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Smartfóny sú taká zaujímavosť. 
Nech rozmýšľate akokoľvek, 
aj tak vždy skončíte pri cene. 
Chcete veľký telefón? Bude 
mať väčšiu batériu. Chcete 
väčší model z novej série, ktorú 
výrobca uviedol? Pravdepodobne 
bude mať aj lepší fotoaparát 
a viac kapacity RAM. Tu nemáte 
až tak veľmi na výber.

         Značka

Čo si budeme hovoriť, značka je pre mnohých z vás 
top prioritou. Či už z počutia, že chcete vyskúšať niečo 
nové alebo siahnuť po osvedčenom výrobcovi. Nedá sa 
povedať, ktorá značka je najlepšia. Každá má lacnejšie 
aj drahšie zariadenia. Až na výnimku v podobe modelu 
razr 5G má motorola smartfóny strednej a nižšej triedy 
za super cenu.

         Veľkosť displeja

Vo svete androidových smartfónov musíte hľadať 
telefóny s malým displejom takpovediac pod lupou. 
Najrozšírenejšie sú modely s uhlopriečkou od 6". 
Nájdete aj model s menšou ako 5" uhlopriečkou, no 
ide o základné smartfóny v cene do 150 eur. Telefóny 
nakoniec nie sú také obrovské, keďže sú užšie. Na väčší 
displej si hravo zvyknete, netreba sa toho obávať.

Na čo sa zamerať pri výbere

1.

2.

Neznamená to ale, že nie je z čoho vyberať. V každej cenovej kategórii nájdete podarené kusy. Kvalitný 
displej, veľkú batériu, rýchle, hoci nie najrýchlejšie nabíjanie, ale aj rýchly procesor a veľmi dobré fotografie. 
To je doménou strednej triedy, Je to vlastne kategória, kde za svoje peniaze získate pomerovo najviac.

Je ale prirodzené, že tie najlepšie vlastnosti a technologické perly pre daný rok sú v kategórii 
s trojnásobnou cenovkou.



            Typ displeja

Rozdiely stále nájdete, no doba pokročila. Lacnejšie 
telefóny majú primeraný displej a nedá sa povedať, že 

bude vyslovene zlý. V tomto nebudete pociťovať výrazné 
obmedzenie. Je však ale jasné, že čím vyššie s cenovkou 

idete, tým lepší displej dostanete. V čom je teda lepší?
Výrobcovia používajú IPS a AMOLED displeje. Každý displej má svoju 

obrazovú charakteristiku a je dodatočne ladený na podanie farieb. AMOLED má sýtejšie 
farby a na pohľad rozoznáte IPS od AMOLED. Za predpokladu, že máte oba telefóny vedľa 

seba. V súčasnosti používajú výrobcovia tzv. Always-on displej. Je to funkcia, kedy sa na displeji 
zobrazuje dátum, čas, notifikácie či ďalšie informácie, aj keď je tzv. vypnutý. Na zistenie, koľko je 

hodín, nemusíte zapínať displej tlačidlom na telefóne. To vďaka tomu, že AMOLED je skonštruovaný tak, 
že každý pixel má vlastné podsvietenie. Šetrí sa tým batéria smartfónu a tiež displej. Nájdete ich spravidla 

v prémiových telefónoch, teda od s cenou 600 EUR a viac. 

Nie je displej ako displej a tak aj IPS bývajú veľmi dobré. Rozhodne nemusíte vyžadovať od telefónu prítomnosť 
AMOLED displeja. Stačí sa pozrieť do špecifikácie, aké farebné spektrum podporujú. Výrobca sa tým radi 
pochvália. Najčastejšie pôjde o gamut DCI-P3, ktorý prináša presnejšie zobrazenie farieb.

        Veľkosť batérie

Úzko súvisí s veľkosťou smartfónu. Čím väčšia uhlopriečka 
displeja, tým väčšia kapacita batérie. Štandardom sa pomaly 
stáva 4500/5000 mAh. Sú modely, ktoré majú menšiu 
kapacitu, no spravidla sa dnes môžete spoľahnúť na výdrž 
počas jedného dňa. Sú špeciality, ktoré majú aj 7000 mAh.

