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EQC 400 4MATIC: spotreba elektrického prúdu v kWh/100 km (kombinovaná): 25,0 - 22,4; emisie CO2 v g/km (kombinované): 0.[1] 
[1] Uvedené hodnoty boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania. Ide o „hodnoty CO2 podľa WLTP“ v zmysle Čl. 2, bodu 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153.
Údaje o spotrebe paliva boli vypočítané na základe týchto hodnôt. Tieto údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia výhradne na účely
porovnania rôznych typov vozidiel. Hodnoty sa líšia v závislosti od zvolenej mimoriadnej výbavy. 

Nie je to len ďalší
elektromobil.
Je to Mercedes
Nová EQC. Prekonáva všetky očakávania. Dokonalý dizajn s 
čistými líniami, absolútny komfort za volantom a nulové lokálne 
emisie. Vďaka rýchlemu nabíjaniu a navigácii s rozšírenou 
realitou máte teraz na dosah nového partnera stvoreného k 
objavom. Naviac servis na 6 rokov alebo do 160 000 km v cene 
vozidla. www.mercedes-benz.sk/EQC

Untitled-1   1 10/1/2019   4:01:19 PM



eptember bol teda extra rozcesto-
vaný mesiac. Začalo to výstavou IFA 
v Berlíne, pokračovalo ďalej autosa-

lónom vo Frankfurte a tiež som bol v Bruseli 
na výstave zariadení na výrobu štítkov. To je 
celkom dosť na jeden mesiac. Nalietané míle 
na striebornú kartu Miles and More som už 
splnil, pokojne tak môže prísť ďalší rok. 

Na služobných cestách sa vždy prihodí niečo 
zaujímavé. IFA bola osobitná v tom, že som 
išiel na túto výstavu po vlastnej osi a sám 
som aj vyberal ubytovanie. Využil som službu 
zdieľaného ubytovania cez Airbnb a v podstate 
som bol spokojný. Síce so zdieľanou kúpeľňou 
(doba pobytu obmedzená na 10 minút) a vo 
fakt malej miestnosti, ale s dobrým interne-
tom a takmer na dohľad k výstavisku. Blízkosť 
výstaviska je v 3,5-miliónovom Berlíne super. 
Aj keď je tu fungujúca MHD, nemusíte nič riešiť, 
idete pekne po svojich a nič vás neprekvapí. 
Žiaľ, ubytovateľka si naplánovala v dobe nášho 
pobytu kompletné prerobenie ostatnej časti 
bytu, a tak zvuk príklepovej vŕtačky bol ráno 
oveľa silnejší ako na neskôr plánovaný budík. 
Zišlo aj z toho, že sa bude dať použiť výbava 
v kuchyni na prípravu raňajok, a to vrátane 
kávy. Preto sme boli na výstave vždy skôr ako 
sme pôvodne plánovali. Tlačové stredisko bolo 
tentoraz našou záchranou, keďže tam bolo 
dosť miesta, výborná káva a tiež veľmi dobrý 
internet. Ale v poriadku, chcel som nízku cenu 
a blízko výstaviska, nuž mal som, čo som chcel. 

Posledný deň sme boli v súkromnom múzeu 
s názvom Berlin Story Bunker. Je to šala-
múnsky zvolený názov, aby sa síce nepoužilo 
to pravé slovo, ale zároveň bolo jasné, o čo 
ide. Je to celé o Hitlerovi, pričom Nemci si 
poriadne dávajú pozor, aby po tomto prízraku 
nezostalo v ich krajine ani stopy. A je to 
naozaj bunker, ponurá atmosféra vo vnútri 
vás obklopí hneď. Je tu aj verná rekonštrukcia 

miestnosti, kde (údajne) nako-
niec tento človek skončil. Berlín 
má inak tú výhodu, že tam takmer 
nič na pozeranie nie je a takéto 
múzeum vítam. Treba sa poučiť 
z histórie a Nemci sa teda určite 
majú z čoho poučovať. 

Frankfurt bola jednodňová ak-
cia, čo v poslednom čase milujem 
– ráno prvým lietadlom tam, večer 
obyčajne posledným späť. Takto 
sa dá urobiť akákoľvek metropola 
v (kontinentálnej) Európe a síce 
som večer úplne zmorený, avšak 
vo výsledku je to najefektívnejšia 
forma. Novinársky deň ma celkom 
zaskočil svojou dynamikou. Firmy 
majú na organizovanú tlačovú 
konferenciu len 15 minút, roj 
novinárov sa presunuje od jedného 
stánku k druhému. To mi celkom 
vyhovovalo, veď čo nepovedia 
prvých 15 minút, to nemá cenu ani hovoriť – 
málokto ešte dáva pozor. Dnešní novinári po 
tomto limite začínajú zverejňovať fotografie 
na sociálnych sieťach a píšu k tomu jedno-
vetné stanoviská. Taký je dnes spôsob on-line 
žurnalistiky. 

Nakoniec sa tento tlačovkový scenár orga-
nizátorom rozsypal, začalo to totiž ráno už o 8. 
a niečo po 12. hodine som už bol na tlačovke 
čínskej automobilky celkom sám. Snáď sa na-
budúce poučia z tohto, že predsa len nie sme 
na štafetovom behu. 

Na záver to bol Brusel. Na výstave Label 
EXPO vystavujú tlačiarne, ktoré chrlia štítky, 
ktoré sa nalepujú napr. na drogériu. Musia 
dobre vyzerať a málo stáť. A na rozdiel od iných 
tlačových médií, ktoré postupne prechádza-
jú na digitálnu podobu, toto rastie výrazne. 
Detaily uvidíte v reportáži. A poobede som mal 

čas navštíviť park Mini-Europe 
v susedstve výstaviska. Je tam 
aj zastúpenie Slovenska – Mod-
rý kostolík v Bratislave. Osobne 
si myslím, že to nie je celkom 
charakteristika našej krajiny, ale 
radšej takto ako nič. 

Špeciálna bola cesta späť – 
piatok o 17. hodine. Prišiel som 
na letisko autobusom a hneď bolo 
jasné, že toto jednoduché nebude. 
Všade kopa ľudí, veľkou výhodou je 
potom práve spomínaná strieborná 
karta, ktorá vám umožňuje využiť 
„Fast track“. Tento rýchly vstup aj 

tak trval 15 minút, ale určite lepšie ako hodinový 
rad v štandarde. K nástupu na lietadlo som sa 
tak dostal včas. Nastala však zvláštna situácia, 
ktorú som predtým poznal len z USA. Lietadlo 
bolo „overbookované“, teda predali viac leteniek 
než aká je kapacita lietadla a všetci cestujúci sa 
dostavili k odletu. To sa občas stane. Hľadali tak 
jedného dobrovoľníka, ktorý je ochotný cestovať 
neskorším lietadlom. A podstatná vec – k tomu 
„bolestné“ 125 eur v hotovosti. Povedal som si, 
veď prečo nie – lietadlo predsa bežne mešká 
hodinu. Lístok na autobus z Viedne do Bratislavy 
si kupujem až vtedy, keď sedím v lietadle a už 
viem dobre odhadnúť, kedy budem na zastáv-
ke. Tak som sa prihlásil. Všetko vyzeralo dobre 
(s vidinou toho bolestného) až do chvíle, keď 
ohlásili, že môj pôvodný let bude kvôli situácii 
nad Nemeckom meškať vyše hodiny. Aj keď 
sa mi to celkom nezdalo, povedali mi, že teda 
nárok na 125 eur za zmenu lietadla nemám, 
ale na druhej strane som sedel v exit rade. Teda 
mal som kopu miesta pre nohy. A naozaj sme 
druhým lietadlom (Brussel Airlines) doleteli skôr, 
ako bol plán toho pôvodného (Austrian). Tak 
možno zarobím nabudúce. Už som totiž pláno-
val, čo si za tieto peniaze doslova z neba kúpim 
do foto-video výbavy. 

IFA JE STÁLE NAJDÔLEŽITEJŠOU VÝSTAVOU SPOTREBNEJ 
ELEKTRONIKY V EURÓPE

JEDINÉ MIESTO, KDE JE NARAZ BRUSEL AJ PARÍŽ:
MINI-EUROPE

Peniaze z neba

Prajem vám príjemný zážitok pri čítaní 
októbrového vydania nášho magazínu. 

S
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03) POWERBANK TCL  

OK T ÓBRO VÁ
SÚ ŤA Ž
V októbrovej súťaži hráme o zaujímavé 
ceny. Stačí, ak odpoviete na súťažnú 
otázku a zaradíme vás do žrebovania. 
Súťaž sme pripravili v spolupráci so 
spoločnosťami Cherry, Niceboy a TCL.

03

Ako sa vám páči
TOUCHIT?

Zaujíma nás, ako sa vám páči náš časopis. Napíšte nám 
všetky vaše pocity a dojmy. Zaujíma nás každý názor, 
pripomienka a nápad. Nebojte sa byť kritickí, aj vďaka 
tomu môžeme časopis urobiť ešte lepším a krajším, 
pretože ho robíme pre vás. 
Vaše hodnotenie nám zanechajte
na www.touchit.sk/hodnotenie alebo pošlite 
e-mailom na redakcia@touchit.sk s predmetom 
správy „Hodnotenie 10/2019“     
Troch z vás odmeníme skvelými cenami.

1.CENA
NICEBOY HIVE XL  

3.CENA
KNIHA: NAUČTE SA 
EXPONOVAŤ KREATIVNE  
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Výhercovia z vydania júl-august:
Mio MiVue Drive 60 LM: Anna P., Nemšová;
Doro 8040: Mária P., Vyšná Myšľa;
CyberPower Battery Backup: Tomáš S., Košice;
Trust Rexx: Marek B., Dubnica nad Vahom;
Hodinky Wesly: Tomáš S., Bajerovce;
Ochrana displeja WOW FIXIT: Lubica K., Bratislava;
Reproduktor MaxtonCerro: Marta B., Zvolen.

*Podrobné pravidlá súťaží nájdete
na www.touchit.sk/sutaze pri každej konkrétnej súťaži.

2.CENA
OCHRANA DISPLEJA 

WOW FIXIT  

01) NICEBOY RAZE       

02) LOGITECH H390  

AKÁ JE 
BUDÚCNOSŤ

ELEKTRO- 
MOBILOV?

BUDÚCNOSŤBUDÚCNOSŤBUDÚCNOSŤ

ELEKTRO- ELEKTRO- ELEKTRO- ELEKTRO- ELEKTRO- ELEKTRO- ELEKTRO- ELEKTRO- ELEKTRO- ELEKTRO- ELEKTRO- ELEKTRO- ELEKTRO- ELEKTRO- ELEKTRO- 
MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?MOBILOV?

Ako 
zarábať cez 

internet 
  STR. 26

Digitálny svet na dotyk

HERNÉ NOTEBOOKY VŠETKÝCH CENOVÝCH KATEGÓRIÍ  ◊ APPLE IPHONE 11 PRO

Technologické 
novinky 
z výstavy IFA

 STR. 10

Hard

SEPTEMBER 2019 | ROČNÍK V | ČÍSLO 10 | 2,49 € 10

f

W
W
W
.TO
UC
HI
T.S
K

MICROSOFT SURFACE STUDIO 2:

POČÍTAČ PRE DIGITÁLNYCH UMELCOV     STR. 68

Skúter-
sharing už na 
Slovensku

 STR. 52

Dá sa 
žiť bez 
Googlu? 

 STR. 22

Téma

Tech

Tech

STR. 40

HYUNDAI 
CONCEPT 45

  STR. 689 771339 939002

10

Súťažná otázka
Aký výkon dosahuje 
elektromotor vozidla 
Hyundai IONIQ Electric?

Do súťaže sa zapojte na stránke 
www.touchit.sk/sutaz

Vyriešte aj našu TOUCHIT krížovku 
a vyhrajte. Viac na str. 104

KRÍŽOVKA

  104

VYHRAJTE ELEKTROBICYKEL
Viac na str. XX

str.

  xxstr.Vyriešte aj našu TOUCHIT krížovku 
a vyhrajte. Viac na str. 104

KRÍŽOVKA

104
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TESTOVANÉ EXPERTMI ■ WWW.EISA.EU

OCENENIE NAJLEPŠÍCH
PRODUKTOV ROKA

GLOBÁLNE OCENENIA 2019-20
vítazov nájde na www.eisa.eu

EISA (Expert Imaging and Sound Association) je unikátna asociácia združujúca 62 medzinárodných 
magazínov a webov z 29 krajín, ktoré sa špecializujú na všetky aspekty spotrebnej elektroniky,

od mobilných zariadení, domácich kín a audia, fotografickej techniky, hi-fi až po elektroniku v autách.
EISA je teraz skutocne medzinárodná s clenmi v Austrálii, Indii, Kanade, východnej Ázii, dalekom východe, 
USA a stále rastie. Ocenenia EISA a oficiálne logo EISA je znackou toho najlepšieho spomedzi technológií.
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Bosch
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34 Od storočnej tradície k digitálnej budúcnosti
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52 Služba Verejný skúter
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22
Prehľad 

Dá sa žiť 
bez Googlu?
V Európe bol predstavený telefón, ktorý nemá služby od Google. Zamýšľali 
sme sa nad tým, ako sa vlastne dá žiť bez toho, na čo sme zvyknutí každý deň 
– Google Mapy, Gmail, vyhľadávanie, aplikačný obchod a pod. V článku nájdete 
alternatívy voči týmto dnes už štandardom a budeme starostlivo sledovať, 
či sa telefón založený na Androide alebo bez tradičných služieb bude u nás 
predávať. Žiť by sa s ním dalo. 

40
   Prehľad

Elektrické autá na Slovensku.  
Fikcia alebo realita? 

Elektrická autá boli hlavným spoločným menovateľom výrobcov automobilov 
na výstave IAA vo Frankfurte. Boli sme tu osobne a sledovali trendy. Zamerali 
sme sa na vozidlá značky BMW, Hyundai, Mercedes a prinášame aj prehľad za-
ujímavostí od iných značiek. Táto výstava bola jednoznačne o elektromobiloch. 

10
   Reportáž

IFA 2019
Technologické novinky z každého rožka

Na výstave IFA sme boli na začiatku septembra a vo veľkej reportáži sumarizujeme 
najdôležitejšie udalosti, ktoré sme v Berlíne videli. Pozrieme sa na televízory, notebooky, 
počítače pre kreatívcov, smartfóny, inteligentné domáce zariadenia a príslušenstvo. 
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Vynovený Microsoft Edge
Konkurencia aj pre Google Chrome

Microsoft v tichosti vylepšuje funkcie, ktoré sú zamerané na prepojenie 
Android smartfónu so systémom Windows 10. Toto prepojenie prináša 
naozajstné výhody, ktoré sme si obľúbili aj my v redakcii. Poradíme aj vám, 
ako ich využiť. 

Prehľad 

Služba
Verejný skúter

Spoločnosť Antik v Košiciach predstavila službu Verejný Skúter, pomocou ktorej 
bude možné si požičať elektrický skúter a takto ľahko prekonať preplnené 

cesty. V Bratislave bude dostupná na jar budúceho roka. My sme si ju vyskúšali 
a prinášame skúsenosti s ekologickou a rýchlou formou dopravy. 

52
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98 Ako zlepšiť používateľský zážitok? 

100 TOUCHIT radí
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76
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iPhone 11 Pro
(r)evolúcia v podaní Apple
V septembri Apple tradične predstavuje svoje nové smartfóny a my už 
všetky tri modely dávno testujeme. iPhone sa skutočne podaril a darí 
sa mu aj v predaji. Popíšeme naše skúsenosti a takisto aj porovnanie 
s najvýkonnejšou konkurenciou. 

Tips

Apps

Téma



03Podložka pod notebook s dokovacou stanicou
Roline USB-C dokovacia stanica 11-v-1 je príslušenstvo pre notebook s USB-C 
portom. Táto dokovacia stanica má tvar podložky a je navrhnutá, aby ste ju položili 
pod notebook. Okrem prístupu k ďalším portom získate aj sklon na pohodlnejšie 
písanie na klávesnici. 
Dokovacia stanica má 15 cm zabudovaný USB-C kábel pre pripojenie k notebooku. 
V jej výbave nájdete tri USB 3.0 porty s prenosom dát do 5 Gbps pre pripojenie exter-
ného úložiska alebo klávesnice či myši. K dispozícii je tiež USB-C port pre napájanie 
a prenos dát, ethernet, 3,5 mm audio jack a tiež aj HDMI a Mini DisplayPort. Dokovacia 
stanica umožňuje prenos obrazu až do 4K, avšak v tomto rozlíšení iba pri 30 Hz.
Pri pohľade na parametre je zrejmé, že Roline USB-C dokovacia stanica 9-v-1 a 11-
v-1 sú si veľmi podobné. Odlišujú sa najmä dizajnom. Verzia 11-v-1 tiež obsahuje 
VGA výstup, ktorý v menšej dokovacej stanici od Roline nenájdete. A ani v tomto 
prípade nechýba čítačka pamäťových kariet vo formáte SD a microSD.

02 Šikovný fotoaparát
Kompaktný fotoaparát Canon PowerShot G5 X Mark II je spojením výkonnosti 
a jednoduchosti prenášania. Využíva výborný objektív s 5-násobným zoomom 
na dosiahnutie kvalitných výsledkov, ktorému sekunduje procesor DOGIC 8. Vy-
skakovací hľadáčik EVF a dizajn inšpirovaný modelmi zrkadloviek EOS umožňujú 
použiť ho aj ako hlavný fotoaparát a na zachytávanie videa. Jeho základom je 
20,1-megapixelový snímač CMOS typu 1.0 a video zachytáva v rozlíšení 4K. My 
sme skúšali aj Full HD záznam s opakovacou frekvenciou 120 záberov/sekundu. 
Páčil sa nám vyklápací displej vhodný aj na realizáciu video blogov alebo fotenie 
z nadhľadu. Port na pripojenie externého mikrofónu je k dispozícii, rovnako ako 
Wi-Fi a Bluetooth pripojenie. Chýbal nám ale port na slúchadlá. Výsledky však 
môžete hneď posielať do mobilného telefónu. Výhodou je nízka hmotnosť len 
okolo 340 gramov. Od konca decembra bude fotoaparát podporovať video so 
snímkovou frekvenciou 24 sn/sek. Od konca decembra bude fotoaparát podpo-
rovať video so snímkovou frekvenciou 24 sn/sek.

C E N A :  1 7 3 , 8 6  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . K A B E L . S K

HOTNovinky
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Kompaktná dokovacia stanica pre USB-C port
Roline USB-C dokovacia stanica 9-v-1 je kompaktné príslušenstvo pre notebook ale-
bo tablet s USB-C portom. Toto príslušenstvo má kompaktné rozmery a je navrhnuté, 
aby ste ho mali položené vedľa vášho počítača. 
Dokovacia stanica sa pripojí k notebooku či tabletu pomocou zabudovaného USB-
-C kábla s dĺžkou 15 cm a rozšíri jeho funkcionalitu o ďalšie porty. Vo výbave doku 
nájdete dva USB 3.0 porty s prenosom dát do 5 Gbps na pripojenie externého úložiska 
alebo klávesnice či myši. K dispozícii je tiež USB-C port pre napájanie a prenos dát, 
ethernet, 3,5 mm audio jack a HDMI a Mini DisplayPort. Dokovacia stanica umožňuje 
prenos obrazu až do 4K, avšak v tomto rozlíšení iba pri 30 Hz, čo môže byť pre nie-
ktorých používateľov obmedzujúce.
Dokovacia stanica tiež obsahuje čítačku pamäťových kariet vo formáte SD a microSD 
a počas nášho testovania fungovala bez problémov. 

C E N A :  1 0 4 , 8 3  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . K A B E L . S K

C E N A :  9 3 9  € Z A P O Ž I Č A L :  C A N O N

01
Dokovacia stanica tiež obsahuje čítačku pamäťových kariet vo formáte SD a microSD 

01

02 a jednoduchosti prenášania. Využíva výborný objektív s 5-násobným zoomom 
na dosiahnutie kvalitných výsledkov, ktorému sekunduje procesor DOGIC 8. Vy-na dosiahnutie kvalitných výsledkov, ktorému sekunduje procesor DOGIC 8. Vy-
skakovací hľadáčik EVF a dizajn inšpirovaný modelmi zrkadloviek EOS umožňujú skakovací hľadáčik EVF a dizajn inšpirovaný modelmi zrkadloviek EOS umožňujú 
použiť ho aj ako hlavný fotoaparát a na zachytávanie videa. Jeho základom je použiť ho aj ako hlavný fotoaparát a na zachytávanie videa. Jeho základom je 
20,1-megapixelový snímač CMOS typu 1.0 a video zachytáva v rozlíšení 4K. My 20,1-megapixelový snímač CMOS typu 1.0 a video zachytáva v rozlíšení 4K. My 
sme skúšali aj Full HD záznam s opakovacou frekvenciou 120 záberov/sekundu. 
Páčil sa nám vyklápací displej vhodný aj na realizáciu video blogov alebo fotenie 
z nadhľadu. Port na pripojenie externého mikrofónu je k dispozícii, rovnako ako 
Wi-Fi a Bluetooth pripojenie. Chýbal nám ale port na slúchadlá. Výsledky však 
môžete hneď posielať do mobilného telefónu. Výhodou je nízka hmotnosť len 
okolo 340 gramov. Od konca decembra bude fotoaparát podporovať video so 
snímkovou frekvenciou 24 sn/sek. Od konca decembra bude fotoaparát podpo-
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C E N A :  9 3 9  €

03
Dokovacia stanica má 15 cm zabudovaný USB-C kábel pre pripojenie k notebooku. 
V jej výbave nájdete tri USB 3.0 porty s prenosom dát do 5 Gbps pre pripojenie exter-
ného úložiska alebo klávesnice či myši. K dispozícii je tiež USB-C port pre napájanie 
a prenos dát, ethernet, 3,5 mm audio jack a tiež aj HDMI a Mini DisplayPort. Dokovacia 
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05Užitočná powerbanka so superrýchlym nabíjaním
Huawei CP12S 12 000mAh 40 W je špičková powerbanka, ktorá sa od konkurencie 
odlišuje najmä výkonom nabíjania, resp. pomerom medzi kompaktnými rozmermi 
a výkonom. Powerbanka dosahuje výkon maximálne 40 W a to obojsmerne – takýmto 
výkonom ju môžete nabíjať a 40 W dokáže poskytnúť aj pripojeným zariadeniam.
Powerbanka od Huawei obsahuje klasický USB port s podporou superrýchleho 
nabíjania SuperCharge a tiež aj USB-C port. Kapacita externej batérie je 12 000 mAh 
a v kombinácii so SuperCharge nabíjačkou ju nabijete v priebehu dvoch hodín. Takto 
rýchle nabíjanie je skutočne praktické.
Huawei CP12S podporuje viacero režimov nabíjania. Výstupné výkony sú 5 V/9 V/12 V 
= 2 A, 4,5 V = 5 A, 5 V = 4,5 A a 10 V = 4 A, resp. 5 V/9 V/12 V = 3 A, 15 V = 2,67 A, 20 V 
= 2 A, 5 V = 4,5 A a 10 V = 4 A v prípade USB-C portu. Huawei CP12S je dobrým dopln-
kom pre Huawei telefóny s podporou SuperCharge nabíjania. Oceňujeme, že nabije aj 
Windows 10 tablet, resp. notebook, ktorý podporuje nabíjanie cez USB-C s výkonom 
minimálne 30 W. Hmotnosť powerbanky je iba 225 gramov.

Veľká powerbanka s micro USB aj USB-C portom
LAMAX 20000 mAh Fast Charge je praktická powerbanka s kapacitou 20 000 mAh 
a štyrmi portami. K dispozícii je micro USB port na nabíjanie externého 
akumulátora výkonom až 18 W a USB-C port, ktorý slúži na nabíjanie power-
banky a tiež aj pripojeného zariadenia. Maximálny vstupný aj výstupný výkon je 
v prípade tohto portu 18 W, teoreticky sa s ním dajú nabíjať aj notebooky a Win-
dows tablety – pokiaľ im stačí takýto výkon. Treba však použiť kábel s USB-C 
konektormi na oboch koncoch.
Powerbanka tiež obsahuje dvojicu plnohodnotných USB portov. Tie majú 
výstupný výkon 19,5 W a podporujú rýchle nabíjanie cez Quick Charge 3.0. 
Pomocou powerbanky môžete nabíjať viacero zariadení súbežne.
LAMAX 20000 mAh Fast Charge má rozmery 135 × 70 × 24,5 mm. Hmotnosť 
powerbanky je 430 gramov a súčasťou základného balenia je malý micro USB 
kábel. Externý akumulátor obsahuje ochranu voči prepätiu, prehriatiu a prebitiu 
a tlačidlo na aktiváciu LED diód, ktoré informujú o stave zostávajúcej kapacity 
powerbanky. Oceňujeme aj odolnú a kvalitnú kovovú konštrukciu.

Skvelý fi tness náramok od Honoru
Honor uviedol na slovenský trh svoj najnovší fi tness náramok Honor Band 5. Za 
cenu na úrovni 40 eur získate skvelé zariadenie, ktoré odporúčame najmä ma-
jiteľom telefónov značiek Huawei a Honor – využíva totiž systémovú aplikáciu 
Huawei Zdravie.
Honor Band 5 ponúka 0,95-palcový farebný AMOLED displej s rozlíšením 240 × 
120 pixelov, neustále monitorovanie tepu a spánku a výdrž až 2 týždne. Nára-
mok takisto monitoruje 10 rôznych tipov cvičenia a môžete s ním aj plávať. 
Poteší, že náramok ponúka rozhranie v slovenčine a obsahuje aj praktické 
funkcie, ako je vzdialená spúšť fotoaparátu a ovládanie prehrávania hudby 
z prepojeného telefónu. Honor Band 5 tiež dokáže merať hodnotu SpO2, teda 
okysličenie krvi. 
Počítanie krokov a meranie tepu považujeme za presné, Honor Band 5 chválime 
za atraktívny pomer cena/výbava.

C E N A :  5 9 , 9 9  € Z A P O Ž I Č A L :  L A M A X

C E N A :  3 9 , 9 9  E U R  € Z A P O Ž I Č A L :  H O N O R

C E N A :  O D  5 9 , 9 9  € T O U C H I T  ( Z A K Ú P I L I  S M E )
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powerbanky je 430 gramov a súčasťou základného balenia je malý micro USB 
kábel. Externý akumulátor obsahuje ochranu voči prepätiu, prehriatiu a prebitiu 
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Nabíjanie cez USB a výmena informácií v jednom
PowerCube PowerUSB|HUB je zariadenie, ktoré nás prekvapilo svojím zaujímavým 
dizajnom. Jeho určenie je nabíjanie 4 pripojených USB zariadení (2,1 A, 4×5 V), tiež 
sú tu dva prvky na prichytenie USB káblov a zároveň umožňuje aj výmenu dát medzi 
pripojenými zariadeniami. Vstupnú energiu získate buď z powerbanky cez microUSB 
port (1,5 A, 1×5 V) alebo pripojením tohto zariadenia do elektrickej siete. Elektrická 
zásuvka je vyberateľná a dá sa použiť viacero typov koncoviek, alebo ju celkom vybrať. 
Všetko je v bielej farbe s červeným manažmentom káblov, vyhotovenie je z odolnej 
umelej hmoty. Okrem tejto verzie existuje o niečo väčšie zariadenia PowerBank|HUB, 
ktoré má navyše v sebe aj batériu s kapacitou 5000 mAh. 

08
Prekladač aj so SIM kartou
LANGIE S2 je výborný hlasový prekladač celých viet v kompaktnom vyhotovení. 
Jeho súčasťou môže byť aj SIM karta, ktorá zabezpečí pripojenie na 3G internet 
v rôznych krajinách. LANGIE je tak účinný nástroj na prekonanie jazykovej 
bariéry nielen pre cestovateľov, ale aj na prácu – pre robotníkov alebo opat-
rovateľky. Prekladať môžete z/do angličtiny, nemčiny, francúzštiny a ďalších 
jazykov, celkovo je ich 53. Funguje aj offl  ine (13 jazykov), ale najlepšie je, ak sa 
na preklad použijú on-line technológie. 
Jeho hardvérovým základom je 4-jadrový procesor ARM Cortex 1,3 GHz a pa-
mäť 16 GB. Celé ovládanie je pomocou dotykového 1,08-palcového displeja. 
Na ňom vidíte z akých jazykov prekladáte a tiež tu vidíte výsledok prekladu 
v textovej podobe. Vytvoriť si môžete aj vlastný Wi-Fi hot spot a na tento sa 
pripojiť so svojimi zariadeniami. Ďalej si môžete vyhľadať obrázky k slovám, 
ale Langie je teraz kompletný cestovný sprievodca. S prekladačom máte teraz 
možnosť sa cudzí jazyk aj naučiť. Funguje aj ako rádio, budík, nahrávač hlasu 
či hudobný prehrávač. Špecialitou je skupinový prekladač, kedy komunikujete 
s ostatnými používateľmi LANGIE. Batéria má kapacitu 2000 mAh (pri šetrení 
na 5 dní prevádzky). Nabíjací konektor je microUSB, je tu aj šachta pre micro 
SD kartu (do 32 GB) a 3,5 jack na pripojenie slúchadiel. Súčasťou dodávky je 
USB adaptér 1500 mAh. Hmotnosť prekladača je 125 gramov. 
Langie Global SIM 3G kartu si kúpite s kreditom 10 USD a funguje v 160 krajinách 
sveta. Kredit predstavuje objem zhruba 50 MB, ktoré môžete použiť na viac ako 
500 prekladov (počítame 7 sekúnd na preklad frázy). Kartu si môžete dobíjať 
a na jej použitie netreba žiadne osobné údaje. Kredit sa dá dobíjať cez webovú 
stránku a môžete si objednať aj dátový balík na konkrétne časové obdobie. 

C E N A :  1 0 , 9 0  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . A G E M . S K 

Tech

07Fitness náramok, ktorý meria aj krvný tlak
Niceboy X-fi t ACTIVE je fi tness náramok, ktorý čelí v cenovej kategórii na úrovni 40 eur 
silnej konkurencii. V tejto cene si kúpite základný náramok od Samsungu, ale aj výborne 
vybavený Honor Band 5 či Xiaomi Mi Band 4.
X-fi t ACTIVE však ponúka unikátnu funkciu, ktorú v prípade konkurencie nenájdete. Okrem 
monitorovania aktivity a sledovania tepu a kvality spánku dokáže merať aj krvný tlak. 
Meranie prebieha automaticky, prípadne ho môžete manuálne spustiť. 
Náramok tiež obsahuje 0,96-palcový displej, funguje až 7 dní na jedno nabitie a je odolný 
voči vode na úrovni IP67, takže s ním môžete plávať. X-fi t ACTIVE kritizujeme za menej 
pohodlné ovládanie a esteticky neatraktívne používateľské rozhranie. V porovnaní s kon-
kurenciou tiež ponúka menej športov, aktívne si môžete spustiť monitorovanie chôdze, 
behu, lezenia alebo bicyklovania.

C E N A :  3 8 , 9 0  E U R  € Z A P O Ž I Č A L :  N I C E B O Y

C E N A :  3 6 9  € ,  D Á T O V Á  K A R T A  3 0  €  S   K R E D I T O M  1 0  U S D Z A P O Ž I Č A L :  W W W . C O O L M A N I A . S K 
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C E N A :  3 6 9  € ,  D Á T O V Á  K A R T A  3 0  €  S   K R E D I T O M  1 0  U S D Z A P O Ž I Č A L :  W W W . C O O L M A N I A . S K 
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11Ikonický skrutkovač v novom šate
Bosch IXO je akumulátorový skrutkovač, ktorý sa medzi domáci majstrami teší 
obrovskému záujmu a to už 15 rokov. Charakteristikou je elegantný dizajn a jed-
noduchosť použitia. V 6. generácii pribudla funkcia na reguláciu rýchlosti. Čím 
silnejšie je spínač stlačený, tým rýchlejšie IXO skrutkuje. Takto sa vyhnete napr. 
príliš zaskrutkovaným skrutkám. Rukoväť je ergonomická a sadne do ruky vďaka 
zaoblenému mäkkému uchopeniu. Tri LED trvalo signalizujú stav nabitia akumu-
látora. Ďalej je tu pracovné LED svetlo a smer otáčania sa dá ľahko meniť. IXO sa 
nabíja prostredníctvom microUSB portu. Nabíjacia stanica je k dispozícii samo-
statne. Rýchlosť otáčania je 215 ot/min, krútiaci moment 4,5 Nm, max. priemer 
vrtáka 5 mm. Hmotnosť je 340 gramov. 
K dispozícii je aj adaptér na otváranie fl iaš vína, ochucovanie jedál, rezanie materi-
álov. Predáva sa v balení Classic alebo Colour Edition.

Profesionálny gimbal
DJI Osmo Mobile 3 testujeme dlhodobo. Je to unikátne zariadenie, výrazné zlep-
šenie voči minulej verzii. Predovšetkým sa dá zložiť, a to je super pri prenášaní. 
Konštrukcia sa zmenila aj v tom, že smartfón je uložený v kolíska tak, aby sa dal 
použiť napr. externý mikrofón. 
Výrobca vylepšil celkovú stabilizáciu a teraz je k dispozícii nový systém zamerania 
na osobu. Ideálne vtedy, ak si robíte svoj vlog. Ak sa mierne pohybujete, gimbal 
automaticky mení polohu tak, aby zameraný objekt bol stále v strede. Funguje to 
skvele. Ďalej máte možnosť automaticky vytvoriť napr. panoramatickú fotogra-
fi u, pričom gimbal sám pohybuje smartfónom pri jej realizácii. Aj pri vyhotovení 
timelapse videa si môžete nastaviť dráhu, ako sa bude Osmo Mobile 3 pohybovať. 
Výsledok je vysoko profesionálny. Tiež je tu hyperlapse video a novinkou je režim 
Story. Vtedy si vyberiete zo šablóny príbehov a natáčate krátke sekvencie. Osmo 
Mobile 3 sa pritom pohybuje a vo výsledku pripraví krátke video vhodné hlavne na 
sociálne siete. Balenie Combo obsahuje puzdro a tiež malý statív. 

Slováci medzi TOP európskymi startupmi
Cieľom slovenského tímu zo startupu STEMI Global je urýchlenie diagnostiky 
vďaka virtuálnemu prepojeniu zdravotníka a lekára. Projekt zaujal Európu a Slo-
váci sa vďaka nemu stali jedným z vybraných projektov v tohtoročnej inovačnej 
výzve Regionálneho inovačného programu EIT Health 2019 - EIT Health RIS 
Innovation Call 2019. V rámci výzvy dostanú vybrané startupy školenie a fi -
nancovanie do výšky 75 000 € od EIT Health, jedného z najväčších európskych 
verejno-súkromných partnerstiev v oblasti zdravotníctva.

C E N A :  C O M B O  1 2 9  € ,  L E N  G I M B Á L  1 0 9  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . D R O N E R E P U B L I C . S K 

C E N A :  B A L E N I E  C L A S S I C  S   1 0 - D I E L N O U  S Ú P R A V O U  B I T O V  –  5 9 , 9 9  € ,  N A B Í J A C I A  S T A N I C A  1 4 , 9 9  € Z A P O Ž I Č A L :  B O S C H

12
álov. Predáva sa v balení Classic alebo Colour Edition.

C E N A :  B A L E N I E  C L A S S I C  S   1 0 - D I E L N O U  S Ú P R A V O U  B I T O V  
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použiť napr. externý mikrofón. 
Výrobca vylepšil celkovú stabilizáciu a teraz je k dispozícii nový systém zamerania 
na osobu. Ideálne vtedy, ak si robíte svoj vlog. Ak sa mierne pohybujete, gimbal 
automaticky mení polohu tak, aby zameraný objekt bol stále v strede. Funguje to automaticky mení polohu tak, aby zameraný objekt bol stále v strede. Funguje to 
skvele. Ďalej máte možnosť automaticky vytvoriť napr. panoramatickú fotogra-skvele. Ďalej máte možnosť automaticky vytvoriť napr. panoramatickú fotogra-
fi u, pričom gimbal sám pohybuje smartfónom pri jej realizácii. Aj pri vyhotovení fi u, pričom gimbal sám pohybuje smartfónom pri jej realizácii. Aj pri vyhotovení 
timelapse videa si môžete nastaviť dráhu, ako sa bude Osmo Mobile 3 pohybovať. 
Výsledok je vysoko profesionálny. Tiež je tu hyperlapse video a novinkou je režim 
Story. Vtedy si vyberiete zo šablóny príbehov a natáčate krátke sekvencie. Osmo 
Mobile 3 sa pritom pohybuje a vo výsledku pripraví krátke video vhodné hlavne na 
sociálne siete. Balenie Combo obsahuje puzdro a tiež malý statív. 

