
безплатно издание на

61/ноември ’16
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СТИЛНО АУДИО ОТ SAMSUNG / ОНЛАЙН ШОПИНГ - МАЙСТОРСКИ КЛАС / ТЕХНОЛОГИЧНИ АКСЕСОРИ

МОДАМОДАДа поговорим за...



Изберете най-доброто 
развлекателно съдържание

на годината

С подкрепата наГласуването се организира от издателство HiEnd с подкрепата на Philips. Номинациите за най-добрo 
развлекателно съдържание в 11 категории са избрани от екипите на списания HiComm и SmartApps. 

Организатор

	 Гласувайте	на	eca.hicomm.bg	до	1	декември	2016	г.

	 Изберете	фаворитите	си	от	предложените	от	нас	номинации

	 Регистрирайте	се	в	томболата	за	първия	в	света		
	 55” 4K OLED телевизор с Ambilight на Philips

Спечелете 4К ОLED TV!
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Според изследвания все повече хора 
(около 44%), пазаруващи онлайн, го 
правят дирекно през мобилното си ус-

тройство. И защо не? Там има всички опции, 
които бихте искали при закупуването, раз-
глеждането и забавлението на тема „мода“. А 
морето от приложения, свързани със стил, 
модни тенденции и онлайн магазини на 
всякакви брандове, е там, за да ви посрещне 
и приюти. Приятен престой!
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Ако не можете без мода, то няма да 
можете и без приложенията, 
подбрани на следващите страници.

МОДАМОДАДа поговорим за...
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Имате опция да 
сканирате баркода 
на дреха в магазина 
и да видите повече 
информация за нея 
онлайн.

H&M
Мобилното приложение на 
H&M е най-добрият приятел 
на всеки, влюбен в модата. 
Освен страхотно разнообра-
зие от дрехи, аксесоари и 
козметика за жени, мъже и 
деца, в приложението можете 
да откриете и Η&Μ Home 
(артикули за дома), които са 
налични само при онлайн 
поръчка. В Η&Μ Magazine пък 
ще намерите авторско съдър-
жание с интервюта, стайлинг 
съвети, новини и идеи за 
модни комбинации. 
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Shedd
Имате ли почти нови дрехи в 
гардероба си, които никога 
няма да облечете, но ви боли 
сърцето да изхвърлите? А иска-
те ли да се сдобиете с находка, 
която да обличате дълго време 
с удоволствие? И за двете неща 
може да ви помогне уникално-
то приложение Shedd, което ви 
дава възможност да предло-
жите закупени от вас дрехи, 
аксесоари и вещи, използвани 
малко или изобщо, на други ку-
пувачи, които ще им се радват 
повече. Така импулсивните по-
купки, за които малко съжаля-
вате, ще могат да се „предадат 
нататък“ и да оставят място в 
гардероба ви за нещо, което 
наистина ще носите. Да не 
говорим, че самите вие можете 
да се възползвате от предло-
женията в Shedd и да откриете 
невероятни дизайнерски дрехи 
и други уникални придобивки, 
за които не сте и подозирали. 

Можете да сортирате 
обяви на база вашето 
местоположение и това 
на продавача, за по-
голямо улеснение.

За да продавате 
в Shedd, 

трябва да се 
регистрирате 

и да качите 
красива снимка 
на продукта си.
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Имате възможност да 
коментирате и общувате 
с fashion насочени хора.

Чрез хаштагове се 
подбира и приоритизира 
съдържанието на всяка 
обява спрямо потребителя.
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Fashion Days
Идеалното решение за бърз 
шопинг в движение е прило-
жението Fashion Days, което 
е винаги до вас. Страхотните 
находки, с които ви оферира 
то, включват имена на големи 
марки като Calvin Klein, Guess, 
Desigual, Levi‘s, Clarks, Converse, 
Timberland и др. Kампаниите 
непрекъснато се обновяват с 
нови предложения за всеки.

Remix Second Hand
Пазаруването втора ръка не 
само е по-изгодно - то е източ-
ник на невероятни модни на-
ходки и истински съкровища в 
личния гардероб. С мобилното 
приложение на Remix можете 
да търсите специфични марки, 
дрехи, размери, аксесоари и 
обувки в търсенето си, да сор-
тирате и подбирате така, че да 
направите лесно избора си.

Pose
Превърнете ежедневието си в 
модно дефиле! Това приложе-
ние ви подтиква да заснемете 
визията си всеки ден и да го 
споделите в общност, където 
мнозина ще имат възможността 
да го харесат и коментират. 
Pose ви позволява да разглеж-
дате и коментирате стила на 
най-популярните блогъри и да 
черпите вдъхновение от тях.
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Разполагате 
с шопинг 
възможности 
от 160 бранда 
и забавление 
под формата на 
стайлинг игра.