         Rýchle nabíjanie

Veľkú batériu budete chcieť rýchlo nabiť. Najlacnejšie smartfóny 
s cenou tak do 150 eur nabíjate archaickým príkonom 5 W. 
Drahšie smartfónu už podporujú 10 W nabíjanie. Tie lepšie 
smartfóny majú 18, 25 alebo 33 či dokonca až 66 W. Ruka v ruke 
s cenovkou smartfónu získavate aj rýchlejšie nabíjanie. Treba si 
to ale preveriť u každého modelu a výrobcu samostatne. Neplatí 
univerzálne, že pri telefónoch nad 800 EUR máte automaticky 
najrýchlejšie možné nabíjanie na trhu. Niektorí výrobcovia 
idú radšej na istotu a nechcú sa ponáhľať s pridávaním 
výkonnejšieho nabíjania.

Je tu jeden nie až tak podstatný háčik. Na to, aby ste využili 
plnú rýchlosť nabíjania potrebujete mať komplet adaptéra 
s dodávaným USB káblom. 
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        Fotoaparát

Ak bude prvá otázka, koľko stojí, druhá 
bude určite, ako fotí? Poznáte to sami. 
Štandardom je klasický a ultraširokouhlý 
fotoaparát. Podľa typu smartfónu potom 
výrobcovia pridávajú snímač hĺbky 
na portrétové fotky alebo napríklad 
teleobjektív.

Najčastejšie dnes nájdete tri alebo štyri zadné 
fotoaparáty. Niektorí výrobcovia pridávajú aj ČB 
snímač na lepšie zachytenie odtieňov na fotografii, 
čo využijete napríklad aj pri ČB fotkách.

Selfie fotoaparát je až na výnimky jeden. Niektoré smartfóny 
majú dvojicu predných kamier, avšak toto pre vás nemusí byť 
až tak podstatná funkcia. Telefón si pravdepodobne vyberiete 
na základe iných vlastností.

        Obyčajný telefón

Kategória, o ktorej sa veľa nehovorí, 
no je mimoriadne obľúbená. Reč je 
o klasických tlačidlových telefónoch. 
Už aj tie majú Wi-Fi, WhatsApp alebo 
Facebook. V podobe prispôsobenej 
malému displeju a inému ovládaniu. 
Kúpite ich za pár desiatok eur, 
na jedno nabitie vydržia dva týždne 
v pohotovostnom režime.

Aktuálnym priekopníkom je Nokia. 
Výrobca, ktorý ponúka smartfóny, 
no ťaží zo svojej minulosti. Už niekoľko 
rokov doslova reinkarnuje svoje staré 
telefóny. Používa ich charakteristický 
dizajn aj názvy. Preto si môžete dnes u operátorov ale tiež vo voľnom predaji kúpiť napríklad model Nokia 3310.

Telefónov so skutočnou klávesnicou je viac a vyberiete si podľa veľkosti telefónu ako aj displeja.
Ocenia ich napríklad starší ľudia, ktorí chcú skutočné tlačidlá na jednoduchšie ovládanie.
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        Vodoodolný dizajn

Niečo, čo mnohí hľadáte kvôli zvýšenej ochrane 
pri páde do vody, pred dažďom alebo pri spotení 
a športe. Je však výrazne menej telefónov, 
ktoré majú takúto odolnosť. Kedysi výrobcovia 
používali konektory so záslepkami. Teraz už sú 
konektory USB-C a 3,5 mm audio navrhnuté tak, 
aby ste ich nemuseli zakrývať gumovým krytom.

Nie všetky telefón majú odolnosť pri páde do vody, 
teda napríklad ochranu IP67 / IP68. niektoré majú 
IP53. Čiže odolnosť voči postriekaniu vodou 
a dažďu. V prípade telefónov značky motorola 

         sa stretnete s P2i poťahom, ktorý je v nano vrstve umiestnený na displej. Nie je to síce úplná vodoodolnosť,
    ale ochráni telefón pri náhodnom pofŕkaní vodou alebo pri daždi. Kvapky sa zhlukujú do väčších celkov, ktoré 
potom ľahko strasiete z displeja.

        Vysoká odolnosť

Výrazne vyšší stupeň odolnosti a zabezpečenia telefónu po konštrukčnej stránke. Toto už je segment 
odolných smartfónov, ktoré tvoria samostatnú kategóriu. Sú hrubšie, majú pogumovaný povrch, 
zosilnený hliníkový rám a celkovo je konštrukcia odlišná od bežných smartfónov.