C E N A :  C O M B O  1 2 9  € ,  L E N  G I M B Á L  1 0 9  €
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Tech

R E P O R T Á Ž

Výstava IFA sa koná každoročne na jeseň 
v Berlíne a ide o podujatie, ktoré využívajú 
najväčší výrobcovia spotrebnej elektroniky na 
predstavenie svojich noviniek. IFA na rozdiel od 
mobilného kongresu MWC nie je špecializovaná 
na konkrétnu kategóriu zariadení, a preto pri 
ceste do Berlína mávame často aj my zvedavé 
očakávania, čo vlastne v Nemecku uvidíme.

IFA 2019
Reportáž

2019 je úspešne za nami. V Berlíne sme strávili 4 
dni v silnej, štvorčlennej zostave, aby sme videli 
čo najviac noviniek a mohli vás o nich informovať. 

Videli sme nové počítače, notebooky s procesormi Intel Core 
10. generácie, televízory na rôzne spôsoby, ale aj smartfóny, 
inteligentné hodinky a slúchadlá. Nedá sa však definovať 
jediný produkt, o ktorom by sme mohli povedať – toto je 
produkt výstavy IFA 2019. Tohtoročná IFA totiž ukázala tech-
nologické novinky z každého rožka a naznačila, aké produkty 
budú lákať počas najbližších Vianoc.

Technologické 
novinky z každého 
rožka

IFA

ROMAN KADLEC MICHAL REITERONDREJ MACKO XÉNIA RYBÁKOVÁ

BERLÍN IFA
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Acer

ASUS

gie, ako je 10. generácia procesora Intel Core a najmä de-
dikovaná grafická karta NVIDIA GeForce MX250. Hmotnosť 
notebooku ostala na úrovni 990 gramov, hrúbka je iba
14,95 mm. Acer Swift 5 sa chváli tenkými rámikmi po 
troch stranách displeja a pomerom obrazovky k telu 
na úrovni 86,4 %. Notebook ponúka procesor do Intel 
Core i7-1065G7 10. generácie, až 512 GB SSD úložisko 
a 14-palcový dotykový Full HD displej s IPS panelom. 
K dispozícii je USB-C konektor s podporou Thunderbolt 
3, Intel Wi-Fi 6 a zabudovaná čítačka odtlačkov prstov. 
Výdrž batérie dosahuje podľa výrobcu 12,5 hodiny, k dis-
pozícii je rýchle nabíjanie. V priebehu 30 minút získate 
kapacitu batérie na 4,5 hodiny práce.

Swift 5 dopĺňa aj nový Swift 3, ktorý je o niečo ťažší 
a lacnejší. Obe novinky prídu na trh v októbri za cenu od 
899, resp. 599 eur. 

Acer takisto vynovil portfólio All-in-One počítačov 
Aspire C a predstavil cenovo dostupnejší herný note-
book s tenkým dizajnom, model Acer Predator Triton 
300. Jeho hmotnosť je 2,3 kg a vo výbave má procesor 
Intel Core i7 9. generácie, grafickú kartu NVIDIA GeFor-
ce GTX 1650 a 16 GB RAM. K dispozícii budú tiež až dve 
1  TB úložiská a 2 TB pevný disk. Predator Triton 300 má 
15,6-palcový Full HD IPS displej s frekvenciou 144 Hz 
a 3 ms odozvou. Nechýba ani Wi-Fi 6, RGB podsvietenie 
a pokročilé chladenie. Dostupný bude od októbra za cenu 
1299 eur.

Hernými špecialitami na stánku spoločnosti Acer boli 
nový Acer Predator Triton 500 s 300 Hz displejom a vy-
lepšené herné kreslo Acer Predator Thronos Air s cenou 
od 9000 eur. Novinkou herného trónu novej generácie je 
praktická funkcia masírovania tela.

Notebooky pre každého

Najľahší 14-palcový notebook na svete, hodinky aj herný telefón

REPORTÁŽ

cer odštartoval celý kolotoč prezentácií na IFA 
2019 a predstavil viac ako 20 produktov. Naj-
väčšiu pozornosť pútali jeho nové notebooky, 

ktoré sú určené bežným používateľom, hráčom a tiež aj 
tvorcom obsahu. Ak by sme mali definovať jeden z hlav-
ných trendov roka 2019, tak je to jednoznačne zameranie 
výrobcov počítačov na tvorcov obsahu.

Tvorcom sú určené notebooky radu ConceptD. Dizaj-
nom, spracovaním a konfiguráciou pripomínajú herné 
notebooky Predator. Odlišujú sa však použitým displejom 
– v tomto prípade je prvoradý dôraz na verné zobrazenie 
farieb a čo najširší farebný gamut. Acer v prípade Con-
ceptD tiež optimalizoval chladenie, aby počítače neboli 
pri práci s 3D modelmi, renderovaní alebo úprave videa 
príliš hlučné. A vo výbave nových ConceptD notebookov 
nájdete aj grafické karty NVIDIA Quadro RTX, ktoré sú 
navrhnuté primárne na prácu a nie na hranie.

Acer predstavil celkovo šesť notebookov ConceptD, od 
modelu ConceptD 3 až po ConceptD 9 Pro. Zariadenia sa 
odlišujú konfiguráciou, spracovaním a cenou. Najlacnejší 
z notebookov pre tvorcov obsahu začína na cene 1199 
eur, za ConceptD 9 Pro s konvertibilným displejom si 
výrobca pýta až 5,5-tisíc eur. Tento model však obsahuje 
17,3-palcový 4K displej so 100 % pokrytím farebného 
priestoru Adobe RGB, kalibráciou od výroby a vernosťou 
zobrazenia farieb na úrovni Delta E < 1. Notebook poháňa 
Intel Core i9, 9. generácie a NVIDIA Quadro RTX 5000. 
V rámci portfólia ConceptD notebookov nájdete aj mo-
bilnejšie zariadenia s hmotnosťou iba 2 kg a obrovským 
výkonom, ktorý využijete aj na cestách. Novinky prídu do 

predaja v októbri až decembri.
Acer predstavil na výstave IFA 2019 aj nový 
model notebooku Swift 5 (SF514-54T/

SF514-54GT). Jeho predchádzajúce verzie 
sa v minulosti pýšili titulom najľahšieho 
14-palcového notebooku na svete a Acer 
tento titul obhájil aj tento rok – v rámci 
svojej kategórie s plnohodnotnou batériou.

Nový Swift 5 prináša moderné technoló-

lodnú tlačovú konferenciu pre nás pripravil 
aj ASUS. Ten priamo súperil s Acerom, takže 
nechýbal 300 Hz herný displej v notebooku 

alebo najľahší 14-palcový biznis notebook na svete. 
ASUSPRO B9 (B9450) má hmotnosť iba 880 gra-

mov a využíva integrovanú grafickú kartu. ASUS znížil 
hmotnosť zmenšením batérie. ASUSPRO B9 poháňa 
procesor Intel Core i7 10. generácie. Vo výbave má Wi-Fi 

6, infračervenú kameru, HDMI, USB-C porty s podporou 
technológie Thunderbolt 3 a až dve 1 TB SSD úložiská. 
14-palcový displej má tenké rámiky po štyroch stranách, 
čo zabezpečuje 94 % podiel obrazovky k telu. Hrúbka 
notebooku je 14,9 mm, hmotnosť je 880 gramov v prí-
pade menšej 33 Wh batérie alebo 990 gramov v prípade 
verzie so 66 Wh batériou. ASUS neprezradil reálnu výdrž 
oboch modelov. ASUSPRO B9 tiež spĺňa vojenské štan-

ACER SWIFT 5 
S HMOTNOSŤOU 990 
GRAMOV A MINIMÁLNOU 
HRÚBKOU

POČÍTAČE PRE TVORCOV – ACER CONCEPTD 
S VYSOKÝM VÝKONOM A VERNÝM OBRAZOM

P

A
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Samsung

dardy odolnosti MIL-STD 810G, takže 
prežije náročnejšie zaobchádzanie 

z hľadiska pádov, otrasov, teploty či 
mierneho poliatia vodou.

ASUS má tiež počítače pre tvorcov 
obsahu. Nazýva ich ProArt. V minulosti 
túto značku používal na označovanie 

profesionálnych monitorov, teraz do 
nej zakomponoval aj stolné počítače 

a notebooky. Za zmienku stojí najmä 
ASUS ProArt StudioBook One. Je to prvý 

notebook s grafi ckou kartou NVIDIA Quadro 
RTX 6000, takže patrí medzi grafi cky 

najvýkonnejšie na svete. 
ProArt StudioBook One poháňa procesor 9. generácie 

Intel Core i9 a grafi cká karta NVIDIA Quadro RTX prináša 
viac CUDA, RT a Tensor jadier, takže umožňuje plynulo 
a efektívne renderovať animácie, editovať 8K video a vy-
konávať dátové výpočty. Zariadenie je určené pre nároč-
ných tvorcov obsahu a využíva výkonný chladiaci systém 
s ľahkým tepelným modulom zo zliatiny titánu, ktorý je 
navrhnutý na optimálny prívod a výduch vzduchu. Šasi 
sa pri otvorení veka pootvorí o 4,57° na čo naj-
väčší prívod studeného vzduchu, pričom 
všetky teplo generujúce komponenty, 
ako je procesor a grafi cká karta, sú 
umiestnené za displejom, aby bolo 
používanie notebooku pohodlné aj 
na kolenách používateľa.

ProArt StudioBook One obsa-
huje 4K UHD PANTONE Validated 
displej so 120 Hz obnovovacou 
frekvenciou. Displej ponúka až
84 % pomer displeja k telu, pokrýva 
100 % farebného priestoru Adobe RGB 
a má odchýlku na úrovni iba Delta-E < 1 na 
špičkovú kvalitu zobrazenia farieb. Cena a do-

amsung oznámil v Berlíne ofi ciálne spustenie 
predaja skladateľného telefónu Samsung 
Galaxy Fold. Ten sa mal pôvodne dostať na trh 

koncom apríla, Samsung sa však rozhodol jeho uvedenie 
odložiť, aby opravil nedostatky a vylepšil dizajn. Takisto 
ofi ciálne predstavil jeho 5G verziu.

Finálna verzia skladateľného smartfónu sa dostala 
do predaja 6. septembra 2019 v Južnej Kórei. Následne 
sa od 18. septembra predáva vo Francúzsku, Nemecku, 
Británii a ďalších krajinách. Ofi ciálna cena pre Európu je 
2000 eur, resp. 2100 eur v prípade 5G verzie.

Pripomeňme, že Galaxy Fold môžete používať v dvoch 
režimoch. V režime smartfónu je zariadenie zatvorené. 
Na prednej strane ponúka 4,6-palcový Super AMOLED 
displej s pomerom strán 21 : 9 a rozlíšením HD+. K dispo-
zícii je tiež 10 Mpx selfi e fotoaparát s clonou f/2,2. Jeho 
zadná strana neobsahuje displej, je vybavená trojitým 
fotoaparátom – 12 Mpx hlavným fotoaparátom, 12 Mpx 
teleobjektívom s 2× optickým zoomom a 16 Mpx ultraši-

stupnosť pre náš trh nebola oznámená.
Pozornosť tiež pútali nové fi tness hodinky ASUS 

VivoWatch SP, ktoré umožňujú 24/7 sledovanie zdravia 
a aktivity. Vybavené sú EKG a PPG senzormi medicínskej 
kvality a technológiou ASUS HealthAI. VivoWatch SP 
vďaka tomu sledujú v reálnom čase tep, okysličenie krvi, 
ANS vek, stres a tlak. Meranie tlaku bude dostupné iba 
v niektorých krajinách. Hodinky majú aj zabudovaný GPS 
senzor, výškomer a monitor okysličenia krvi, ktoré ponú-
kajú užitočné informácie pre turistov a horolezcov.

S ASUS VivoWatch SP môžete plávať, majú odolnosť 
voči vode na úrovni 5 ATM a ponúkajú rýchlu výmenu 
remienkov ako aj 14-dňovú výdrž. Funkcia ASUS HealthAI 
prináša personalizované hodnotenie zdravia a odpo-
rúčania, a to z denného aj dlhodobého hľadiska. Cena 
a dostupnosť hodiniek pre náš trh nebola oznámená, vo 
svete sa začnú predávať koncom roka 2019.

ASUS v Berlíne oznámil aj novú modrú verziu herných 
notebookov Zephyrus S GX502, Zephyrus M GU502, Strix 
G G531 a G731 a prezradil cenu a dostupnosť herného 
telefónu ROG Phone II. Ten využíva 6,59-palcový AMOLED 
HDR displej s frekvenciou 120 Hz a 1–milisekundo-

vou odozvou. Vysokú obnovovaciu frekvenciu 
obrazovky bude podporovať viac ako 100 

hier. ROG Phone II poháňa procesor 
Snapdragon 855 Plus s grafi kou 

Adreno 640. Sekunduje mu až 12 GB 
RAM a 512 GB internej pamäte. 
V predaji bude aj Ultimate verzia 
s 1 TB úložiskom. ROG Phone 
II je v predaji od 20. septembra 
za cenu 899 eur, Ultimate verzia 

príde na trh koncom roka. Jej cena 
bude 1199 eur.

5G telefóny a modulárny dizajn chladničiek
rokouhlým fotoaparátom.

V otvorenom režime získate tablet so 7,3-palcovou 
zobrazovacou plochou s rozlíšením QXGA+ a pomerom 
strán 4,2 : 3. Tento displej využíva dynamický AMOLED 
panel, ktorý majú vo výbave aj smartfóny Galaxy S10. Vo 
vnútri telefónu je tiež dvojitý selfi e fotoaparát s hĺbkovým 
objektívom. Galaxy Fold poháňa 7 nm pro-
cesor, ponúka 12 GB RAM a 512 GB úložisko 
typu UFS3.0. Telefón je vybavený dvoma 
batériami, dokopy má k dispozícii kapacitu 
4380 mAh. Podporuje rýchle káblové aj 
bezdrôtové nabíjanie.

Samsung tiež predstavil 5G verziu 
smartfónu Samsung Galaxy A90 5G. Ten je 
v predaji od októbra za cenu 749 eur a je to 
teda cenovo najdostupnejší 5G telefón kórej-
ského výrobcu. Ponúka 6,7-palcový Full HD+ 
Super AMOLED displej, 4500 mAh batériu a 48 
Mpx fotoaparát.

ASUS ProArt StudioBook One. 
notebook s grafi ckou kartou NVIDIA Quadro 
RTX 6000, takže patrí medzi grafi cky 

najvýkonnejšie na svete. 

NAJNOVŠIE 
INTELIGENTNÉ HODINKY 
ASUS VIVOWATCH SP 
VYZERAJÚ LUXUSNE

SKLADATEĽNÝ TELEFÓN 
SAMSUNG GALAXY FOLD 

V PODOBE TABLETU 
SO 7,3-PALCOVOU 

UHLOPRIEČKOU

SMARTFÓN URČENÝ ŠPECIÁLNE PRE HRY 
ASUS ROG PHONE II

a notebooky. Za zmienku stojí najmä 
ASUS ProArt StudioBook One. ASUS ProArt StudioBook One. 

notebook s grafi ckou kartou NVIDIA Quadro 

NOTEBOOK PRE TVORCOV 
OD ASUS-U – PROART 

STUDIOBOOK ONE

S

teda cenovo najdostupnejší 5G telefón kórej-

Super AMOLED displej, 4500 mAh batériu a 48 
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REPORTÁŽ

„Aj na výstave 
IFA 2019 sa 

hovorilo o 5G“

Samsung ďalej 
ukázal nový 55-palcový 
QLED 8K televízor, ktorý 
doplní súčasné modely QLED 
s uhlopriečkami 65, 75, 82 a 85 
palcov. Na trhu sa objaví v septembri. 

Úplnou novinkou boli domáce spotrebiče 
BESPOKE, na európsky trh prichádzajú prie-
kopnícke chladničky BESPOKE. Sú to modu-
lárne jednotky, ktoré je možné umiestniť do 
priestorov rôznych tvarov a veľkostí. K dispozícii 
je široká škála veľkostí od jednodverových až po 
chladničky v štvordverovom vyhotovení. 

Ďalšou novinkou je AirDresser, ktorý sa podobá 
šatníkovej skrini a je určený na osvieženie odevov. 
Pribudla aj čistička vzduchu Air Purifi er AX9500. 
Nový bezdrôtový tyčový vysávač POWERstick Jet 
umožňuje využiť sací výkon až 200 W. Na batériu 
vydrží hodinu a je mimoriadne efektívny. 

BESPOKE CHLADNIČKY OD SAMSUNGU SÚ 
MODULÁRNE A DOKÁŽU PRESNE ZAPADNÚŤ 
NA VYHRADENÉ MIESTO

XPERIA 5 JE XPERIA 1 V MENŠOM PREVEDENÍ

SONY XPERIA 5 S POMEROM STRÁN 21 : 9

TYČOVÝ VYSÁVAČ 
SAMSUNG 

POWERSTICK JET

Sony

ony na IFA celkom prekvapilo. Svoj nový 
telefón nazvalo Sony Xperia 5 a najlepšie ho 
možno defi novať ako Xperia 1 v kompaktnom 

prevedení. Xperia 5 ponúka 6,1-palcový OLED HDR displej 
s pomerom strán 21 : 9, ktorý je typický pre tohtoročné 
telefóny japonského výrobcu. Rozlíšenie je Full HD+.

Telefón má rovnakú výbavu ako Xperia 1 – procesor 
Snapdragon 855, 6 GB RAM a 128 GB úložisko. Ponúkne 
aj totožný trojitý zadný fotoaparát s funkciou automa-
tického zaostrenia na oko. Samozrejmosťou je odolnosť 
voči vode a prachu IP65/IP68. Nechýba herná funkcia 
Game enhancer, novinkou je podpora pre herný ovlá-
dač DualShock 4, ktorá je exkluzívna pre Xperiu 1 a 5. 
Batéria má kapacitu 3140 mAh. Xperia 5 je v predaji od 7. 
októbra, cena je 799 eur.

1. júla 1979 predstavila fi rma Sony svoj prvý walkman. 
Názov tohto kazetového prehrá-
vača je zároveň ochranná 

Xperia s prekvapujúcim 
názvom a audio novinkami

S
známka, no jeho názov sa stal sy-
nonymom pre mobilné kazetové 
prehrávače. 40. výročie Sony 
poňalo po svojom a pripravilo 
jeho špeciálnu edíciu. Na kazety 
fungovať nebude, má port USB-
-C, 3,6“ displej a operačný systém 
Android. Nie je to prvý prehrávač Sony 
s Androidom. Jeho špeciálnou záleži-
tosťou je rozhranie v štýle niekdajšieho 
walkmanu a šetrič obrazovky. Prehrá-
vač Sony NW-A100TPS bude na trhu 
o mesiac a bude v limitovanom počte 
kusov. Má v sebe 3,5 mm audiokonektor 
a takisto podporu Bluetooth a Wi-Fi. 
Cena za tento špás však nie je malá. 
Na základe našich informácií sa bude 
pohybovať okolo 450 eur. 
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Philips

TCL

lavnou témou tejto fi rmy boli zariadenia 
pomáhajúce udržať dobrý zdravotný stav, do-
máce príslušenstvo na zdravšiu prípravu jedla 

a takisto aj televízory a audiotechnika. Novinky na poli 
televízorov sa prehliadnuť nedali. Uhlopriečka vo verzii 
65“, na to už je treba nielen rozpočet, ale aj obývačku.

Najnovšie modely sú Philips OLED+ 984 a OLED+ 934. 
Trendy sú jasné, 4K a OLED displej a takisto spolupráca 
so zvučnými fi rmami v oblasti zvuku. Philips totiž hovorí, 
že zvuk na TV musí byť rovnako dobrý ako obraz. Pod 
týmito televízormi tak nájdeme zaujímavo umiestnený 
reproduktor, z ktorého vrchná časť je samostatný výškový 
reproduktor a soundbar pod týmto „tvíterom“. 

Oba TV majú podsvietenie Ambilight 3 alebo 4. Troj-
stranové menší a štvorstranové väčší model. Nechýba 
technológia Dolby Vision a Dolby Atmos a podpora HDR10 
& HDR10+. V rámci smart TV sú vybavené operačným 
systémom Android 9.

Mať slúchadlá, ktoré budú úplne bezdrôtové je dnes 
už skoro povinnosť každej fi rmy. Philips SHB2515 sú 

slúchadlá, ktoré tu chýbali. Ich 
nabíjacia kolíska ich nabije až 
20-krát a vydržia hrať 5 hodín. 
Takže máte 100-hodinovú výdrž 
bez toho, aby ste si museli nabíjať 
ich powerbanku. Výdrž slúchadiel 
nie je rekordná, avšak majú najväčšiu 
celkovú výdrž batérie s postupným na-
bíjaním. Podporujú párovanie cez Bluetooth 
5.0 a aktívne odhlučnenie.

Výborné sú na cestovanie, dobre použiteľné aj na 
športovanie. Nadstavce sú s pridaným aretačným prv-
kom, podobne ako športovo zamerané modely. A ešte 
jedna zaujímavosť, powerbanka má aj USB-A port, 
ktorý môže nabíjať napríklad váš smartfón. Škoda len, 
že samotnú powerbanku budeme musieť nabíjať cez 
microUSB konektor. Najnovšie slúchadlá by už mali mať 
konektor USB-C.

Na stánku Philipsu sme si pozreli aj najnovšie mo-
nitory. Zaujali nás predovšetkým novinky Momentum 
558M1RY a 328M1R, ktoré sú určené pre konzolových 
hráčov. K dispozícii sú vo veľkostiach 55 a 32 palcov 
a ponúkajú 4K displej s frekvenciou 120 Hz. Nechýba 
technológia Adaptive Sync, 3 ms odozva a podsvietenie 
po troch stranách. 55-palcový model obsahuje aj soun-
dbar Bowers & Wilkins.

Philips tiež ukazoval nový 43,4-palcový monitor Philips 
439P9H s pomerom strán 32 : 10, ktorý nahradí dvojicu 
monitorov alebo nové monitory so zabudovanou doko-
vacou stanicou, ktorá umožňuje prepojenie cez USB-C, 
USB-A a tiež aj napájanie cez DC.

sa dá vylepšiť o automatický remastering z SDR na HDR 
kvalitu. Výrobca zapracoval aj na vlastnom rozhraní, ktoré 
plánuje do budúcna aktívne rozvíjať. Dostupný v Európe 
od tohto mesiaca za cenu 329 eur.

Ďalší hlavný segment, na ktorý sa bude TCL 
špecializovať, sú televízory. Vo svojom portfóliu bude 
mať aj 8K rozlíšenie. Firma chce vytvoriť svoj ekosystém 
produktov. Kapacity na to má, uvidíme, ako sa jej podarí 
preraziť a získať dôveru zákazníkov. Umelá inteligencia 
a internet vecí, to sú sféry obsiahnuté nielen v TV, ale 
aj smart home a smartfónoch, segment slúchadiel 
nevynímajúc. Zo sveta televíznych prijímačov je tu 
séria TCL 8K QLED X v uhlopriečkach 65, 75 a 85 palcov 
a budú podporovať funkciu rozšírenej reality. Dva displeje 
prenikajú nielen do segmentu notebookov, ale aj TV.

Doplnkové informácie bude televízor zobrazovať 
na sekundárnom displeji integrovanom v soundbare. 
8K modely budú dostupné až v druhom kvartáli 2020, 
4K verzie budú do konca tohto roka. Podobne ako iné 

Parádny zvuk a nové displeje

vlastná značka telefónov a 8K TV

H

PLEX, TERAZ OD TCL, 
JE IDEÁLNE RIEŠENIE 
PRE CENOVO CITLIVÝCH 
POUŽÍVATEĽOV, 
KTORÍ CHCÚ SLUŠNÉ 
PARAMETRE

PODSVIETENIE A KVALITA OBRAZU SÚ ZÁKLADOM 
PHILIPS OLED+ 984

TCL

ZÁKLAD EXTRA 
ZVUKU PRI OLED+ 

984 JE SAMOSTATNÝ 
TWEETER

vyrába smartfóny Alcatel, no značku TCL 
chce uviesť viac do povedomia používateľov. 
To jednak svojimi televízormi a novým 

smartfónom. Smartfóny pod značkou Alcatel 
bude vyrábať aj naďalej s určením pre cenovo 
citlivých používateľov, teraz prichádza 
s prémiovým modelom TCL Plex. Ten má slušnú 
výbavu, najmä ak ju prirovnáme k odporúčanej 
cene 329 eur. Za tieto peniaze dostanete 
6,53-palcový Full HD+ (1080 × 2340 px) 
displej s pomerom strán 19,5 : 9 a fotoaparát 
v konfi gurácii 48 + 16 + 2 Mpx. Telefón zvládne 

superspomalené video 960 fps.
Fotiť sa dá aj v ultraširokouhlom režime 

so záberom 123°. Populárny nočný režim 
sa dá použiť na fotografi e a dokonca aj na 
video. Zaujímavosťou je funkcia nazvaná 

ako Super Bluetooth. Umožňuje spárovať až 
4 audiozariadenia naraz. Sledovanie videa 
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Panasonic

Sharp

riehľadný koncept OLED televízora sme videli 
na stánku Panasonic. Pripomína sklenenú 
skrinku, má drevený rám a sklenenú tabuľu. 

Ak je vypnutý, dá sa cez túto tabuľu vidieť, keď televízor 
zapnete, zmení sa na živý OLED displej. Tento displej je 
výsledkom spolupráce spoločností Panasonic a Vitra. Či 
sa bude aj komerčne predávať, zatiaľ nie je jasné. 

Ďalšou novinkou na stánku Panasonicu bola nová 
technológia pre televízory, ktorá sa nazýva MegaCon. 
Panasonic tvrdí, že tu dosiahne kontrastný pomer
1 000 000 : 1, a to napriek tomu, že je to LCD a nie OLED 
displej. A Panasonic pokračuje ďalej, jas by mal byť na 
úrovni 1000 nitov, a to v každej časti displeja. Celá obra-
zovka môže dosiahnuť a udržať túto vysokú úroveň jasu.

Na rozdiel od väčšiny LCD televízorov možno MegaCon 
TV dobre sledovať zo širokých uhlov s minimálnou stratou 
kontrastu alebo sýtosti farieb. Je to LCD televízor, pri 
ktorom sa úroveň ovládania svetla dostala až na úroveň 
jednotlivých pixelov.

Napriek tomu, že MegaCon je stále LCD televízor, môže 
dosiahnuť taký kontrast ako majú obrazovky OLED, pri-
čom tu nie je žiadny problém s retenciou obrazu – známi 
duchovia na obrazovke po vypnutí televízora. Pravdepo-
dobne stojíme pri začiatku novej éry profesionálnych dis-
plejov, ktoré využívajú režiséri v Hollywoode pritom, keď 
si pozerajú a posudzujú výsledky svojej práce. Spojenie 
Panasonicu a Hollywoodu bolo inak mottom prezentácie 
na výstave IFA. 

harp plánuje v najbližších mesiacoch uviesť 
na európsky trh svoje televízory AQUOS a tiež 
aj smartfón AQUOS R3 s dotykovým tlačidlom 

v spodnej časti obrazovky. Telefón využíva IGZO displej 
a procesor Snapdragon 855. Nie je jasné, či sa bude 
predávať aj na Slovensku.

Tlačová konferencia spoločnosti Sharp bola z nášho 
pohľadu zaujímavá najmä z hľadiska notebookov. Sharp 
totiž minulý rok kúpil notebookovú divíziu spoločnosti 

Toshiba a tie teraz 
predáva pod značkou 
Dynabook. Nový model 
Dynabook Tecra X50-F 
ponúka 15-palcový 
displej s jasom až 470 
nitov a až 17-hodinovú 
výdrž na jedno nabitie. 
Notebook má hmotnosť
1,36 kg a spĺňa odol-
nosť vojenských štan-
dardov MIL-STD-810G. 
Poháňa ho procesor 
Intel Core 8. generácie. 

značky, aj tu sa na zvuku pracuje 
so špecialistami. TCL bude dodávať 
zvuk od firmy Onkyo. Okrem toho 
budú v ponuke TV radu Mini LED. Oba 
modelové typy budú mať podporu Dolby 
Atmos, technológiu displeja Quantum 
Dot, Dolby Vision, OLED verzie aj 
vstavanú AR kameru a Android 9. 

Za zmienku stojí ultratenký TV so 
skleneným dizajnom označený ako TCL 
X81. Je to 4K HDR Premium televízor 
so soundbarom Onkyo 2.1. Je to 
dizajnová lahôdka. Ako tip na špičkový 
obraz tu je TCL EC78 so 4K HDR Pro 
s technológiou Wide Color Gamut. Je 
tu podpora Dolby Vision a HDR10+. 
Vo výbave má soundbar Onkyo so 
štyrmi dopredu nasmerovanými meničmi 
a podporou Dolby Atmos. 

Priehľadný televízor a TV 
s vysokým kontrastom

Najnovšie aj s notebookmi 
Toshiba 

P

PRIEHĽADNÝ OLED DISPLEJ V DREVENOM RÁME

KAŽDÝ NÁVŠTEVNÍK IFA SI VŠIMOL, ŽE PANASONIC 
A HOLLYWOODSKE ŠTÚDIÁ SA MAJÚ RADY

NOTEBOOK TECRA X50-F UŽ 
TEDA NIE JE TOSHIBA, ALE 
DYNABOOK ALIAS SHARP

TOTO JE PRE TCL 
TELEVÍZORY NAOZAJ 
DÔLEŽITÉ – QLED A MINI 
LED TECHNOLÓGIA A 8K 
ROZLÍŠENIE. K TOMU 
EŠTE SUPER CENA

S
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Lenovo

ideli sme viacero notebookov, celkovo sa 
bavíme o piatich nových notebookoch plus va-
riantoch v rôznych uhlopriečkach. Tri z toho sú 

konvertibilné (C940, C740 a C640) a dva sú síce Yoga, ale 
displej sa nedá preklopiť o 360° (S940 a S740). Všetky 
nové modely sú z hliníka. Je to dobrý krok k tomu, aby 
výrobca dosiahol lepšie chladenie a mohol si dovoliť viac 
konštrukčnej voľnosti. To pri zachovaní pevnosti dielov 
a celkovej odolnosti notebooku.

Spoločným znakom sú aj procesory Intel Core i desiatej 
generácie. Na deviatu výrobcovia až tak veľmi nereagovali 
(výnimkou sú herné notebooky), a tak mnohí preskakujú 
z ôsmej priamo na desiatu.

Najvybavenejším modelom je Lenovo Yoga C940 a kú-
piť si ho môžete v 14- a 15-palcovej verzii. Špecialitou 
tohto modelu je soundbar s podporou Dolby Atmos integ-
rovaný priamo v kĺbe. Toto sme už videli v minuloročnom 
modeli, no teraz je tento prvok ešte vylepšený. Zmena sa 
týka aj celkového vizuálu notebooku a mierne odlišného 
tvaru soundbaru. Opäť platí, že nech máte notebook 
v akejkoľvek polohe, reproduktory budú vždy natočené 
smerom k vám, aby ste mali čo najlepší zvuk a šíril sa 
priamo k vám. Pribudla ochrana webovej kamery, ktorú 
firma nazýva TrueBlock a ide o mechanickú západku ob-
jektívu. Nechýba dotykové pero integrované priamo v tele.

Lenovo Yoga S740 prináša tenký dizajn a nízku hmot-
nosť pre cestovateľov. K tomu aj lepšiu výdrž na batériu. 
Toto je notebook, ktorý odporúčame každému, kto 
nechce konvertibilný stroj, nepotrebuje pero a zároveň 
chce výbornú výbavu. Notebook je integrálnou súčasťou 
projektu Athena (tiež aj C940 a S940). Lenovo si kladie 
za cieľ priniesť nielen najnovšiu hardvérovú výbavu, ale aj 
inteligentné funkcie. Napríklad prepojenie s asistentom 
Alexa, špeciálnu obrazovku na ovládanie smart home 
zariadení, rozpoznávanie tváre a automatické prihlásenie 
do Windows či automatické uzamykanie systému.

Stačí sa od počítača vzdialiť a systém sa zamkne. Aj 
tu je podpora Dolby Atmos a voliteľne si môžete vybrať 
konfiguráciu s profi displejom 4K VESA400 HDR s Dolby 
Vision. Veľký dôraz sa kladie aj na ochranu očí cez špe-
ciálnu funkciu nazvanú Eye Care. V rámci inteligentných 
funkcií nechýba funkcia Q Control (Fn + Q), ktorá prepína 
režimy chladenia a výkonu. Vďaka tomu môžete počítač 
prepnúť do šetriaceho režimu, ale zároveň z neho spraviť 
tichý stroj. Ideálny je na sledovanie filmov bez rušivých 
zvukov chladenia.

Vylepšený je aj režim Modern Standby, ktorý umož-
ní doposielať napríklad emailové správy predtým, než 
naozaj prejde do režimu spánku alebo úsporného 
režimu. Takisto umožňuje v úspornom režime prijímať 
emaily a prebudiť sa tak rýchlo ako zapnutie displeja na 
smartfóne. Túto funkciu nájdete nielen v Yogach, ale aj 
ThinkBookoch a ThinkPadoch.

Firma ide cestou tradičných a overených modelov. Teda 
nové modely zo série Yoga a najnovšie aj Lenovo Think-
Book. My sme už 13-palcový ThinkBook 13s v redakcii 
testovali a verdikt nájdete na našom webe. Je to nová ví-
zia toho, ako by mal vyzerať počítač na prácu. Zároveň by 

mal byť lacnejší ako Think-
Pady a otvorene povedané 
aj krajší. Kúpiť si môžete aj 
14- a 15,6-palcovú verziu 
tohto notebooku.

Motorola predstavila 
na veľtrhu IFA 2019 nový 
smartfón. Model motorola 
one zoom ponúka štyri 
zadné fotoaparáty, ktoré sú 
navrhnuté na zachytenie 
skvelých fotiek v každej situácii. Hlavný fotoaparát s rozlí-
šením 48 Mpx produkuje vysokokvalitné fotografie cez deň 
a vďaka špeciálnemu nočnému režimu aj v noci.
16 Mpx širokouhlý fotoaparát umožňuje zachytiť scénu v inej 
perspektíve a do jednej fotografie dokáže vtesnať až štvor-
násobne väčší priestor v porovnaní s hlavným fotoaparátom.

Motorola one zoom sa nebojí ani priblíženia, jej 8 Mpx 
teleobjektív ponúka 3× optické priblíženie bez straty kva-
lity a až 10× hybridný zoom. Výbavu dopĺňa 5 Mpx senzor 
hĺbky pre dokonalejší efekt rozmazaného pozadia. Predný 
fotoaparát má rozlíšenie až 25 Mpx a je optimalizovaný aj 
na fotenie selfie fotiek v zlých svetelných podmienkach. 
Hlavný fotoaparát a teleobjektív majú vo výbave optic-
kú stabilizáciu. Motorola one zoom láka najmä svojou 
fotografickou výbavou, avšak pozornosť si zaslúžia aj jej 
základné parametre.

Telefón disponuje 6,4-palcovým AMOLED displejom 
s rozlíšením Full HD a snímačom odtlačkov prstov priamo 
v obrazovke, 4000 mAh batériou a procesorom Snapdra-
gon 675. 4 GB operačnú pamäť dopĺňa 128 GB úložisko, 
ktoré ponúka množstvo priestoru pre vaše fotografie. 
A pokiaľ by vám tento priestor nestačil, k dispozícii je 
samostatný slot pre microSD karty do veľkosti až 512 GB.

