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Гледай на

dates
#tiguanblind

на път към 
неизвестна 
дестинация

Видео разказ, заснет с дрон, 
Go Pro и видеокамера, за 
изненадващото приключение на 
екипа ни с Volkswagen Tiguan, 
навигиращ ни към непознато,
но изненадващо красиво място.
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Има нещо особено специално в това да 
научаваш нещо. От една страна е въл-
нението от новото знание, от друга пък 

е тъгата на това, колко много други неща не 
знаеш. Едно от предимствата на живота в XXI 
век е, че знанието е по-достъпно от всякога. 
Макар да използваме умните джаджи в джоба 
си основно за комуникация и забавление, 
истината е, че те могат да са и източник на по-
знание и да притъпяват тъгата от незнанието.
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Philips
49PUS7101

Вижте как 
разопаковахме, 
монтирахме и пуснахме 
новия UHD телевизор 
на Philips с тристранен 
Ambilight.

• 49-инча
• UHD резолюция
• Android TV
• Тристранен Ambilight



Време за 
учене
Може и да е клише, но също 
така е факт, че ученето никога не 
спира. А днес е по-лесно и раз-
нообразно от всякога благода-
рение на десетки приложения, 
които ви очакват в джоба ви.
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Можете също да 
следите епизодите 
на образователния 
подкаст TED Radio 
Hour.

TED
Официалното приложение 
на едно от най-вдъхновява-
щите събития в света ви дава 
възможност да се поучите от 
опита, мъдростта и идеите 
на най-големите иноватори 
и специалисти в сферата на 
технологиите, науката, психо-
логията, медицината и т.н. На 
ваше разположение са над 2 
хил. видеоклипа, преведени 
на над 100 езика. Доверете се 
и на специално курираните 
мотивиращи или развлекател-
но-образователни плейлисти. 
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Duolongo
Този самоучител за над 15 езика 
е признат за най-доброто по-
добно приложение от издания 
като The Wall Street Journal и 
New York Times. То използва 
изпитани техники за научаване 
на чужди езици, пречупвайки 
ги през призмата на игра. Уп-
ражнявате говорене, слушане, 
четене и писане на чужди езици 
и лесно следите прогреса си. 

Lumosity
Създадено от учени в областта 
на когнитивните изследвания и 
над 40 университетски изсле-
дователи, това приложение е 
съставено от специални когни-
тивни и неврофизиологични 
предизвикателства, които 
целят да предизвикат логиче-
ското ви мислене и когнитивни 
умения за решаване на пробле-
ми и да тренират мозъка ви.  

Wolfram Alpha
Искате пълен достъп до екс-
пертна информация в различни 
научни сфери? Ако отговорът е 
да, това е приложението за вас. 
То използва специален алгори-
тъм, който събира и компилира 
данни от хиляди световни 
домейни, за да ви предостави 
най-пълната и интуитивно 
структурирана научна инфор-
мация в света. 
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Pocket Anatomy
Всеки студент по медицина 
трябва да инсталира това 
брилянтно приложение. Сер-
тифицирани научни трудове 
по анатомия, представени чрез 
перфектно конструирани 3D 
модели на всеки един орган. 
Получавате достъп и до видео 
ресурси, включително подроб-
ни уроци за повечето хирурги-
чески процедури. 

В ТОП 5 на най-
полезните учебни 
инструменти 
на Британската 
медицинска 
асоциация.
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Wikipedia
Мобилното приложение на 
най-популярната уеб-базирана 
енциклопедия може да е много 
повече от лесен метод на пре-
писване. Педантично подреде-
ният каталог от статии, приятен 
потребителски интерфейс и 
гласовото търсене, правят това 
приложение най-добрия ви 
приятел при писането на всеки 
доклад и проект. 

StudyBlue
Очаква ви тежък изпит в 
университета или контролно в 
училище? Това приложение ще 
ви помогне бързо да органи-
зирате всичките си бележки, 
да създадете полезни учебни 
карти, да компилира примерни 
тестове и дори да ви предложи 
нови методики на учене. Посо-
чете целите, следете прогреса 
си и изкарайте Отличен. 