Covet Fashion
Обичате мода? Вдъхновявате 
се от стайлинг и дрехи? Това 
приложение е за вас. Covet 
Fashion е „игра на обличане“, в 
която избирате между хиляди 
дрехи и аксесоари, коса и грим, 
за да създадете идеална визия. 
Приложението си партнира с 
множество световни брандове 
и дори можете да пазарувате 
през него. 
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АSOS
Това е дестинация номер едно за 
всеки, който иска разнообразие 
и стил - и множество опции, сред 
които можеш да се изгубиш. В 
ASOS откривате над 850 бранда 
на достъпни цени (можете да ги 
сортирате според възможности-
те си), за жени, мъже и деца. 
Конкретни марки като Converse, 
adidas, Miss Selfridge и други 
можете да откриете с бърз сърч, 
като зададете конкретните си 
предпочитания (например 
converse white), за да получите 
точно това, което търсите. В 
приложението непрекъснато 
се вкарват outlet предложения 
от световноизвестни марки, на 
големи намаления, от които да 
се възползвате. Единственото 
неприятно нещо в приложение-
то е силната вероятност да се 
пристрастите към него. Закупу-
ването е лесно и бързо, с опция 
за плащане при доставка или 
онлайн с карта.

Достъпни 
артикули на 
световноизвестни 
брандове са на върха 
на пръстите ви.
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Можете да 
запазвате 
подбрани неща 
в  “Любими”, за 
да ги грабнете 
по-късно.

Получавате известия по 
желание всеки път, когато 

в онлайн магазина има 
намаления.
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Apple iPhone 7
Какъв по-добър начин да пока-
жеш, че си в крак с последните 
тенденции, освен да се екипи-
раш с новия iPhone 7? Както 
винаги получаваме перфектно 
представяне, страхотна камера 
и стилен дизайн, но стандарт-
ния жак за слушалки го няма. 
Дръзко решение, подчертава-
що собствената ви уникалност 
и стремежа да бъдете по-раз-
лични от всички останали. 

Между четирите страхотни 
цвята ние избираме 

красивия и нежен Rose Gold.

Мобилните устройства се превърнаха в нещо много по-важно от прост 
метод за комуникация. Те не само трябва да бъдат функционални, а и да 
пасват на динамичното ни ежедневие и личния ни стил. Затова и днес 
често дизайнът им е по-важен от хардуера под капака. 
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Истинско 
удоволствие и 
удобство е да 

държите в ръка 
извития, облечен 

в солидно 
стъкло метален 

корпус.

Samsung
Galaxy S7 Edge

Когато говорим за елегантни и стилни смарт-
фони, няма как да пропуснем този велико-
лепен модел. S7 Edge е смел, оригинален и 
с щипка екстравагантност. Телефон, който е 
страхотен аксесоар към изискания ви костюм 
или вечерна рокля и който винаги носи нотка 
елегантност в ежедневието ви. 

Най-добрата 
смартфон камера 
за 2015/2016 г. 
според 
Европейската 
асоциация за 
картина и звук
(EISA).  
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Ултратънък, ултралек, ултракрасив. Създаден специално за 
бизнес клиенти и ценителите на изискания продуктов дизайн, 
Spectre 13 грабва погледа с тъмносивия си, почти черен 
алуминиев корпус и смелите си, бляскави бронзови акценти и 
ръбове. Един ноутбук, с който няма да останете незабелязани. 

Стабилно 
пасивно 

охлаждане 
и живот на 

батерията до 
9 часа с едно 

зареждане.

Това е 
най-тънкият 
ноутбук в света с 
процесор Intel Core i. 
Можете да избирате 
между i5 или i7.

HP Spectre 13
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Lenovo
Yoga Book
Великолепен дизайн с поклон към симет-
рията и с наистина компактни размери. 
Yoga Book е уникална машинка, която е 
много повече от таблет и много повече 
от ноутбук. Идеята зад него е да ви даде 
пълна свобода чрез иновативната си 
сензорна Halo клавиатура, която можете 
да използвате и с елегантния стилус или с 
истинска мастилена писалка.

Yoga Book ни впечатли 
с вида и интересната 
си концепция още на 
представянето си в 
Берлин на IFA 2016. 
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Насладете се на 
богата персонализация 
с магнитните модули на
Moto Z by Lenovo

Твоят Moto Z
с Moto Mods
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РЕ
ВЮ

Насладете се на 
богата персонализация 
с магнитните модули на
Moto Z by Lenovo

Твоят Moto Z
с Moto Mods

 
Смартфон фото-
графия и стилна 

визия с фото модула 
Hasselblad 
True Zoom 
и гамата панели.