Motorola one zoom má tiež oblé okraje a 3D saténo-
vé sklo na zadnej strane, ktoré eliminuje zanechávanie 
odtlačkov prstov a šmúh. Telefón je tiež odolný proti 
rozliatiu a postriekaniu tekutinou. Novinkou je využitie 
svietiaceho loga Motorola na zadnej strane zariadenia 
na účel oznamovacieho LED svetla. Zažiari pri správach, 
telefonátoch alebo iných oznámeniach. Motorola one zoom 
je na Slovensku k dispozícii od 6. septembra za odporúča-
nú cenu 429 eur. Cena je lákavá pre fanúšikov fotomobilov, 
fotografické schopnosti telefónu vyzerajú atraktívne.

Nový smartfón a kopa notebookov

V

LENOVO VYUŽILO 
VÝSTAVU IFA NA 
PREDSTAVENIE MNOHÝCH 
NOTEBOOKOV

PRVÁ MOTOROLA
SO 4 FOTOAPARÁTMI

„Nové 
notebooky 

a smartfóny, 
o tom bola 

IFA 2019“
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REPORTÁŽ

RICHARD YU PRÁVE PREDSTAVUJE NOVÝ PROCESOR 
KIRIN 990 S PODPOROU 5G A UMELOU INTELIGENCIOU

HUAWEI AKO INOVÁTOR 
V OBLASTI UMELEJ 
INTELIGENCIE 
V MOBILNOM 
VYHOTOVENÍ

INTELIGENTNÝ 
NÁRAMOK HONOR 

BAND 5

Huawei

Honor

uawei už tradične využíva výstavu IFA na pred-
stavenie svojho nového procesora, ktorý bude 
poháňať jeho vlajkové lode počas nasledujú-

ceho roka a tiež aj prémiové telefóny značky Honor. Kirin 
990 prináša tradičné vylepšenie výkonu, dokonalejšiu 
optimalizáciu a energetickú efektivitu. Úplnou novinkou 
je zabudovanie 5G modemu. Ten bude súčasťou jednej 
verzie procesora Kirin 990, k dispozícii bude aj 4G verzia. 

Kirin 990 v 5G verzii je prvým 7 nm+ procesorom, ktorý 
je vyrábaný EUV technológiou a obsahuje zabudovaný 5G 
modem. Zároveň je to prvý procesor s podporou 5G sietí 
štandardu NSA a SA. Ďalším prvenstvom je 16-jadrový 
grafický čip a Huawei sa chváli aj novou architektúrou 
neurónovej jednotky. Huawei udáva teoretické rýchlosti 
prenosu do 2,3 Gbps v prípade sťahovania a 1,25 Gbps 
v prípade odosielania dát.

Kirin 990 5G tiež bude podporovať používanie dvoch 
SIM kariet v režime 5G + VoLTE alebo VoLTE + VoLTE 
Incoming. Laicky povedané, ak budete s oboma SIM kar-
tami pripojení do 4G VoLTE siete, druhá SIM karta bude 
schopná prijať hovor, aj keď budete aktívne telefonovať 
pomocou prvej karty. To je jedno z hlavných obmedzení 
dnešných Dual SIM telefónov.

Huawei sa chváli, že vylepšil výkon neurónovej jednotky, 
resp. výrazne zvýšil jej efektivitu v prípade niektorých 
úkonov. Rozpoznávanie tváre tak bude spotrebovávať 
iba 15 mA energie, pretože sa využije nové energeticky 
efektívne jadro. V prípade výkonného jadra je spotreba až 
24× vyššia, toto jadro sa používa na náročnejšie úlohy. 
Medzi náročnejšie úlohy patrí napríklad automatické 
rozpoznanie viacerých osôb vo videu – následne môžete 
meniť pozadie, aplikovať efekt rozmazaného pozadia 
alebo odstraňovať nepotrebné objekty a osoby.

Kirin 990 pozostáva z 8 jadier. Dve výkonné jadrá Cor-
tex-A76 majú frekvenciu 2,86 GHz a sú určené na najná-
ročnejšie úlohy. Ďalšie dve jadrá A76 majú takt 2,36 GHz, 
zvyšné štyri jadrá A55 pracujú s frekvenciou 1,95 GHz. 
Procesor je zároveň energeticky efektívnejší, takže hranie 
hier pri vysokom výkone spotrebováva menej energie ako 
konkurencia – môžete sa teda hrať dlhšie.

Lákadlom Kirinu 990 je tiež 16-jadrový grafický čip 
a dokonalejšie spracovanie obrazu. Vďaka tomu by malo na 
fotkách a vo videu vyniknúť viac detailov ako v minulosti. 
4G verzia Kirinu 990 má o jedno jadro menej v rámci neu-
rónovej jednotky a má trošku nižšie frekvencie stredných 
a malých jadier. Huawei to vysvetľuje tým, že v prípade 4G 
konektivity sa v jeden moment spracováva menej dát ako 
v prípade úplného využitia potenciálu 5G sietí.

Huawei takisto predstavil čip Kirin A1, ktorý je určený 
pre slúchadlá a nositeľné zariadenia. Nájdete ho napr. 
v nových hodinkách Huawei Watch GT2 alebo v slúchad-
lách Huawei FreeBuds 3, ktoré boli tiež oficiálne oznáme-
né na výstave IFA.

FreeBuds 3 využívajú Bluetooth 5.1, dobu odozvy majú 
len 190 ms, čo z nich robí vhodné slúchadlá aj pre hráčov. 
Huawei zvolil 14 mm meniče a samostatný basový tunel. 
Špeciálne umiestnenie mikrofónu do tela si Huawei 

onor uviedol v Berlíne na európsky trh svoj 
najnovší fitness náramok Honor Band 5. Jeho 
oficiálna cena je 29,99 eura, čo je skvelá cena. 

Náramok priamo konkuruje obľúbenému Xiaomi Mi Band 4 
a pokiaľ vlastníte telefón značky Honor alebo Huawei, odporú-
čame vám práve Honor Band 5. Využíva zabudovanú aplikáciu 
Huawei Zdravie a komunikácia s telefónom je bezproblémová.

Honor Band 5 ponúka 0,95-palcový farebný AMOLED 
dotykový displej a výdrž až 14 dní. Reálna výdrž je však nižšia 
v závislosti od toho, aké funkcie využívate. Náramok umož-
ňuje neustále monitorovanie tepu, sledovanie spánku a tiež 
aj monitorovanie vašej aktivity. K dispozícii je podpora pre 10 
rôznych fitness režimov a tiež aj sledovanie plávania. Honor 
Band 5 má odolnosť voči vode na úrovni 5 ATM, takže s ním 
môžete plávať. 

Honor tiež ukázal svoju aplikáciu PocketVision, ktorá uľah-
čuje čítanie používateľom s čiastočným zrakovým postihnutím. 
Je dostupná v obchode Huawei AppGallery pre telefóny Honor 
a Huawei. A v Berlíne sme videli aj inteligentný televízor Honor 
Vision Pro s operačným systémom HarmonyOS, ktorý umožňu-
je ovládanie inteligentnej domácnosti.

patentoval. Telefonovanie 
počas vetra by malo byť 
s výrazne kvalitnejším zvu-
kovým prejavom. Slúchadlá 
zaujmú najmä adaptívnym 
aktívnym odhlučnením až 
do úrovne 15 dB. Na jedno 
nabitie vydržia 4 hodiny, 
kolíska ich nabije ešte 5× 
a celkovo máte 20 hodín 
bez potreby zháňania nabí-
jačky. FreeBuds 3 nabijete 
aj bezdrôtovo alebo USB-C 
káblom. Dostupnosť na 
Slovensku by mala byť kon-
com októbra. Cena zatiaľ 
nie je známa.

S novým procesorom aj špičkovými 
slúchadlami

Cenovo dostupný náramok 
prichádza do Európy

H

H
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EXTERNÉ DISKY WD_BLACK SÚ DIZAJNOM AJ KAPACITOU NAVRHNUTÉ PRE 
NENÁSYTNÝCH POČÍTAČOVÝCH HRÁČOV

– IXPAND WIRELESS 
CHARGER PÔSOBÍ 
JEDNODUCHO – JE TO 
NABÍJAČKA A EXTERNÝ 
DISK V JEDNOM PRE 
SMARTFÓNY. VŠETKO 
BEZDRÔTOVO

GARMIN FENIX 6X PRO 
SOLAR PRO AKO NAJVYŠŠÍ 
RAD ŠPORTOVÝCH 
HODINIEK

Tohtoročná IFA bola celkom bohatá výstava bez 
nejakého jasného víťaza. Firmy ukázali, čo majú 
pripravené na vianočný trh a záujem návštevníkov bol 
tradične vysoký, takáto show sa v Nemecku páči. Na 
nás je teraz predstavené produkty získať na recenziu 
a pripraviť z nich články. Môžete sa spoľahnúť, že sa 
tak stane. 

Reportáž z výstavy IFA podporili spoločnosti Acer, 
ASUS, Huawei, Lenovo, Philips a Samsung 

Dobojované ...

LG

G8X ThinQ je nová vlajková loď kórejského výrob-
cu. Jej základom je 6,4-palcový Full HD+ OLED 
displej a procesor Snapdragon 855, ktorý dopĺňa 

6 GB RAM a 128 GB úložisko. Telefón tiež ponúka 4000 mAh 
batériu a rýchle nabíjanie Fast Charge 4.0. Novinka od LG 
poteší aj 3,5 mm jackom s 32-bitovým Hi-Fi DAC prevodní-
kom a dvojicou reproduktorov. Dva sú aj zadné fotoaparáty 
s rozlíšením 12 a 13 Mpx v prípade širokouhlého fotoaparátu. 

Ak by vám to nestačilo, LG sa rozhodlo aplikovať atraktív-
ny koncept a k telefónu pripravilo špeciálny obal s druhým 
displejom, ktorý umožňuje používať dve aplikácie súbežne 
v rozhraní celej obrazovky. Problémom je zatiaľ podpora 
aplikácií tretích strán pre takýto režim používania. Telefón 
tiež spĺňa zvýšené štandardy odolnosti podľa vojenského 
štandardu MIL-STD-810G.

Smartfón s dvoma 
obrazovkami

LG

Garmin

armin predstavil pred výstavou IFA svoje hodinky 
radu Fenix 6. Do Berlína priniesol ďalšie novinky. 
Pozornosť púta najmä model Garmin Venu, 

ktorý obsahuje 1,2-palcový AMOLED displej. Tieto hodinky 
sú prvé od Garminu s OLED displejom. Na obrazovke sa 
okrem iného zobrazia inštrukcie, ako máte cvičiť. Garmin 
Venu obsahujú GPS aj platenie cez Garmin Pay.

Novinkou je aj nová generácia obľúbeného modelu 
Garmin vivoactive 4 a 4S. Tieto hodinky sú určené pre 
široké publikum a k dispozícii sú v 45 a 40 mm veľkosti. 
Okrem iného umožňujú sledovanie GPS a prehrávanie 
hudby. Garmin tiež vynovil modely Garmin vivomove 
s analógovým ciferníkom a predstavil hodinky Garmin 
Legacy Hero s dizajnom v štýle akčných hrdinov Captain 
America a Captain Marvel.

Množstvo nových hodiniek

G

WD

roduktový rad externých herných diskov WD_
Black je postavený na mieru hráčom počíta-
čových hier. Disk WD_Black P50 Game Drive 

SSD je prvým externým herným diskom s rozhraním 
SuperSpeed USB (20 Gb/s). Videli sme dva externé disky 
licencované značkou Xbox: herný disk WD_Black P10 
Game Drive pre Xbox One a WD_Black D10 Game Drive 
pre Xbox One. Oba disky ponúkajú taktiež skúšobné 
členstvo v programe Xbox Game Pass Ultimate. Externé 
disky My Passport obsahujú kapacitu do 5 TB, sú pritom 
tenké a prichádzajú s trojročnou zárukou.

Nová pamäťová karta SanDisk Extreme PRO CFex-
press je určená pre fotografov a kameramanov, ktorí 
pracujú vo vysokom rozlíšení. Karty formátu CFexpress 
umožňujú plynulé nahrávanie videa v rozlíšení RAW 6K 
video3. SanDisk ďalej predstavil aj rýchlu pamäťovú 
kartu s kapacitou 1TB. 

Nám sa na stánku WD najviac páčil kombinovaný 
produkt. Je to bezdrôtová nabíjačka s automatickým 
zálohovaním s označením iXpand Wireless Charger. Po 
položení smartfónu na toto zariadenie sa začne nabí-
janie a tiež lokálne zálohovanie fotografi í z telefónov 
Android aj iOS. Je to elegantný spôsob ako bezpečne 
a každodenne zálohovať fotky pri nabíjaní telefónu. 

Dát je čoraz viac, my ich vieme zálohovať

P

LG MÁ SVOJ RECEPT
NA SKLÁPATEĽNÝ SMARTFÓN 
V PODOBE ŠPECIÁLNEHO 
OBALU
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Výhradný importér zariadení GARMIN pre Slovensko: CONAN, s.r.o.
www.garmin.sk
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PRIJÍMANIE TOVARU DO SERVISU

JEDNOTLIVÉ SERVISNÉ DIELNE

KAŽDÉ NÁRADIE SA PO OPRAVE VYČISTÍ 
A PREJDE AJ BEZPEČNOSTNOU SKÚŠKOU 

elková plocha budovy je až 9000 m2, 
opravuje sa tu profi aj hobby 
náradie, záhradná, ale aj meracia 

technika. Sklad náhradných dielov obsahuje 
až 20 000 položiek, pričom celkový cyklus 
opravy vrátane dopravy do tohto centra 
a k zákazníkovi trvá typicky 5 dní, často aj 
menej. Vyzdvihnutie stroja je zadarmo priamo 
u zákazníka alebo predajcu. Náradie nie je 
potrebné zabaliť do originálnych krabíc. 

V call centre je 12 operátorov, hovoria jazyk-
mi krajín, ktoré toto centrum pokrýva (vrátane 
rakúskej nemčiny). Ako sme zistili, obyvatelia 
Slovenska najčastejšie používajú on-line formu 
objednávky, takí Rakúšania však radi telefonu-
jú. V servise pracuje okolo 100 zamestnancov 
a funguje od júna 2007. Realizujú sa tu záručné 

aj pozáručné opravy. Medzi základné služby 
patrí oprava náradia, distribúcia náhradných 
dielov a zákaznícky servis. Až 95 % náhradných 
dielov je v tomto centre na internom sklade, 
ostávajúca časť sa objednáva z centrálneho 
skladu v Nemecku. 

My sme mali možnosť prejsť sa po tom-
to servisnom centre. Všade je čisto, medzi 
zamestnancami vládla dobrá atmosféra. Keď 
sa do centra doručí zásielka s náradím, otvorí 
sa a začne sa s jej spracovávaním. Na zemi si 
môžete všimnúť modré čiary, ktoré označujú 
zásielky pred prvým spracovaním a zelené, 
ktoré sú určené pre náradie už prijaté do 
systému. Toto centrum používa na evidenciu 
opravy systém SAP. Zásielky roznáša služba 
(tzv. Milkman) a takto sa náradie dostane do 
správnej časti centra. 

Nasleduje posúdenie typu chyby s tým, 
že jednotliví špecialisti majú k dispozícii aj 
odfotené dokumenty, zaslané spolu s náradím. 
Po analýze problému technici objednávajú 
potrebné náhradné diely. Tie sa vyhľadajú 
v sklade a doručia k technikovi. Každý technik 
pritom dokáže pracovať na viacerých typoch 
náradia, typicky sú to 2 až 3 náradia. Techni-
ci majú pritom časť mzdy ako základ a časť 
odvodenú od počtu ukončených zákaziek. Je 
tak pre nich výhodné mať čo najviac typov 
certifikácií na rôzne typy náradia a využiť 
čas efektívne. Bosch je pritom známy hlavne 
brúskami a elektrickými kladivami. Videli sme 
tu aj merače vzdialenosti, laserové ukazova-
tele výšky, kosačky a pod. 

Dôležitá časť servisu je výstupná kontrola. 
Tá kontroluje všetko – náhodne sa vyberajú 
ukončené zákazky, kde sa sleduje aj to, ako je 
náradie vyčistené, uložené v krabici a priro-
dzene, či je funkčné. Rovnako sa hľadá zdroj 
chyby, ak sa opravené náradie do servisu 

znova vráti. Každý kus náradia prechádza 
bezpečnostnou skúškou s napätím až 3500 V. 
V rámci servisu tak náradie dostáva certi-
fikáciu. Na opravené diely sa, prirodzene, 
poskytuje garancia. Opravené náradie sa na 
záver zabalí do papierovej krabice alebo do 
fólie a zasiela späť k zákazníkovi. 

Centrum zamestnáva aj špecialistu, ktorý 
vyhodnocuje štatistiky a na základe toho 
je známa sezónnosť opráv a tiež je možné 
predvídať, aké majú byť skladové zásoby a ako 
budú uložené súčiastky. Tiež je možné rozdeliť 
pracovné sily s tým, že každý technik prechá-
dza pravidelným školením. 

Väčšina realizovaných opráv spadá pod 
garanciu, v prípade platených opráv sa zákaz-
níkovi ponúkne cenová ponuka. Tú môže prijať, 
prípadne nie a nechať zariadenie zrecyklovať 
(vtedy sa neplatí nič), zaslať späť (platí sa 
poplatok za dopravu a diagnostiku), prípad-
ne využije možnosť zvýhodneného nákupu 
podobného náradia. Zákazník pritom dostáva 
notifikáciu o začatí a ukončení servisného 
zákroku. 

Ako sme si overili, v tomto centre panuje 
poriadok, plánovanie a dokonalá súhra jednot-
livých častí. Platený servis nie je najlacnejší, ale 
máte istotu maximálnej kvality, pričom náradie 
dostávate späť ako nové. 

Neďaleko za slovenskými hranicami, na 
južnej Morave, sa nachádza servisné 
centrum elektrického náradia Bosch. 
Opravuje sa tu všetko náradie tejto 
značky zo Slovenska, Česka, Maďarska, 
Rakúska a čiastočne aj z Nemecka. 
My sme sa boli pozrieť, ako to v takom 
centre vyzerá. 

Servisné centrum 
elektrického náradia Bosch

C

REPORTÁŽ

ONDREJ MACKO MIKULOV
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P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

Navýšenie rýchlostí pre 
VDSL a optický internet
Zvýšenie internetových rých-
lostí sa týka pripojení cez VDSL 
a optickú technológiu GPON 
na programoch Magio internet 
a firemnej ponuke Magenta Office 
Internet. Najväčšie zrýchlenie 
pocítia používatelia optickej siete, 
kde sa zvýšia rýchlosti downloadu 
a uploadu prakticky dvojnásobne, 
napríklad pri Internete L zo 60/6 
na 120/12 Mbps.

Pri VDSL programoch sa bude 

zvyšovať download o 10 Mbps 
a upload o 1 Mbps pre programy 
Internet L a XL.

Telekom začal so zvyšovaním 
rýchlostí v poslednom septembro-
vom týždni. Noví zákazníci získajú 
nové rýchlosti automaticky. Exis-
tujúcim zákazníkom sa zvyšujú 
rýchlosti v štyroch vlnách, detaily 
nájdete v priloženej tabuľke.

Nové rýchlosti v programoch 
Magio Internet a firemnom 
programe Magenta Office Internet 
(MOI) sú uvedené v tabuľke.

kvalitňovanie pevného 
internetu od Telekomu 
začalo 26. septembra 

2019. K tomuto dátumu zrušil 
Telekom obmedzenie FUP v prípade 
ADSL i VDSL služieb. 

Plošné zrýchľovanie prístupov 
na VDSL a optickej sieti prebieha 
od konca septembra a v jednotli-
vých regiónoch bude prebiehať až 
do konca októbra 2019. Dôležitá 
informácia je, že rýchlosti budú 
zvyšované automaticky existujú-
cim aj novým zákazníkom a bez 
zmeny cien.

S

Telekom vylepšil pevný 
internet na celom 
Slovensku
Navýšil rýchlosti, 
zrušil FUP

Magentový operátor 
ponúka praktickú mobilnú 
aplikáciu, ktorá vám umožní 
jednoducho a pohodlne 
spravovať všetky svoje 
produkty. 

VDSL Prešovský + Trenčiansky
GPON Banskobystrický + Trnavský

REGIÓN OČAKÁVANÝ ŠTART 
NOVÝCH RÝCHLOSTÍ

VDSL Žilinský + Bratislavský                                                 
GPON Košický + Nitriansky

VDSL Banskobystrický + Trnavský                                  
GPON Prešovský + Trenčiansky

VDSL Košický + Nitriansky                                        
GPON Žilinský + Bratislavský

SEPTEMBRI
2019

OKTÓBRI
2019

OKTÓBRI
2019

OKTÓBRI
2019

Po

Po

Po

Po

30

21
14
07

  PREDBEŽNÝ PLÁN ZRÝCHĽOVANIA PRE CELÉ SLOVENSKO

Technológia Program Súčasná rýchlosť 
(Mbps)

Nová rýchlosť 
(Mbps)

VDSL

Internet M
MOI Mini 8 / 1 10 / 1

Internet L
MOI Premium 1
MOI Standard 1

30 / 3 (5)* 40 / 4 (6)*

Internet XL
MOI Premium 2
MOI Standard 2

80 / 8 90 / 9

Optická
FTTH / GPON

Internet M
MOI Mini

15 / 1
20 / 2 30 / 3 

Internet L
MOI Premium 1
MOI Standard 1

60 / 6 120 / 12

Internet XL
MOI Premium 2
MOI Standard 2

300 / 30 600 / 60

Nové rýchlost i  v  programoch Magio Internet  a   f i remnom 
programe Magenta Off ice Internet  (MOI)

* Maximálna zvýšená rýchlosť uploadu, ktorú je možné aktivovať
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P R E H Ľ A D

MICHAL REITER

„Máte všetko
na Googli? Aký je 
to pocit, keď vás 
má v hrsti?“

To je otázka, nad ktorou sa mnohí 
nezamýšľame a proste so službami 
firiem žijeme. Nemusí to byť len Google. 
Takých služieb, ktoré sa nám vryli pod 
kožu, je viac. Facebook, Outlook.com, 
Yahoo Mail, vaša on-line fotoslužba 
a mnohé ďalšie, napríklad cloudové 
úložisko vašich súborov. Pravdepodobne 
aj vy máte život previazaný s Googlom. 
Dokonca až tak, že služby tohto giganta 
považujete za samozrejmosť.

Dá sa žiť bez Googlu?
Google - áno alebo nie?

z toho celého von a dá sa to vôbec? 
Odpoveď nájdete v článku. Získate 
informácie o ďalších službách a o 

tom, ako byť na Googli menej závislí. Nebude-
me vás od jeho služieb odhovárať. Veď jeho po-
diel je odhadom 75 % v podobe indexovaných 
top miliónov webov na internete. Jeho služby 
sú veľmi dobré, je to pohodlné, no je vhodné 
mať nejakú zálohu alebo alternatívu. Rozumie-
me však, že tak ako ste pripútaní ku Googlu, 
môžete sa veľmi ľahko pripútať k inej službe.

To z jedného praktického dôvodu. Nebudeme 
sa zaoberať detailným právnym výkladom, no 
ak používate služby zadarmo, môžu vám byť 
pokojne odopreté. Jedného dňa sa do svojej 
emailovej schránky nemusíte dostať. Poskyto-
vateľ vám môže schránku zrušiť alebo sa k nej 
môže dostať niekto druhý a údaje vám zmazať.

Pre niekoho Google znamená vyhľadávač, pre 
iného email, druhí si zase predstavia Fotky alebo 
navigáciu. Takmer každý z nás si ale dokonale 
vybaví kompletný mix všetkých služieb naraz.

Emaily a chat
Oprostiť sa od Gmailu asi nepôjde hneď. Nemu-
sí to byť ale vaša jediná emailová schránka. 
V ideálnom prípade by ste mohli mať ešte 
jednu. Nemáme na mysli pracovnú, ale ďalšiu 
súkromnú. Takú, ktorú budete používať pri 
registrácii on-line služieb. Nie je v tom žiadny 
reálny problém. Na zapamätanie prihlasova-
cích údajov tu je buď priamo prehliadač alebo 
špecializovaný program. Využiť môžete naprí-
klad Sticky Password, prípadne 1Password.

Takto v prípade ťažkostí s jednou schránkou 
nebudú zdiskreditované všetky služby. Ako prvé 
môžete spraviť to, že si necháte preposielať kó-
piu emailov na iný účet. V nastaveniach Gmailu 
nájdete v časti Preposielanie a POP/IMAP.

Ponuka emailových služieb je veľká, využiť 
môžete napríklad Outlook.com, Yahoo Mail ale-
bo napríklad Proton Mail. Posledný zmienený 
je súčasťou služieb Proton Technologies so 
sídlom vo Švajčiarsku a poskytne vám zadarmo 
email s vaším osobným šifrovacím kľúčom. 
V preklade, ak ho zabudnete, nemáte šancu sa 
dostať k svojim emailom. O konto neprídete, 
ale poskytovateľ nevie vygenerovať nové heslo 
tak, aby vám zostali emaily. Koľko služieb na 
internete vám obnoví heslo a neprídete o dáta? 
Takmer každá. To znamená, že v skutočnosti 
majú prístup k vašim dátam. Služba sa dá 
používať zadarmo, no viete si priplatiť za extra 
služby. FastMail je emailová služba s kontaktmi 
a kalendárom, ale je platená od 3 dolárov na 
mesiac a používateľa.

Namiesto chatovacích služieb ako Hangouts 
alebo Google Duo sa dá použiť aplikácia Signal. 
Svetovo je hodnotená ako jedna z najbezpeč-
nejších aplikácií. Problémom však nebude, ako 
sa odpútať od Googlu, ale ako presvedčiť tých 
ostatných, aby prešli z WhatsAppu a Messen-
gera od Facebooku práve na Signal.

Vyhľadávanie a mapy
Najjednoduchšia cesta, ako zmeniť sledovanie 
Googlom. Používajte iný vyhľadávač. Na výber 
máte napríklad Bing, ale povedzme si rovno. 
Zmeníte síce vizáž a ste tam, kde ste boli. Naj-
lepšie riešenie je použiť vyhľadávač DuckDuckGo, 
ktorý si môžete inštalovať ako doplnok do vášho 
prehliadača. Prehliadače ho už dokonca majú 
v nastaveniach, len nie je štandardne predvolený. 
Preto keď napíšete do riadka niečo iné ako URL 
adresu, spustí sa hľadanie cez Google.

DuckDuckGo vás nebude sledovať, nezbiera 
a nezdieľa o vás žiadne informácie a teda vám 
nebude ponúkať žiadne reklamy. Hľadáte nové 
botasky na internete? Spravte to cez tento vyhľa-
dávač a nebudete mať o pár minút až hodín toľko 
reklamy s touto tematikou na rôznych stránkach. 
Ešte aj videá z YouTube vám spustí priamo vo svo-
jom rozhraní tak, aby sa Google nedostal k vašim 
dátam práve cez videoslužbu. Považujeme ale za 
férové upozorniť vás na menšiu nevýhodu. V reži-
me hľadania obrázkov ich zvyčajne nájdete menej 
ako na Googli. Áno, keď potrebujeme nájsť obrázky 
aj my, druhý pokus je práve cez tohto giganta.

Mapy môžete použiť na rôznych vyhľadáva-
čoch, katalógoch alebo mapových službách. Al-
ternatívou sú OpenStreetMaps alebo napríklad 
mapy HERE WeGo.

STICKY PASSWORD NA UKLADANIE HESIEL 
NEZÁVISLE OD PREHLIADAČA. POUŽIŤ 
ICH MÔŽETE VĎAKA DOPLNKOM PRE 
PREHLIADAČE V INÝCH PODPOROVANÝCH 
PREHLIADAČOCH

AKO
DUCKDUCKGO 
JE VÝBORNÁ 
ALTERNATÍVA 
K VYHĽADÁVANIU NA 
GOOGLI

MAPY HERE SÚ 
SOFISTIKOVANÉ 
A PREPRACOVANÉ. 
VYSKÚŠAJTE ICH, 
VYZERAJÚ LEPŠIE 
AKO TIE OD GOOGLU

Fotografie
Nemusíte na všetko používať Google Fotky, aj 
keď chápeme, že zvyk je zvyk. Rovnako ľahko 
ale môžete zdieľať svoje albumy na českej 
fotoslužbe, ktorá je zadarmo. Volá sa Zonera-
ma a možno nemá toľko možností ako Fotky od 
Googlu, no má neobmedzený priestor a nebude 
vás limitovať rozlíšením, nebude fotografie ani 
komprimovať. To totiž robia Fotky, ak nechcete, 
aby sa nahratý obsah započítal do vášho cel-
kového cloudového priestoru, ktorý na Googli 
máte. Odporúčame vyskúšať aj službu Flickr, 
ktorá je od Yahoo.

Tak trochu špeciálnou službou je Zoner Photo 
Cloud. V rámci tohto editora na úpravu fotiek 
máte zadarmo 20 GB priestoru a cloudové 
nahrávanie vykonávate priamo z programu. Ak už 
používate tento program, je to jedna z najlepších 
volieb. Napríklad na archiváciu vašich fotiek alebo 
zálohovanie. Dokúpiť si môžete ďalší priestor. 
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Cloudové úložisko
Zálohovanie súborov do cloudu je jedna z vecí, 
ktorá sa nám celkovo vo svete internetu páči. 
Aj tu to má jeden háčik a fakt, že mať všetko na 
jednom mieste, nemusí byť spoľahlivé. Či už pri 
blokovaní služby poskytovateľom ak je zadarmo 
alebo náhodným vymazaním, či nejakým 
hackerským útokom. Ak už sa Googlu nechcete 
vzdať, pridajte k tomu ďalšie služby. Pokojne 
raz za čas skopírujte súbory z jednej služby do 
druhej, nech ich máte v nejakom čase dupli-
citné. Spravíte tak najľahšie cez počítač. Treba 
mať nainštalované programy daných cloudo-
vých služieb a pracovať s nimi cez Prieskumník 
ako s bežnými súbormi.

Mať veci na Google Disku je dobrá vec. 
Ideálne je však používať viac služieb. Používa-
telia Windows s účtom Live (napríklad Outlook.
com) majú službu OneDrive registrovanú práve 
na tento účet a možno sa ním prihlasujete aj 
do Windows 10. Dnes už je to vyzretá služba, 
dobre sa ovláda a máte ju aj ako súčasť balíka 
Microsoft Office 365. 1 TB priestoru asi bude 
stačiť aj najnáročnejším z nás. Treba len platiť 
Office alebo si potom službu platiť samostatne. 
Zadarmo máte potom 15 GB dát. Teraz môžete 
využiť aj funkciu Osobný trezor. Ide o špeciálny 
adresár, kde si uložíte dáta, tak ako inde. Avšak 
s jedným rozdielom. Každý prístup do adresára 
bude vyžadovať dvojfaktorovú autentifikáciu. 
Musíte kódom z SMS alebo napríklad emailu 
overiť svoju totožnosť. Potom sa odomkne a po 
20 minútach neaktivity zase uzamkne.

Dobrá je aj služba Dropbox, kam si môžete 
ukladať dáta. Zadarmo máte 2 GB a môžete ho 
naraz použiť na troch zariadeniach. Toto bude 
asi malá kapacita a za väčší dátový objem si 
musíte zaplatiť. Je výborná na zdieľanie s inými 
používateľmi a za roky existencie na trhu sa 

vypracovala na jednu z najlepších. Jej extra 
dobrou vlastnosťou je tzv. LAN synchronizácia. 
Ak pridáte nejaké súbory do zdieľaného adre-
sára a používatelia zahrnutí do zdieľania sú vo 
vašej LAN sieti, zmeny prebehnú po nej. A to je 
výborná vlastnosť, najmä pri zdieľaní veľkých 
súborov. Podobne sú zamerané služby Box.net. 
Táto sa hodí najmä pre tímovú spoluprácu.

V službe MEGA dostanete 50 GB dát za-
darmo. Je to dostatok priestoru s moderným 
rozhraním vo webovom prehliadači a dobrou 
aplikáciou pre smartfóny. Aj tu máte možnosť 
získať ďalší priestor za poplatok. Zaujíma-
vosťou tejto služby je end-to-end šifrovanie. 
To znamená, že keď zabudnete heslo, prídete 
o svoje dáta a poskytovateľ ich nevie obnoviť. 
Menej príjemné sú dátové limity.

To znamená, že nemôžete nahrávať sú-
bory len tak a mazať ich a opätovne využívať 
v danom období svoje úložisko. Limity sú však 
také veľké, že pre vás asi nebudú reálne. Je to 
viac-menej ochrana poskytovateľa pred nekon-
trolovaným zdieľaním s masou používateľov. 
Podobné limity má na zdieľaných adresároch aj 
Dropbox, no možno ste na ne bežným používa-
ním ani nenarazili.

Máme pre vás tip na bezpečné úložisko. Je 
to vlastne taký sklad dát alebo lepšie povedané 
archív. Potrebujete na to program Acronis True 
Image, ktorý je síce zálohovací program a kupu-
jete si aj priestor v cloude, no má ďalšie funkcie. 
Napríklad spomenuté archivovanie dát. Tu si totiž 
vyberáte krajinu, v ktorej chcete mať dáta ulože-
né. To znamená, že sú fyzicky v danej krajine. To 
je dôležité v prípade rôznych legislatívnych pro-
cesov. S priestorom už od 250 GB v cloude máte 
rozšírené možnosti, ako udržať dáta v bezpečí. Je 
to platená služba, máte tu garancie a môžete sa 
na ňu spoľahnúť viac ako na služby zadarmo.

Video
Sme realisti a povedať vám, aby ste zabudli na 
YouTube je naozaj nereálne. Jednak má najviac 
videí a možno práve túto službu používate vy na 
svoju propagáciu. Naše tipy budú skôr o tom, že 
podobné služby nájdete aj inde, a tak môžete 
rozhodiť siete a využívať viac kanálov pre svoju 
tvorbu alebo na sledovanie tvorby iných. Verte, 
že aj inde je hodnotného obsahu dostatok.

Využiť môžete Vimeo s účtom Basic. Ten je 
zadarmo, no je to zároveň aj platená služba. 
Niektorí o nej hovoria ako o službe, ktorá má 
všetko potrebné, nie je preplnená množstvom 
funkcií a ani toľkého sledovania používateľov. 
Nebude vám do videa dávať reklamy, čo možno 
neocenia tí, ktorí na nej zarábajú, ale skôr divá-
ci. Minimálne sa túto službu oplatí vyskúšať. Vo 
verzii zadarmo vás ale bude limitovať týždenný 
upload maximálne 500 MB. Celkovo budete 
mať k dispozícii 5 GB dát. Rozšírenie a pridanie 
funkcií je za príplatok. 

Prehliadač
Možno jedna zo základných zmien, ktorú pre 
seba môžete spraviť. Zmena prehliadača nie je 
taká bolestivá. Google Chrome z vás vytiahne 
doslova všetko. Prehliadače, ktoré sú z hľadiska 
súkromia, blokovania sledovacích cookies a za-
chovania akej takej súkromnej identity bezpeč-
nejšie, sú Firefox, Brave alebo ako silný kaliber 
Tor browser. Rovnako ich môžete použiť aj na 
svojom smartfóne s Androidom.

ÚLOŽISKO ONEDRIVE ONEDRIVE VERIFIKÁCIA PRE OSOBNÝ TREZOR

ACRONIS TRUE IMAGE JE SÍCE 
ZÁLOHOVACÍ PROGRAM, AVŠAK 
PODPORUJE ARCHIVOVANIE. 
TAKTO ULOŽENÉ DÁTA SA DAJÚ 
ZMAZAŤ, ALE NIE OMYLOM ALEBO 
JEDNÝM KLIKNUTÍM

VIDEOSLUŽBA VIMEO JE ĎALŠIA, KDE 
MÔŽETE SLEDOVAŤ VIDEOOBSAH ALEBO HO 
TAM PUBLIKOVAŤ

FIREFOX JE JEDNÝM Z BEZPEČNEJŠÍCH 
PREHLIADAČOV, KTORÉ SA NESNAŽIA VYSAŤ 
VAŠE SÚKROMIE
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ONDREJ MACKO

Ako je evidentné, v súčasnom 
digitálnom svete je nevyhnutná 
bezpečnostná stratégia, ktorá sa 
neustále vyvíja v závislosti od stále sa 
meniacej digitálnej hrozby. 

