама братя от ново поколение:

Samsung SODIMM и UDIMM

Canon EOS 5D Mark IV e новият 

цар на професионалистите

TEST DRIVE: Golf GTE, или как един

забавен автомобил ни кара

директно в бъдещето

020
022

034

Samsung - силното присъствие

отвъд иновациите и дизайна

Lenovo: добре дошли в новата ера 

на Yoga устройствата

Последни новини и хроника от

света на технологиите, 

филмите и сериалите

:

040

Театрално-
дигитално 
вдъхновение от 
ново поколение

050
046

Най-добрите технологични 

продукти от EISA Awards 2016-2017

hIT sTORY

EISA Awards

START

Top Event

Select

Samsung Galaxy Note 7 и защо

писалката е по-мощна от меча

010IFA 2016: жива ли 
е магията на 

технологиите?

072
Test Drive 

на Mazda 2: 
ловува в града, 

живее в 
сърцето



Stranger Things: 
нов сериал, 
с носталгичен привкус

100

080
088
086

100
090
094
096 104082

play

fACTS

contents

Stranger Things: нов сериал, 
с носталгичен привкус

Gamescom 2016: най-доброто 

от най-голямото европейско 

гейминг изложение

Вашият нов мобилен 

офис от Prestigio

Преносими аудио предложения

от VALI Computers

Мистерията на една планета: 

KIC 8462852, или Tabby‘s Star

Бъдещите небостъргачи, или 

кой е по-по-най-иновативен

Невероятната победа на науката 
над парализата

108No Man‘s Sky: пътеводител на 

галактическия турист

Suunto Spartan Ultra All Black 

Titanium: мемоари на всяко 

приключение

:

104

112

Най-доброто от 
Gamescom 2016

Интересни 
факти за 

социалните 
мрежи, подбрани 
специално за вас

Samsung Galaxy 
Note 7: върхът на 

острието

Futuristic

084Samsung 65KS7002: прозорец към 

един нов, по-красив свят

096
Мистерията на 

една планета


	006
	008