Coursera
Над 140 от най-добрите универ-
ситети в света предоставят пъл-
ните си обучителни програми 
по над 1000 специализации в 
това приложение. Учете просто 
за удоволствие, изберете някой 
от стотиците хиляди полезни 
професионални курса или изка-
райте специализацията си от 
някой чуждестранен универси-
тет, ако желаете. 
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Очакват ви 
невероятни 
3D модели на 
всички открити 
досега звезди, 
планети, небули, 
галактики, коме-
ти, луни и т.н.

StarWalk 2
Приложение, съчетало в себе 
си точна астрономическа ин-
формация и премиум визуална 
технология, за да ви предоста-
ви най-приятния, зашеметява-
що красив и обогатяващ начин 
да се разходите из звездното 
небе. Лесно ще научите име-
ната на всички небесни тела, 
когато ги виждате на екрана си 
в пълния им блясък. 

Khan Academy
Ако и вие като нас не сте от 
най-големите фенове на мате-
матиката, ще сте също толкова 
изненадани колко е приятно да 
решаваш математически про-
блеми през това приложение. И 
това не е всичко! Имате достъп 
до десетки хиляди подробни 
и лесни за асимилиране курса 
по физика, икономика, химия, 
история и още много други.
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Dictionary
Всеки има нужда от речник, а 
този е най-добрият сред най-до-
брите, когато става въпрос за 
английски език. И нека си при-
знаем, този речник ни трябва 
най-много в ежедневието ни. 
Независимо дали сте ученик, 
който трябва да напредне с ези-
ка, или само искате да провери-
те значението на дадена дума, 
това е приложението за вас. 

Forest
Един оригинален начин най-
сетне да оставите телефона 
си настрана и да се захванете 
с ученето. Посаждате дръвче, 
което ще расте в следващите 30 
минути. Но само ако не докос-
вате телефона си. Проверите ли 
Facebook-а си дори за секунда, 
дръвчето ви ще умре. Освен че 
развивате волята си, виждате 
какво е и да бъдеш отговорен.

Tinycards
Запомняйте информация, 
докато играете забавна игра. 
Това приложение помага на 
малки и големи да научат нови 
неща в интересуващите ги сфе-
ри, докато прогресират през 
различни нива на трудност и 
получават освен приятно пре-
карано време и удоволствието 
от новите знания и шанс да 
бият всички на Тривиадор.  
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Играта е 
разделена на 
12 основни 
нива, изпитващи 
пъргавостта на 
ума ви. 

Sushi Monster
Една наистина зарибяваща 
игричка за малки и големи, с 
която ще убивате време, дока-
то упражнявате, подобрявате и 
разширявате математическите 
си знания. Получавате точки за 
правилните отговори и губите 
такива, ако се разсеете. За да 
успеете наистина в играта, е 
нужно сериозно тактическо 
мислене и упоритост. 
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Lenovo Yoga Book 
Креативност от нов вид

РЕ
ВЮ

Страхотна 
Full HD 
картина 
и кристален 
Dolby Atmos звук.

Иновативен 

дизайн с Halo 
Keyboard 
тъчскрийн 
клавиатура.

Постигнете 
пълна свобода 
на действие с 

4 режима
на работа.



Дигитализирайте 
бележките си 
със специалната 

писалка с 
мастило.

Рисувайте като истински 
професионалист с писалката, усещаща 

2048 нива на натиск.
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Amazon
Kindle Paperwhite

Това не е най-скъпият Kindle, 
но е този, който си заслужава 
най-много. Чудесен екран с 
подсветка, сякаш вечна батерия 
и смешно тегло са основните му 
качества. Тук можете да побе-
рете както всичките си любими 
книги, така и всички учебници, 
лекции и други учебни материа-
ли, които могат да ви потрябват. 
Любима функция е вграденият 
Oxford Dictionary.