Toto je kategória, kde sa výrobca nehrá na čo najtenší dizajn. Prináša v prvom rade ochranu 
pri pádoch, proti prachu, na teplotné výkyvy atď. niektoré majú možnosť ovládania dotykového 
displeja bežnými pracovnými rukavicami alebo mokrými rukami.

              Cena

Dnes je situácia taká, že za 300 EUR získavate výborný 
smartfón. No a kto chce najviac technologických noviniek, 
má možnosť ísť ešte do kategórie okolo 550 EUR. 
TOP telefóny presiahli alebo len tesne podliezli 
hranicu 1000 EUR.

8.

10. 

9.

1. AMOLED displej s podporou HDR10+

2. Rýchle nabíjanie (25 W a rýchlejšie)

3. Fotenie nočných fotiek

TOP 
3 funkcie
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XIAOMI REDMI 9 
– najlepšia voľba do 150 EUR
Do tejto kategórie sa zmestil mierne vylepšený telefón, ktorý má 
na rozdiel od modelu Redmi 9C 4 GB RAM, má 5020 mAh batériu 
s 18 W nabíjaním a vylepšenie vo fotoaparáte. Tu až štyri objektívy 
a k hlavnému a makro objektívu výrobca pridal ultraširokouhlý 
objektív. Zvýšil rozlíšenie displeja na 1080 × 2340 px na 6,53“ 
uhlopriečke.
Toto je vynikajúca voľba 
pre každého, kto nechce 
úplný hoci dobrý základ, 
a vyžaduje detaily 
navyše. Telefón odolá 
postriekaniu a takisto 
ako model 9C podporuje 
použitie s dvomi SIM 
kartami alebo jednou 
a rozšírenie úložiska cez 
microSD kartu.  

Xiaomi Redmi 9C 
– výbava za 129 EUR
Bezkonkurenčná výbava v telefóne za super 
cenu. Kúpiť pár rokov dozadu takto lacný 
telefón znamenalo veľa obmedzení. Xiaomi 
ukazuje, že to už dávno nie je pravda 
a do rúk dostanete telefón s niektorými 
extra vlastnosťami navyše. Kapacita 
RAM 3 GB a 64 GB úložisko je základ, 
no úloižsko sa dá rozšíriť o pamäťovú kartu.
Avšak nebudete ukrátený o veľký 6,53“ 
displej s rozlíšením 720 × 1600 px alebo 
veľkú 5000 mAh batériu. Tu nechýba 
podpora rýchleho 18 W nabíjania. Na zadnej 
strane nájdete tri fotoaparáty a po stránke 
ďalších parametrov je tu solídny základ, 
ktoré sa nikto nechce vzdať. Teda NFC 
na platby mobilom, 3,5 mm konektor 
na pripojenie slúchadiel alebo
Bluetooth 5.0

Samsung Galaxy A21s 
– cenový tip pod 200 EUR
Tip najmä pre tých, čo majú radi smartfóny od Samsungu. Tie 
bývajú zväčša drahšie ako konkurenčné, avšak poskytujú aj 
množstvo služieb navyše. Výbava je nastavená tak, aby ste vyťažili 
aj z cenovo dostupnejšieho modelu maximum. Je tu 5000 mAh 
batéria, čo je naozaj veľká kapacita. Smartfón stačí nabíjať raz za dva 
dni. Tým, čo sa s telefónom radi hrajú častejšie, vydrží celý deň a ešte 
im zostane dostatok energie, aby ho nebolo treba v podvečer nabíjať.
Displej s miniatúrnym 
kruhovým výrezom, štyri 
fotoaparáty vrátane 
makro objektívu a 8 
jadrový procesor. To 
všetko za super cenu plus 
ochrana dát od Samsungu, 
synchronizovanie galérie 
a nastavení telefónu plus 
mnoho ďalšieho. Presne 
tak, ako ste zvyknutí 
na drahších zariadeniach 
tejto značky.