 
Върховен звук от 

JBL Sound Boost,
с вградена батерия за 

10 часа аудио 
възпроизвеждане.

17

Превърнете всяка 
повърхност в 
70-инчов 
екран с модула 
Instashare 
Projector.
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Мобилно аудио  
от Samsung

Специалният дизайн 

на спортните 
тапички не позволява 
инцидентно 
измъкване.

   Gear IconX 
имат вграден фитнес 

тракер, измерващ 
активността ви по време 

на тичане и ходене.

Безжичните Level 
Active са 
влагоустойчиви, стабилни 

и ергономични.



Насладете се на 
бързо Bluetooth 
свързване и до 
6 часа кристален 
звук с едно 
зареждане.

Персонализирайте звука по свой 
вкус през специалното приложение  

Samsung 
Level за 
Android OS.

 
Level U са създадени 
специално за ценителите 
на стилната визия 
и великолепното аудио 
възпроизвеждане.

19
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Майсторски клас в тайнствата на пазаруването 
онлайн само през мобилно устройство

        

Браузване с подбор
Морето от приложения за 
шопинг през мобилното ви 
устройство може да ви се 
стори изключително дълбо-
ко. Подбирайте ги спрямо 
собствения си вкус, защото 
само вие знаете дали обича-
те повече елегантно-строг 
или стрийт стил. Ориенти-
райте се спрямо това без 
лутане.
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Лесно поръчване
Търсете приложения, които 
ви дават всички опции за 
плащане (и при доставка, 
и с карта), тъй като това са 
сериозните брандове, на 
които можете да разчитате. 
Опцията за плащане с карта 
обикновено е много удобна 
и безопасна през мобилното 
устройство. С една дума - 
търсете лесното плащане.

Известия
Непременно включете извес-
тията на любимите си шопинг 
приложения. Така няма да има 
нужда да ги ровите постоянно 
и да губите времето си, а ще 
получавате знак винаги, ко-
гато любимата ви марка има 
намаление, когато има ново 
зареждане с артикули или 
промоция, която не трябва да 
изпускате. 

Умно харчене
Партнирайте любимите си 
приложения за шопинг с 
приложения, които следят 
месечните ви разходи. Защото 
това, което всеки влюбен в 
шопинга познава, е шокът в 
края на месеца: „Къде изте-
коха парите?!“. Харчете умно 
с приложения като Expensify, 
Goodbudget, Mint, Spending 
Tracker и други.
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селекция

най-добрите
приложения
на месеца

Crop Video
Запознайте се с представител 
на най-полезните безплатни 
приложения за редакция на 
видео от мобилно устройство. 
То ви позволява да режете, да 
замъглявате фона, да завъртате 
и да прилагате видео ефекти, за 
да получите страхотен резултат. 
Crop Video е уникално лесен на-
чин да редактирате и споделяте 
вашите клипчета.

Bored Panda
Едно от най-забавните 
списания и общност за креа-
тивни хора вече е налично 
за мобилни устройства. 
Получавате гарантирано за-
бавление с достъпа до най-
интересните и привличащи 
вниманието статии. Можете 
и да гласувате за любимо си 
съдържание, да добавяте 
изображения в „отворените“ 
галерии и да дискутирате 
това, което ви е интересно.
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BLACKSEAWATCH
Ако желаете да научите повече 
за обитателите на Черно море, 
като в същото време доприне-
сете за научните изследвания 
на екосистемата му, непре-
менно се възползвайте от това 
българско приложение. Може-
те да изпращате ваши снимки 
и наблюдения, като по този 
начин подпомагате и опазване-
то на крайбрежието ни.

Всеки става 
учен любител 
и допринася 
за повишената 
информираност 
за Черно море.
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Just Dance Now
Танцувайте навсякъде! Светът на 
танците никога не е бил по-дос-
тъпен с приложението Just 
Dance Now. Достатъчно е да го 
статирате на мобилното си 
устройство и да го свържете с 
екран (може да бъде на телеви-
зор, лаптоп, десктоп или iPad), за 
да започне купонът, включващ 
много разнообразни танци на 
музиката на над 200 песни.

Plants vs. Zombies 
Heroes
Нова част на една от най-при-
страстяващите игри е вече тук. 
Играчите градят свои разно-
образни умения чрез събиране 
на точки и създават различни 
стратегии за своите  герои чрез 
Auto Team-Builder. Plants vs. 
Zombies Heroes за пръв път 
позволява на потребителите да 
играят от страната на зомбитата.