Лесен достъп 
до богатия 
дигитален  
каталог на 

Amazon.

Технологиите могат лесно да са враг на учебните процеси, но истината 
е, че днес вече са съществена част от тях. Освен източник на инфор-
мация, джаджите вече са и най-верните ни помощници за по-бърза и 
ефективна работа, независимо къде се намираме.

Учебни джаджи
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Като всеки 
лаптоп на Apple 
и MacBook Air 
пристига с удобна 
клавиатура за 
бързо писане.

Apple
MacBook Air

Въпреки че морално вече остарява, MacBook Air остава 
един от най-удобните компютри на пазара. Достатъчно мо-
щен за всичко, необходимо на един ученик или студент, Air 
тежи около килограм и има батерия, която издържа около 
10 часа, така че винаги да имате заряд до края на деня.

С 10 часа живот 
на батерията няма 
да имате нужда от 
зарядното.
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След тежък учебен ден, а дори и преди същественото му 
начало, музиката е едно от най-добрите средства за опра-
вяне на настроението. MDR-XB50 ще помогнат с качествен 
звук, приятна визия и удобен дизайн, който пасва добре в 
ухото. Наличен е и вграден микрофон.

Освен че са стилни 
и удобни, Sony MDR-
XB50 пристигат и с 
вграден микрофон. 

Перфектно 
съотношение 
между ниска 
цена и 
качествен звук 
с изразен бас.

Sony
MDR-XB50
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Huawei
P9 Lite
Перфектният смартфон за училище или университета е 
достъпен, все пак мощен и красив. Huawei P9 Lite отго-
варя на тези изисквания с 8-ядрен процесор, 3000 mAh 
батерия, която издържа цял ден, повече от прилична 
13 MP камера и Android 6.0 Marshmаllow.

P9 Lite е с приятен 
и удобен дизайн, 

а дисплеят е 
5.2-инчов.
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РЕ
ВЮ

Samsung Galaxy Note 7
Креативност със стил

   Удобен дизайн с голям, но 
удобен 5.7-инчов екран, 
който е извит от двете страни.

          Новият S-Pen е 
с по-фин връх и чувства 

4096 нива на натиск за 
естествено усещане и 
по-добра прецизност.
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Винаги готов за 
действие с 3500 

mAh батерия и 
водоустойчиво шаси.

Ярката бленда 

f/1.7 и големите 
пиксели на 12 MP 

камерата осигуряват 
перфектни кадри.
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Четири съвета, с които да превърнете техноло-
гиите от враг на ученето във ваш приятел

Технологично
ОБРАЗОВАНИ

Носете флашка
На теория вече има интернет 
навсякъде, а облачните услуги 
са евтини и леснодостъпни. 
На практика няма интернет 
навсякъде, а често когато го 
има, е с ограничения. Затова 
винаги носете важните си 
файлове на флашка, която 
може да се прочете от всеки 
компютър.
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Питайте за 
намаления
Много технологични компа-
нии имат специални условия 
за ученици и студенти както 
при покупка на хардуер, така 
и когато плащате за софтуер 
или абонаментни услуги. 
Преди плащане питайте или 
проверете дали има такова 
намаление.

Резервните копия 
са задължителни!
Новият ви лаптоп е пре-
възходен и ще ви помогне 
при писането на по-големи 
проекти, както и при водене-
то на записки. Това са важни 
файлове, чиято загуба е 
тежка, затова задължително 
правете резервни копия на 
поне 2 места.

Пишете и на ръка
Писането на клавиатура е 
по-бързо, ефективно и лесно. 
Писането на ръка обаче ви 
помага да се откъснете от раз-
сейващата среда на компютъ-
ра, с което повишава концен-
трацията и ученето е по-лесно 
и бързо. Освен това носи и 
известна доза романтика.
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селекция

най-добрите
приложения
на месеца

Google Duo
Интуитивен, опростен интер-
фейс и висока резолюция на ви-
део предаването. Това е Google 
Duo – приложението, с което да 
провеждате видеоразговори с 
всичките си любими хора без 
допълнителни усложнения. 
Докато разговаряте през селфи 
камерата си, можете да използ-
вате главната камера, за да пока-
жете къде се намирате.