Premeňte 
bezpečnostné 
riziko na hodnotu

Atos

ODHAĽOVANIE PROBLÉMU S VYUŽITÍM IBM SECURITY QRADAR

konci septembra spoločnosť Atos 
zorganizovala workshop, ktorý bol 
orientovaný hlavne na technológie 

IBM. Tie reálne pomôžu premeniť riziko v digi-
tálnom prostredí na vašu pridanú hodnotu.

Prvú prezentáciu viedol Přemysl Habáň 
a správne konštatoval, že najväčším bezpeč-
nostným rizikom vo firme je človek. Na prístup 
k jednotlivým službám a dátam v podniku sú 
totiž potrebné silné heslá, ale tie sa ťažko 
pamätajú. Ak sa zamestnanec vráti z dlhšej 
dovolenky, chvíľu mu trvá, kým sa ku všetkému 

dostane a spomenie si na heslá, prípadne ich 
obnoví. Na zefektívnenie riadenia prístupových 
práv bol prezentovaný Evidian Single Sign On 
(eSSO). Po jeho nasadení nie je už potrebné si 
pamätať, zadávať alebo meniť heslá k jednot-
livým službám. eSSO umožňuje používateľom 
automaticky vkladať prístupové údaje z každej 
platformy (Windows, Mac, iOS, Android). Zároveň 
eSSO automaticky zaznamenáva všetky použí-
vateľské prístupy. Jeho nasadením sa preuká-
zateľne zvýši efektivita zamestnancov. Práva na 
jednotlivé služby sa navyše dajú delegovať na 
iné osoby, a to aj na presne vyhradený čas. 

Vo workshope pokračoval Petr Němec 
a hovoril o IBM Security Guardium. Ten ochrá-
ni databázy a súbory a vyrieši požiadavky 
kybernetického zákona na bezpečný prístup 
do databáz. Monitoruje napr. SQL chyby a tiež 
neúspešné prihlásenia. V prípade porušenia 
pravidiel databázovej bezpečnosti sa generuje 
okamžité varovanie. Je to pritom neinvazívne 

riešenie, teda do databázy sa nič nepridáva 
a ani sa práca s ňou nijako nespomaľuje. 
Využiť môžete aj vopred nastavené testy 
zraniteľnosti systému.

Nasledovala časť o IBM Security QRadar, 
ktorý automaticky rozpoznáva typ útokov 
a okamžite ich hlási. Tesne súvisí aj s dodr-
žiavaním nariadenia GDPR. Nastavený je na 
kľúčové slová v angličtine, preto jeho využitie 
môže vyžadovať prispôsobenie na konkrétnu 
situáciu. 

Security Information and Event Manage-
ment (SIEM) celkovo zistí, kto čo v systéme 
robí, kto je naozaj zodpovedný za útok a tiež 
koľko je zasiahnutých cieľov. To výrazne pomá-
ha pri odhaľovaní problémov. Popisovaný SIEM 
umožňuje centrálny zber logov, monitoring 
sieťových tokov a požívateľských aktivít, kore-
láciu v reálnom čase a vyhodnotenie udalostí, 
nastavenie retenčnej doby na uložené logy, 
reporty, ale aj forenznú analýzu.

So zaujímavou prednáškou vystúpil Tomáš 
Hlavsa a hovoril o DLP (Data Leakage Preven-
tion) riešeniach na zamedzenie úniku citlivých 
alebo obchodne významných informácií ako aj 
o napojení DLP na centrálny bezpečnostný mo-
nitoring v podniku. Použitie takéhoto riešenia 
súvisí s naplnením povinnosti správcu, priro-
dzene je tu aj hrozba pokút a straty reputácie. 
Pri riešení ochrany informácií treba poznať 
odpoveď na 5 jednoduchých otázok.

Novovznikajúce aj existujúce dokumenty 
by mali byť označené tak, aby boli v súlade 
s bezpečnostnou politikou podľa klasifikačnej 
smernice. Označovanie dokumentov môže 
byť vynútené systémom Office 365, e-mailom 
a pod. Konkrétne pravidlá si pritom nastaví 
firma sama – napr. dokument sa nebude dať 

NA

Reportáž

OD ZAČIATKU WORKSHOPU BOLO JASNÉ, 
ŽE TU SA PÔJDE DO HĹBKY PROBLÉMU
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TOMÁŠ HLAVSA PRI 
VYSVETĽOVANÍ DÔLEŽITOSTI 
KLASIFIKÁCIE DOKUMENTOV

uložiť alebo odoslať, ak nie je nijako označe-
ný. Ďalej dokument označený ako dôverný sa 
technicky nebude dať odoslať mimo fi rmu, na 
zníženie klasifi kačného stupňa dokumentu 
bude treba uviesť zdôvodnenie. Prezentované 
bolo riešenie založené na technológii Boldon & 
James. To existuje aj ako plug-in pre Outlook 
a jednoducho sa implementuje. 

Atos má na ochranu a označovanie doku-
mentov ako aj riešenie bezpečnostného rizika 
vypracovaný celý komplexný systém a skúse-
nosti s implementáciou týchto technológií má 
už od roku 2016. Ak chcete mať istotu, treba 
využiť služby, ktoré táto spoločnosť ponúka. 

PRED RIEŠENÍM ÚNIKU INFORMÁCIÍ SI DOBRE VYJASNITE SITUÁCIU

Pamätáte si smartfónovú „uhorku“ tak päť-šesť rokov 
dozadu? Vtedy sme mali pocit, že okrem silnejšieho pro-
cesora a displeja s vyšším rozlíšením nevedia výrobcovia 

čo viac priniesť. Teraz je na trhu úplne iná situácia. Je to dané 
tým, že zo smartfónu sa celkom zreteľne stal fotoaparát.

Prvé lastovičky s ohybnými telefónmi sa postupne obja-
vujú, Samsung Galaxy Fold je reálne dostupný telefón. Tento 
smartfón rúca všetky mýty. Vôbec od neho nečakáte tenký 
smartfón, dokonca ani najmenší. Takže je to tablet, ktorý sa 
dá zmenšiť alebo smartfón, ktorý sa dá zväčšiť do rozmeru 
tabletu? Alebo skôr phabletu? Pekná vízia toho, čo dnešné 
technológie ponúkajú a kam sa dá zájsť. Cenovka 2000 eur 
je určená pravdepodobne pre odvážlivcov a technologických 
nadšencov.

Sám som zvedavý, či je toto cesta, kam sa bude svet 
mobilných telefónov uberať. Prvé patenty hovoria o tom, že 
Samsung by mohol prísť aj s obyčajným telefónom, ktorý 
sa bude ohýbať. Návrat k takpovediac pohyblivým častiam 
nie je cez ohýbací displej. Svoje už ukázali smartfóny od Hu-
awei, Samsungu alebo napríklad ASUS-u, ktoré majú otočný 
alebo výsuvný fotoaparát. A výrobcovia sa chválili, ako veľmi 

Zvykneme si na ohýbacie smartfóny?

tento mechanizmus testovali. Vyklopenie fotoaparátu má 
mať takú životnosť, že reálne prekoná životnosť batérie 
a morálnu životnosť smartfónu. Prenesené do konkrétneho 
čísla to bude 7 rokov.

Tí starší z nás si všimli istý kolobeh vecí. Smartfóny sa 
síce jeden čas raketovým tempom zväčšovali, no pomaly 
sa vytratili menšie kusy na trhu. Kým posledné roky tu boli 
telefóny typu „placka“, teraz majú rôzne výsuvné časti. 
Displej sa dá zohnúť viac ako raz  a mňa celkom zaujíma, 
kam tento vývoj povedie. Na základe skúseností z predchá-
dzajúcich rokov odhadujem éru ohýbacích smartfónov ako 
bočnú vetvu vývoja.

Ohýbacie displeje majú veľkú šancu v hodinkách, resp. 
športových náramkoch a možno domácich displejoch. Ja 
osobne by som však prijal, keby sa dal veľký tablet zložiť 
do povedzme 6-palcového zariadenia. Občas by som využil 
tablet, ale prevažne by som mal stále smartfón. Škoda len 
tej hrúbky, ktorá by mi postupne mohla prekážať.

Ako je to podľa vás? Je ohýbací smartfón segment, ktorý 
vyzerá dobre, ale veľmi sa neujme alebo je to skutočná vízia 
nastupujúceho trendu?

MICHAL REITER
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MICHAL REITER

„Zarobiť cez 
internet je reálne, 
ale bude vás to 
stáť veľa práce.“

Je to neuveriteľné, no články o písaní 
na internete sú za celé dekády tie 
isté. Nemenia sa a skoro by sme 
u nich hľadali podobnosť s fyzikálnymi 
zákonmi. Odporúčania, rady, vágne 
informácie zaberajúce niekoľko strán 
a osobné príbehy o úspechu. Materiál, 
ktorý sa dobre číta. Spravidla ste sa 
ale nikam nepohli.

Ako zarábať 
cez internet?

Peniaze

NA INTERNETE VÄČŠINOU NÁJDETE 
POCHYBNÉ PONUKY, AVŠAK TERAZ UŽ ICH 
VIETE ROZPOZNAŤ

teda zarobiť na internete? Treba 
špekulovať na Forexe, kupovať 
a predávať akcie alebo fotografo-

vať, písať blogy či prípadne klikať na reklamu 
a dostávať reklamné emaily? Doba sa predsa 
len trochu zmenila a emailový spam, kde 
treba kliknúť na odkaz, už ustupuje. Anti-spa-
mový fi lter ho včas zachytí a vy takýto email 
v celej tej záplave spamu ani nezbadáte.

Kde bolo tam bolo 
Náhľad do minulosti vám môže pomôcť 
rozpoznať príznaky v budúcnosti, terajšom 
stave. Kedysi platilo, že na zárobok na inter-
nete bolo treba nainštalovať nejakú reklamnú 
lištu alebo program a ten vás bude odmeňo-
vať za sledovanie reklamy. Prípadne ste klikali 
na nejaké odkazy v emailových správach 
a otvárali stránky. Za to ste boli odmeňovaný. 
Systém, ktorý by v jednoduchej matematike 
priniesol nejaké peniaze, mohol fungovať.

Problém bol v tom, že ste nedostávali prive-
ľa obsahu. Možno by ste boli ochotný venovať 
pár hodín klikaniu na reklamu, no po nejakých 
dvadsiatich emailoch ste už ďalšie neodstali. 
Na ďalší deň toho bolo ešte menej, po týždni 
sa dá hovoriť o zázraku, keď do schránky 
prišiel jeden email za týždeň. Vyššia úroveň 
skúšania trpezlivosti používateľov vyžadovala 
inštalovať do počítača nejaký ďalší program 
alebo rovno spriaznený reklamný systém. 
Šírilo sa to ako mor a možno si pamätáte svoj 
alebo počítač známeho, ktorému ledva nabe-
hol Windows 95 alebo 98.

V čom je dnešok iný
Dnes by podobný systém zaberal na obrovskú 
časť populácie. Nie však na antivírusové systé-
my. A tak je tu o problém menej, ďalšie menej 
viditeľné problémy sa však vynorili. Sú podľa 
nás rovnako vážne, pretože tak trochu kani-
balizujú dôveryhodnosť skutočného zarábania 
cez internet. Tými sú rôzne stránky o tom, ako 
sa zarobiť dá, no treba si kúpiť manuál. Netvr-
díme, že všetko musí byť zadarmo. Za služby sa 
platí, no možno by mali mať pridanú hodnotu. 
Nie je asi celkom správne, ak autor myšlienky 
nezarába na tom, čo propaguje. Teda za rela-
tívne malý poplatok povedzme do cca 50 ieur si 
môžete kúpiť e-book, prístup k inštruktážnym 
videám a iným materiálom.

Tie budú možno radiť o tom, ako „rozbehnúť 
váš biznis“. Autor možno nemá rozbehnutý 
biznis a reálne zarába na týchto hypotézach 
vo svojich PDF, ktoré si za poplatok môžete 
stiahnuť. To je chybný model. Ako pekár, ktorý 
by v živote nič neupiekol, ale predával by knihu 
receptov o tom, kedy treba vstávať, že treba 
mať múku a pozor – najmä motiváciu chcieť 
niečo zmeniť...

Takýchto návodov je na internete plno 
a všetky majú charakteristiku spomenutú 
v úvode článku. Kopu vágnych informácií o tom, 
ako môžete strojnásobiť svoj príjem a že aj au-
tor nebol spokojný v zamestnaní atď. Tomuto 
sa vyhnite, no predsa len si niektoré ukážky zo-
brazte. Stačí do vyhľadávača napísať „peniaze 
cez internet“ a názor si urobiť sami.

NA INTERNETE VÄČŠINOU NÁJDETE 

AKO

Na internete sa dá zarobiť
Bez skutočnej práce to ale nepôjde. Na inter-
nete nájdete veľa úspešných príkladov, ako sa 
dá zarobiť a rozvíjať svoj biznis alebo záľuby. Tu 
už bude závisieť od vás, čo presne bude pre vás 
hodnotné. Praktické príklady si budete musieť 
nájsť sami, no je tu dostatok ľudí, ktorých 
môžete sledovať na Facebooku, kúpiť si od nich 
napísané knihy a bude to mať pre vás nejakú 
hodnotu. Niektorí radia ako so ženami, iní zase 
napíšu knihu svojich skúseností zo života alebo 
knihu o ceste okolo sveta. Toto sú príklady, 
ktoré vám síce nemusia zarobiť peniaze, ale 
získate materiál s nejakou hodnotou pre vás 
a môže vás inšpirovať, čo ďalej.

Tvorba textov
Či už to bude blog alebo e-book, je to beh na 
dlhú trať. Ak ste sa rozhodli zarábať týmto 
spôsobom, veľa budete musieť dať do reklamy. 
Ideálna situácia je, ak máte blog o niečom, 
čomu ste sa aj tak venovali. Rozhodli ste sa 
spísať tam svoje skúsenosti a postupy. Ešte 
lepšia situácia je, keď máte hotový produkt. 
Blogovanie nemusí byť nutne zložité. Stačí si 
zaplatiť webhosting, rozbehnúť tam redakčný 
systém WordPress a začať písať. Na začiatok 
netreba veľa znalostí, webhostingové služby 
majú dnes funkcie, aby vám redakčný systém 
nainštalovali a vy ste nepotrebovali študovať 
úplné technické detaily.
Suma na základný rozbeh: od 30 eur / rok

Instagram
Aj na tejto sociálnej sieti sa dá zarobiť. Potre-
bujete fotografi e, ktoré zaujmú, nejaký príbeh, 
ktorý budú vytvárať, čomu sa budete venovať 
a o niekoľko mesiacov, či rokov môžete na 
tejto sieti zarobiť. Hoci sa to zdá jednoduché, 
stať sa niekým, kto na Instagrame začne mať 
príjmy, nie je vôbec ľahké. Opäť platí, že ste 
mali pravdepodobne produkt alebo myšlienku 
a Instagram je pre vás ďalšia možnosť pro-
pagácie. Začať od nuly s tým, že idete urobiť 
zaujímavú fotku alebo začnete fotiť jedlo, 
nebude také jednoduché.
Suma na základný rozbeh: od 0 eur

od 30 eur / rok

od 0 eur
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NA KRYPTOMENE SA DÁ ZAROBIŤ, ALE 
CHCE TO ČAS A ZNALOSTI. VYSKÚŠAJTE 
SERVER COINBASE

NA DREAMSTIME SA PLATÍ AJ ZA TO, 
V AKOM ROZLÍŠENÍ JE FOTOGRAFIA

ADOBE STOCK S PREDAJOM FOTIEK

SERVER ETSY, NA KTOROM MÔŽETE 
PREDÁVAŤ SVOJE VÝROBKY

SERVER JASPRAVIM.SK A JEHO PONUKA

YouTube
Kanál, ktorý môžete monetizovať (prevádzko-
vateľ vám bude platiť za propagáciu svojich 
partnerov). Avšak ani to nebude jednoduché. 
Potrebujete viac ako ochotu posadiť sa pred 
kameru. Toto je o nápade, pravidelnosti, to ako 
budete vyzerať, ako sa budete prezentovať 
a najmä hodnote videa ako celku. Urobiť video 
nie je ako odfotiť fotku na Instagram a prehnať 
cez ňu nejaký efektový fi lter. O tomto videu sa 
musí niekto dozvedieť, treba zaplatiť nejakú 
propagáciu, možno cez Facebook alebo In-
stagram. Možno práve cez váš blog, na ktorom 
budú tiež tieto videá. A sme opäť na začiatku, 
o myšlienke, produkte alebo pridanej hodnote.
Suma na základný rozbeh: od 0 eur

Burza, komodity, kryptomeny
Toto je oblasť, ktorú neodporúčame bez pred-
chádzajúcich znalostí problematiky a schopnos-
ti niesť riziko. Začať investovať vaše peniaze na 
nejakej burze alebo rýchlo kupovať kryptomeny, 
celkom určite nebude správny nápad. Potrebu-
jete sa niečo naučiť a najmä zobrať do úvahy 
fakt, že tento typ príjmu si budujete vtedy, keď 
máte istú stabilitu a máte voľné prostriedky. 
Môže a stať, že o ne alebo ich časť prídete. Keď 
vás zaujíma, ako vyzerajú kryptomenové burzy, 
vyskúšať môžete napríklad www.binance.com, 
www.kraken.com alebo www.coinbase.com.
Suma na základný rozbeh: aspoň 200 eur

Fotobanky
Na predaj svojich fotiek môžete využiť fotoban-
ky. Konkurencia je obrovská a nestačí mať len 
digitálnu zrkadlovku. Potrebujete mať stovky 
zaujímavých fotiek. Tie najprv musia prejsť 
fi ltrom pri ich nahrávaní do fotobanky. Nekvalit-
né fotky alebo fotky, ktoré nespĺňajú minimálne 
požiadavky uvádzané serverom, budú rázne od-
mietnuté. No a potom môžete len čakať, kedy si 
niekto kúpi vašu fotku, prípadne si ju kúpi v tzv. 
royalty licencii a predáte mu ju s tým, že nikto 
iný nebude môcť použiť rovnakú a bude len jeho. 
Ale častejšie je obmedzené použitie, napríklad 
že sa bude dať použiť iba na webe, alebo iba 
v tlačenom magazíne alebo letáku atď.

Toto je dobrý spôsob, ak ste fotograf, veľa 
ste nafotili a už máte zásobu fotiek. Záujem je 
o rôzne témy, v častých prípadoch ale o fotky 
ľudí. V nejakých pózach, v kancelárii, s nejakým 
výrazom tváre atď. Sumy, ktoré môžete zarobiť 
sa pohybujú v eurách za fotku. Fotobanky 
sa dnes snažia predať napríklad prístup k 5 
ľubovoľným fotkám v rámci rovnakého typu 
licenčného použitia za mesiac, pol roka alebo 
iné obdobie. Využiť môžete napríklad www.
dreamstime.com alebo stock.adobe.com.

Produkt
A sme opäť pri pôvodnej myšlienke. Čo by 
mohol byť váš produkt? Čo tak doučovanie cez 
internet alebo Skype? Čo tak vytvoriť nejaký 
systém kurzov, ktoré budete mať na svojom 
blogu? Na internete existujú služby, ktoré 
umožnia predávať vaše výrobky. Nepotrebu-
jete ani vytvárať blog. Ak radi niečo tvoríte, no 
nechcete absolvovať celú peripetiu s tvorbou 
webu, vyskúšajte napríklad server www.etsy.
com, www.dawanda.com na predaj ručných 
výrobkov a šperkov, www.artfi re.com alebo 
napríklad www.dalimark.com. Opäť sa ale 
dostávame k celému princípu nášho článku. 
Zarobiť na internete tak, že niekam kliknete 
a behom týždňa sa na vás budú sypať peniaze 
z neba, je naozaj nereálne.

Niekto nájde príležitosť v službách ako vytvá-
ranie loga, grafi ky na objednávku atď. Pred nie-
koľkými rokmi sme sa bavili o sumách ako 5 , 10 , 
15 EUR, v závislosti od typu a náročnosti práce. 
Niečo si prirodzene nechá sprostredkujúci 
server a vy sa môžete touto činnosťou aj dosť 
unaviť a demotivovať. Vytvorenie kvalitného 
loga vyžaduje viac práce ako hodina, ktorú by 
ste obetovali na získanie 5 eur (mínus provízny 
poplatok). Teraz je situácia lepšia a za logo si 
môžete pýtať aj 25, 50 či viac eur. V závislosti 
od konkurencie na danom serveri. Ak vás táto 
oblasť zaujíma, vyskúšajte weby ako www.fi verr.
com alebo www.jaspravim.sk.

Môžete si rozbehnúť vlastný e-shop, no 
potrebujete na to vstupný kapitál zhruba do 50 
eur na jeho vytvorenie a sprevádzkovanie ale 
najmä opäť produkt. To znamená, že e-shop je 
už len výsledná forma a jej musí predchádzať 
služba alebo tovar.

Peniaze na internete
Presne takto to je so zarábaním na internete. 
Dnes môžete vydať vlastnú knihu a nepotrebu-
jete vydavateľa, avšak to najprv musíte nejakú 
napísať, spropagovať ju a až potom zarobíte. 
Cieľom tohto článku bolo, ukázať vám nové 
obzory a iný spôsob toho, ako sa dá chápať 
zarábanie na internete. Zarábanie na internete 
však už nie je o hlúpom klikaní a preklikaní sa 
k tisícom eur. Je to o vytvorení služby alebo 
tovaru, o ktorý je záujem a takto môžete 
pomôcť druhým. Na to je vhodný internet. Teraz 
už podstatne ľahšie rozpoznáte „podozrivé“ 
ponuky a služby.

NA KRYPTOMENE SA DÁ ZAROBIŤ, ALE NA KRYPTOMENE SA DÁ ZAROBIŤ, ALE 

NA DREAMSTIME SA PLATÍ AJ ZA TO, NA DREAMSTIME SA PLATÍ AJ ZA TO, 

ADOBE STOCK S PREDAJOM FOTIEKADOBE STOCK S PREDAJOM FOTIEK

SERVER ETSY, NA KTOROM MÔŽETE SERVER ETSY, NA KTOROM MÔŽETE 

SERVER JASPRAVIM.SK A JEHO PONUKASERVER JASPRAVIM.SK A JEHO PONUKA

od 0 eur

aspoň 200 eur
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P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

Rodičia, máte prehľad o tom, ako vaše 
deti využívajú smartfóny a internet? 
Moderné technológie sú výbornou 
pomôckou, ktorá dokáže pomôcť pri 
riešení mnohých problémov a ponúka 
aj veľký potenciál pri vzdelávaní. 
Zároveň však so sebou prináša 
nezanedbateľné riziká.

Deti by mali využívať 
technológie zodpovedne. 
Rodičia, mali by ste im v tom pomôcť

nešné deti vyrastajú s internetom 
už od mala. Internet je pre nich sa-
mozrejmosť a rovnako aj smartfóny, 

tablety a sociálne siete. Z pohľadu rodičov 
to znamená nutnosť neustále sa vzdelávať 
v digitálnych technológiách a mať prehľad 
o nástrahách internetu a bezpečnosti v online 
svete. Tieto znalosti potrebujete kvôli sebe 
a tiež aj kvôli tomu, aby ste ich vedeli vysvetliť 
svojim deťom a rozprávať sa s nimi o digitálnej 
bezpečnosti. Faktom je, že mladá generácia 
má prirodzený záujem o digitálne technológie, 
a preto nie je nič neobvyklé, ak má v tomto 
smere lepšie schopnosti ako ich rodičia.

Z pohľadu rodiča je niekedy potrebné 
vysporiadať sa so situáciou, že ho digitálne 
technológie nelákajú. Kde hľadať informácie 
a praktické rady? Pomôcť môže portál www.
detinanete.sk, ktorý obsahuje užitočné tipy, 
ako naučiť deti správať sa vhodne na internete 
a pracovať s rôznymi informáciami. Takis-
to obsahuje informácie o workshopoch pre 
rodičov, v rámci ktorých môžu rodičia osobne 
získať prehľad o nástrahách digitálnych médií 

a spýtať sa na otázky, 
ktoré ich zaujímajú. 

Okrem interne-
tu sa workshop 
dotýka aj tém 

mobilných telefónov, 
kyberšikany či výberu 

vhodného obsahu, či 
už ide o televízne 
programy alebo 
online stránky. 

Komunikácia je základom úspechu, 
pomôžu aj vhodné nástroje
V rámci digitálneho rodičovstva je potrebné 
s deťmi pravidelne komunikovať. Vysvetliť im 
riziká internetu, problematiku kyberšikany 
a jasne si zadefinovať pravidlá, podľa ktorých 
môžu surfovať internetom, používať sociálne 
siete a tráviť čas so smartfónom.

Detská psychologička Mária Tóthová Šim-
čáková odporúča v prípade sociálnych sietí 
pravidelnú kontrolu účtu dieťaťa a dobrú vzá-
jomnú informovanosť – deti by mali rodičom 
ukázať fotky, ktoré chcú na sociálnych sieťach 
zverejniť a rodičia by im mali pravidelne 
pripomínať dôležitosť ich súkromia a radiť im, 
ako si ho chrániť. Dieťa by tiež malo vedieť, že 
keď niečo nevie alebo niečomu nerozu-
mie, vždy sa má obrátiť na rodiča. 
Ďalšie odporúčania detskej psycho-
logičky a tiež aj 10 zásad pre dobré 
technologické rodičovstvo nájdete na 
webovej stránke www.detinanete.sk.

Komunikácia je základom úspechu a je 
nevyhnutná na vytvorenie správnych návykov 
dieťaťa. Užitočnými pomôckami sú tiež rôzne 
programy a nástroje, ktoré sú dostupné pre 
počítače a smartfóny. V prípade počítačov so 
systémom Windows 10 je možné napríklad 
využiť zabudované rodičovské nástroje, ktoré 
umožňujú rodičom stanoviť čas, ako dlho 
môže dieťa používať počítač. Tiež je možné 
určiť a zakázať používanie vybraných aplikácií 
alebo obmedziť prístup k webovým stránkam. 
Rodičovské nástroje vo Windows 10 vám tiež 
každý týždeň vygenerujú sumár informácií 

o tom, ako dieťa používalo 
počítač počas uplynulých dní. 
Detské konto môžete do počí-
tača so systémom Windows 
10 pridať cez Nastavenia 
– Kontá – Rodina a ostatní 
používatelia – Pridať člena 
rodiny – Pridať dieťa.   

Rodičovské nástroje ponúka 
aj operačný systém iOS, v prípade 
smartfónov so systémom Android sú 
k dispozícii aj pokročilé nástroje na za-
bezpečenie kompletnej internetovej bezpeč-
nosti pre vaše deti. Program ESET Parental 
Control obsahuje nástroje, ktoré chránia dieťa 
pred nevhodnými webovými stránkami, infor-

mujú o jeho polohe a umožňujú nastaviť 
časové obmedzenia pre jednotlivé 

aplikácie a pre používanie telefónu. 
Ak máte v Orangei paušál, ESET 
Parental Control si môžete aktivovať 

ako doplnkovú službu.
Avšak aj v prípade používania smartfó-

nov platí tvrdenie, že komunikácia je zákla-
dom úspechu a správnych návykov dieťaťa. 
Dieťa musí vedieť, že smartfón nepatrí 
k obedovému stolu, musí ho používať 
zodpovedne a že musí 
chrániť seba aj 
svoje súkromie. 
A keďže rodič je 
pre dieťa často 
vzorom, mali 
by ste mu ísť 
príkladom.

D
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Je to
len video

www.detinanete.sk

Video, ktoré prišlo z opačného konca sveta. 
A môžeme ho sledovať, kdekoľvek chceme. Vo svojej 
spálni, v obývačke. Stačí klik a spustí sa. Ako kúzlo.
Video, ktoré nám dovolí nahliadnuť do života iných ľudí. 
Ako žijú. Čo majú na večeru. Ako zle tancujú, čo ich 
rozosmeje, ako sa obliekajú… Jedným kliknutím.
Ale niekedy aj to, ako sa vyzliekajú. Je to len video.
Tak ľahko dostupné. Video, ku ktorému by sa však
nemal dostať každý.

Všetci máme veľkú moc,
všetci máme veľkú zodpovednosť



P R E H Ľ A D

MICHAL REITER

Operačný systém sa postupom času 
menil a mnohí z nás si prešli érou od 
Windows 3.1 až po súčasný Windows 10. 
Niektorí sa zastavili na Windows 7, no 
základom je, že každá verzia mala svoje 
vlastné rozhranie. Od verzie Windows 
95 sa dalo výraznejším spôsobom 
modifikovať to, ako bude vyzerať a tiež 
ako sa bude správať.

Windows 10
na nepoznanie

Tuning systému

TU SI MÔŽETE NAHRADIŤ PÔVODNÉ ZVUKY 
VAŠIMI VLASTNÝMI

NA WEBE WINDOWS 10 THEMES NÁJDETE 
NÁDHERNÉ TAPETY NA PLOCHU

NOVÉ TÉMY NÁJDETE AJ NA MICROSOFT STORE

NA WEBE ICON ARCHIVE NÁJDETE AJ TAKÉTO 
IKONY AKO ALTERNATÍVU K ŠTANDARDNEJ 
IKONE TENTO POČÍTAČ

vám ukážeme možnosti, ako na 
to a kde hľadať námety na zmenu 
vlastností systému. V tejto súvis-

losti môžete naraziť na rôzne riziká. Súbory, 
ktorými by ste si chceli vylepšiť funkcionalitu 
systému alebo meniť jeho vzhľad, môžu ob-
sahovať škodlivé kódy. No a takisto je vhodné 
experimentovať menej, nakoľko niektoré 
programy meniace vzhľad systému, vyžadujú 
väčší zásah do jeho štruktúry a nastavení. 
Pridávame aj tri programy, ktoré pomôžu pri 
definovaní toho, ako bude váš systém vyzerať 
po funkčnej stránke.

Ako meniť vzhľad?
Prvou vecou, ktorú môžete spraviť a nenesie 
žiadne riziko, sú integrované témy pre váš ope-
račný systém Windows 10. Možnosti farebného 
ladenia, zvukov, kurzorov a pozadí nájdete v na-
staveniach a časti Prispôsobenie. To, ako bude 
systém vyzerať, zmeníte len zľahka. Máte síce 
možnosť meniť farebné schémy, svetlý alebo 
tmavý režim, výrazné zásahy však neočakávajte.

Na zmenu zvukovej schémy sa dá využiť 
stránka www.winsounds.com. Operačný systém 
má na rôzne udalosti pridelené súbory WAV, ktoré 
prehrajú melódiu. To poznáte pri štarte systému, 
hardvérovej chybe alebo nejakom dialógovom 
okne vyžadujúcom potvrdenie. Na tejto stránke 
nájdete originálne zvuky z rôznych verzií operač-
ných systémov. Môžete mať pokojne Windows 
10 ale štartovaciu znelku zo systému verzie 95. 
Sú tu kompletné zvukové balíky pre viac schém. 
Ešte jeden šikovný tip. Zvuky s príponou WAV si 
môžete hľadať prakticky kdekoľvek. Nemali by 
byť dlhé. Ide len o signalizáciu a pravdepodobne 
bude rušivé, ak pri každom vysypaní koša zahrá 
polminútová melódia.

Zmena pozadia je asi najobľúbenejšou 
činnosťou pri vizuálnej zmene. Pozadia nájdete 
kdekoľvek na internete. Vyskúšať môžete strán-
ky www.hdwallpapers.net alebo www.wallpaper-
shome.com. Výborný na pokrytie komplexnosti 
témy, je web www.themeraider.com. Nájdete tu 
nielen pozadia, ale aj kurzory a ikony systémo-
vých položiek ako Tento počítač alebo Kôš.

Téma ako celok sa v systéme mení súborom 
s príponou .theme. Stačí na ňu dvakrát kliknúť 
a zmení sa všetko, čo so sebou nesie. Ak má 
len farebné nastavenie systému a pozadie, 
ostatné, napríklad zvuky zostanú bezo zmeny. 
Súbory s príponou .deskthemepack okrem 
spomínaného nesú so sebou aj viacero pozadí. 
Súčasne sa aplikovaním takéhoto balíčka témy 
môže aktivovať automatická zmena pozadia 
v definovanom intervale. Takéto témy nájdete 
na adrese www.windowsthemepack.com. Pri 
aktivovaní funkcie na zmenu pozadia v časo-
vom intervale pribudne v kontextovom menu 
položka Ďalšie pozadie pracovnej plochy.

Vzhľad systému upravíte aj cez tematické 
balíčky z Microsoft Store. Kto nechce experi-
mentovať a mať väčšiu istotu v bezpečnosti 
stiahnutých šablón, toto je dobrý spôsob.

Oživenie pridajú nové ikony. Veľkú zásobu ikon 
máte priamo v systéme, ale to nemusí byť ono. 
Dá sa zmeniť ikona žltého adresára na nejaký iný 
vzhľad. Vy však môžete meniť ikonu pre Tento 
počítač alebo napríklad Kôš. To spravíte takisto 
cez časť Motívy a kliknutím na položku Nasta-
venie ikon na pracovnej ploche sa zobrazí okno 
na zmenu týchto systémových ikon. Vyberte tú, 
ktorú chcete zmeniť, stlačte tlačidlo Zmeniť ikonu 
a potom vybrať cez tlačidlo Prehľadávať novú. 
Ikony zadarmo a v rôznych veľkostiach nájdete 
napríklad na webe www.iconarchive.com.

MY
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„Windows sa dá 
zmeniť na nepoznanie, 
napríklad sa môže 
podobať na Linux.“

TWEAKNOW NA ZMENU FUNKCIÍ 
V SYSTÉME

FOLDER MAKER NA ZMENU FARIEB 
ADRESÁROV

Pokročilejšie zmeny
Či už ste chceli meniť vzhľad v systéme Windows 
98 alebo to chcete robiť vo Windows 10, vždy tu 
môže byť riziko. Najmä v tom, že Windows 10 
je síce jeden hlavný systém, zásadné rozdiely 
sú ale medzi verziami. Na výraznejšie zásahy je 
treba použiť program UltraUXThemePatcher. 
Vhodný je pre 32- aj 64-bitové Windows, a to od 
verzie XP až po Windows 10 1903, teda čerstvú 
veľkú aktualizáciu z mája 2019. Na webe potom 
nájdete kompletné témy na zmenu ďalších 
parametrov, napríklad priesvitnosti a farebného 
ladenia záhlavia okien, ich orámovaní, farby uka-
zovateľa obsadenosti disku atď. Opäť, závisí od 
tematického balíčka, aké zmeny implementuje 
do systému. Začnite napríklad na webe www.
themepack.me. Pri každej téme je vidieť náhľad, 
čo v systéme zmení. Pozornosť venujte infor-
mácii, pre akú verziu systému je téma vhodná. 
V prípade, že máte verziu 1709, neinštalujte ba-
lík vyžadujúci verziu 1803. Vyššia verzia nebude 
prekážkou, resp. je tu menšie riziko zohľadňujú-
ce správne fungovanie systému.

Stačí nainštalovať tento doplnok do systému 
a následne budú fungovať témy na zmenu vzhľa-
du. Celý proces nie je o nič zložitejší. Stiahnete si 
komprimovaný archív so všetkými súbormi, ktoré 
téma obsahuje. Súbory treba rozbaliť a potom 
nájsť aktivačný súbor s témou. Je to vlastne sú-
bor s príponou .theme. Spravidla môžete naraziť 
na to, že takýto balík po rozbalení bude mať viac 
adresárov a to s verziami podľa vašej verzie Win-
dows. Zvoľte najbližšiu verziu k tej vašej a použite 
ho. Zobrazí sa okno Nastavenia v časti Prispô-
sobenie – Motívy. Toto okno môžete zavrieť. 
Zobrazuje sa vždy pri aplikovaní novej témy.

Folder Maker Free
Ide o program, ktorý vám zmení ikony 
adresárov. To síce môžete spraviť aj teraz, 
no tu je to pohodlnejšie. Je v troch verzi-
ách a jedna z nich je zadarmo. Nemá síce 
možnosť hromadne zmeniť ikonu adresárov 
a podadresárov na vami definovanú. Dá sa to 
však spraviť postupne.