6

TOUCHIT 
odporúča

https://datacomp.sk/xiaomi-redmi-9c-64gb-dual-sim-sivy_d406827.html
https://datacomp.sk/xiaomi-redmi-9-64gb-dual-sim-zeleny_d403655.html
https://datacomp.sk/samsung-galaxy-a21s-32-gb-dual-sim-cierny_d402795.html
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Motorola moto g9 plus 
– smartfón do 300 EUR
Pravdepodobne nenájdete lepší smartfón za cenu 229 EUR. 
Ponúka 30 W nabíjanie a 5000 mAh batériu. Veľký 6,8" displej 
s podporou HDR10 na filmy. Celkovo má 4 fotoaparáty, medzi 
ktorými nechýba ultraširokouhlý alebo makro objektív. Hlavný 
má 64 Mpx.
Procesor Snadragon 730G bol dobrou voľbou. Telefón je 
rýchly a naozaj sa výborne používa. Pravidelné aktualizácie 
ako aj záruka prechodu na Android 11, to je klasika v podaní 
tohto výrobcu. Používa osvedčené vylepšenia Moto vrátane 
vyladenia výkonu na hranie hier a reprodukcie zvuku.

Xiaomi Mi 10T Lite 
– špičkový 120 Hz displej
Už Pro verzia tohto modelu prináša nevídané možnosti za cenu 
329 EUR. Pre tých, čo chcú ešte ušetriť a vystačia si s mierne 
nižšími parametrami, je tu práve model Lite. Je silná konkurencia 
aj pre spomínaný Pro. Získate 6,67“ displej so 120 Hz frekvenciou. 
Plynulý obraz na ňom bude niečo, na čo si určite zvyknete. Rýchly 
procesor Snapdragon 750G sa hodí aj na hranie hier, máme to 
preverené a odporúčame.
K tomu je tu extra veľká batéria s kapacitou 4820 mAh 
a podporou 33 W nabíjania. Foto výbava má štyri kusy šošoviek. 
Hlavný 64 Mpx fotoaparát plus ultraširokouhlý ale aj makro 
objektív na fotenie absolútnych detailov. Takisto aj tu sú stereo 
reproduktory a kvalitné spracovanie telefónu.

Honor 10X Lite – extra výbava za 219 EUR
Značka Honor bola od samého začiatku nastavená tak, aby 
prinášala maximum funkcií za čo najlepšiu cenu. Roky tradície sa 
premietli aj do tohto modelu. Nájdete tu 5000 mAh batériu a rýchle 
22,5 W nabíjanie, štyri fotoaparáty pričom hlavný má 48 Mpx. 
Má 6,67“ displej a 128 GB úložisko, ktoré sa dá rozšíriť 
o 512 GB microSD kartu. Pre fanúšikov fotenia je tu zostava 
ultraširokouhlého fotoaparátu s rozlíšením 8 Mpx, 2 Mpx makro 
objektívu a 2 Mpx snímača na zameranie hĺbky scény. Posledný 
z doplnkov fotoaparátu sa postará o výborné selfie.
Hlavným argumentov pre tento model je cena 
a nadštandardná výbava.

https://datacomp.sk/motorola-moto-g9-plus-128-gb-dual-sim-zlaty_d407554.html
https://datacomp.sk/xiaomi-mi-10t-lite-5g-128-gb-dual-sim-sivy_d409828.html
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Xiaomi Mi 10T Pro – high-end 498 EUR
Oproti verzii Note 10 tu sú nejaké rozdiely. Note 10 má väčšiu 
batériu, ak vyslovene nepotrebujete niečo špecifické, je tu 
práve mi 10T Pro. Zatiaľ to najlepšie, čo si od tejto firmy 
môžete kúpiť. Zaujímavosťou je predovšetkým výborná 
výbava a cena polovicu toho, čo stoja bežné vlajkové lode.
Výrobca sa rozhodol pre použitie 108 Mpx čipu, čím vám 
dáva množstvo fotografických možností a výhod. Takisto aj 
optickú stabilizáciu a tvorbu videa v rozlíšení 8K. Keďže je to, 
high-end telefón, nechýba podpora rýchleho nabíjania. Tu 
konkrétne s príkonom 33 W. Celkovo podarený telefón, ktorý 
by ste mali pri výbere najlepších telefónov na trhu zvážiť.