Spark Pro
Това ексклузивно за iPhone 
приложение ви предоставя 
най-лесния метод за създава-
не на видеоклипове в 1080p 
HD резолюция. Оборудвана е 
със страхотни филтри, директ-
на връзка към вашата iTunes 
библиотека, за да прибавяте 
музика към видеото си, и 
богата гама инструменти за 
обработка. 
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Deus Ex GO
Създадена от студиото зад хито-
вата Hitman GO, тази страхотна 
игра е приключенски пъзел и 
сайбърпънк екшън, който ви 
поставя в ролята на агент Адам 
Дженсън. Мисията ви е да раз-
криете терористичен план, като 
за целта ще трябва да се биете 
и да хаквате системи, за да ре-
шите сложни пъзели, които ви 
водят по-близо към истината.

Повече от 50 
интригуващи 
нива и чисто 
нов пъзел всеки 
уикенд.
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Feed Hawk
Свържете се безпроблемно с 
RSS фийда на всеки уебсайт, 
който посещавате. Само пуснете 
приложението през Safari, 
Google Chrome или друг популя-
рен мобилен браузър и то 
автоматично започва да следва 
посочения сайт. Ако сайтът има 
множество фийдове, можете 
лесно да изберете този, за който 
искате да се абонирате.

Home Bot
Ако не използвате Google Now, 
вероятно е досадно, че дългото 
задържане на Home бутона не 
прави нищо полезно за вас. С 
Home Bot лесно пренастройвате 
тази функционалност на Home 
бутона на смартфона си. Може 
да му посочите при задържане 
да отваря определено приложе-
ние, уеб страница, да пусне 
фенерчето и още много неща.

Fabric
Ако се занимавате с разработва-
не на приложения, Fabric ще ви 
помогне да следите всички 
статистики около тях. Получава-
те известия в реално време при 
появяване на проблем с прило-
жението ви, а сред полезните 
данни ще откриете информация 
колко потребители точно са 
били афектирани от появилия 
се проблем. 
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NBA LIVE Mobile
Най-новата мобилна игра от 
популярната спортна серия 
на EA Sports ви прехвърля в 
баскетболната зала. Създайте 
собствен отбор и се изправете 
срещу опоненти от цял свят в 
5 в 5 мачове. Бъдете най-доб-
рият баскетболен мениджър, 
изкачете се в ранглистата и се 
насладете на страхотни NBA 
събития всеки ден. 

Мениджърският 
аспект е смесен 
с управление 
на играчите в 
реално време.
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Tone – Perfect Pitch
Ако и вие като нас сте се отчая-
ли от това, какъв музикален 
инвалид сте, тази игра с изчис-
тен и симпатичен интерфейс е 
добър начин да пооправите 
чувството си за ритъм и музика. 
Не само подобрявате слуха си, 
но дори може да се научите да 
пеете в перфектна тоналност. 
Само гледайте да се упражнява-
те насаме. 

Yes Chef – Hands Free 
Recipe Assistant
Приложенията за готвене са 
страхотно нещо, но отдавна 
имахме нужда от такова, което 
разбира, че не можеш да се 
ровиш из него, докато режеш 
лук. Yes Chef ви дава гласово 
информация за рецептата и 
дори отговаря на въпросите ви 
по нея, ако го попитате. 

Manga Online
Обичате да четете японска ман-
га? Тогава ще се зарадвате и ще 
използвате до дупка този стра-
хотен безплатен четец за вашия 
Android телефон. Интуитивният 
интерфейс ви дава възможност 
лесно да търсите нови истории 
по жанрове, да създавате собст-
вена библиотека и да четете 
любимата си манга по най-удоб-
ния начин и по всяко време.
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Sly Hikers: Jump in 
Micropolis
Игра със страхотен арт стил, 
позволяваща ви да изследвате 
един сладурски микроскопи-
чен свят. Тактическият хибрид 
между пъзел и платформър ще 
изпита както логическото ви 
мислене, така и колко бързи 
реак ции имате. Сменяйте меж-
ду различните видове sly hikers, 
за най-добрата стратегия. 