Je tu možnosť urobiť zmenu pre viac 
adresárov naraz, treba ich len postupne do 
zoznamu popridávať. Najviac sa nám páčila 
možnosť meniť farby adresárov. Zachováte 
si pôvodný typ ikony, ale na výber máte 10 
nových farieb. Keď sa rozhodnete všetky zme-
ny vrátiť, stačí na to jedno kliknutie. Môžete 
tak smelo experimentovať a oživiť si farby 
adresárov, napríklad podľa typu alebo dôleži-
tosti dát. Program dokáže vytiahnuť ikony zo 
súborov ICO, ICL, EXE, DLL, CPL a BMP.

TweakNow PowerPack
Program, ktorý pomôže udržať poriadok v sys-
téme a zároveň obsahuje nastavenia na rýchlu 
zmenu vlastností. Je veľmi dobre vybavený 
a nastavíte tu nielen vizuálne detaily, ale aj 
pokročilejšie nastavenia. Meniť sa dajú vlast-
nosti Pracovnej plochy, nastavenia špeciálnych 
adresárov (Dokumenty, Obrázky atď.) a tiež 
nastavenia Prieskumníka a hlavnej ponuky. Nie-
ktoré funkcie nebudú mať na systém dopad. To 
v prípade, že používate Windows 10. Časť pred-
volieb totiž funguje pre Windows 7 a niektoré 
nižšie verzie. Špecialitou sú tzv. tajné možnosti 
systému Windows, napríklad deaktivácia mož-
ností v Ovládacom paneli alebo rôzne hodnoty 
na zrýchlenie internetového pripojenia atď. 

Všetky zmeny sa ukladajú a vždy vidíte, 
v ktorom module ste robili zmeny. Nové na-
stavenia sa dajú vziať späť a vy sa tak vrátite 
k pôvodným nastaveniam.

L I N K w w w . f o l d e r m a r k e r . c o m

L I N K w w w . t h e w i n d o w s c l u b . c o m

L I N K w w w . t w e a k n o w . c o m

C E N A Z A D A R M O

C E N A Z A D A R M O

C E N A 1 9  €

AJ TAKTO MÔŽE PO ZMENE TÉMY VYZERAŤ 
PRIESKUMNÍK

Ultimate Windows Tweaker 4.6
Pokročilý nástroj, kde sa dá zmeniť funkciona-
lita a prvky vo Windows od základu. Veľký počet 
funkcií sa delí do niekoľkých skupín. Tie majú 
vlastné záložky plné nastavení. Dôvodom je ale 
aj to, že všetky nastavenia máte zlúčené do 
jedného miesta. Nemusíte ich hľadať po jed-
notlivých položkách Ovládacieho panela alebo 
kvôli tomu robiť zásahy do registra.

Možnosti hlavného prispôsobenia sú 
zamerané na Prieskumníka resp. to, čo vidíte 
po štarte operačného systému, teda plochy 
a rozhrania celkovo. Každá zmena ale vyžaduje 
reštart procesu explorer.exe. Pripravte sa na to, 
že pootvárané okná Prieskumníka sa zatvoria. 
V niektorých prípadoch sa nemusia vpravo na 

paneli zobraziť všetky ikony aplikácií. Podob-
ne ako pri páde spomínaného procesu a jeho 
reštartu. Zmeniť sa dajú položky na zobrazenie 
po stlačení tlačidla napájania, animácie ponuky 
Štart alebo položky, ktoré chcete zobraziť či už 
na paneli alebo v samotnej ponuke.

Vhod príde voľba na zmenu panela batérie 
a hlasitosti. Netradičné je napríklad nastave-
nie štartovacieho adresára Stiahnuté súbory 
po zapnutí Prieskumníka. Výhodou týchto 
nastavení je to, že sa dajú odoberať položky, 
ktoré nepoužívate. Napríklad zoskupenie 
Priečinky, ktoré sa zobrazujú nad zoznamom 
diskov, odkaz na OneDrive a iné. Na výber 
sú aj zmeny v oblasti používateľských účtov 
a tiež možnosti na úpravu výkonu systému. 

Toto bude už trochu rizikovejšia oblasť, 
nakoľko si môžete zvýšiť výkon, no za cenu 
zastavenia niektorých procesov a služieb. Av-
šak podobne ako pri iných sekciách v tomto 
programe, je tu možnosť vrátiť všetko do 
pôvodných nastavení.

Samostatná časť sa venuje nastaveniam 
vášho súkromia vo Windows, resp. toho, čo 
tento systém posiela o vás ďalej. V celkovom 
ponímaní ide o obsiahly program na prispôso-
benie Windows a správnymi voľbami môžete 
zvýšiť bezpečnosť operačného systému.
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S príchodom jesene sa už tradične 
objavili aj nové verzie mobilných 
operačných systémov iOS a Android. 
Obe platformy prinášajú tento rok 
najmä systémový tmavý režim, avšak 
pod kapotou sa nachádza aj viacero 
ďalších vylepšení.

Tieto novinky prináša
Android 10 je tu

TMAVÝ REŽIM A UPRAVENÝ 
DIZAJN NOTIFIKÁCIÍ SÚ 
VIDITEĽNÝMI NOVINKAMI 
SYSTÉMU ANDROID 10

ŽIADOSŤ APLIKÁCIE 
O PRÍSTUP 
K LOKALITE

novinkách v systéme iOS 13 od 
Apple si môžete prečítať na našej 
webovej stránke touchit.sk, na 

ktorej bolo publikovaných viacero článkov 
s dojmami z testovania betaverzií. V prípa-
de Androidu 10 si všimnete prvú zmenu pri 
pohľade na názov. Google sa rozhodol zrušiť 
vymýšľanie slovných názvov, a tak najnovší 
Android je iba Android 10 a o rok bude Andro-
id 11. Zabudnite teda na minulosť a Android 
Pie, Marshmallow atď. 

Hlavnou novinkou Androidu 10 je tmavý re-
žim. Človek by si povedal, že ide o jednoduchú 
zmenu a stačí iba invertovať farby. Faktom je, 
že prispôsobenie používateľského rozhrania 
pre tmavé zobrazenie vyžaduje viac času 
a optimalizácie, ako by sa mohlo zdať. Vďaka 
tomu, že Android 10 ponúka tmavý režim, 
dostanú túto funkciu aj viaceré nadstavby 
výrobcov tretích strán. Príkladom je naprí-
klad Huawei a jeho EMUI – táto nadstavba 
v minulosti podporovala tmavé zobrazenie, 
avšak iba pre telefóny s OLED displejmi a roz-
hranie nebolo úplne optimalizované. EMUI 10 
však prináša tmavý režim pre všetky Huawei 
telefóny a bez vizuálnych nedostatkov, ako je 
biele vyhľadávacie pole.

Systémový tmavý režim tiež znamená, že 
aplikácie tretích strán dokážu komunikovať so 
systémom Android 10 a zvoliť si také zobra-
zenie, ktoré je v súlade s vaším systémovým 
nastavením. V prípade niektorých aplikácií 
totiž chýba možnosť manuálne si zvoliť svetlé 
alebo tmavé zobrazenie, takže automatické 
prispôsobenie motívu je praktická funkcia. 
A pokiaľ sa pýtate, čo je na tmavom režime 
také úžasné – subjektívne ho preferujeme 
z toho dôvodu, že menej unavuje oči.

Ovládanie gestami a lepšia 
ochrana súkromia
V prípade systému Android je niekedy náročné 
písať o novinkách, pretože niektoré vlastnosti 
pre vás nemusia byť nové. Je totiž možné, že 
ich v minulosti zakomponoval výrobca do svojej 
nadstavby a Google to následne použil vo svojom 
systéme. Presne to sa stalo aj s ovládaním 
pomocou gest. Huawei a Xiaomi už dávnejšie 
experimentovali s potiahnutím ľavého alebo 
pravého kraja displeja – toto gesto funguje ako 
tlačidlo Späť. A presne tak je to teraz aj v čistom 
Androide 10. Okrem ovládania gestami si môžete 
v nastaveniach aktivovať pôvodný spôsob ovláda-
nia pomocou troch tlačidiel v spodnom riadku. 

Android 10 ponúka väčšiu kontrolu nad 
prístupom aplikácií k vašej lokalite. Podobne 
ako v iOS môžete aplikácii udeliť povolenie, 
aby zisťovala vašu aktuálnu polohu iba počas 
aktívneho používania aplikácie. Nebude vás 
teda špehovať na pozadí, ak to nechcete. Lepší 
prehľad o jednotlivých nastaveniach súkromia 
tiež získate v novom nastavení Súkromie, ktoré 
má teraz samostatnú položku.

Ďalšie malé vylepšenia
Android 10 prináša viacero malých vylepše-
ní. Jedným z nich sú bubliny, ktoré fungujú 
podobným spôsobom ako četové hlavičky 
v Messengeri. Na displeji sa objaví vzná-
šajúca sa bublina a tá umožňuje aktivovať 
vybrané funkcie. Bubliny aktuálne podporuje 
napríklad aplikácia Telefón od Googlu, pri-
čom z bubliny môžete ukončiť hovor alebo 
aktivovať reproduktor. Je to praktické, keď 
chcete počas telefonovania používať telefón 
aj na iný účel.

Ďalšou drobnou novinkou je možnosť 
zdieľať heslo k Wi-Fi sieti cez QR kód, čo je 
funkcia, ktorú niektorí výrobcovia už v mi-
nulosti priniesli. Google tiež do Androidu 10 
zakomponoval funkciu Live Caption. V slo-
venskej verzii sa nazýva Popisy a nájdete ju 
v nastaveniach Uľahčenie prístupu. Koncept 
tejto funkcie spočíva v tom, že umelá 
inteligencia generuje titulky v reálnom čase 
pre ľubovoľné video, ktoré práve sledujete. 
Táto funkcia však počas nášho testovania 
nefungovala korektne. 

O

ŽIADOSŤ APLIKÁCIE TMAVÝ REŽIM A UPRAVENÝ ŽIADOSŤ APLIKÁCIE 

Skontrolujte 
si dostupnosť 
aktualizácie
Aktualizácia na Android 10 
je dostupná pre telefóny 
Pixel. Ostatní výrobcovia 
pracujú na aktualizácii pre 
svoje telefóny. Ak vás zaujíma 
dostupnosť Androidu 10 pre 
vaše zariadenie, odporúčame 
skontrolovať webové stránky 
výrobcu alebo jeho sociálne 
siete. Výrobcovia totiž často 
informujú o tom, pre ktoré 
smartfóny pripravujú aktua-
lizáciu a niekedy uvádzajú aj 
približný dátum jej vydania.
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Viete, čo je v dnešnej dobe cennejšie 
ako ropa? Aký dopad bude mať umelá 
inteligencia na pracovný trh? Ste si istí, 
že je váš mobilný telefón v bezpečí? 
Odpovede aj na tieto otázky sa dozvedia 
účastníci najprestížnejšej konferencie 
o informačných technológiách (IT) 
na Slovensku, Medzinárodný kongres 
ITAPA 2019. Uskutoční sa 11. až 13. 
novembra 2019 v hoteli Crowne Plaza 
v Bratislave a prinesie atraktívne 
príspevky renomovaných spíkrov 
z domova aj zo zahraničia, osobností 
zo sféry IT, vysokých politických 
predstaviteľov a najmä vyhlásenie  
výsledkov súťaže Cena ITAPA 2019 pre 
najlepšie projekty v oblasti digitalizácie.

Bezpečnosť
v centre pozornosti

ITAPA20
19

ÚČASŤ PRISĽÚBILI AJ 
ŠTÁTNI PREDSTAVITELIA

rojekty sa pritom neposudzujú podľa 
veľkosti a rozpočtu, ale podľa toho, 
aký je ich prínos pre spoločnosť. Tie, 

ktoré vyhrali v minulých ročníkoch, priniesli 
v oblasti eGovernmentu významné zmeny. Vlani 
to bol napríklad projekt OverSi, vďaka ktorému 
sa odbúrala značná časť byrokracie v styku ob-
čanov s úradmi. V roku 2015 to bol zase projekt 
elektronickej identifikačnej karty eID, ktorá sa 
aktívne používa pri styku občanov a inštitúcií. 

ento deň otvorí minister-
ka školstva, vedy, výskumu 
a športu Martina Lubyová, 

ktorá sa bude venovať téme odstraňova-
nia byrokracie rozširovaním digitalizácie 
úkonov a procesov vo verejnej správe, na 
ňu nadviaže námestník ministra priemys-
lu a obchodu ČR Petr Očko, ktorý tému 
pojme z pohľadu regiónu strednej Európy. 
Popredný ekonóm OECD Andrew Green 
sa zameria na stratégie, ktoré majú 
zabrániť znehodnocovaniu a zastaráva-
niu zručností a uľahčiť prechody medzi 
zamestnaniami, aj ustanovenia sociálnej 
ochrany, zohľadňujúce to, že sa pracovné 
miesta vyvíjajú a dlhodobé zamestnanie 
mizne. Riaditeľ pobočky Check Point 
Software Technologies na Slovensku, 
Andrej Aleksiev, sa bude venovať pálčivej 
otázke bezpečnosti mobilných telefónov 
a popoludňajšia diskusia politických 
predstaviteľov nového voleb-
ného obdobia prinesie 
zasa pohľady na to, ako 
efektívne budovať 
digitálny štát.

alší deň bude venovaný pri-
márne problematike kyberne-
tickej bezpečnosti. S nárastom 

rozvíjajúcich sa technológií sa tento 
pojem čoraz viac skloňuje v nadväznos-
ti na hrozby kybernetických zločinov, 
ochranu osobných údajov, štandardizáciu 
kybernetickej ochrany či mieru zainte-
resovanosti jednotlivcov a osobnej zod-
povednosti. Hovoriť na tieto témy budú 
zástupcovia Národného bezpečnostného 
úradu, Úradu podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu, ale aj iných 
verejných a súkromných spoločností. 
Jedným z hostí bude konzultant pre stra-
tégie a politiky kybernetickej bezpečnosti 
Daniel Ionita, ktorý upozorňuje, že kým 
verejné subjekty chcú zvýšiť posilnenie 
kybernetickej bezpečnosti, kybernetický 
priemysel je poháňaný motiváciou zisku 
z vývoja bezpečných výrobkov a bezpeč-
nejších služieb. A preto považuje za dôle-

žité hovoriť o tom, že proces kyberne-
tickej regulácie ako na úrovni 

EÚ, tak aj na vnútroštátnej 
úrovni si vyžaduje 

vyváženú rovnováhu 
medzi potrebami 
verejných subjektov 
a kybernetického 
priemyslu. A to je 
ďalším dôvodom, 

prečo sa kyberne-
tická bezpečnosť 

týka každého.

P

T
Ď

Viac detailných informácií o programe 
nájdete na www.itapa.sk, pričom tu sa 
môžu záujemcovia o účasť aj zaregistrovať.

Študenti majú  účasť sa kongrese 
bezplatnú a pre čitateľov TOUCHIT je 
pripravená zľava 10 % z registračného 
poplatku pri zadaní kódu pri registrácii 
na kongres ITAPA 2019

itapa10Kód:

november
2019

12 november
2019

13
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OBJAVTE NAŠE 
DIGITÁLNE 
SLUŽBY

allianzsp.sk

„Ide o ďalšie proklientske 
riešenie, ktoré prináša našim 
klientom jednoduchú, 
rýchlu a transparentnú 
komunikáciu s našou 
poisťovňou. Vytvorením 
konta získava klient všetky 
dostupné digitálne služby 
Allianz – Slovenskej poisťovne 
na jednom mieste,“ 

Okamžitý prehľad o všetkých 
poistných zmluvách

Sledovanie priebehu riešenia 
poistnej udalosti

Jednoduché a rýchle nahlásenie 
poistnej udalosti

Online uzatvorenie poistenia 
kedykoľvek a kdekoľvek 

Možnosť jednoducho urobiť 
zmenu na aktuálnej poistnej 
zmluve

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

Allianz – Slovenská poisťovňa vďačí za svoju storočnú úspešnú 
históriu nielen zameraniu na aktuálne potreby trhu a jej klientov, 
ale aj aktívnemu využívaniu nových trhových príležitostí.

Od storočnej tradície
k digitálnej budúcnosti

trhový líder a trendsetter v ob-
lasti technologických noviniek 
neustále investuje do vývoja mo-

derných a inovatívnych služieb. Najnovšie 
verejnosti predstavila digitálne služby 
Allianz Konta. 

V praxi to znamená, že poistnú udalosť je možné 
teraz okamžite nahlásiť pár klikmi cez smartfón, 
tablet či počítač prostredníctvom webstránky 
www.allianzsp.sk a poisťovňa ju môže začať riešiť. 
Po nahlásení škody dostanete číslo registrovanej 
škody, vďaka ktorému môžete kedykoľvek zistiť stav 
vybavovania svojej poistnej udalosti či informáciu 
o chýbajúcich dokladoch. Akékoľvek dokumenty ako 
naskenované faktúry a lekárske správy či fotografie 
môžete zaslať prostredníctvom webového formu-
lára priamo k digitálnemu spisu škodovej udalosti, 
čím sa urýchľuje jej riešenie. Znamená to, že sa 
k peniazom dostanete skôr ako inde. 

Rovnako jednoducho je možné realizovať zmenu 
adresy, priezviska či akúkoľvek inú zmenu v poistnej 
zmluve. Stačí použiť interaktívny webový formu-
lár. Ďalšiu komunikáciu si tiež môžete nastaviť vo 
forme mailovej elektronickej korešpondencie. Je 
to bezplatná služba, ktorá šetrí čas, peniaze a tiež 
životné prostredie. Zaplatiť poistné online je možné 
prostredníctvom internetbankingu vybraných bánk, 
Pay by Square a aj inkasom z účtu, ktoré je možné 
zriadiť na ktorejkoľvek pobočke poisťovne alebo 
u svojho finančného agenta.

Zriadenie Allianz Konta prináša 
klientom Allianz – Slovenskej 
poisťovne viacero výhod:

vysvetľuje riaditeľ odboru market 
manažmentu Allianz
SP Jozef Kruppa

AKO
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Na pobočke Allianz – SP 
alebo u finančného 
agenta treba podpísať 
Dohodu o elektronickej 
komunikácii

Cez SMS dostanete 
jednorazové heslo 

Na zadaný email 
vám príde webová 
adresa Allianz Konta 
a identifikačný kód

Prostredníctvom 
zaslaných prihlasovacích 
údajov sa môžete 
prihlásiť do Allianz Konta 
na zaslanej webovej 
adrese a môžete 
využívať všetky výhody 
nových digitálnych 
služieb

1 2

3 4

Zriadiť si Allianz Konto je veľmi jednoduché:

V rámci Allianz Konta môžete využívať aj ver-
nostný Allianz Club, ktorý Allianz – SP spustila ešte 
v septembri 2017. Jeho členom prináša nad-
štandardné benefity a odmeňuje lojalitu svojich 
klientov. Členovia klubu získajú viaceré výhody 
v závislosti od úrovne členstva ako atraktívne zľavy 
na poistení, garanciu likvidácie poistnej udalosti 
do 5 dní (po dodaní všetkých potrebných doku-
mentov), prednostné vybavenie v pobočke či na 
Infolinke, ale aj uvítací bonus v podobe 25-per-
centnej zľavy na cestovné poistenie.

Členom Allianz Clubu sa môže stať klient, 
ale i osoba, ktorá nie je momentálne klientom 
Allianz – SP, a to prostredníctvom registrácie na 
webstránke klubu club.allianzsp.sk. Po registrácii 
prejde člen jednoduchou identifikáciou a systém 
vám podľa počtu poistných zmlúv pridelí bronzovú, 
striebornú alebo zlatú úroveň členstva a príslušnú 
sadu benefitov, ktoré môžete využívať.

V hoteli Saffron sa 26. septembra konal 
už 14. ročník stretnutia distribútorov IT 
technológií - konferencia eD FORUM.

eD FORUM
stretnutie 
profesionálov

očas tejto konferencie 
odznelo až 23 predná-
šok, prezentovalo sa viac 

ako 30 svetových značiek so stov-
kami produktov.  Na dennej časti 
sa zúčastnilo 380 ľudí. Najväčší 
záujem bol o prednášku zameranú 
na nový Lenovo ThinkBook. Najväč-
šie stánky mali spoločnosti Acer, 
APC, Brother, Canon, Dell, ESET, HP, 
Intel, Kingston, Lenovo, Lexmark, 
OKI, Synology a Western Digital. 

Zároveň to bol vynikajúci priestor 
na rozvoj spoločného biznisu. Videli 
sme aj najnovšie novinky v dis-
tribúcii eD system. Zákazníci eD 
System sa počas celého dňa mohli 
stretnúť s obchodnými zástupcami 
a konferencia vyvrcholila tombolou. 

Konferenciou sprevádzal Mišo 
Sabo z Rádia Expres. Aj naša redak-
cia sa zúčastnila tejto konferencie 

a mali sme prednášku na tému 
„Život na Slovensku po roku 2020 
uprostred moderných technológií“. 
Hovorili sme o najnovších trendoch, 
sklápateľných displejoch, smartfó-
noch so špeciálnym zameraním na 
telefón bez služieb Google. 

Konferencia končila Magickým 
večerom, kde vystúpili kúzelníci, 
akrobati, ale aj netradiční kuchári. 

P
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V Bruseli sa uskutočnila výstava 
LabelEXPO a my sme si na nej 
spomedzi množstva výrobcov vybrali 
spoločnosť Epson, ktorá je na Slovensku 
najznámejšia. Epson v tejto oblasti 
ponúka riešenia pre koncových 
zákazníkov, ale aj do priemyselného 
nasadenia. 

Ako sa tlačia 
štítky?

Reportáž

Štítky pre koncové použitie
Štítky alebo Labels sú šikovná možnosť ako si 
niečo výrazne označiť. Typickými používateľ-
mi štítkov sú napr. elektrikári, plynári, lekári, 
ale uplatnenie nájdu aj v domácnosti. Hlavne 
spomenutí elektrikári potrebujú mať možnosť 
označiť jednotlivé rozvody tak, aby sa presne 
vedelo, kam vedie daný kábel. 

Takéto štítky musia byť vyhotovené kvalitne 
a nápis z nich nesmie časom zmiznúť. Videli sme 
prezentovať zariadenia LabelWorks LW-Z5010BE 
s integrovanou klávesnicou, displejom a Li-ion 
batériou a LabelWorks LW-Z5000BE, ktoré sa dá 
využiť s prepojením na smartfóny iOS a Android 
alebo s počítačom. Výhodou je, že Epson ponúka 
široké spektrum médií určených na toto použitie. 
Tlačiť sa dá na štítky od 4 do 50 mm.  

Ďalšie využitie majú tlačiarne štítkov 
ColorWorks. Predstavený rad zahŕňa 

na médiá so šírkou od 25,4 mm po 112 mm (4 
palce) a modely CW-C6500Ae a CW-C6500Pe 
až do 215,9 mm (8 palcov). My sme videli, ako je 
možné pomocou týchto zariadení vytlačiť nálepky 
na čokolády. V praxi to môžu byť aj maličké štítky 
na náplne do elektronických cigariet až po veľké 
štítky vhodné pre sudy s chemikáliami. Tieto 
tlačiarne budú u nás dostupné od decembra. 

Štítky do priemyselného nasadenia
Ak chce výrobca dobre predávať svoje produk-
ty, musia dobre vyzerať. Obal stále predáva, 
a to vedia všetci. Na rozdiel od novín alebo 
magazínov, ktoré postupne prechádzajú na 
čisto digitálnu formu, pri označovaní produktov 
to možné nie je. 

Tie musia fyzicky existovať a obrovskú rolu 
tu hrá kvalita. Priemyselná výroba štítkov je tak 
celosvetovo niekoľkomiliardový biznis a stále 
rastie. Preto je aj výroba takýchto zariadení 

prehustená mnohými výrobcami, aj tu 
sa celkom jasne prejavuje vplyv 

producentov z Číny. Epson sa 
presadzuje hlavne kvalitou 
tlače a šírkou ponúkaných 
médií, rovnako ako spojením 
s ďalšími výrobcami napoje-

ných zariadení. 
V tejto oblasti Epson pre-

zentoval nové zariadenie, ktoré je 
mimoriadne kvalitné a umožňuje aj 

zadávateľmi často žiadanú funkciu digitálny 
lak. Tá umožňuje tlačiť štítky tak, aby ste na ňom 
videli lesklé a tmavé časti a rovnako pri chytení 
do ruky cítili priestorovú úroveň tlače. Je to v sú-
časnosti najprestížnejšia tlač a hlavne výrobcovia 
luxusných produktov si ju žiadajú. 

Novým zariadením a hlavnou hviezdou 

výstavného stánku tak bolo zariadenie 
SurePress L-6534VW s maximálnou rýchlos-
ťou tlače až 50 metrov/min. Novinka znižuje 
celkové náklady na vlastníctvo, dokáže totiž vo 
vysokej rýchlosti produkovať množstvo štítkov. 
Okrem základných farieb sa tu nachádza aj 
biely atrament, a to umožňuje ďalšie rozšíre-
nie možností tlače. Videli sme, že vytlačené 

TAKTO V PRAXI POUŽÍVAJÚ 
ŠTÍTKY ELEKTRIKÁRI

modely s automatickou rezačkou 
(koncovka Ae) a automatickým od-
lepovačom samolepiacich štítkov (Pe 
ako Peeler). Táto funkcia šetrí čas, keďže sama 
odstráni zadnú časť štítku. Zariadenie tak možno 
ľahko integrovať aj do výrobnej linky a tieto 
tlačiarne je možné kombinovať napr. s ovládačmi 
systémov SAP. K dispozícii je aj vzdialená správa 
a údržba tlačiarní cez webové rozhranie.

Modely CW-C6000Ae a CW-C6000Pe tlačia 

LABELWORKS LW-Z5000BE

LABELWORKS LW-Z5010BE

FRANTIŠEK URBAN
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COLORWORKS C6500AE PRI TLAČI ŠTÍTKOV SO 
ŠÍRKOU 215 MM A AUTOMATICKOU REZAČKOU

COLORWORKS C6000PE S ODLEPOVAČOM 
SAMOLEPIACICH ŠTÍTKOV SME VYUŽILI PRI 
VÝROBE OZNAČENIA TABUĽKY ČOKOLÁDY

EPSON SUREPRESS 
L-6534VW DOKÁZALA 

CHRLIŤ ŠTÍTKY 
RÝCHLOSŤOU 50 

METROV ZA MINÚTU

štíky sú vo vysokej kvalite, sú okamžite suché 
a pripravené na nalepenie. Na trh bude toto 
zariadenie uvedené v októbri a my sme ho 
videli v spojení s iným zariadením od fi rmy GM. 
Toto umožňuje automaticky oddeliť vytlačené 
štítky od ostávajúceho materiálu a nalepiť ich 
na iný materiál. Od decembra by sa tieto dve 
zariadenia mali spojiť do jedného a vytvoriť tak 
samostatné zariadenie. 
Viac informácií o štítkoch nájdete
na adrese: www.epson.eu/labelexpo

Počas testov rôznych automobilov sa často zamýšľam 
nad tým, ako reálni majitelia využívajú konkrétne mo-
dely, kam s nimi chodia a čo od auta očakávajú. Najprv 

rozmýšľam, potom sa pýtam a nakoniec sa to snažím 
vyskúšať v praxi. Zväčša je to veľmi jednoduché, nakoľko 
iba malé percento ľudí využíva svoje auto atypickým, ba až 
špecifi ckým spôsobom.

Teraz podstatná otázka, ktorú si často kladiem – prečo 
je SUV fenoménom dnešnej doby? V tomto prípade na-
rážam na také SUV, ktoré sa ním snaží aspoň trošku byť 
– teda má pohon všetkých kolies. Autá s týmto označením 
a pohonom iba jednej nápravy nazývam jednoducho – 
pseudo SUV. Ale k veci. Keď sa opýtate väčšiny majiteľov 
týchto áut, či s nimi chodia niekde do terénu, aspoň ľahké-
ho, tak vám povedia, že nie. 

Tak načo ti je potom SUV? Lebo to je in? Lebo to má aj 
sused? Lebo je to veľké? Lebo je to bezpečnejšie? Nie, ani 
jedna odpoveď a mnohé ďalšie nie sú správne. Bezpečnosť 
SUV nie je vždy vyššia ako u bežných áut a taktiež veľkosť, 
resp. životný priestor nie je vždy väčší ako u klasických 
kombi modelov alebo MPV. Tie sa na úkor SUV vytrácajú 
z portfólia automobiliek, čo je veľká škoda. Napr. také MPV 

Fenomén menom SUV 

je v 80 % praktickejšie ako akékoľvek SUV. Mám pocit, že 
nutkanie vlastniť SUV je zväčša nátlak EGA a sústredenie 
sa na to, ako sa na nás pozerajú ostatní. 

Dobre a čo ten pohon všetkých kolies? Keď ho už 
máte, tak ho využívate? Je skvelé mať auto s označením 
4×4, 4drive, Quatro, xDrive a pod., ale ešte krajšie je ho 
vedieť reálne využívať. Chápem, že mnohí ľudia radia 
tento pohon k vyššej bezpečnosti, resp. stabilite auta za 
zhoršených poveternostných podmienok, ale nutnosťou 
to určite nie je. Dobre, ak človek často navštevuje v zime 
hory a pod., tak to má zmysel, ale inak veľmi nie. Zväčša 
je tak celkom užitočná vlastnosť auta nevyužitá, čo je 
škoda. Rozumiem, s pekným nalešteným SUV sa ide do 
lesa alebo blata ťažko, však? 

Ďalšia vec je, že ak si kúpim auto s pohonom oboch ná-
prav, či dokáže aj reálne niečo prejsť. Často ma prekvapí, 
že tie krásne moderné SUV sú v teréne relatívne schopné 
a zábavné. Treba ale povedať, že sú aj také, kde je nálepka 
4×4 skôr okrasou a príplatkom navyše ako reálne využi-
teľným prvkom. Vlastníci SUV, využívajte ich potenciál! 
Budete veľmi prekvapení, čo všetko ten váš veľký nákupný 
košík zvládne  #peace 

MIROSLAV ILLÉŠ
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S touto myšlienkou sa zaoberáme už veľmi dlho, ale ten 
správny čas na test prišiel až teraz! Chýbal nám totiž 
fi nálny impulz, ktorým je nový iPad OS. iPad bol vždy 
výborným zariadením na hltanie multimediálneho obsahu, 
čo aj bola jeho podstata. Pritom poslúžil aj na jednoduchú 
prácu, ale určite sme ho nemohli považovať za 100 % 
pracovný nástroj. 

Dokáže iPad nahradiť 
Macbook? 

PRVÉ DNI S IPADOM BOLI CELKOM 
ZVLÁŠTNE. MACBOOK JE PRACOVNÁ 

LOPATA, NA KTOREJ VYKONÁVAME 
VŽDY NEJAKÚ ČINNOSŤ, PRIČOM SI 
BOLO TREBA UVEDOMIŤ, ŽE TERAZ 

JE TOU LOPATOU IPAD. 

APPLE ZMENIL ZAMERANIE 
TABLETOV iPAD, A TO HLAVNE 
SOFTVÉROVO. STAČÍ TO NA 
NÁHRADU NOTEBOOKU?

IPAD PRO JE V MNOHÝCH OHĽADOCH 
SKVELÝM NÁSTROJOM NA RÔZNORODÚ 
PRÁCU, NIELEN KANCELÁRSKU, ALE AJ 
KREATÍVNU. 

ento rok sa však veľa vecí zmenilo 
a Apple nám ukázal, že iPad už nebude 
iba na konzumáciu obsahu, ale aj na 

jeho tvorbu. Začiatkom roka bol predstavený 
úplne nový iPad OS, ktorý síce vychádza z mobil-
ného iOS 13, ale ponúka množstvo pokročilých 
možností a noviniek. Tie ho predurčujú na to, aby 
postupne nahrádzal Macbook. No a presne toto 
bol ten moment, ktorý sme potrebovali, aby sme 
sa pustili do testovania. Do rúk sme zobrali 11” 
iPad Pro, nasadili originálne puzdro s klávesnicou, 
nainštalovali beta verziu iPad OS a pustili sa do 
optimalizácie, aby vyhovoval našim potrebám. 

Pred procesom prechodu si musíte uvedo-
miť, akú prácu vykonávate, koľko času pri nej 
strávite a aké dodatočné zariadenia používate. 
To sú fakty, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, 
či treba Macbook alebo iPad. V našom prípade 
prevažuje kancelárska práca (Word/Excel), 
práca s fotografi ami/videom a napokon aj 
práca so sociálnymi médiami a rôznymi špeci-
fi ckými aplikáciami.

Prvé, čo nám po prechode chýbalo bol 
trackpad. Ak ste zvyknutí na myš alebo skvelý 
trackpad, tak toto bude problém. K iPad OS 
síce pripojíte myš, ale softvérovo to nie je 
spracované tak, aby to bolo na prácu dobre 
použiteľné. Treba si jednoducho zvyknúť na to, 
že obsah presúvate a všetko ovládate dotykom. 
Ideálnym pomocníkom je Apple Pencil, teda 

T
Do iPadu sme natiahli plnú iCloud zálohu, do-

datočne stiahli potrebné aplikácie a začali s prá-
cou. Prvé dni boli ťažké, nakoľko sme mali veľa 
vecí rozpracovaných na Macbooku a veľmi sa 
nám nedarilo s odhodlaním, že ich dokončíme 
na iPade Pro. Vďaka iCloudu, ktorý je podstatou 
Apple ekosystému a jeho možnostiam sa nám 
to postupom času podarilo, až sme sa ocitli vo 
fáze, ktorá umožňovala Macbook odložiť a začať 
naplno využívať iPad. Výhodou je, že sme tento 
test absolvovali s iPadom Pro, ktorý má USB-
-C konektor, vďaka ktorému sa nám pohodlne 
pracovalo s externými médiami a pod. 

PRVÉ DNI S IPADOM BOLI CELKOM 
ZVLÁŠTNE. MACBOOK JE PRACOVNÁ 

LOPATA, NA KTOREJ VYKONÁVAME 
VŽDY NEJAKÚ ČINNOSŤ, PRIČOM SI 
BOLO TREBA UVEDOMIŤ, ŽE TERAZ 
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ceruzka, ktorá vám bude reálne nápomocná. 
Prvé pracovné nasadenie začalo písaním 

textov, čo je za pomoci Smart Keyboard Folio 
prekvapujúco pohodlné a na túto klávesnicu 
sme si veľmi rýchlo zvykli. Jej jedinou nevýho-
dou je, že nie je podsvietená. A my pracujeme 
aj večer a nie vždy môže byť zapnuté svetlo. Na 
písanie textov sme si zvykli rýchlo, dokonca aj 
v exteriéri/MHD na kolenách a pod. Trackpad nám 
však stále chýbal. Rýchly presun kurzora, gestá 
a pod., na to treba čas. Treba si uvedomiť aj 
fakt, že iPad sa síce pokúša nahradiť Macbook, 
ale jednotlivé aplikácie sú inak prispôsobené 
a na to treba iný postup práce. Ďalšou métou 
bol internetový prehliadač a jeho možnosti. 
Tu sme nenarazili takmer na žiadny problém. 
iPad OS zobrazuje v rámci Safari všetky stránky 
v ich plnej verzii, takže sa s nimi dá pekne pra-
covať, pričom ponúka dosť vymožeností a gest, 
ktoré na Macu nie sú.

Treťou métou bola práca s externými média-
mi - externé disky a USB kľúče. iPad OS, ale aj 
iOS 13 dostali nové možnosti práce so súbormi 
a okrem toho, že je teraz možné cez Safari 
sťahovať súbory priamo do pamäte iPadu, 
tak k iPadu jednoducho pripojíte aj USB kľúč, 
externý disk alebo fotoaparát. Toto úspešnému 
prechodu veľmi napomáha. Ďalšia užitočná 
funkcia je možnosť pripojiť iPad cez apku 
súbory na domáci/fi remný server a jednoducho 

pracovať s dátami. 
Okrem bežnej kancelárskej 

práce musí iPad zvládať aj 
prácu s fotkami a videa-
mi. Retina displej je na 
túto disciplínu viac než 
dostačujúci a výkon 
ohromujúci. RAW 
fotografi e načítava 
a spracúva iPad Pro 
rýchlejšie ako Mac-
book Pro 2015 a práca 
s videom je na tom 
veľmi podobne. Fotky už 
tradične dolaďujeme v Adobe 
Lightroom a na video môžeme 
odporučiť skvelú aplikáciu Lumafusion. 