Apple iPhone SE – malý šikovník
Vo verzii so 128 GB úložiskom ho kúpite za 529 EUR. 
Pre tých, čo mali starý iPhone SE, je verzia z roku 2020 
najlepšia voľba. Stále dostanú do rúk rozmerovo menší 
smartfón s vynikajúcimi parametrami moderného a rýchleho 
smartfónu. Displej má veľkosť 4,7“ a s takto výkonným 
telefónom ide dnes prakticky o nevídané spojenie.
Má len jeden hlavný fotoaparát, no procesor A13 Bionic 
s fotkami spraví zázraky. S týmto telefónom spravíte 
neraz lepšie fotky ako s cenovo porovnateľným telefónom 
na platforme Android. Je pravda, že nebudete môcť opticky 
približovať scénu alebo využívať ultraširokouhlé fotenie, to 
ale nemusí byť prekážka. Takisto sa dá spoľahnúť na veľmi 
kvalitné selfie.

Xiaomi Mi Note 10 
– vyššia trieda do 600 EUR
Fotografovanie so 108 Mpx čipom aj v tomto prípade, no 
s viac ako polovičnou cenou oproti Samsungu. Veľmi pekný 
telefón, ktorý sa nabíja s výkonom 30 W a má až 5260 mAh 
batériu. Váži vyše 200 gramov a je miestami trochu hrubší. 
Nič kritické, no treba s tým počítať.
Telefón je síce vo vyššej strednej triede, no v praxi je rýchly 
skoro ako najdrahšie telefóny. Operačný systém s nadstavbou 
od Xiaomi ponúka obrovské možnosti prispôsobenia. Je to 
veľmi pekné a vyladené prostredie. Robí vynikajúce denné 
fotografie a na jedno nabitie vydrží dva dni.

https://datacomp.sk/xiaomi-mi-10t-pro-5g-128-gb-8-gb-dual-sim-cierny_d408834.html
https://datacomp.sk/apple-iphone-se-64gb-black_d401081.html
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CAT S62 Pro – Termálna kamera
Super odolný smartfón s termálnou kamerou Lepton 3.5 od spoločnosti FLIR 
Systems. To, že prežije pády z výšky 1,8 metra na oceľový povrch je akosi 
prirodzené pre túto firmu. Môžete ho ponoriť do vody a nič sa mu nestane. 
Práve termálna kamera je to najzaujímavejšie. Zmeria teplotu v rozsahu 
od -20 ÷ 400 °C. Špecializovaný softvér podporuje nastavenia na sledovaní 
štatistiky, upozornenia na zmenu teploty atď.
Nie je to prvýkrát, čo firma použila tento typ kamery, no teraz je výrazne 
vylepšená o kvalitu obrazu, nakoľko spolupracuje s hlavným 12 Mpx 
fotoaparátom. Výrobca ponechal silné hliníkové rámovanie, použil zatiaľ 
najnovšie sklo Gorilla Glass 6 ako ochranu pred škrabancami na displeji 
a nevynechal ani pogumovanie na zadnej strane. Vďaka tomu sa telefón 
nebude šmýkať. Ovládať sa dá mokrými rukami aj rukavicami. Takto má 
vyzerať odolný telefón. Cenovka je 649 EUR.

Huawei P40 – do 800 EUR
Fotomobil, s ktorým sa dajú robiť naozaj divy. Hlavný 50 Mpx 
objektív s OIS je pýchou tohto smartfónu. Páči sa nám aj 3× optické 
priblíženie. Veľmi pekne navrhnutý telefón, ktorý sa dobre drží 
v ruke. Batéria síce na prvý pohľad neohúri ale kapacita 3800 mAh 
a super výkonný procesor Kirin 990 sú stavané na celodennú výdrž. 
Má rýchle 22,5 W nabíjanie.
Telefón je bez Google služieb. To na prvýkrát môže niekoho odradiť. 
Aplikácií však pribúda a špecializovaný obchod Huawei AppGallery 
má všetky podstatné aplikácie. Každý týždeň pribúdajú nové. Telefón 
ponúka ďalekosiahlejšie možnosti a absencia obchodu Google Play 
popri jeho výhodách nebude viditeľným obmedzením.