Lip Sync Battle
Партито е във вашите ръце! 
Приложението ви позволява да 
създавате видеа, изпълнявайки 
lip sync, или беззвучно пеене в 
синхрон с песен по избор. След 
като запишете талантливото си 
изпълнение, можете да добави-
те ефекти по избор, да го споде-
лите в социалните мрежи, а и да 
се състезавате с приятелите си 
за титлата „шампион“.
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Cosmolander
Вече можете да изследвате 
Слънчевата система където и 
да сте. Всъщност Cosmolander е 
разработена специално за деца 
и цели да повиши техния ин-
терес към Космоса. Те могат да 
изследват всяка индивидуална 
планета, да извършват разно-
образни мисии и да откриват 
интересни факти, докато се 
забавляват.

Най-малките 
ще потънат в 
космическо 
приключение и 
ще се забавляват, 
докато учат.
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LinkedIn Job Search
Тя е някъде там и ви очаква! 
Да, говоря за мечтаната ви 
работа. С това приложение 
можете да откриете възмож-
ности за кариерата ви където и 
да се намирате. Можете да 
подбирате обявите по лока-
ции, да получавате автомати-
зирани нотификации, да 
запазвате интересни обяви и 
да кандидатствате през него.

Habitify
Следете навиците си с лекота и 
формирайте нови, полезни 
такива с Habitify. Moжете да ги 
отбелязвате в него, а можете и 
да получавате ежедневно 
насърчаване и мотивация  
спрямо формирането на нави-
ка за спортуване например. 
Чрез събирането на навици 
събирате и точки, а те се кон-
вертират в пари за дарения.

Gboard
Това е новата клавиатура от 
Google, създадена да задоволи 
нуждата ви от всички неща, 
които бихте искали от своята 
клавиатура – писане на gif, emoji 
и glide. Вече не е нужно да сме-
няте приложението, за да ги 
имате – просто потърсете това, 
което ви е нужно, изберете го и 
го изпратете директно от 
клавиа турата си.
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Геймплеят е супер 
реалистичен, 
достъпен и 
завладяващ 
вниманието 
изцяло.

FIFA Mobile Soccer
Играта на футбол си е вълнува-
що нещо, а с това приложение 
– още повече. Можете да съз-
давате свой отбор, да избирате 
типа игра, да си поставяте цели 
и да ги постигате с играчите 
си. Контролът над топката е 
много добър, а за първи път на 
мобилно устройство можете 
да пресъздавате истински фут-
болни събития и мачове. 
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Fretello
Научете се да свирите на китара 
бързо, ефективно и завинаги с 
приложението Fretello. То създа-
ва индивидуален списък с 
уроци спрямо вашите нужди, 
помага ви да се учите с над 5000 
различни упражнения за разно-
образни техники и обещава 
бърз напредък, който да ви 
позволи да потънете бързо в 
света на изкуството.

Polarr Photo Editor
Това приложение се използва 
както от любители, така и от 
професионални фотографи. 
Получавате уникални възмож-
ности за редакция на всеки 
детайл от снимката, можете да 
създавате собствени филтри, да 
си играете с цветовете и общо 
взето – да творите магия в кадър. 
С Polarr можете спокойно да се 
отдадете на любимото си хоби.

Anchor
Гласът на всеки може да бъде 
чут с помощта на Anchor. Това е 
приложение-радио, по което 
може да говори всеки и да дос-
тигне до слушатели в глобален 
мащаб. Можете да предавате 
кратки аудио клипове, а слуша-
телите могат да ви отговарят и 
дори да се създаде интересна 
групова дискусия по вълнуващи 
теми.
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Изберете най-добрите 
устройства за развлечение 

на годината

С подкрепата наГласуването се организира от издателство HiEnd с подкрепата на Банка ДСК. Номинациите за най-добър 
продукт в 15 категории са избрани от екипите на списания HiComm и SmartApps. 

	 Гласувайте	на	epa.hicomm.bg	до	1	декември	2016	г.

	 Изберете	фаворитите	си	от	предложените	от	нас	номинации

	 Регистрирайте	се	в	томболата	за	Samsung Galaxy S7 edge + Gear 360

Спечелете Galaxy S7 edge + Gear 360!
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Музиката не е просто изкуство, нито 
само начин за изразяване. Тя е 
забавление, инструмент за общуване 

и движеща сила за много хора. В свързания 
свят на 21. век тя е по-достъпна от всякога, 
благодарение на музикалните услуги и някои 
полезни джаджи. Затова и в следващите стра-
ници обръщаме внимание на най-добрите 
начини, с които да не оставяте музиката, дори 
когато сте в движение.

Скачай 
в музиката
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