Zvyknúť si na nové pracovné postupy 
vyžaduje pretrpieť prvé dva - tri týždne. 
Väčšinu vecí budete spracúvať pomalšie ako 
na Macbooku, ale ak si ich osvojíte a správne 
skombinujete s možnosťami iPadu, tak získate 
výborný pracovný nástroj, ktorý síce dokáže 
Macbook nahradiť, ale určite nie na 100%. 
Je to tak 70-percentná náhrada, ktorá dáva 
mnohým používateľom zmysel, ale každému 
vyhovovať nebude. Na záver ešte dodajme, že 
ako náhrada nemusí slúžiť vyslovene iba iPad 
Pro, ale napr. aj výborný iPad Air 2019, ktorého 
recenziu nájdete na našom webe. 

iPad Pro + Smart Keyboard Folio
zapožičala spoločnosť: Alza.sk 

IPAD AKTUÁLNE 
NAJVIAC ŤAŽÍ 

Z NOVÉHO 
OPERAČNÉHO 

SYSTÉMU, KTORÝ SA 
APPLU PODARILO 

SPRACOVAŤ TAK, ŽE 
V PRÁCI REÁLNE 

FUNGUJE. 

/popsocketsczsk
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Trendy

BATÉRIE SÚ TYPICKY UMIESTNENÉ 
V PODLAHE ELEKTROMOBILU, A TO KVÔLI 
BEZPEČNOSTI A STABILITE

MINISTER HOSPODÁRSTVA PETER ŽIGA PRÁVE OHLASUJE 
ŠTÁTNU PODPORU PRI PREDAJI ELEKTROMOBILOV NA 

SLOVENSKU. SNÁĎ TO VYDRŽÍ AJ PO VOĽBÁCH

Elektrické autá všeobecne
Hlavné výhody elektrických vozidiel 
sú zrejmé: tichá prevádzka, ekológia 
pri ich prevádzke a vynikajúca akce-
lerácia. Pokiaľ máte doma či v práci 
k dispozícii nabíjacie stanice, tak 
k tomu pristupuje aj lacná prevádz-
ka. Z celospoločenského hľadiska je 
to aj nezávislosť na krajinách vyvá-
žajúcich ropu. Najväčšie nevýhody 
elektromobilov tiež už rezonujú vo 
verejnosti – pre väčšinu elektromo-
bilov relatívne krátky dojazd, dlhá 
doba nabíjania a možné problémy 
s nedostatočnou infraštruktúrou 
u nás alebo v okolitých krajinách. 

Práve v dobe tvorby tohto článku 
prišla z úst ministra hospodárstva 
SR informácia o tom, že slovenská 
vláda pripravuje podporu pre nákup 
elektromobilov v cene do 50 000 
eur, a to konkrétne 8000 eur. Na 
nákup hybridnej verzie to bude 
5000 eur. Suma podpory bude 
pravdepodobne rozdelená na tri 
roky. Pripravujú sa aj ďalšie výhody 
pre majiteľov elektromobilov. Tí 
budú môcť parkovať na mieste, 
kde iné automobily stáť nemôžu. 
Konštatujeme, že toto môže naozaj 
naštartovať predaj elektromobilov 
na Slovensku. 

Nabíjanie elektromobilu 
Dáme vám dobrú radu – ak chcete 
používať elektrické auto, premýš-
ľajte nad tým, aby ste mali prístup 
k domácej nabíjacej stanici. Teda 
nie k elektrickej zásuvke na 230 V, 
ale k špecializovanej nabíjacej 
stanici s výkonom od 22 kW, 
prípadne k trojfázovej zásuvke. 
Práve domáca nabíjačka vám auto 
dokáže z celkom vybitého stavu 
nabiť povedzme za 5 hodín, a to 
už vyhovuje pri každodennom 
používaní elektromobilu. Samo-
zrejme, výhodu maj tí, ktorí bývajú 
v rodinnom dome a ešte lepšie je, 
pokiaľ majú garáž. Suma štátnej 
podpory 8000 eur bude posta-

Elektrická autá boli hlavným 
spoločným menovateľom 
výrobcov automobilov 
na nedávnej výstave IAA 
vo Frankfurte. Boli sme 
tu osobne a podrobne 
sledovali, aké sú trendy 
v tejto oblasti. Boli sme 
na stánkoch spoločností 
BMW, Hyundai a Mercedes-
Benz, na inom mieste 
v tomto vydaní nájdete aj 
predstavenie noviniek od 
firmy Bosch. 

Elektrické 
autá na 
Slovensku. 
Fikcia alebo 
realita?

FRANKFURT

ONDREJ MACKO

čovať na nákup vhodnej domácej 
nabíjačky a každodenné použí-
vanie elektromobilu začne mať aj 
ekonomický význam. 

Z hľadiska siete verejných elek-
tronabíjačiek sú na Slovensku dvaja 
veľkí hráči. Historicky skôr tu bol 
Greenway, ktorý neskôr nasledoval 
ZSE Drive. Dnes už možno konšta-
tovať, že vo väčšine veľkých miest 
sa už dá elektrické auto nabiť v sie-
ti jedného z týchto poskytovateľov. 
Horšie je to na juhu Slovenska, kde 
toho veľa nenájdete. Severná trasa 
medzi Bratislavou a Košicami je na 
tom podstatne lepšie. 

Najmodernejšia Ultra-Fast 
nabíjačka je pritom na strednom 
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NABÍJAČKA ZSE DRIVE PRI BUDČI 
MÁ PROJEKTOVANÝ VÝKON AŽ 
350 KW

SIEŤ ELEKTRONABÍJAČIEK 
IONITY SME VIDELI NA 
STÁNKOCH VIACERÝCH 
AUTOMOBILIEK. TU KONKRÉTNE 
S NOVÝM VW ID.3

Ak verejná nabíjačka, tak 
potom vyšší program
Autor článku testuje elektromobily, 
ale osobne nevlastní elektrické 
auto. Preto v redakcii využívame 
programy poskytovateľov nabíja-
čiek, ktoré majú nulové pravidelné 
mesačné poplatky. V tomto prípa-
de stojí minúta nabíjania dosť veľa 
– u ZSE Drive je DC nabíjanie za 
0,39 eura/min. Pri programe Flat 
s mesačnými poplatkami 69 eur je 
DC nabíjanie zadarmo do objemu 
400 kWh. U Greenway v programe 
One zaplatíte pri DC nabíjaní za 
každých 45 minút nabíjania 5 eur 
a k tomu platíte 0,13 eura/min. Za 
30 minút nabíjania tak zaplatíte 
8,90 eura a pri odobratej energii 
18 kWh prejdete okolo 120 km. 

Na nabíjanie cez verejnú 
nabíjačku treba na Slovensku 
registráciu a zriadenie konta. Naj-
lepšie je, keď máte príslušnú kartu 
alebo NFC prívesok. Kartu potom 
priložíte a nabíjate. Dá sa to aj cez 
mobilnú aplikáciu, ale celý proces 
trvá o niečo dlhšie. 

Slovensku a patrí spoločnosti ZSE 
Drive. Nachádza sa pri čerpacej 
stanici Slovnaft Budča v smere na 
Zvolen alebo Banskú Bystricu. Jej 
projektovaný výkon je až 350 kW, čo 
môže výrazne skrátiť čas nabíjania 
a sprístupňuje elektromobilitu aj 
pri dlhých jazdách. Už 15-minú-
tové nabíjanie pokryje 400-kilo-
metrový dojazd elektromobilu. 
Prirodzene, nabíjačka v takomto 
aute musí byť pripravená na spra-
covanie takéhoto výkonu. Autá 
s takouto vlastnosťou na trh len 
prídu, a preto je aj reálny výkon na 
tejto Ultra-Fast nabíjačke zatiaľ 
nižší. Stále je to ale najrýchlejšia 
nabíjačka na Slovensku. 

Ako s nabíjaním 
v zahraničí?
ZSE Drive spustila od mája službu 
medzinárodného roamingu 
a umožní nabíjanie v 25 krajinách. 
Partnerom ZSE Drive je spoloč-
nosť Hubject, ktorá združuje už 
300 prevádzkovateľov nabíjacích 
staníc prevažne v Európe a viac 
než 15 000 nabíjacích staníc. 
Nabíjanie na nich je možné spustiť 
jednoduchým použitím karty ZSE 
Drive, rovnako ako na Slovensku.

Spoplatnené je formou 24-ho-
dinového flat balíka. Za 39 eur tak 
získate na 24 hodín od momentu 
aktivácie možnosť neobmedze-
ného nabíjania v zahraničí bez 
ďalšieho spoplatňovania minút 
či kilowatthodín. Na využíva-
nie roamingu nebude potrebná 
žiadna komplikovaná aktivácia. 
Roamingový balík sa aktivuje 
automaticky pri prvom nabíjaní 
v zahraničí. Následne všetky ďalšie 
zahraničné nabíjania v priebehu 
24 hodín od momentu začiatku 
prvého nabíjania budú zahrnuté 

PREHĽAD

v cene balíka. Toto považujeme za 
dobrú možnosť a istotu, ak všetky 
ostatné pokusy zlyhajú. 

Greenway používa iný spôsob, na-
bíjanie je možné v Poľsku, Nemecku, 
Rakúsku, krajinách Beneluxu a pár 
nabíjačiek je vo Francúzsku, Veľkej 
Británii, Španielsku a netradične 
aj v Grónsku. Platba za nabíja-
nia u roamingových partnerov je 
zahrnutá v bežnej mesačnej faktúre, 
na nabíjanie opäť stačí zákaznícka 
karta. V tomto prípade sa uplatňuje 
minútová tarifikácia, napr. 50 kW DC 
alebo 43 kW AC nabíjanie je za 0,65 
eura za minútu. 

Predovšetkým v západnej Európe 
sa buduje sieť elektronabíjačiek 
IONITY s výkonom až do 350 kW. Do 
konca roku 2020 ich má byť 400. Na 
Slovensku nie je v pláne žiadna, ale 
už funkčná nabíjačka z tejto siete je 
v Rakúsku a v Maďarsku, buduje sa 
aj v ČR. Za touto sieťou sú rozhodu-
júce automobilky ako je Mercedes-
-Benz, BMW, VW, Audi, Porsche 
či Ford a jasnou orientáciou sú 
nemecky hovoriace krajiny. 

Elektrické autá a ekológia?
Viacero ľudí spochybňuje celkový 
vplyv elektrických áut na príro-
du. Aj my sme medzi výhodami 
elektromobilov presne uviedli, že 
sú ekologické pri svojej PREVÁDZ-
KE. Otázkou je, aké ekologické 
sú elektrárne, ktoré vyrábajú pre 
tieto autá elektrinu a hlavne, čo sa 
stane s batériou v aute povedzme 
o 7 rokov, kedy jej kapacita bude 
už nevyhovujúca na prevádzku. 
Hovorí sa o tom, že sa budú dať 

použiť na napájanie zariadení pre 
internet vecí, či do domácnosti, 
ale raz nevyhnutne príde okamih 
poslednej - finálnej - recyklá-
cie a toto naozaj zatiaľ nie je zo 
stránky ekológie vyriešené. Vývoj 
v tejto oblasti pokračuje, ale hma-
tateľné výsledky zatiaľ nie sú. 

V nasledovnej časti sa pozrie-
me, čo konkrétne priniesla (nielen) 
v oblasti elektromobilov septem-
brová výstava automobilov IAA vo 
Frankfurte. 
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MERCEDES-BENZ EQS BOL OPRÁVNENE HVIEZDOU 
FRANKFURTSKÉHO AUTOSALÓNU 

POHĽAD NA 
VISION EQS 
ZOZADU

TAKÝTO INTERIÉR MOŽNO OČAKÁVAŤ PRI VOZIDLÁCH MERCEDES-
BENZ DO BUDÚCNA

HYUNDAI CONCEPT 45 PREDSTAVUJE 
VÍZIU NÁVRHÁROV, AKO SA ZMENÍ DIZAJN 

TEJTO ZNAČKY

Mercedes-Benz VISION EQS
Hlavnou hviezdou výstavy IAA bolo 
koncepčné vozidlo VISION EQS. 
Jeho pohon je elektrický na všetky 
štyri kolesá a vďaka natiahnutým 
proporciám v tvare luku predur-
čuje dizajn budúcnosti. Na pohľad 
je to vozidlo mohutné, výrazný 
obvodový svetelný pás rozdeľuje 
vozidlo na spodnú a hornú časť. 
Dominantou je však výrazná pred-
ná maska EQ. Je vybavená svetel-
nou maticou pozostávajúcou zo 
188 obvodov, z ktorých každý ešte 
nesie 5 samostatne ovládaných 
LED diód a svetelnú hviezdu. Keď 
ožije čierny panel, hviezdy a pixely 
vytvoria hlboký trojdimenzionálny 
efekt. Toto treba vidieť naživo. 

Svetlomety s označením 
DIGITAL LIGHT sú vybavené dvoma 
holografickými modulmi šošoviek, 
zadné svetlá tvorí 229 samostat-
ných svietiacich hviezd.

V interiéri čerpá VISION EQS 
inšpiráciu zo sveta luxusných 
jácht. Vo vnútri sa nachádza zdru-
žený prístroj a prístrojová doska. 
Stredová konzola a lakťové opierky 
plynú naprieč celým interiérom. 
Nevšednú atmosféru dotvára aj 
výber materiálov v interiéri. Okrem 
javorového dreva sa tu používa 
kvalitné mikrovlákno DINAMICA. 
Interiér je tak niečo ako javisko. 
Ako zobrazovacie plochy slúžia 
vystupujúce displeje a projekčné 
plochy, samozrejmosťou je inteli-
gentné osvetlenie kabíny.

Hyundai a jeho vodíkové 
Nexo
Hyundai na autosalóne predstavil 
Ionic Electric v novej verzii, pričom 
o tomto vozidle detailne infor-
mujeme na inom mieste v tomto 
vydaní. Na tlačovej konferencii sa 
všetky oči sústredili na Hyundai 
Concept 45. Jeho označenie 
vychádza z uhlov, ktoré sú na 
jeho exteriéri, vo vnútri je plno 
projektorov a celkový priestor 
pôsobí veľmi pohodlne. Na chvíľku 
sme v ňom sedeli a je to pocit 
ako v obývačke pred televízorom. 
Z týchto konceptov potom vychá-
dzajú budúce elektromodely so 
značkou Hyundai. 

To, čo nás zaujalo najviac, bolo 
však vynovené Nexo. Je to auto na 

VISION EQS stelesňuje so 
svojimi elektromotormi na prednej 
a zadnej náprave a akumuláto-
rom integrovaným do podlahy 
vyváženú koncepciu vozidla. Vďaka 
výkonu viac ako 350 kW a krútia-
cemu momentu približne 760 Nm 
zrýchľuje VISION EQS z 0 na 100 
km/h za menej než 4,5 sekundy.

Pri jazde auto dopredu predvída 
profil terénu, dôsledne využíva 
rekuperáciu energie a takto umož-
ňuje dojazd na úrovni až 700 km 
(podľa WLTP). Pri predpokladanom 
výkone nabíjania 350 kW potrvá 
nabíjanie lítiovo-iónového akumu-
látora na úroveň 80 % menej ako 
20 minút. Na konštrukciu auta bola 
použitá zmes ocele, hliníka, uhlíko-
vých vlákien a materiálov vyrobe-
ných z recyklovaných látok. VISION 
EQS podporuje vodiča automati-
zovanou jazdou stupňa 3, čo príde 
vhod na dlhých cestách na diaľnici 
a vo výhľade je aj plne automati-
zovaná jazda. Maximálna rýchlosť 
presahuje 200 km/h, kapacita 
akumulátora je cca 100 kWh.

palivové články, teda tankuje sa 
vodík. Z auta vychádza len čistá 
vodná para a pri prevádzke takto 
poháňané auto vzduch vlastne 
čistí. Nezhoršuje ho. Vodíkový 
pohon sa zdá byť ideál, ku ktorému 
vedie cesta cez medzizastávku 
menom elektromobily. Posúďte 
sami – Nexo v novej verzii prejde 
666 km na plnú nádrž vodíka a jeho 
dotankovanie trvá 5 minút. Ak to 
porovnáte s parametrami elektro-
mobilov – pri strednom aute dojazd 
povedzme maximálne 400 km 
a minimálne 50 minút na nabíjač-
ke, potom je jasné, prečo je vodík 
ideál. Avšak infraštruktúra je v prí-
pade vodíka zatiaľ žalostná. V roku 
2014 bola spustená do prevádzky 
čerpacia stanica na vodík v Berlíne, 
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ELECTRO OPEL GT BOL VYROBENÝ EŠTE V ROKU 1971

NEXO NIE JE SÍCE ČISTOKRVNÉ AUTO NA VODÍK, ALE MÁ OČAKÁVANÉ 
PARAMETRE: DOJAZD 666 KM A NATANKOVANIE ZA 5 MINÚT

OLIVER ZIPSE, PREDSEDA 
PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI BMW 
AG PRI TLAČOVEJ KONFERENCII

o rok neskôr bola otvorená ďalšia 
vo Viedni, ktorú používajú aj oby-
vatelia Slovenska, ktorí skúšajú 
vodíkové autá. Postupne pribúdajú 
aj v iných mestách a krajinách. 
V Poľsku budú prvé dve stanice na 
tankovanie vodíka uvedené do pre-
vádzky v roku 2021, a to vo Varšave 
a v Gdansku.

Celkom inak sa k vodíku sta-
vajú v Ázii. Napr. Japonsko ráta 
s dovozom vodíka z tejto oblasti 
v podobe amoniaku a pripravuje sa 
na prestavbu domácej ekonomiky 
na vodíkové technológie. Bude 
sa to týkať dopravy, energetiky, 
teplární aj ťažkého priemyslu. 
Rýchlym tempom chcú vybudovať 
v Japonsku 160 vodíkových staníc, 
už teraz je ich tam viac ako 100. 
Rovnako veľmi rýchlo sa takéto 
stanice budujú v Číne. 

Náš odhad je, že počas bu-
dúceho roka sa takáto nabíjacia 
stanica objaví aj na Slovensku. 
Jedna lastovička však leto nerobí, 

BMW a jeho univerzálna 
platforma
BMW na IAA predstavilo svoj 
koncept univerzálnej platformy, 
ku ktorej si môže zákazník vybrať 
pohon, aký potrebuje. Môže to byť 
klasický spaľovací motor (vznetový 
či zážihový), hybridný pohon, čisto 
elektrický a po novom pribudol aj 
pohon na palivové články. 

Pre BMW je ochrana ovzdušia 
prioritou, a preto plánuje čo najviac 
posilniť divíziu elektrických auto-
mobilov. Ako zaznelo na tlačovej 
konferencii výrobcu, v Nemecku 
žiadna iná automobilová spoloč-
nosť nepredala v roku 2019 viac 
elektrifikovaných automobilov ako 
práve BMW Group. A v Nórsku sú tri 
zo všetkých štyroch predaných vo-

Zaujímavosti z výstavy
Vedeli ste, že elektromobily vôbec 
nie sú otázkou posledných 10 
rokov? Najstaršie elektrické auto 
má okolo 100 rokov, ale to bol 
predsa len na tú dobu veľmi raritný 
kus. Elektrické auto, na ktorom sa 
reálne jazdilo, bolo vyrobené v roku 
1971 a je to Electro Opel GT. Bolo 
vyrobené pre vnuka zakladateľa 

bude ich treba oveľa viac. 
Späť však k Hyundai Nexo. Toto 

auto sa v Nemecku reálne predáva, 
a to za sumu okolo 60 000 eur. Treba 
však vedieť, že je to luxusné SUV, 
použité sú tu prémiové materiály, má 
mnoho technológií napr. na auto-
nómne parkovanie či zaistenie bez-
pečnosti. Za veľmi podobnú sumu by 
sa predávalo aj podobne vybavené 
auto so spaľovacím motorom. 

Ešte pripomeňme, že Hyundai 
v prípade vozidla Nexo používa 
systém, pri ktorom sa z vodíka 
vyrába elektrina, a tá je skutočným 
zdrojom energie pre elektrické 
motory. Hyundai tiež predstavil na 
IAA vo Frankfurte princíp domácej 
elektronabíjačky, pri ktorej je 
primárnym zdrojom elektrickej 
energie opäť vodík. 

Elektrina sa na stánku Hyundai 
dostala aj do pretekárskych áut, 
videli sme športové elektrické auto 
veloster N ETCR, čo je obdoba 
Hyundai i30N. 

zidiel skupiny BMW práve elektrické 
vozidlá. O dva roky predá BMW viac 
ako milión elektrických vozidiel.

Do roku 2023 bude mať BMW 
v portfóliu až 25 elektrifikovaných 
modelov. Polovica z nich bude plne 
elektrická. Popri plne elektric-
kých vozidlách sú plug-in hybridy 
zatiaľ účinným spôsobom trvalo 
udržateľného znižovania emisií. Sú 
vhodným riešením pre zákazní-
kov, ktorí chcú jazdiť v mestách 
bez emisií a zároveň si chcú užiť 
bezproblémovú jazdu pri dlhších 
cestách. Flotilu vozidiel s palivo-
vými článkami spustí BMW v roku 
2022. Na stánku BMW sme pritom 
videli vývojové vozidlo iHydrogen 
NEXT. Z hľadiska elektrických vozi-
diel to boli modely iNEXT a M NEXT. 

značky Opel a ten na ňom dosaho-
val rýchlosti blízko 200 km/h. Malo 
dva priame elektromotory vyrobené 
vo firme Bosch a celkový výkon bol 
120 konských síl. Pohyboval sa na 
špeciálne pripravených pneuma-
tikách. Nabíjačka bola vtedy v Ne-
mecku len jedna, priamo vo fabrike 
Opel. Vo Frankfurte vystavovali 
práve tento kus.

PREHĽAD
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 Tlačovka firmy Lamborghini 
bola napchatá na prasknutie. 
Pôvodne to bol výrobca talianskych 
traktorov, údajne s vysokou spoľah-
livosťou, ďalej vyrábal motory pre 
člny, ale najviac sa preslávil výro-
bou superšportových automobilov. 
Majetkovo patrí Lamborghini pod 
Audi AG. Do Frankfurtu si priviezol 

Porsche konečne ukázalo svoj 
Taycan Turbo S. Je to elektrické 
auto s 800 V batériou, čo je dvoj-
násobok voči bežnému štandar-
du. V režime Overboost dosahuje 
výkon do 560 kW (761 konských 
síl) a dosahuje tak zrýchlenie zo 
zastavenia na 100 km/h za 2,8 
sekundy. Teda podobne ako Sián, Land Rover Defender bol sveto-

vo predstavený súčasne v dvoch 
mestách – vo Frankfurte a v Nitre. 
O nitrianskej premiére sa vedelo 
síce len na Slovensku, ale je jasné, 
že táto novinka sa bude vyrábať 
práve v novom závode u nás. Na 
IAA ukazovali jeho možnosti v te-
réne – konkrétne prekonanie kle-
sania s uhlom takmer 45°. Je to 

Škodovka tiež ukázala hybrid-
né auto. Je to Superb iV, ktoré sa 
vyrába v českom závode Kvasiny. 
Pohonný agregát plug-in hybrid 
modelu SUPERB iV je zložený z ben-
zínového štvorvalca 1.4 TSI a elek-
tromotora. Dosahuje systémový 

skutočnú chuťovku. Jeho nový Sián 
vôbec neznie taliansky, ale dokáže 
urobiť neskutočné zrýchlenie z 0 
na 100 km/h za 2,8 sekundy (na 
špeciálnych pneumatikách). Je 
to hybridné auto a vidieť ho, to je 
zážitok. Vďaka použitiu moderných 
technológií má výborný pomer 
hmotnosti k výkonu. 

ale maximálna je tu „len“
260 km/h. Bežná spotreba je
26,9 kW/100 km, čo je pomerne 
veľa. Vďaka výkonnej batérii je 
však udávaný dojazd 412 km. 
A nabíjačka v Budči pri tomto 
aute konečne bude môcť ísť na plný 
výkon, 350 kW pri nabíjaní Taycan 
naozaj zvládne. aj auto plné moderných technológií 

a ako prvé na diaľku aktualizuje svoj 
softvér, a to bezdrôtovo. Môže byť 
aj v motorickej výbave ako plug-in 
hybrid. Defender je vždy pripravený 
na expedíciu: maximálne užitoč-
né zaťaženie až 900 kg, statické 
zaťaženie strechy až 300 kg, ťažná 
kapacita 3720 kg a hĺbka brodenia 
až 900 mm.

Tému elektromobilov budeme 
naďalej podrobne sledovať, máme 
naplánované testy tých najlepších 
modelov, najbližšie to bude Jaguar 
e-Pace. Osobne sa prikláňame aj 
k štátnej podpore budovania vodí-
kových staníc na Slovensku popri 
podpore predaja elektromobilov 
a nabíjacích staníc.  

maximálny výkon 160 kW (218 k). 
Dojazd s výlučne elektrickým poho-
nom je do 56 kilometrov, v kom-
binácii so spaľovacím motorom 
je celkový dojazd 930 kilometrov. 
Spustenie predaja je naplánované 
na začiatok roka 2020.

SIÁN FKP37 OD 
LAMBORGHINI 
JE ZATIAĽ 
S MAXIMÁLKOU 350 
KM/H NAJRÝCHLEJŠÍ 
PRÍRASTOK V STAJNI 
TOHTO VÝROBCU

PORSCHE TAYCAN 
TURBO S AKO 
ČISTO ELEKTRICKÉ 
ŠPORTOVÉ AUTO

LAND ROVER 
DEFENDER TAKTO 
DEMONŠTROVAL NA 
VÝSTAVNOM STÁNKU 
SVOJE MOŽNOSTI 
PREKONÁVANIA 
TERÉNU

AJ ŠKODOVKA 
POSTUPNE 
PRECHÁDZA 
NA HYBRIDNÉ 
AUTÁ. PRVOU 
LASTOVIČKOU JE 
SUPERB IV
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Téma

neď pri vstupe na stá-
nok Bosch sme si všimli 
elektrický bicykel Per-

formance Line CX. Je mimoriadne 
ľahký s hmotnosťou okolo 17 kg, 
má výkonný motor Bosch Perfor-
mance CX s podporou jazdy do 
340 % sily jazdca. Batéria Bosch 
PowerTube 625 je integrovaná do 
rámu. Tretím Bosch komponen-
tom je počítačový systém Kiox. 
Jeho špecialitou sú jazdy do kop-
ca. Hneď za bicyklom sa nachádzal 
čisto elektrický skúter E-Ludix 
vytvorený v spolupráci so spoloč-
nosťou Peugeot. Je to kompaktný 
skúter do mestského prostredia 

s hmotnosťou len 84 kg, z toho 
batéria váži 9 kg. Srdce skútra, 
teda 3 kW motor, je produktom 
spoločnosti Bosch. 

Jednou z dominánt stánku 
Bosch bola spoločná iniciatíva 
fi riem Bosch a Benteler pri vývoji 
platformy pre elektrické vozidlá. 
Je to platforma optimalizovaná 
na hmotnosť a bezpečnosť. Dá sa 
prispôsobiť podľa želania auto-
mobilky pre viacero typov vozidiel. 
Bosch pritom poskytuje elektrické 
a elektronické komponenty pre 
riadenie vozidla, elektrický pohon, 
posilňovač riadenia a revolučný 
brzdový systém. 

Pre klienta VW spoločnosť 
Bosch vytvorila zaoblené displeje, 
čím umožní tomuto výrobcovi 
vytvoriť nevšedný štýl interié-
ru. Zaoblené displeje majú tiež 
prispieť k pohodliu aj bezpečiu 
posádky. Všimli sme si aj nový typ 
bezpečnostnej kamery, ktorá na 
rozdiel od konkurencie rozpoznáva 
pohyby tváre, žmurkanie očami 
či zatvorenie viečok. Je to nová 
generácia kamery, ktorá lepšie 
rozpoznáva únavu vodiča a posky-
tuje upozornenia. Pozreli sme si aj 
rozpoznávanie prekážok na ceste 

ako sú chodci alebo bicyklisti cez 
nový typ inteligentnej kamery. Na 
ich prítomnosť je vodič včas upo-
zornený a rozpoznávanie vychádza 
aj zo snímania teploty ľudského 
tela. Ďalej Bosch prezentoval aj 
priestorové 3D displeje, ktoré sa 
uplatnia v palubných prístrojoch 
viacerých automobiliek. Na ich 
sledovanie nepotrebujete žiadne 
pomôcky. Bosch prezentoval aj 
svoj prístup k riešeniu automo-
bilov na vodíkový pohon v spolu-
práci so švédskym producentom 
Powercell.  

Na automobilovej výstave IAA sme sa 
bližšie pozreli na to, čo prináša do tejto 
oblasti spoločnosť Bosch. Ako sme zistili, 
je to rozhodujúci dodávateľ komponentov 
pre kľúčové automobilky a orientuje sa 
na bezpečnosť, efektivitu a pohodlie pri 
jazde vo vozidlách. 

Bosch ako 
dodávateľ 
komponentov 
pre moderné 
vozidlá

H

FRANKFURT

ONDREJ MACKO

RIADICA ČASŤ 
AUTONÓMNEHO 
VOZIDLA 
BUDÚCNOSTI
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„Plne automatizované 
parkovanie chce od Boschu 
mnoho automobiliek aj z Ázie. 
K luxusu to nepochybne patrí.“

BOSCH IOT SHUTTLE JE PROTOTYP AUTONÓMNEHO VOZIDLA

AUTONÓMNE PARKOVANIE JE VÝSLEDOK SPOLUPRÁCE 
BOSCH A DAIMLER

Hlavnou hviezdou na výstave 
IAA však bolo autonómne vozidlo 
Bosch IoT Shuttle, ktoré má 
riešiť presun väčšej skupiny ľudí 
v mestskom prostredí. Pohybuje sa 
úplne bez vodiča, je čisto elektric-
ké, so zaistenou bezpečnosťou 
a pohodlím pre cestujúcich. Toto 
vozidlo dokáže rozpoznať svojich 
cestujúcich a pozná cieľ ich cesty. 
Každý z cestujúcich má k dispozícii 
tablet a napr. môže sledovať trasu 
a situáciu v cieli jazdy. Vo vnútri 
je Wi-Fi, cestujúci môžu prená-
šať na spoločný monitor obraz 
zo smartfónu. Pri vystúpení vás 
systém upozorní, ak ste si vo vnútri 
nechali nejaké veci. Poskytuje tiež 

vodičovi vystúpiť z auta na urče-
nom mieste a auto následne samo 
zaparkuje. Bosch vyvinul spôsob, 
ako vozidlo bez vodiča rozpoznáva 
chodcov a ďalšie vozidlá na jeho 
ceste. Teraz je naozaj možné vojsť 
do garáže, vystúpiť a poslať auto 
na parkovacie miesto ťuknutím na 
obrazovku smartfónu. Auto samé 
zaparkuje napr. aj navrchu parko-
vacieho domu. Na požiadanie sa 
auto rovnakým spôsobom vráti do 
východiskového bodu a v aplikácii 
presne oznámi, kde a kedy bude 

informácie o svojom znečistení. 
Bosch v tomto prípade nie je vý-
robcom vozidla, ale je dodávateľom 
väčšiny komponentov zameraných 
na autonómnu prevádzku – radar, 
ultrazvukové snímače, brzdenie 
a elektrický motor. Rovnako dodáva 
aj softvér a komunikačnú infraš-
truktúru pre celý systém. 

Dr. Volkmar Denner, predse-
da predstavenstva spoločnosti 
Robert Bosch GmbH predstavil 
počas tlačovej konferencie aj 
plne automatizované parkovanie 
v špeciálnych priestoroch. To je už 
v každodennej prevádzke v parko-
vacích garážach múzea Merce-
des-Benz v Stuttgarte. Umožňuje 

pripravené na nastúpenie vodiča. 
Ešte v tomto roku sa pritom 

pripravuje asi tucet takýchto 
parkovacích domov. V nasledu-
júcich rokoch môžeme očakávať 
stovky parkovacích domov, ktoré 
budú mať takúto vlastnosť. Bosch 
pracuje na tom, aby inteligentný 
parkovací dom nebol zložitý na 
investície. Snaží sa napr. využiť pri 
tomto parkovaní kamery v jednotli-
vých častiach parkovacieho domu, 
ktoré by investor kvôli bezpečnosti 
aj tak musel kupovať. 

REPORTÁŽ
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PREHĽAD

ONDREJ MACKOCELKOVÝ POHĽAD 
NA NOVÝ IONIQ 
ELECTRIC

CEZ BLUELINK NA DIAĽKU 
ZISTÍTE, AKÝ JE STAV PRI 

NABÍJANÍ BATÉRIE

INTERIÉR V NOVOM IONIQ EVOKUJE 
LUXUSNÉ VYHOTOVENIE

Téma

lne elektrický IONIQ 
Electric má vylepšenú 
akumulátorovú batériu 

s kapacitou 38,3 kW (navyše 36 % 
voči prvej verzii), vďaka čomu má 
predĺžený dojazd až na 311 km 
(podľa WLTP).

Elektromotor dosahuje výkon 
100 kW (136 k) a maximálny krú-
tiaci moment 295 Nm. Okrem toho 
má nový IONIQ Electric integro-
vanú nabíjačku na striedavý prúd 
s väčším výkonom 7,2 kW oproti 
pôvodným 6,6 kW. Na rýchlonabí-
jacej stanici s výkonom 100 kW sa 
nová batéria dá nabiť jednosmer-
ným prúdom na 80 % využiteľnej 
kapacity za 54 minút. 

Vylepšená digitálna 
konektivita
Nový IONIQ je vybavený telematic-
kým systémom Hyundai Bluelink, 
ktorý umožňuje pri elektrickej 
verzii auta pomocou aplikácie na 
diaľku ovládať kúrenie/klimati-
záciu vozidla, ako aj kontrolovať 
a programovať nabíjanie batérie 
pohonu. Pri ostatných verziách 
umožňuje Bluelink vozidlo za-
mknúť alebo odomknúť na diaľku 
pomocou aplikácie v smartfóne. 
BlueLink sa na Slovensku objaví vo 
vozidlách Hyundai v roku 2020.

S novým radom IONIQ uvádza 
Hyundai aj eCall – systém 
automatického volania záchran-
ného dispečingu, aktivovaného 
nafúknutím airbagov. Vodič 
môže eCall ovládať aj manuálne 
tlačidlom na strope kabíny nad 

vnútorným spätným zrkadlom. 
Pri núdzovom volaní systém 
do záchranného dispečingu 
posiela aj dôležité informá-
cie o nehode (identifi káciu 
vozidla, jeho polohu, čas 
nehody, smer jazdy a infor-
mácie o intenzite nárazu 
zo senzorov airbagov). Ak 
si k novému vozidlu IONIQ 

objednáte príplatkový 
navigačný systém AVN, 
získate služby Hyundai 
LIVE Services, predpla-
tené na 5 rokov. 

Tieto zahŕňajú doprav-

Hyundai v Amsterdame ukázal 
nový IONIQ Electric s vylepšeným 
dizajnom, konektivitou 
a elektrickým pohonným 
systémom. 

Hyundai IONIQ
Electric v najnovšej 
verzii

P

vnútorným spätným zrkadlom. 
Pri núdzovom volaní systém 
do záchranného dispečingu 
posiela aj dôležité informá-
cie o nehode (identifi káciu 
vozidla, jeho polohu, čas 
nehody, smer jazdy a infor-
mácie o intenzite nárazu 
zo senzorov airbagov). Ak 
si k novému vozidlu IONIQ 

objednáte príplatkový 

né informácie v reálnom čase, 
správy o počasí, zobrazovanie 
najbližších čerpacích staníc paliva 
aj s cenami, zobrazovanie voľných 
parkovacích miest na uliciach, 
online vyhľadávanie bodov záujmu 
POI, informácie o autorizovaných 
predajcoch/servisoch a informá-
cie o stacionárnych radaroch. 

Okrem funkcií Android Auto 
a Apple CarPlay má systém 
AVN novú funkciu Multi-Blue-
tooth, ktorá umožňuje súčasné 
pripojenie dvoch smartfónov na 
prehrávanie hudby cez Bluetooth 
streaming.