Samsung Galaxy S20 FE – high-end za 649 EUR
Fanúšikovská edíca, ktorá má rozhodne čo povedať. Vlastne je to najlepšia 
možná voľba zo série Galsaxy S20. Nie je to najvybavenejší telefón z tejto 
série, avšak za vaše peniaze dostanete extra silnú výbavu, špičkové parametre 
a fotoaparát. V tomto smere máte k hlavnému aj ultraširokouhlý a teleobjektív.
Nie je tu síce 3,5 mm audio konektor, no v balení máte slúchadlá s konektorom 
USB-C. Podstatnou vlastnosťou je 120 Hz displej. Tu budete mať naozaj super 
jemný obraz a mnoho výrobcov ešte stále neposkytuje takúto frekvenciu displeja 
ako štandard.
Výrobca použil polykarbonát ako materiál krytu zadnej strany. To však 
neznamená, že by ste boli o niečo vyslovene ukrátený. Je ľahší a stále sa budete 
môcť spoľahnúť na odolnosť tohto modelu. Batéria s kapacitou 4500 mAh je tak 
akurát. Tu už je rýchle nabíjanie s príkonom 25 W.

https://datacomp.sk/samsung-galaxy-s20-fe-128-gb-dual-sim-fialovy_d407630.html
https://datacomp.sk/caterpillar-s62-pro_d407195.html
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Huawei+P40
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Sony Xperia 5 II – do 900 EUR
Takto si vyspelý smartfón predstavuje japonský výrobca. Nie je to 
jeho najvyšší model. Ten je Xperia 1 II za 1199 EUR. Avšak Xperia 5 II 
je vhodná snáď pre každého. Je síce dlhá, no vďaka pomeru strán 
21 : 9 aj úzka. Užšia než väčšina smartfónov, ktoré dnes vidíte. Displej 
s frekvenciou poteší fanúšikov 120 Hz displejov. Tak ako sa patrí 
na smartfón za toľko peňazí, je tu certifikácia IP68.
Okrem kvalitného fotoaparátu pridáva špeciality z fotoaparátov Sony, 
napríklad aj automatické zaostrovanie na oči pri pohybujúcich sa 
ľuďoch alebo zvieratách. V oblasti zvuku je tu podpora kodeku LDAC 
a vlastností, ktoré majú top audio produkty Sony.

Motorola edge+ - Unikátny zakrivený displej
Prémiový telefón tejto značky, ktorý prináša unikátne vyhotovenie 
zakriveného displeja. Výrobca na to myslel už pri návrhu a prináša 
nové rozšírenia na jeho využitie. Je to OLED displej a podporuje 
HDR10+ a farebný rozsah DCI-P3 s frekvenciou 90 Hz. Tým, že je 
edge+ z high-end segmentu, výrobca umiestnil čítačku odtlačkov 
pod displej.
Má veľký 6,7“ displej, no stále sa vám bude dobre držať v ruke vďaka 
zúženému tvaru s pomerom strán 21:9. Ako jeden z mála telefónov 
na trhu má hlavný fotoaparát s rozlíšením 108 Mpx. Mnohých poteší 
prítomnosť teleobjektívu s možnosťou 3 násobného optického 
priblíženia. Cena je 799 EUR.

Samsung Galaxy Note20 
– nový zážitok a dotykové pero
Telefón za 889 EUR. Jeho možnosti sú obrovské a dotykové pero 
od Samsungu v spojení s týmto telefónom dáva práci ale aj zábave 
nový rozmer. Prepracované ovládanie, robenie poznámok aj na 
vypnutý displej alebo prevod písaného textu na taký, ktorý sa dá 
editovať, či ovládanie hudby alebo fotoaparátu. To všetko a mnoho 
ďalšieho poskytuje ovládanie perom.
 Tento telefón je naozaj vrecková kancelária. Najmä ak používate 
aplikácie Microsoft 365. Svoje poznámky môžete previesť do 
dokumentu PDF. Veľkosť displeja je 6,7“ a to je dosť na kreslenie aj 
písanie. Model Note si kupujete vtedy, ak chcete využívať dotykové 
pero a chcete v danom čase špičkový telefón. Kto by pero nevyužil, 
je tu stále séria Galaxy S.