Играта има 
онлайн и офлайн 
режим, за да 
играете както ви 
е удобно.
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Dropbox Paper Beta
Приложението, което ще улесни 
работата на целия екип. Лесно 
работите заедно по отделни 
документи дори когато някои от 
вас са в движение. Всяка промя-
на или обратна връзка по общи-
те проекти автоматично се 
синхронизира със собствените 
ви файлове в облака на Dropbox. 
Наистина страхотен инструмент 
за управление на документи.

SpaceHub
Всичко, свързано с Космоса, 
директно на мобилното ви 
устройство и през само едно 
приложение. Директно в него 
получавате всички важни нови-
ни от сферата, туитовете на 
водещите имена в индустрията, 
уникални космически фотогра-
фии и живи предавания от 
Международната космическа 
станция.

Nike+ Run Club
Приложението за бягане на Nike 
получи огромен ъпдейт, който 
внесе някои нови функции и 
огромни промени в дизайна. 
Много по-социално, Nike+ Run 
Club ви мотивира за сутрешно 
бягане с напомняния, а след 
бягане получавате похвала от 
някой от треньорите. Има и 
персонализирани тренировъч-
ни схеми с различна сложност.
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Гледай на hicomm.bg

в главните роли:
Вирджиния Кирова, 

Илия Темелков и 
Аcer Predator 8

experiment
Social

в 3 серии

Съществува ли 
хардкор гейминг

на таблет?

 нова рубрика
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Detour
Ако обичате да се размотавате с 
часове в градове по целия свят, 
хвърлете око на това приложе-
ние, предлагащо аудио гайдове 
за разходки в едни от най-вълну-
ващите градове в света, между 
които Ню Йорк, Сан Франциско, 
Лондон, Париж и Маракеш.

Twitter Engage
Следете резултатите от ак-
тивността си в Twitter в едно 
красиво и лесно за използване 
приложение. С Engage лесно ще 
разберете кои са вашите после-
дователи и на кое съдържание 
реагират. Достъпно както за 
потребители, така и за бизнеса.

LikeThat Garden
Ако някога сте се чудили как 
се наричат прелестните цветя 
около вас, то с това приложе-
ние лесно можете да научите. 
Просто снимайте цветето и 
приложението ще го разпознае 
и ще намери пълната информа-
ция за него.



Sm
ar

tA
pp

s 
е 

из
да

ни
е 

на
 „

Ха
й 

Ен
д 

П
ъб

ли
ш

ин
г“

 О
О

Д
. S

m
ar

tA
pp

s 
e 

за
па

зе
на

 м
ар

ка
 н

а 
„Х

ай
 Е

нд
 П

ъб
ли

ш
ин

г“
 О

О
Д

. Н
ик

ак
ва

 ч
ас

т 
от

 т
ов

а 
из

да
ни

е 
не

 м
ож

е 
да

 б
ъд

е 
ре

пр
од

уц
ир

ан
а 

из
ця

ло
 и

ли
 в

 ч
ас

тн
ос

т 
бе

з 
пи

см
ен

от
о 

ра
зр

еш
ен

ие
 н

а 
из

да
те

ля
. В

си
чк

и 
пр

ав
а 

за
па

зе
ни

. П
ос

оч
ен

ит
е 

це
ни

 с
а 

ор
ие

нт
ир

ов
ъч

ни
. И

зд
ат

ел
ят

 н
е 

но
си

 о
тг

ов
ор

но
ст

 з
а 

гр
еш

ки
 и

ли
 н

ет
оч

но
ст

и 
в 

пу
бл

ик
ув

ан
ит

е 
ре

кл
ам

и.

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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