Vylepšený interiér
Štandardný displej LCD na stredo-
vej konzole modelu IONIQ Electric 
s vysokým rozlíšením a uhloprieč-
kou 17,8 cm je vybavený nálado-
vým osvetlením na vizualizáciu 
jednotlivých jazdných režimov. 

Zmenený exteriér
Predný nárazník má v spodnej časti 
strieborný obklad, denné svetlá 
majú antracitové obruby, čo vytvára 
dynamickejší vzhľad. Denné svetlá 
z LED wako aj predné refl ektory 
a zadné skupinové svetlá z LED do-
stali nový dizajn a svetelnú grafi ku. 

CELKOVÝ POHĽAD 

Electric v najnovšej 
verzii
Electric v najnovšej 
verzii
Electric v najnovšej 
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PREHĽAD

VŠETKY 
INFORMÁCIE 

O TOKU ENERGIE MÁTE 
PREHĽADNE NA DISPLEJI

Bezpečnosť predovšetkým
Systém SmartSense počas jazdy 
neustále monitoruje prostredie 
okolo vozidla a pomáha predchá-
dzať nebezpečným situáciám. 
Štandardné vybavenie IONIQ teraz 
zahŕňa protikolízny asistenčný 
systém Front Collision Warning 
a Avoidance Assist s detekciou 
chodcov a cyklistov, výstražný 
systém Driver Attention Warning 
upozorňujúci vodiča na únavu, 
výstražný systém Lane Keeping 
Assist upozorňujúci na neúmy-
selné opustenie jazdného pruhu 
a asistent diaľkových svetiel High 
Beam Assist.

Voliteľným prvkom je asistenčný 
systém na udržiavanie jazdné-
ho pruhu Lane Following Assist 
a systém Intelligent Speed Limit 
Warning, ktorý pomocou prednej 

Prvky zlepšujúce ovládanie
V novom IONIQ Electric je aj 
ovládanie elektrických bŕzd  
prostredníctvom ľavej 
radiacej páčky na 
volante. Môžete tak 
úplne zastaviť vo-
zidlo pritiahnutím 
a podržaním tejto 
páčky bez toho, aby 
ste museli použiť 
brzdový pedál. In-
tenzita rekuperácie 
sa pri dobiehaní bez 
motora vozidla automatic-
ky prispôsobuje sklonu cesty 
a dopravnej situácii. Pribudol 
aj ďalší jazdný režim Eco+, jeho 
nasadením viditeľne znížite spot-
rebu energie. 

Nový IONIQ Electric sa začne 
predávať v septembri 2019, 
o jeho test sme požiadali.

kamery a s informáciami z navigač-
ného systému rozoznáva dopravné 
značky obmedzujúce rýchlosť jazdy, 
ďalej značky zákazu predbiehania 
a zobrazuje ich na displeji. 

Adaptívny tempomat Smart 
Cruise Control (SCC) s funkciou 
Stop & Go využíva predný radarový 
senzor na monitorovanie vozidla 
idúceho vpredu a udržiava vodi-
čom nastavený odstup v rámci 
predvolenej maximálnej rýchlosti. 
Ak vozidlo vpredu zastane, SCC 
automaticky zastaví IONIQ a opäť 
ho rozbehne, keď sa premávka dá 
do pohybu. Nová funkcia Leading 
Vehicle Departure Alert upozorní 
vodiča, keď sa vozidlo idúce vpre-
du opäť rozbehne.

Ďalšími voliteľnými bezpeč-
nostnými systémami sú monito-
rovanie mŕtvych uhlov vonkajších 

spätných zrkadiel 
Blind-Spot Collision 
Warning a asistenčný 
systém na vyparkova-
nie Rear Cross-Traffi  c 
Collision Warning. 

statný mesiac nás veru nenechal vy-
dýchnuť. Boli sme na výstave IFA, z kto-
rej prinášame veľkú reportáž v tomto 

vydaní. Priamo počas IFA sa koná aj odovzdávanie 
prestížnych ocenení medzinárodnej skupiny 
EISA, ktorej sme členmi a náš Ondrej sa na tomto 
podujatí zúčastňuje každý rok. Skúsite ho nájsť na 
skupinovej fotografi i? 
Okrem toho sa u nás diali aj iné zaujímavé veci. 
Natáčali sme naše redakčné promo video, ktoré 
čoskoro nájdete na našom YouTube kanáli TOU-
CHIT. Ak ho ešte neodoberáte, tak rýchlo začnite, 
aby vám nič neuniklo. 
Prinášame vám aj pohľad do zákulisia natáčania 
Ondrejovho sveta, ktorý vyrábame v spolupráci 
s Hospodárskymi novinami. Pozrieť sa môžete aj 
na to, ako Ondrej testoval služby Slovenskej pošty 
a doručovanie do BalíkoBoxu. 

O

NÁJDETE NÁŠHO ONDREJA?

ONDREJ NATÁČA AJ ONDREJOV SVET TESTOVALI SME AJ SLUŽBY SLOVENSKEJ POŠTY

NATÁČANIE REDAKČNÉHO PROMO VIDEA

Z nášho redakčného zákulisia, pretože aj my sme len ľudia

Zo života redakcie
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C E N A  T E S T O V A N É H O  V O Z I D L A 5 0  8 1 1  €

PREHĽAD

MIROSLAV ILLÉŠ

Prvý pohľad 
Základom tohto modelu je kar-
bónový monokok, ktorý je extra 
pevný a zároveň ľahký. V podlahe 
sú umiestnené batériové články 
s celkovou kapacitou 120 Ah. 
Vďaka tomu má i3 nízke ťažisko 
a slušné jazdné vlastnosti. Exteriér 
aj interiér tohto modelu je veľmi 
špecifi cký, až futuristický. Z profi lu 
pôsobí ako objekt z vesmíru, ktorý 
skrášľujú obrovské 20-palcové 
disky so zmiešanými pneumatika-
mi a extra dojem zakončujú zaují-
mavé línie a dvojitý lak karosérie. 

Za pozornosť stojí aj nevšedne 
vyhotovené otváranie dverí. Predné 
sa otvárajú v klasickom smere, ale 
zadné, menšie dvere do protisme-

ru. Pohľad na exteriér ukončíme 
LED svetlami. Tie zadné sú kryté 
skutočným sklom a predné LED 
svetlomety sú aj inteligentné, pri-
čom dokážu tieňovať ostatné autá 
v premávke. Po nahliadnutí do LOFT 
interiéru ihneď spoznáte, že toto 
nie je bežné auto. Jeho vyhotovenie 
je veľmi svojské a plné zaujíma-
vých materiálov, ktoré sú zväčša 
recyklované a tiež recyklovateľné. 
Interiér ponúka veľa praktických 
riešení a hlavne je veľmi priestran-
ný, konkrétne teda vpredu. Zadní 
pasažieri až tak veľa miesta nemajú. 
Pochvalu si zaslúži nielen precízne 
vyhotovenie, ale aj sedadlá, ktoré sú 
dostatočne pohodlné. 

Pohon, dojazd a nabíjanie 
Nové BMW i3 vyzerá takmer rov-
nako ako predchodca, ale zmeny 
predsa len ponúka. Tou najväč-
šou inováciou je vyššia kapacita 
batérie – 42,2 kWh (predchodca 
mal len 33 kWh), čo vo výsledku 
znamená, že na jedno nabitie prej-
dete viac kilometrov. Nový model 

však nemá Range Extender, teda 
integrovaný benzínový generá-
tor, ktorý v prípade potreby dodá 
energiu batériám. To je minulos-
ťou – toto auto nemá s benzí-
nom nič spoločné, ak nenabijete 
baterku, tak si postojíte. BMW i3 
má poháňanú iba zadnú nápravu 
a celkový výkon elektrickej sústavy 

BMW i3 je špecifi ckým typom elektromobilu, ktorý môžeme 
minimálne z pohľadu dizajnu, vypracovania a konštrukcie 
označiť za jedinečný. Dizajn tohto malého auta sa vymyká 
všetkým zaužívaným štandardom a ukazuje, že budúcnosť 
sa dá sčasti pretaviť aj do súčasnosti. 

BMW i3 120 Ah 
Auto budúcnosti 
už v súčasnosti

NADČASOVÉ, ŠPECIFICKÉ A ZAUJÍMAVÉ 
AUTO, KTORÉ VYTŔČA Z RADU 

Téma

C E N A  T E S T O V A N É H O  V O Z I D L A 5 0  8 1 1  €
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„Pre BMW je 
elektrina stále 
dôležitejší zdroj 
energie pre autá. 
Čakáme aj na i3 
s pohonom cez 
palivové články“

predstavuje 170 k/250 Nm, čo 
je dostatok na to, aby z miesta 
na 100 km/h vystrelila za 7,3 
sekundy. Maximálna rýchlosť je 
obmedzená na 150 km/h. Nástup 
elektrického výkonu je okamžitý, 
takže o žiadneho lenivca nejde. Ak 
sa k tomu pridá tuhší podvozok, 
tak máte pocitovo športové auto. 
Kategoricky to však športové auto 
nie je a tvrdší podvozok je aspekt, 
ktorý v tomto prípade viacerým 
ľuďom nevyhovuje. 

Podstatná je však jazda, ktorá 
je v i3 veľmi príjemná, pričom to 
nie je výhradne mestské auto. 
Výrobca udáva maximálny dojazd 
260 km. Túto hodnotu sme pri 
teste nedosiahli, ale 220 km sme 
na jedno nabitie prešli s prehľa-
dom. Priemerná spotreba bola 
okolo 16,4 kWh/100 km a najniž-
šiu sme dosiahli 15,7 kWh/100km. 
Tejto spotrebe napomáhal aj 
jazdný režim EcoPro(+), ktorý 
vás napomína, ak idete rýchlo 

Technologická výbava
Tento model je z pohľadu tech-
nológií veľmi podobný iným BMW. 
Vodič má pred sebou malý displej 
s informáciami o vozidle, rýchlosti 
a asistentoch. V strede palubnej 
dosky je veľký nedotykový LCD 
displej s peknou grafikou, ktorý 
sa ovláda pomocou kruhového 
ovládača s dotykovou plochou 
v stredovej konzole. Tento spôsob 
je rýchly a jednoduchý. Celý systém 
má označenie Connected Drive. 
V ponuke sú okrem kompletného 
prehľadu vozidla aj rôzne aplikácie 
(počasie, správy) a hlavne podpora 
Apple Car Play, ale prostredníc-
tvom Wi-Fi (teda bez kábla). 

a optimalizuje nastavenia vozidla. 
V bežnej prevádzke sme použí-
vali režim Comfort. BMW i3 má aj 
veľmi účinnú rekuperáciu, vďaka 
ktorej dokážete vracať prebytočnú 
energiu z brzdenia do batérií. Čím 
viac predvídate, tým viac rekuperu-
jete a zároveň šetríte brzdy. Počas 
najsilnejšej rekuperácie sa aktivujú 
aj brzdové svetlá. Vďaka efektívnej 
jazde, ktorá nebola extra pomalá, 
sme zvládli trasu Martin - Ružom-
berok - Nitra na jedno nabite. 

Auto sme nabíjali na 50 kWh 
nabíjačkách ZSEdrive, kde trval 
základný proces 45 minút (od 10 
do 80 % kapacity batérie). Posled-
ných 20 % sa nabíja kvôli šetreniu 
batérie pomalšie. V priemere sme 
nabíjali z 15 na 100 % za 1 hodinu 
15 minút. Z domácej 230 V zásuv-
ky budete nabíjať takmer 6 hodín, 
čo je ideálne počas noci. V systé-
me vozidla si môžete nastaviť aj 
čas aktivácie nabíjania, napr. kvôli 
nočnému prúdu. 

Konektivitu zastupuje Bluetooth 
a USB-A/USB-C port. O audio záži-
tok sa stará Hi-Fi zostava Harman/
Kardon. Z hľadiska komfortu za 
najpodstatnejšie považujeme 
bezkľúčové štartovanie a otváranie 
auta, automatickú klimatizáciu, 
vyhrievané sedadlá a miesto pre 
smartfón s bezdrôtovým Qi nabí-
janím. Nenahraditeľné miesto tu 
majú aj asistenčné systémy, ktorých 
základom je proaktívne sledovanie 
okolia vozidla s autonómnym brz-
dením v prípade núdze, adaptívny 
tempomat, akustická ochrana 
chodcov, asistent na jazdu v do-
pravnej zápche a parkovací asistent, 
vrátane zadnej kamery. 

VYPRACOVANIE INTERIÉRU SA NEBUDE KAŽDÉMU PÁČIŤ, AVŠAK JE 
PREVAŽNE EKO, ČO JE DÔLEŽITÉ 

POČAS TESTU SME CHCELI PREVERIŤ, ČI JE BMW 
I3 SKUTOČNE VŠESTRANNÉ. PODARILO SA A MIMO 

MESTA SME STRÁVILI NAJVIAC ČASU 
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PREHĽAD

ONDREJ MACKO

Skútersharing

Ako to funguje?
Predovšetkým musíte mať vodičský 
preukaz skupiny AM, čo znamená, 
že tí, čo majú oprávnenie viesť 
osobné vozidlo, túto podmienku 
spĺňajú. Potrebný minimálny vek 
na jazdu na tomto e-skútri v rámci 
služby Verejný skúter je 18 rokov. 
Ďalej potrebujete mobilný telefón 
s internetom, operačný systém iOS 
alebo Android. Na ňom si nainšta-
lujete aplikáciu ANTIK Smart Way 
a v rámci registrácie odfotíte obe 
strany svojho občianskeho a vodič-
ského preukazu. ANTIK následne 
overí, či spĺňate podmienku vede-
nia vozidla a vaše konto sa stane 
aktívne. Schválenie registrácie 
a platnosti vodičského preukazu 

Spoločnosť Antik pripravuje 
službu VerejnySkuter.sk, cez 
ktorú bude možné si požičať 
elektrický skúter a vďaka nemu 
prekonať starosti s preplnenou 
dopravou. Dostupná bude 
v Košiciach a v Bratislave. 
My sme si ju vyskúšali už 
v predpremiére a prinášame 
naše skúsenosti s ňou. 

Služba 
Verejný 
skúter

Téma

prebieha do 48 hodín (spravidla 
však menej) a je možné tak urobiť 
priamo v aplikácii, ale aj okamžite, 
a to na zákazníckych centrách 
pobočiek ANTIK-u, prípadne tiež 
e-mailom. Tento úkon je potrebné 
urobiť len raz.

Od tejto chvíle si môžete požičať 
elektrický skúter a voziť sa na 
ňom. Počujete dobre, nepotrebu-
jete mať svoju vlastnú ochrannú 
prilbu, čo je však nevyhnutá 
podmienka na vedenie tohto typu 
vozidla. Prilbu totiž nájdete v zad-
nom kufri na skútri. Ten po vybratí 
prilby môžete použiť na prenos 
menšej batožiny, napr. kufrík sa 
sem pohodlne zmestí. 

Čo to stojí?
Minimálna výška kreditu na vašom 
konte v dobe požičania skútra je 1 
euro. Kredit sa dobíja v minimálnej 
hodnote 10 eur. Pred prvým po-
užitím služby je potrebné uhradiť 
depozit vo výške 80 eur (klienti fir-
my ANTIK platia len 40 eur). Jazda 
je spoplatnená sumou 0,15 eura 
za minútu jazdy, pre súčasných 
klientov firmy ANTIK je to len 0,10 
eura za minútu jazdy. Platba sa 
teda riadi minútovou tarifikáciou.

Za prevádzku skútra ste zod-
povední sami, prípadne pokuty 
vystavené v rámci objektívnej 
zodpovednosti sa v rámci zmluvy 
prenesú na vás. 

Ako presne to funguje?
Skúter nájdete odstavený v rámci 
mesta, vyhľadať sa dá aj pomocou 
mobilnej aplikácie. Keď skúter 
nájdete, použijete na mobilnej 
aplikácii funkciu načítať QR kód. 
Tento sa nachádza v prednej 
a v zadnej časti motorky, vyberiete 
si pohodlnejšiu možnosť. Ak nie je 
skúter rezervovaný, dostanete in-
formáciu, aký je jeho aktuálny stav 
a môžete ho „naštartovať“. Štart 
tu znamená, že sa objavia infor-
mácie na palubnom displeji, otvorí 
sa kufor s prilbou a po stlačení 
príslušného tlačidla sa na displeji 
objaví zelený nápis Ready a vy po 
„pridaní plynu“ môžete vyraziť na 
jazdu. Pozor na to, že skúter Super 
SOCO CUX má pomerne výrazné 
zrýchlenie. 

PRILBA SA NACHÁDZA
V KUFRI SKÚTRA

Pozrite si aj 
video, kde sme 

názorne ukázali, 
ako to celé 

funguje. 

V APLIKÁCII SI NÁJDETE 
A POŽIČIATE SKÚTER
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Technické parametre 
skútra
Výkon motora je 2 kW, maximálka 
je podľa výrobcu 45 km/h, ale dole 
kopcom idete rýchlejšie. Dojazd je 
od 55 do 65 km, podľa poveter-
nostných podmienok, profilu trate, 
rýchlosti a hmotnosti jazdca. Doba 
nabíjania batérie je do 6,5 hodiny. 

Kde sa dá jazdiť? 
Jazdiť môžete kdekoľvek potre-
bujete, po skončení jazdy treba 
zaparkovať v rámci zóny vyznače-
nej v aplikácii, a to na vhodnom, 
verejne dostupnom a viditeľnom 
mieste. Skúter nesmie zavadzať 
na chodníku ani zasahovať do 
verejnej zelene či blokovať cestu. 
Jednoducho povedané, ďalší použí-
vateľ sa musí k nemu dostať bez 
problémov a ľahko si ho zapožičať. 
Podmienkou na odovzdanie skútra 
je aj internet v mieste parkovania, 
váš mobil teda musí byť aj v dobe 
odovzdania nabitý. Práve preto sa 
na skútri nachádza aj USB port na 
nabíjanie, príslušný kábel však mu-
síte mať vlastný. Ak sa dostanete 
mimo vyhradenej zóny, dostanete 
o tom notifikáciu do aplikácie.

Chcem skúter 
zaparkovať a neskôr ho 
ďalej používať
Áno, to sa dá, počíta sa so 
situáciou, že sa niekam dove-
ziete, tam niečo urobíte a ďalej 
pokračujete v jazde. Ak skúter 
fyzicky zaparkujete, uložíte do 
kufra prilbu a v aplikácii dáte povel 
na parkovanie, platíte sumu podľa 
počtu minút parkovania. Výnimkou 
je, ak parkujete a súčasne batériu 
dobíjate. Vtedy sa čas na platbu 
zastaví. Podmienkou je, že kapa-
cita batérie musí byť menšia ako 
99 % a súčasne takéto parkovanie 
nesmie trvať dlhšie ako 10 hodín. 
Počas toho, ako je skúter zapar-
kovaný, nemôže si ho požičať iný 
používateľ služby Verejný skúter. 

Pri vrátení musí byť prilba 
umiestnená do kufra a byť pripo-
jená na kábel. Práve to aplikácii 
potvrdzuje, že je skutočne tam. 
Rovnako v aplikácii potvrdzujete, 
že v kufri sa stále nachádza tech-
nický preukaz, biela karta, karta 
prvej pomoci a napájací kábel.

Problémy s poškodením
Po finálnom zaparkovaní môžete 
skúter odfotiť z oboch strán, aby 
ste sa tak vyhli možným prob-
lémom, ak by sa neskôr skúter 
poškodil a nebolo by jasné, kto 
poškodenie spôsobil. Poškodenie 
skútra treba hlásiť prevádzkova-
teľovi, ľahko sa to dá cez aplikáciu. 
Ak objavíte e-skúter, ktorý má vi-
diteľnú poruchu, môžete o tom dať 
vedieť cez aplikáciu ako servisné 
hlásenie. Pomôžete tak prevádz-
kovateľovi, ale aj sami sebe. 

Každý e-skúter je monitorovaný 
GPS jednotkou na určenie jeho 
polohy a tiež spojený cez GSM sieť 
s centrálou ANTIK-u pre potrebu 
vypočítania doby jazdy a násled-
ného spoplatnenia. Ak pohnete 
skútrom bez zapožičania, vyvolá 
to alarm. Jednak zvukový, skúter 
aj sám brzdí a tiež sa táto situácia 
hlási prevádzkovateľovi. 

Kde sa dá e-skúter 
vrátiť?
Skúter je možné vrátiť po skončení 
jazdy do nabíjacej stanice ozna-
čenej logom Antik v rámci mesta 
a takéto vrátenie je bezplatné. 

Ak vrátite e-skúter v definova-
nej zóne vrátenia v rámci mesta 
a stav batérie bude pod 80 %, 
zaplatíte poplatok podľa cenníka 
za výmenu batérie. V prípade, že 
vrátite e-skúter a batéria bude 
nabitá nad 80 %, vrátenie je bez-
platné. Najdrahšie je to v prípade, 
že vrátite e-skúter mimo defino-
vanej zóny v rámci mesta a navyše 
bude batéria nabitá na menej ako 
80 %. Vtedy zaplatíte poplatok za 
nabitie, ale aj za premiestnenie 
podľa cenníka. Zaparkovanie mimo 
oblasti použitia – daného mesta 
nie je dovolené a bude penalizova-
né pokutou podľa cenníka.

Nabíjať sa dá kdekoľvek je 
dostupná 230 V zásuvka. ANTIK 
buduje aj sieť nabíjačiek v rámci 
podporovaných miest, kde budú 
nabíjacie zásuvky. Na tie sa bude 
dať pripojiť a potom zaplatiť podľa 
objemu odobratej energie. 

Reálne skúsenosti 
z prevádzky
Jazda na tomto skútri je veľmi 
pohodlná, príjemná, tichá a bez 
emisií. Skúter má nevšedný dizajn, 
ktorý sme v rámci redakcie pome-
novali „lienka“. Ako celok služba 
pôsobí dotiahnutým dojmom, 
veď ANTIK má už dosť skúseností 
s požičiavaním bicyklov, aj keď za-
tiaľ len na východnom Slovensku. 

Skúter je prispôsobený na odve-
zenie dvoch pasažierov, ale to už vô-
bec nie je o pohodlí. Navyše, druhú 
prilbu ako súčasť služby nemáte, 
teda musíte mať vlastnú. Ak nemáte 
skúsenosti s jazdou na skútri tak 
vám radíme, aby ste mali vždy na 
sebe rukavice a hodí sa aj vhodné 
oblečenie. Pokojne môže začať 
pršať a v tomto prípade musíte byť 
na jazdu pripravení oblečením aj 
spôsobom jazdy. Žiadne nakláňanie 
na mokrých dlažobných kockách, 
inak si to budete dlho pamätať. 
Policajná hliadka nie je problém, ak 
ste nič neporušili. V kufri sú všetky 
potrebné doklady ako aj poistenie. 
Vždy si pri požičaní skontrolujte, či 
tam doklady sú, za jazdu bez do-
kladov nesiete zodpovednosť sami. 
Celkovo hodnotíme službu pozitívne 
a tešíme sa na jej využívanie. 

PREHĽADNÉ INFORMÁCIE 
MÁTE NA DISPLEJI

SEM SA BEŽNE 
NEDOSTANETE. BATÉRIA 

JE POD SEDLOM A JE 
TU SCHOVANÁ AJ 

NABÍJAČKA

TEST
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ROMAN KADLEC

Waze
Navigáciu Waze pravdepodobne 
netreba nikomu predstavovať, 
patrí medzi najobľúbenejšie služby 
svojho druhu. Aj napriek tomu 
sme ju do nášho zoznamu zaradili. 
Waze je navigačná aplikácia, ktorá 
vyžaduje pripojenie do internetu 
za účelom sťahovania mapových 
podkladov a tiež aj pre poskyto-
vanie údajov o cestnej premávke 
v reálnom čase. 

Hlavná výhoda tejto aplikácie 
spočíva v tom, že ju používa veľké 
množstvo používateľov a Waze 
vďaka tomu dokáže upozorniť 
na zápchy alebo obmedzenia na 
cestách. Používatelia tiež môžu 
manuálne nahlasovať policajné 
hliadky, nehody, výtlky a ďalšie 
špecifi cké udalosti na ceste.

Aplikáciu Waze sa oplatí mať 
v telefóne nainštalovanú, aj pokiaľ 
nepotrebujete navigáciu po známych 
cestách. Pred odjazdom, ale aj počas 
jazdy si tak môžete rýchlo skontro-
lovať dopravnú situáciu a aplikáciu 
následne vypnúť. Niekedy to môže 
pomôcť vyhnúť sa zápcham.  

Sygic
Ak preferujete tradičné navigačné 
aplikácie s možnosťou ukladať si 
mapové podklady do zariadenia, 
potom dáte pred Waze prednosť 
slovenskej navigácii Sygic. Tá sa 
za posledné roky výrazne zlepšila 
a priniesla viacero nových funkcií. 
Sygic tiež ponúka informácie 
o cestnej premávke v reálnom 
čase, tie však vyhodnocuje po-
mocou externých dát. V praxi to 
znamená, že Sygic môže o aktuál-
nej situácii na cestách informovať 
lepšie ako Waze v lokalitách, kde 
Waze nie je veľmi používaný.

Sygic má vo svojom portfóliu 
viacero aplikácií. Sygic GPS Na-
vigation & Maps je navigácia pre 
bežných používateľov a je určená 
na používanie priamo na obrazov-
ke smartfónu. Sygic Car Connec-
ted Navigácia je aplikácia, ktorá 
umožňuje pripojenie k palubnému 
počítaču vybraných značiek áut. 
Sygic Truck GPS Navigation je 
špeciálna verzia aplikácie Sygic, 
ktorá je navrhnutá pre kamióny.

Vybrali sme pre vás mobilné aplikácie, ktoré uľahčia 
život všetkým šoférom a motoristom. 

Aplikácie pre motoristov

Fuelio
Fuelio je praktická aplikácia, do 
ktorej si môžete značiť náklady na 
vaše auto. Je to v podstate denník 
pre vaše vozidlo, pomocou ktorého 
budete mať prehľad o prejde-
ných kilometroch, jednotlivých 
jazdách, spotrebe paliva a ďalších 
nákladoch.

Fuelio tiež ponúka praktickú 
funkciu na vyhľadávanie čerpacích 
staníc v okolí. Vyberať si môžete 
podľa ceny či hodnotení ostatnými 
používateľmi a k dispozícii máte 
aj informáciu o priemernej cene 
paliva. Aplikácia vám zo zadaných 
údajov vytvorí prehľadnú štatistiku 
a grafy, takže si môžete skontrolo-
vať mesačné náklady na prevádz-
ku a údržbu vášho auta, náklady 
na kilometer a ďalšie údaje.

Fuelio ponúka prehľadné roz-
hranie a možnosť zálohovať vaše 
údaje na Dropbox či do služby 
Disk Google. Pridanou hodnotou je 
fakt, že aplikácia je úplne zadarmo 
a neobsahuje ani reklamy. Bez 
platenia tak máte prístup k všet-
kým funkciám.

Drivvo
Drivvo má prakticky totožnú 
funkcionalitu ako Fuelio. Táto 
aplikácia obsahuje reklamy 
a ponúka aj prémiovú verziu za 
poplatok 6 eur ročne. V porovnaní 
s aplikáciou Fuelio však ponú-
ka o niečo elegantnejší dizajn 
používateľského rozhrania, ktorý 
môže niekomu vyhovovať viac. Ak 
vám teda z ľubovoľného dôvodu 
nevyhovuje Fuelio, vyskúšajte 
Drivvo. A naopak.

Na aplikácii oceňujeme najmä 
jednoduché a prehľadné rozhra-
nie. To je rozdelené do niekoľkých 
obrazoviek a umožňuje záznam 
príjmov, servisných výdavkov 
a nákladov na palivo. Taktiež si 
môžete značiť trasy, ktoré ste 
absolvovali v aute a vytvoriť 
si pripomienku – napríklad na 
servisné úkony alebo na STK. 
Ako sme už spomenuli, rovnaké 
funkcie nájdete aj vo Fuelio, avšak 
Drivvo môže byť pre používateľov 
spočiatku prehľadnejší. V tejto 
aplikácii sa rýchlejšie zorientujete 
po prvom spustení.

ZSE Drive
Ak máte elektromobil alebo hybrid, 
potom oceníte aktuálnu online 
databázu nabíjacích staníc. A prá-
ve tú ponúka aplikácia ZSE Drive. 
Okrem informácií o lokalitách 
okolitých staníc obsahuje aj údaje 
o ich dostupnosti či obsadenosti.

ZSE Drive ponúka prehľad o sieti 
nabíjacích staníc ZSE na úze-
mí Slovenskej republiky. Okrem 
aktuálneho stavu nabíjania si tiež 
môžete skontrolovať vašu históriu.

Téma

Eznamka
Aplikácia Eznamka umožňuje rých-
ly nákup elektronických diaľničných 
známok, ktoré sú platné na území 
Slovenska. Túto aplikáciu a nákup 
známky môžu využiť nielen Slováci, 
ale aj zahraniční turisti. Aplikácia 
tiež umožňuje kontrolu časovej 
platnosti existujúcej známky či po-
danie reklamácie alebo sťažnosti. 
Cez aplikáciu si môžete zakúpiť 
10-dňovú, 30-dňovú alebo ročnú 
diaľničnú známku. 
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Autoškola
Aplikácia Autoškola obsahuje 
35 testov pre skupiny A,B a 25 
testov pre skupiny C, D, T. Testy 
môžete riešiť v rámci prípravy na 
teoretickú skúšku v autoškole, ale 
aplikáciu si tiež môžete stiahnuť 
za tým účelom, aby ste si oživili 
teoretické vedomosti.

V obchode s aplikáciami nájdete 
niekoľko aplikácií pre autoškolu, 
v prípade nami zvolenej (viď. logo) 
oceňujeme moderný dizajn a pek-
né používateľské rozhranie. Apli-
kácia vás upozorní na nesprávne 
odpovede, problematické otázky si 
môžete uložiť aj na neskôr. 

Praktickými funkciami sú 
zoznam dopravných značiek aj 
s ich popisom a plánovač jázd, 
ktorý môžete oceniť počas kurzu 
v autoškole. 

Xmarton
Xmarton je systém ako z obyčaj-
ného auta urobiť super inteli-
gentné. Po jeho inštalácii budete 
môcť auto na diaľku odomknúť či 
zamknúť, ale takisto aj umožniť 
jazdiť niekomu, kto nemá kľúčik. 
TO je vhodné napr. pre väčšie fi r-
my, ktoré majú vozový park a vo-
zidlá sa prideľujú vodičom. Odpadá 
problém s hľadaním správneho 
kľúča. Na diaľku cez mobil tiež 
umožňuje Xmarton zablikať sme-
rovkami alebo zatrúbiť. Môžete 
sa k k autu aj nechať navigovať 
a Xmarton je tak ideálny zabezpe-
čovací systém. Polohu auta viete 
v každej situácii nájsť na mape. 
Na ovládanie auta sa využíva buď 
Bluetooth pripojenie (ak ste pri 
ňom) alebo internet (ak ste mimo 
neho). Xmarton tak môžete použiť 
napr. na krátkodobé otvorenie auta 
na diaľku, ak vám niekto potrebuje 
uložiť do neho zásielku alebo ju 
z auta zobrať. Takisto môžete aj 
dlhodobo zablokovať štartovanie. 

K automobilu sa môže dostať via-
cero používateľov, ktorých si sami 
určite. Nemusíte im dávať kľúče od 
auta, využijete mobilnú aplikáciu. 
Auto takisto automaticky rozpozná 
vodiča a vedie sa aj prevádzkový 
denník, ktorý obsahuje realizované 
trasy ako aj tankovanie vozidla. 

Pomoc na diaľnici
Praktická aplikácia, ktorú využije-
te, ak jazdíte aj po diaľnici. Obsa-
huje niekoľko častí, tou najdôle-
žitejšou sú dopravné informácie. 
Môžete si skontrolovať aktuálne 
obmedzenia na slovenských diaľ-
niciach a aj ich časovú platnosť.

Aplikácia tiež automaticky určí 
vašu aktuálnu polohu a umožňuje 
rýchlo zavolať diaľničnú patrolu. 
Tej nemusíte defi novať svoju polo-
hu, automaticky sa použijú údaje 
z aplikácie. Súčasťou aplikácie 
Pomoc na diaľnici je aj odkaz na 
Zelenú vlnu, ktorú si môžete vypo-
čuť bez nutnosti otvárať webový 
prehliadač alebo ďalšiu aplikáciu. 
Taktiež si môžete zadať vašu trasu 
a nechať si zobraziť informácie, 
ktoré sa jej priamo týkajú.

Pomoc na diaľnici obsahuje aj 
prístup ku kamerám na cestách 
a odpočívadlách a informácie 
o miestach, kde si môžete od-
dýchnuť a tiež aj miestach, ktoré 
sa oplatí navštíviť z turistického 
hľadiska. 

155.sk
Aplikácia 155.sk zjednodušuje 
kontakt s tiesňovou linkou 155 
a okrem iného dokáže lokalizovať 
miesto, kde sa nachádzate. Je to 
užitočná funkcia, nakoľko v prípade 
nehody môžete byť v strese a čias-
točne aj dezorientovaný alebo 
jednoducho nebudete vedieť určiť 
svoju lokalitu. Nepočujúcim takisto 
umožňuje zaslať núdzovú správu.

Aplikácia 155.sk funguje na 
celom území SR. Zavolať na ties-
ňovú linku môžete 4-sekundovým 
stlačením veľkej červenej ikony 
so slúchadlom. Netreba zadávať 
žiadne telefónne číslo. Do apli-
kácie si môžete zadať informácie 
o vašom zdravotnom stave, ako sú 
prípadné alergie, cukrovka, vysoký 
tlak atď. Všetky tieto informácie sa 
okamžite zobrazia aj operátorom 
na tiesňovej linke, čo môže zjed-
nodušiť celý proces komunikácie. 
A pokiaľ aplikácii udelíte prístup 
k GPS, operátorom sa zobrazí aj 
vaša aktuálna lokalita.

Aplikácia tiež obsahuje prak-
tické informácie o prvej pomoci, 
rýchly kontakt na Horskú záchran-
nú službu, zoznam nemocníc 
a ďalšie čísla na tiesňové linky. 
V rámci vyplnenia profi lu použí-
vateľa je potrebné overiť svoje te-
lefónne číslo. Následne si môžete 
pridať kontaktné osoby, ktoré do-
stanú e-mail s informáciou o tom, 
že ste kontaktovali tiesňovú linku 

155. A hoci aplikácia priamo 
nesúvisí s riadením alebo správou 
vozidla, môže pomôcť zachrániť 
život počas jazdenia.

PREHĽAD

Ideme vlakom
Ak vás pravidelne pri dochádzaní 
autom do práce zdržujú koló-
ny, možno by nebolo na škodu 
vyskúšať alternatívny spôsob 
dopravy. Aplikácia Ideme vlakom je 
ofi ciálnou aplikáciou Slovenského 
národného dopravcu a uľahčuje 
hľadanie vlakov a tiež aj nákup 
cestovných dokladov.

Časté trasy si môžete uložiť 
medzi obľúbené a zakúpený lístok 
si môžete pozrieť aj offl  ine.

Akojenatomstrečno
Akojenatomstrečno je v jadre veľ-
mi jednoduchá aplikácia. Oceníte 
ju, ak často chodíte okolo Strečna. 
Aplikácia totiž obsahuje informá-
cie o aktuálnom zdržaní v smere 
do Martina a do Žiliny. Stav aktuál-
neho zdržania môžete jednoducho 
zmeniť priamo z aplikácie.
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P R E H Ľ A D

MICHAL REITER

Nemusíte všade chodiť autom. Na stránke www.slovakrail.sk/sk/autovlak.html 
sa dozviete, ako môže auto cestovať s vami na druhý koniec Slovenska 
a vy si zároveň oddýchnete. Priamo na stránke si môžete zakúpiť lístok 
a informovať sa o všetkých náležitostiach s touto formou dopravy. Na 
cestách do zahraničia nájdete informácie o tomto spôsobe prepravy na 
stránkach www.eurail.com, www.europeanrailguide.com alebo naprí-
klad www.nightjet.com patriaci rakúskym železniciam.