https://datacomp.sk/motorola-moto-edge-plus-256-gb-sivy_d404737.html
https://datacomp.sk/sony-xperia-5-ii-5g-128-gb-dual-sim-cierna_d408113.html
https://datacomp.sk/samsung-galaxy-note-20-256-gb-dual-sim-bronzovy_d405920.html
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Apple iPhone 12 Pro
Pravdepodobne najlepšia voľba z aktuálnej štvorice smartfónov. 
Displej s veľkosťou 6,1“ je ešte stále tak akurát. Má špeciálne 
posilnenú ochranu pri pádoch. Najnovší čip Apple A14 Bionic 
poskytne super výkon, čo inak budete vidieť aj na fotografiách. 
Apple výrazne investuje do rozvoja rozšírenej reality a jedným 
z výsledkov tohto snaženia je snímač LiDAR. Je to vlastne 
mnohonásobne vylepšený snímač ToF.
Na vaše fotografické chúťky je tu trojica zadných fotoaparátov 
a podpora formátu Apple ProRAW, aby ste z fotiek dostali 
maximum. Pre tých, čo radi nakrúcajú video je tu podpora HDR 
a Dolby Vision až pri 60 fps.
Cena základnej 128 GB verzie je 1149 EUR.

Samsung Galaxy Note20 Ultra 
– maximum s dotykovým perom
Tak toto je zariadenie pre maximálne vybavenú vreckovú 
kanceláriu. Pre tých, čo chcú hranice možného v smartfónoch 
posunúť do finále. Veľký 6,9“ displej s rozlíšením 1440 × 3088 px, 
12 GB RAM a 256 GB úložisko. Parametre, ktoré sa blížia či 
prekonávajú prenosné počítače.
Dá sa využiť bezdrôtové pripojenie Dex a mať tak obsah telefónu 
zobrazený na TV a používať ho s klávesnicou a myšou.
Je tu väčšia batéria a to s kapacitou 4500 mAh a adaptívne 
nastavenie frekvencie displeja až na 120 Hz, zatiaľ čo pri Note20 
je to 60 Hz. Parametre sú si podobné, no tu ide o veľkosť displeja 
a jemné zvýšenie niektorých záležitostí ešte o kúsok ďalej.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 
– nad 1300 EUR 
Technologická špička. Fotenie so 108 Mpx čipom vám dáva 
úplne nové možnosti, napríklad nahrávanie 8K videa. Má optickú 
stabilizáciu pri nakrúcaní videa, super jasné nočné fotenie 
a celkovo množstvo vychytávok. Je to vlastne to naj od Samsungu 
z tejto série, a tak si kupujete to najlepšie. Je to jeden z tých 
väčších a ťažších telefónov, no zároveň je tu 5000 mAh batéria. 
Táto generácia modelov S20 je jasne zameraná na využitie 
fotoaparátov či už na tvorbu videa, super priblíženia 
alebo napríklad automatické zameranie mikrofónov 
na priblížený objekt.

11

https://datacomp.sk/apple-iphone-12-pro-128gb-pacific-blue_d409052.html
https://datacomp.sk/samsung-galaxy-note-20-ultra-5g-256-gb-dual-sim-cierny_d405921.html
https://datacomp.sk/samsung-galaxy-s20-ultra-5g-128-gb-dual-sim-cierny_d397688.html
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Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Skladací smartfón, ktorý ukazuje 
technologickú vyspelosť výrobcu. Nenájdete 
lepší skladací smartfón na trhu, hoci 
Samsung nie je jediný, kto má takýto model 
vo svojej ponuke. Predný displej má veľkosť 
6,2“ a v zloženom stave je to trochu hrubší 
telefón, s ktorým sa dá pracovať. Hlavný 
displej má uhlopriečku 6,7“ ale obrovskú 
plochu. Po otvorení telefónu totiž získavate 
malý tablet.

Toto je prvotriedne zariadenie, takže je tu výkonný procesor, 
oba displeje sú typu AMOLED a batéria je s kapacitou 
4500 mAh. To je dosť na to, aby vám zariadenie vydržalo 
celý deň prevádzky.

Celkovo je tu vlastne až 5 fotoaparátov a majú rôzne 
spôsoby využitia, aj podľa toho, ako máte otvorený 
    smartfón či inak povedané tablet. Rozhranie je  
           prispôsobené tak, aby ste využili plochu displeja 
                  a mohli mať vedľa seba napríklad dve aplikácie 
                         alebo si spúšťať preddefinované zostavy 
                                aplikácií.

Michal Reiter

Najširšiu ponuku 
smartfónov nájdete 
na www.datacomp.sk 