Americký magazín www.roadandtrack.com vám ukáže nielen crash-
testy áut, ale aj rôzne pohľady zo sveta automobilov. Nájdete tu premeny 
áut na nepoznanie, farebné variácie, ktoré ste ešte nevideli, testy z okru-
hov a mnoho ďalšieho. Napríklad prehliadku najluxusnejších áut sveta. 
Prezradíme, že aj BMW si v tomto rebríčku našlo svoju pozíciu. A dokonca 
zistíte, že na výletných lodiach nie sú len bazény, ale aj motokárové dráhy.

Cestovanie autom môžete využiť aj trochu 
inak. Mnohí si autovlak vyskúšali, iní ešte 
len zvažujú. Hneď úvodom sme pre vás 
vybrali stránky, ktoré vám o tom povedia 
viac. Nechýbajú weby s tipmi a námetmi na 
opravy, prehliadkou luxusných vozidiel sveta, 
ale aj magazíny s testami áut. Dopĺňame aj 
tipy k problematike elektromobilov.

Na štyroch 
kolesách

Surfujeme na internete

Téma

Keď už sme pri tých motokárach, na webe www.slovenskycestovatel.sk 
v sekcii Motokárové dráhy nájdete zoznam motokárových dráh na Slo-
vensku. Nie všetky sú v Bratislave a Košiciach. Možno máte aj vy jednu 
v meste a ani o tom neviete.

Pre domácich majstrov a kutilov, ktorí si chcú auto vylepšiť podľa seba 
a zaujímajú sa o to, ako veci fungujú, je tu hneď niekoľko webov. Odpo-
rúčame www.howacarworks.com, kde nájdete videokurzy zamerané 
na rozbor hlavných súčastí auta. Zadarmo to nebude, ale znalostného 
materiálu je tu dostatok. Server www.axleaddict.com je plný rôznych 
návodov a odporúčaní od používateľov. Taký „blšák“ s tipmi priamo od 
zdroja. Je zaujímavé, koľko námetov tu nájdete, možno ich využijete aj 
vy. A nechýba niečo z nášho kraja. Návody na všemožné autá, ktoré boli 
kedy vyrobené, nájdete na webe manualy.autooo.eu/sk.

Magazín na webe www.thetruthaboutcars.com je typickým 
automagazínom a je poriadne rozsiahly. Naše slovenské máte možno 
už prečítané a tu nájdete inšpirácie až až. Napríklad aj to, ako sa na 
opačnej strane pologule pozerajú na elektromobily, aké sú emisné 
štandardy v USA a prečo nie všetky štáty s nimi súhlasia. Takisto sú tu 
recenzie a zásoba videí.

Keby ste náhodou nehľadali námet na čítanie o autách, ale stav 
vášho odcudzeného auta, stránka Ministerstva vnútra by vám mohla 
pomôcť (www.minv.sk/?odcudzene-mot-vozidla).

Zaujímate sa o elektrické autá, no ich kúpou si nie ste istí? Na 
webe www.kdenabijat.sk zistíte, čo potrebujete na to, aby ste si na-
bili auto vo vašej domácnosti. Tiež ale aj informácie o verejných na-
bíjačkách. V tejto súvislosti je pekne spravená implementácia webu 
www.nabky.com do máp od Googlu. Nájdete tu polohy nabíjačiek 
rôznych typov v Čechách aj na Slovensku, v Maďarsku a Chorvátsku.
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  TOUCHIT       

BEST Niektorí z nás sú pravidelní 
šoféri a niektorí sa ocitáme iba 
v úlohách spolujazdcov. To však 
nemení nič na tom, že máme 
pre vás zopár tipov na produkty, 
ktoré oceníte najmä v aute.
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c e n a 1 8 , 9 0  €

Držiak pre mobil 
aj tablet

Mobil je môj nevyhnutný prostriedok na 
cestách autom. Moja špecifi cká situácia 
je v tom, že mám vždy iný mobil a vždy 
iné auto. Na to, aby som mohol mať 
pripevnený mobil pevne, som hľadal 
spoľahlivé univerzálne riešenie. Takým 
je Scosche MagicMount s umiestnením 
na čelné sklo. Používa magnetický mon-
tážny systém na pohodlné upevnenie 
inteligentných telefónov, ale aj iných 
mobilných zariadení. Stačí priblížiť za-
riadenia k magnetickému povrchu, a ten 
okamžite a bezpečne pritiahne telefón 
alebo tablet. Na kovové telefóny to fun-
guje bez samolepky, pri iných ju treba 
prilepiť. V balení nájdete dve magnetické 
samolepky MagicPlate, jednu pre telefón 
a druhú pre tablet. Ak chcete, pomo-
cou lepiacej podložky si môžete držiak 
prichytiť aj na palubnú dosku.

Ondrej

1

c e n a 1 1  €

Bezpečnostná 
baterka 3 v 1

Keď som si kupoval svoje prvé auto, 
zakúpil som si Safety Torch 3 in 1 od 
talianskej fi rmy Lampa. Je to veľmi 
pevná kovová tyčka, ktorá je z jednej 
strany silnou baterkou a z druhej strany 
ostrým bodcom na prerazenie auto-
skla. Bodec sa dá odskrutkovať a pod 
ním je ostré véčko, ktoré zaseknete do 
bezpečnostného pásu a prerežete ho 
jedným šmahom. Perfektná vec pre prí-
pad nehody. Súčasťou je puzdro, ktoré 
ideálne upevníte na pravý bok svojej 
sedačky. V prípade nehody sa načiah-
nete rukou, vytiahnete ho a použijete. 
Vzhľadom na pevnosť konštrukcie a jed-
noduchosť predpokladám, že ho budem 
mať aj vo svojich nasledujúcich autách 
po mnoho dekád. Až sa zdráham uveriť, 
aké lacné to bolo.

Fero

2

c e n a 3 4 , 9 9  €

Autonabíjačka Huawei 
CP37 SuperCharge

Keďže používam smartfóny Huawei, 
v aute občas využívam autonabíjač-
ku, ktorá umožňuje rýchle nabíjanie 
SuperCharge. V obchodoch nájdete dva 
modely originálnych Huawei nabíjačiek 
do auta s podporou tejto technológie, 
pričom model CP37 je novší a podporuje 
nabíjanie s výkonom až 40 W. V porov-
naní s bežnou autonabíjačkou, ktorá má 
výkon 10 W, je rozdiel citeľný, a to aj po-
čas krátkej jazdy. Niektoré autonabíjačky 
vám telefón iba udržia pri živote, avšak 
v tomto prípade získate v priebehu 20 - 
30 minút dostatok energie, aby telefón 
vydržal fungovať počas zvyšku dňa. 
Párkrát som to už v minulosti ocenil.

Roman

3

cestách autom. Moja špecifi cká situácia 

1
1

2

3



c e n a 2 5  €
c e n a 3 5  €

c e n a 2 5  €

IT BEST
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Tomáš

4
Miro

5

Mišo

6

Autovysávač 
s kompresorom

Ak jazdím mimo Bratislavy, využívam auto 
pomerne často. Je pre mňa druhou obý-
vačkou. Vo všeobecnosti mám totiž veľmi 
rád čistotu a poriadok všade, vrátane auta. 
Navyše interiér toho môjho je celý béžový. 
Keďže nie vždy mám čas chodiť vysávať 
auto na umyvárku, kúpil som si autovysá-
vač do autozásuvky. Je malý a kompaktný 
a prekvapí vás svojím výkonom. Dokáže 
auto naozaj dobre povysávať, dokonca 
aj ťažké kamienky. Pravdou je však, že ja 
interiér nikdy nemám extrémne špinavý, 
čiže nepredpokladám, že ak pracujete na 
stavbe, že vám tento vysávač bude stačiť. 
Jeho výhodou sú aj doplnkové nadstavce 
a funkcia kompresora, ktorá sa zíde, keď 
potrebujete dofúkať kolesá na aute, bicyk-
li, či nafúknuť loptu, alebo nafukovačku.

Smartfón a kvalitný 
nabíjací kábel

Už roky trávim za volantom veľmi veľa 
času, pričom som vyskúšal a vystriedal 
rôzne pomôcky a zaujímavosti, ktoré sú 
nejakým spôsobom nápomocné alebo 
mi cestu v aute spríjemňujú. V posled-
nom čase som si však uvedomil, že 
jediný produkt, ktorý využívam neustále 
a aktívne je smartfón. Keďže testujem 
autá, tak nie je priestor do nich nanosiť 
XY zariadení a inštalovať ich. Smartfón je 
jedinečný a multifunkčný produkt, ktorý 
mám stále po ruke. Podstatou sú však 
jeho aplikácie, ktoré mi veľmi pomáha-
jú – pre mňa sú nevyhnutnosťou Google 
Mapy a hneď za nimi nasleduje Waze. 
Navigačné aplikácie sú síce dobrým 
pomocníkom, ale aj žrútom batérie, takže 
nezabudnite na nabíjací kábel, ktorý by 
ste mali mať v každom aute. Ideálne taký, 
ktorý je odolný a kompatibilný s rôznymi 
zariadeniami, napr. NOMAD Universal 
Cable. Viete ako to je, mať zdroj energie 
je fajn, ale ak nemáte prepojovací kábel, 
tak vám je na nič. 

Trojuholník

Toto je doplnok, ktorý sa vám zíde, keď 
sa niečo pokazí. Výstražný trojuhol-
ník síce v aute máte, avšak tento má 
podstatnú funkcionalitu navyše. Má dva 
spôsoby osvetlenia. Využiť môžete tro-
jicu LED svetiel na osvietenie priestoru 
alebo zapnúť výstražné červené osvetle-
nie trojuholníkovej časti. Je skladací na 
rôzne polohy až do 180°. Nabíja sa cez 
USB port a zároveň umožňuje nabíjať 
aj iné zariadenia. V prípade potreby 
tak o kúsok nabije aj váš smartfón. 
V závislosti od režimu osvetlenia vydržia 
vymeniteľné nabíjacie batérie 2 - 10 
hodín napájania.

4

5

6



Hard

Slúchadlové 
novinky

Zvukovo bohaté posledné mesiace pri-
niesli viacero noviniek a my sme tak pre 
vás vyskúšali šesť slúchadiel. Na redakč-
nom stole a na ušiach sme mali slú-
chadlá rôznych kategórií. Z nášho výberu 
si budete vedieť vybrať. Letmý pohľad 
do tabuľky prezradí, že sme testovali 
kvalitnejšie kúsky. Žiadne slúchadlá sa 
nedostali pod 3-bodové hodnotenie. 
Nuž, to sa ale prejavilo aj na cene.

ýrobcovia prinášajú nové technológie 
do slúchadiel tak, aby zlepšili hudob-
nú reprodukciu alebo praktickosť ich 

používania. Jedno nám ale prekáža. Až na vý-
nimky je tu len pomalé nabíjanie. Rozumieme, že 
slúchadlá ako JBL Live400BT vydržia 24 hodín 
prehrávania hudby. Nabíjať ich ale dve hodiny 
sa nám zdá pomalé a s tým by mali výrobcovia 
niečo robiť. Funkcia rýchleho nabíjania na dve 
či štyri hodiny počúvania je taká náplasť. My už 
teraz netrpezlivo čakáme na to, kedy sa rýchle 
nabíjanie na plnú kapacitu prenesie zo sveta 
smartfónov aj do hudobného sveta.

- Nemajú ANC

c e n a 99 €

+ Skutočne praktické slúchadlá
+ Nabíjanie aj cez smartfón z USB-C
+ Rýchle vypnutie a obnovenie spojenia
+ Hudobný prejav

Huawei FreeLace

T E S T

MICHAL REITER

V

Testovali sme

kón“. Ideálne na nosenie na krku. 
Štuple majú magnetické zapínanie 
a vypínanie. Stačí slúchadlá spojiť 
o seba a vypnú sa. Prepojenie 
cez Bluetooth 5.0 garantuje 
rýchle obnovenia spojenia, ak 
máte podporovaný smartfón. Ak 
nie, nemusíte sa ničoho obávať, 
dobre kompatibilné sú aj s verziou 
Bluetooth 4.2. Vyskúšali sme si to 
na viacerých smartfónoch.

Zaujímavosťou je však ich 
spôsob pripojenia a nabíjania. Pri-
pojenie k smartfónu s rozhraním 
EMUI 9.1 (Huawei alebo Honor) 
sa automaticky nastaví vďaka 
integrácii so vstavanou funkciou 
HiPair. Po odpojení ich môžete po-
užívať ako už spárované slúchadlá 
s Bluetooth. Konektor USB-C je v 
oddeliteľnej časti slúchadiel. Takto 
sú vlastne určené na nabíjanie. V 
balení je potom redukcia, aby ste 
slúchadlá nabili aj cez klasický 
USB-A port. Nám sa tento spôsob 
pozdával, reálne sme mali vždy 
dostatok energie, aby sme ich 
nabili aspoň na pár hodín prehrá-
vania priamo zo smartfónu.

Smartfón Huawei alebo Honor 
vôbec nepotrebujete, ani na páro-
vanie ani na nabíjanie. Slúchadlá sa 
dajú spárovať klasicky prepnutím 
do párovacieho režimu a vyhľada-
nia. Kovové prvky sú dva. V jednom 
je batéria a v druhom sa ukrýva 
práve USB-C konektor a možnosť 
odpojenia pravého slúchadla. 
Tu zároveň nechýbajú ovládacie 
tlačidlá hlasitosti a kombinované 
tlačidlo na hudbu a hovory.

Z praktického hľadiska ich hod-
notíme na jednotku. Ocenili sme 
ich na cestách aj doma. Nevýho-
dou je, že nemajú aktívne odhluč-
nenie, v lietadle teda obstáli horšie 
ako slúchadlá s ANC. Výrobca však 
do mikrofónu pridal funkciu na 
elimináciu rušenia pri telefonovaní 
vo vetre. Druhá strana tak nebude 
počuť nepríjemné chrčanie. 
Ocenili sme aj rýchle nabíjanie. Za 
5 minút ich nabijete na 4 hodiny 
počúvania hudby.

Hudobne sú na tom tieto 
slúchadlá veľmi dobre. Majú dobre 
vykreslené frekvenčné pásma. 
Odporúčame ich aj tým, čo majú 

Huawei FreeLace
Slúchadiel tohto formátu veľa 
nie je. Huawei stavil na istotu a 
ponúkol dobre nositeľný koncept. 
Nemajú síce pevnú časť ako 
napríklad model AKG N200NC, 
no sú skladnejšie. Ohybný kábel 
kladie dôraz na použitý materiál. 
Nezamotá sa vám a nebude sa 
lámať kvôli „návyku“ na jednu po-
lohu. Pokojne ich môžete zmotať a 
hodiť do batožiny. Výrobca hovorí 
použitému materiálu „tekutý sili-
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- Značne silný efekt odhlučnenia
- Rozmernejšie štuple

c e n a 249 €

+ Pevná konštrukcia
+ Viac režimov ANC
+ Stabilné držanie v uchu

AKG N200NC
NÁJDETE NA

WWW.NAY.SK 

Široký
výber 

slúchadiel

AKG N200NC
Tieto slúchadlá sú vhodné pre 
každého, kto hľadá silné odhluč-
nenie. Zároveň je ale silnejšie a 
zo začiatku si naň budete musieť 
zvyknúť. Nebude sa vám z neho 
vyslovene točiť hlava, no protifáza je 
silnejšia. Návrh slúchadiel vychádza 
z overeného návrhu s pružným, ale 
pevným oblúkom, ktorý si umiestni-
te za krk. Kovové časti oblúka majú 
ovládacie tlačidlá. Slúžia na hovory, 
hudbu, zapínanie slúchadiel alebo 
aktiváciu Bluetooth a výber režimov 
ANC. Na výber je nielen štandardné 
odhlučnenie, ale aj režimy Ambient 
Aware a Talk Through. Vďaka týmto 
režimom môžete počúvať hudbu a 
nezmeškáte žiadne dôležité hláse-
nie a takisto je tento režim vhodný 
na kráčanie po ulici.

So zapnutým ANC nebudete 
počuť, čo sa deje okolo vás. Je také 
silné, že prichádzajúca električka 
bude len tak jemne svišťať, autá 
nebudete počuť vôbec. V tomto 
smere ich chválime a po niekoľkých 
dňoch sme si na ich silu ANC zvykli. 
Kto často cestuje vlakom alebo 
lietadlom, toto je ten pravý model. 
Nabíjajú sa cez USB-C a na jedno 
nabitie vydržia prehrávať hudbu 
12 hodín. V praxi to znamená, že 
mnohí budú slúchadlá nabíjať raz za 
niekoľko dní.

Majú podporu aplikácie, ktorá 
umožní nastaviť ekvalizér, spôsob 
ANC a tiež pridať funkciu automa-
tického vypnutia. Odporúčame túto 
funkciu zapnúť, aby sa slúchadlá 
po desiatich minútach vypli. Štuple 
sa síce magneticky zopnú o seba, 

radi basy. Spokojní sme boli aj s 
výškami a strednými tónmi. Malé 
odchýlky boli vo výškach, ktoré 
niekedy pôsobili potlačene. Toto si 
mnohí možno nevšimnete, z hu-
dobného hľadiska k nim nemáme 
žiadne podstatné výhrady.

Vďaka certifikácii IPX5 prežijú 
dážď aj náhodné postriekanie 
vodou z akéhokoľvek smeru.
ZAPOŽIČAL: HUAWEI

AKG N200A AKG N200NC Huawei FreeLace JBL Live400BT Sennheiser HD 4.50 
BTNC Sony WF-1000XM3

Typ Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2 Bluetooth 5.0 Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.0 Bluetooth 5.0

Veľkosť meniča [mm] 8,6 10 9,2 40 50 6

Odhlučnenie od okolia bez priameho ANC, 2 typy ANC, 2 typy nie konštrukciou ANC áno, adaptívne

Funkcia handsfree áno áno áno áno áno áno

Frekvenčný rozsah [Hz] 10 ÷ 22 000 10 ÷ 20 000 N/A 20 ÷ 20 000 18 ÷ 22 000 20 ÷ 22 000

Typ konektora N/A N/A N/A I konektor L konektor N/A

NFC nemá nemá nemá nemá áno áno

Nabíjací konektor microUSB USB-C USB-C microUSB microUSB USB-C

Výdrž batérie [hod.] 8 12 18 24 25 6 s ANC / 8 bez ANC

Hodnotenie

Vlastné odhlučnenie

Odhlučnenie od okolia

Kvalita reprodukcie
Pomer cena / celkové 

možnosti

Parametre a  hodnotenie  testovaných s lúchadie l

avšak to ich nevypne. 
Fungujú teda inak ako 
Huawei FreeLace.

V balení je látkové 
puzdro na pre-
nášanie, súprava 
nadstavcov rôznych 
veľkostí ako aj 
nabíjací kábel a 
redukcia do lietadla. 
Je tu tiež prepo-
jovací audiokábel, 
avšak pri tomto type 
slúchadiel celkom 
zbytočne. Nedajú sa 
použiť ako drôto-
vé, možno kábel 
využijete s inými 
slúchadlami alebo 
reproduktorom.

Hudobne sú 
vhodné pre nároč-
ných používateľov. Tí 
ocenia čistý zvukový 
prejav plný detai-
lov. Netreba to viac 
rozvádzať, slúchadlá 
hrajú vynikajúco a 
ich kúpu určite od-
porúčame. Celkovo 
majú od nás veľmi 
dobré hodnotenie aj 
za svoju praktickosť. 
Jednu výhradu pred-
sa len máme. Štuple 
sú také veľké až 
tlačia na hrudníku ak 
ich zložíte a budete 
ich mať za zapnutou 
bundou.
ZAPOŽIČAL: SAMSUNG
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Hard

AKG N200A
Slúchadlá na športovanie. Zatiaľ 
najlacnejšia novinka zo série 
N200. Sú praktické pre tých z vás, 
ktorí nemáte radi pevný oblúk za 
krkom. Tu na rozdiel od drahších 
AKG v našom teste nenájdete 
funkciu odhlučnenia. Máte ale k 
dispozícii technológie Ambient 
Aware a Talk Through. Budete 
počuť, čo sa deje okolo vás. Sú-
časťou balenia sú okrem rôznych 
veľkostí nadstavcov aj aretačné 
gumičky, ktoré stabilne zachytia 
mušľu v uchu. Držia dobre, ale vy-
skúšajte si rôzne veľkosti aretač-
ných výstupkov. Ovládanie je totiž 
z ľavej mušle a je tu aj mikrofón. 
Tentoraz sa výrobca nerozhodol 
pridať dva prvky, ako napríklad pri 
slúchadlách Huawei. Ovládacie 
tlačidlá, mikrofón a batériu pone-
chal v jednom prvku. Nie je ťažký 
a slúchadlá majú hmotnosť len 21 
gramov. Pri nevhodnom zastrčení 
a používaní tlačidiel sa vám bude 
ľavá mušľa vyberať.

Majú certifikáciu IPX7, tak-
že odolajú dažďu, potu, ale aj 
náhodnému postriekaniu alebo 
ponoreniu do vody. Niečo vydržia 
a sú určené na to, aby ste si o ne 

Sony WF-1000XM3
Pýcha značky Sony. My dodáva-
me, že konečne majú vyššiu výdrž 
na batériu. Generácia z minulého 
roka WF-1000XM2 mala vydržať 
na jedno nabitie 4 hodiny, reálne 
však zhruba iba tri. Tu sme si 
konečne vychutnali úplne bez-
drôtové slúchadlá tak, ako si to 
predstavujeme. Vydržia 6 hodín 
s ANC a 8 hodín bez ANC. Môžete 
ich využiť aj na šport, primárne sú 
však určené na chôdzu, cesto-
vanie a do kancelárie. V Sony 
zapracovali na dizajne a teraz je 
tu trojbodový dizajn mušle, ktorý 
gumovým povrchom lepšie priľne 
k uchu. Nutné je ale dodať, že aj 
minulá generácia držala pomerne 
stabilne. Táto má ešte stabil-
nejšie prichytenie o ucho a je to 
poznať.

Slúchadlá sú nabité tech-
nológiami a okrem tradičného 

- Vyššia cena

c e n a 250 €

+ Technologicky nabité slúchadlá
+ Špičkové odhlučnenie
+ Kvalita zvuku
+ Dizajn a držanie v uchu

Sony WF-1000XM3

- Basy treba zvýšiť ekvalizérom

c e n a 49,90  €

+ Vernosť a detaily zvuku
+ Pevná aretácia v uchu
+ IPX7

AKG N200A

nemuseli robiť obavy. Trochu nás 
zamrzela absencia portu USB-C, a 
tak ich nabíjate ešte stále starším 
konektorom microUSB. To je len 
detail, kábel máte v balení.

Nosia sa pohodlne, faktom ale 
je, že mušle sú poriadne veľké. 
Podobný dizajn je zvolený pri AKG 
N200NC. Nadstavce nám nespô-
sobovali žiadne ťažkosti ako škria-
banie alebo podráždenie kože. Sú 
vhodné nielen, keď pôjdete behať 
alebo cvičiť. Odporúčame ich aj na 
bežné nosenie a počúvanie hudby.

Hudobne majú slabšie basy, 
avšak netreba sa obávať. Použite 
ekvalizér a poriadne ich zdvihne-
te. V základe totiž veľmi detail-
ne reprodukujú stredy a výšky. 
Najdetailnejšie v teste a zvuky, 
ktoré sme na overených sklad-
bách počuli na pozadí nás mierne 
zaskočili. Nebuďte prekvapení, keď 
si slúchadlá kúpite a vaša hudba 
doslova ožije. Celkovo majú silnú 
dynamiku a pri športe a správ-
nej hudbe vás určite rozprúdia. 
Sú lacnejšie, no cena tu nemala 
dopad na kvalitu zvuku. Na výbavu 
áno, to je ale prirodzené.
ZAPOŽIČAL: SAMSUNG

odhlučnenia majú aj adaptívne 
odhlučnenie. Môžete si ho zapnúť 
a nechať automaticky rozpoznať 
či kráčate alebo sedíte v kancelárii 
či dopravnom prostriedku. Vy to 
viete, no teraz to zistia aj slú-
chadlá a automaticky prispôsobia 
ANC profil. Počas chôdze totiž 
pustia aj špecifické okolité zvuky. 
Budete počuť prichádzajúce auto 
alebo električku. Nemusíte sa 
obávať, že by ste nepočuli výstra-
hu alebo nejaké hlásenie v čakárni. 
A perličkou je aplikácia. Sony 
Headphones Connect je užitočnou 
aplikáciou, kde si tieto ANC profily 
môžete prispôsobiť podľa seba. 
To na rozdiel od iných aplikácií, 
ktoré príliš veľa praktických funkcií 
neprinášajú.

Zlepšila sa aj stabilita preno-
su. Sony QN1e je procesor, ktorý 
riadi slúchadlá a činnosti s nimi 

TIP
zvuk a 
výdrž
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JBL Live400BT
Slúchadlá pre mladých s funk-
ciami využívajúcimi mikrofóny. 
Nemajú aktívne odhlučnenie, 
avšak výrobca zabudoval funkcie 
Ambient Aware a TalkThru. Prvá 
umožní počuť okolie, druhá zníži 
prehrávaný obsah na nižšiu hla-
sitosť a takisto zapojí mikrofóny. 
Takto nemusíte dávať slúchadlá 
dole z hlavy a budete sa môcť 
rozprávať a počuť ostatných.

V minulom vydaní magazínu TO-
UCHIT sme publikovali recenziu na 
väčší model Live500BT, ktorý má 
50 mm meniče a vydrží 30 hodín 
prehrávania hudby. Aj 24 hodín, 
ktorými disponuje tento model je 
podľa nás dostatok. A navyše ich 
za 15 minút nabijete na dve ho-
diny počúvania. Výrobca sa snažil 
udržať čo najnižšiu cenu, a tak je 
tu na nabíjanie použitý microUSB 
konektor. Ak chcete káblový pre-
nos zvuku, je tu možnosť použiť 
prepojovací audiokábel, ktorý je 
v balení. Dajú sa použiť aj bez 
nabitej batérie, prídete ale o inte-
raktívne funkcie na prepúšťanie 
zvuku cez vstavané mikrofóny.

Párovanie je jednoduchý proces 
a výrobca už roky používa zapína-
cie tlačidlo s ďalšou polohou, do 
ktorej sa dá potiahnuť a spustí sa 
proces párovania s novým zaria-

- Občas tvrdšie basy

c e n a 129 €

+ Vyhotovenie s látkovým poťahom
+ Ambient Aware a TalkThru
+ Detailnosť zvukového prejavu

JBL Live400BT

SLÚCHADLÁ SONY 
WF-1000XM3 V 
ROZLOŽENOM STAVE

JBL LIVE400BT 
SI MÔŽETE 
KÚPIŤ V TÝCHTO 
FARBÁCH

spojené. Teraz máte pripojenie 
Bluetooth do každého samostat-
ne. Bežne totiž jedno zo slúcha-
diel slúži ako spojovací most pre 
to druhé. Aj preto sa vám bude 
jedno rýchlejšie vybíjať. Teraz 
dátový tok prúdi do oboch simul-
tánne, čo šetrí batériu slúchadiel 
a navyše zlepšuje kvalitu preno-
sov. Eliminujete tým nežiaduce 
výpadky.

V prípade, že potrebujete počuť 
okolie, stačí priložiť prst na ľavú 
mušľu a zapnú sa mikrofóny. 
Nemusíte ich dávať z uší. To je 
ešte praktickejšie ako pri bežných 
slúchadlách. Tu by ste ich nemali 
kam dať a ak ich nechcete len 
tak dávať do vrecka, je to dobrý 
spôsob. Nabíjacia kolíska používa 
nabíjanie cez USB-C a magnetic-
ké zachytenie. Minulá generácia 
mala zacvakávacie a občas sme 

sa museli trochu viac pohrať, 
aby nám zapadli. Tu ich kolíska 
doslova vtiahne dnu. Vynikajúci 
systém. Síce sa ponosujeme na 
minulú generáciu, no vidíme, že 
Sony naozaj zapracovalo všetko 
podstatné a priniesli výrazné 
zlepšenie. Za to si ale budete 
musieť aj priplatiť. Ide o jedny 
z drahších slúchadiel v tejto 
kategórii. Kolíska nabije slúchadla 
trikrát, takže v závislosti od za-
pnutého ANC sa dostanete na 24 
alebo 32 hodín počúvania hudby.

Zvukovo dostanete prvotriednu 
kvalitu. Výkonovo silné slúchadlá, 
ktorým prispôsobíte zvuk podľa 
seba. Nie je to nevyhnutné, majú 
potrebnú dynamiku basov aj de-
tailnosť ostatných pásiem. Z tohto 
hľadiska ich odporúčame, jediným 
háčikom môže byť cena. 
ZAPOŽIČAL: SONY

dením. No a ako sme už pri znač-
ke JBL zvyknutí, je tu možnosť 
spojenia s dvomi zariadeniami 
naraz. Vynikajúce na počúvanie 
hudby z počítača alebo tabletu, 
no zároveň neprídete o prichá-
dzajúci hovor zo smartfónu.

Konštrukcia je plastová a je tu 
možnosť vyrovnať mušle, ak ich 
chcete zasunúť do batoha na 
plocho alebo si ich týmto spôso-
bom umiestniť na hrudník. Dajú 
sa aj zložiť v spojovacom oblúku 
a získate kompaktnejší vzhľad 
na prenášanie. S tým súvisí aj 
uchytenie mušlí, ktoré si sko-
rigujete podľa vašich predstáv. 
Toto sú slúchadlá na uši. Teda ich 
neobklopia celé a vyžadujú vyšší 
prítlak. S nastaveným tlakom 
sme nemali žiadne ťažkosti, no 
treba počítať, že tlačia viac ako 
rozmernejšie slúchadlá. JBL ich 
navrhlo tak, aby ste ich mohli 
nosiť aj počas chôdze a neboli 
limitovaní veľkosťou mušlí len 
do kancelárie alebo na sedenie v 
dopravnom prostriedku.

Ovládanie je na pravej mušli 
a je rozvrhnuté tak, aby ste 
mohli pohodlne ovládať hudbu aj 
hovory a funkcie Ambient Aware 
a TalkThru.

Špecialitou je zvuk. Tieto 
slúchadlá majú najsilnejší basový 
prednes spomedzi slúchadiel v 
našom teste. Je vyvážený a nie je 
rušivý. Odpovedá mladej generá-
cii, pre ktorú je primárne určený. 
Nám sa zvuk páčil, ocenili sme 
však najmä to, že výrobca neza-
budol na zachovanie potrebnej 
dynamiky nízkych tónov. Občas 
síce môžu znieť tvrdšie, no nie je 
to niečo, čo by ste vnímali rušivo. 
Ostatné zložky sú detailné, bu-
dete to počuť sami. Ide o cenový 
tip v tomto segmente slúchadiel. 
Škoda, že nemajú aj ANC. Mik-
rofóny na to majú, no chápeme, 
že potom by stáli viac. Zvuk si 
môže zákazník nastaviť aj podľa 
vlastných predstáv cez aplikáciu 
JBL MY HEADPHONES
ZAPOŽIČAL: WWW.JBL.SK
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- Pípanie pri každej zmene hlasitosti

c e n a 189 €

+ Uchytenie mušlí
+ Pohodlné na celodenné nosenie
+ Odhlučnenie NoiseGard
+ Pamäťová pena

Sennheiser HD 4.50 
BTNC

Sennheiser HD 4.50 BTNC
Tip pre konzervatívnych používate-
ľov hľadajúcich spoľahlivé slúchadlá. 
Známy výrobca, ktorý vytvoril tieto 
slúchadlá ako priameho konkurenta 
k modelu Bose QuietComfort 35. 
Slúchadlá majú overený dizajn a 
veľmi príjemne sa nosia. Sú priamo 
určené na dlhodobé používanie. 
Môžete ich kombinovať s rôznymi 
spôsobmi pripojenia. Na výber sú 
ako bezdrôtové alebo cez audioká-
bel. Kábel microUSB teraz slúži len 
na nabíjanie, nie na digitálny prenos 
zvuku do slúchadiel.

Výrobca použil pamäťovú penu, 
na ušiach netlačia a zároveň po-
skytujú pomoc k funkcii aktívneho 
odhlučnenia. Získavate veľmi dob-
ré utesnenie, to aj vďaka uchyteniu 
mušlí. Nedajú sa síce sklopiť úplne 
tak, aby tvorili plochú líniu. Dajú sa 
však zohnúť v spojovacom oblúku. 
Pri prenášaní máte „klbko“, ktoré 
zaberie menej miesta. Aretácia je 
však dostatočná a slúchadlá budú 
držať stabilne aj počas chôdze. 
Výhodou je, že náušníky sa dajú 
odňať a môžete ich vyčistiť.

Ovládanie je kompletne sústre-

dené na pravú mušľu. Tu sú tlačidlá 
na ovládanie hlasitosti a multi-
funkčné tlačidlo na hudbu a hovory.

Spôsob odhlučnenia je niečo, 
na čom si výrobca zakladá. Svoju 
technológiu NoiseGard povýšil nad 
úroveň štandardného odhlučne-
nia. Zapína sa tlačidlom na ovlá-
danie hlasitosti tým, že stlačíte 
oba konce naraz na dve sekundy. 
Odhlučnenie je v tomto prípade 
jemnejšie ako pri slúchadlách AKG, 
avšak je veľmi kvalitné. 

Zvukovo obsiahnu svoje frekvenč-
né spektrum veľmi dobre. Nízke tóny 
sú príjemne podané. Máte možnosť 
vychutnať si silné basy a slúchadlá to 
zvládnu bez nežiaducej rezonancie. 
Sú príjemne mäkké a dynamické. Tu 
je vidno, že je to skutočne konkurent 
spomínaných drahších slúchadiel 
od Bose. Detailne si vychutnáte 
stredné tóny aj výšky. Výhodou je, že 
výšky nie sú vyslovene pretlačené a 
tento prejav sa netvári ako detailné 
podanie. Išlo by o nadmerné rušenie 
a intenzita prednesu vysokých tónov 
je vyvážená. 
ZAPOŽIČAL: SENNHEISER

  Verdikt
AKG N200A sú jasne zamerané pre špor-

tovcov. My v nich vidíme univerzálne slúchadlá 
na nosenie. Nezaberú vám veľa miesta, udržia 
sa v uchu pri behu a zároveň im neuškodí ani 
ponorenie do vody. Majú veľmi dobrú cenu a 
skutočne prepracovanú detailnosť reproduko-
vaného zvuku.

AKG N200NC sú výborné slúchadlá na po-
čúvanie hudby a telefonovanie. Máte ich stále 
na krku, majú extra dôrazné odhlučnenie a zá-
roveň možnosť zapnutia prepustenia okolitých 
zvukov. Ideálne do čakárne, na letisko a tiež do 
kancelárie. A ešte k tomu dobre hrajú. 

Huawei FreeLace sú, aspoň nateraz, 
jedinečné slúchadlá. Nabíjajú sa vstavaným 
konektorom USB-C. Pohodlne sa nosia, funkcia 
rýchleho nabíjania s možnosťou nabíjania 
priamo z konektora smartfónu sú návykové 
vlastnosti. A ešte k tomu veľmi dobre hrajú. 
Odporúčame.

JBL Live400BT oceníte, ak máte radi slú-
chadlá na uši. Majú 40 mm meniče a tomu 

odpovedá aj spôsob vykreslenie zvuku. Je 
hutnejší a prirodzene objemnejší. Páčila sa 
nám reprodukcia basov a celkové vyváženie 
reprodukcie. Odhlučnenie súce nemajú, 
no funkcie na počutie okolitých zvukov tu 
nájdete.

Sennheiser HD 4.50 BTNC sú slúchadlá s 
tradičným dizajnom a vynikajúcim odhlučne-
ním. Technológia NoiseGard nie je len slovo, 
ktorým treba nazvať technológiu inak, ale 
naozaj premyslená vec. Pôsobí tak prirodze-
ne akoby ste ani nemali pocit, že je tu nejaké 
aktívne odhlučnenie. Zvukovo sú vhodné pre 
náročných poslucháčov.

Sony WF-1000XM3 sú drahšie ako iné úpl-
ne bezdrôtové slúchadlá. Cenu si ale obhájili. 
Máte tu adaptívne odhlučnenie, zlepšenú výdrž 
a premyslený dizajn, aby držali v uchu. Apli-
kácia umožňuje nastavenie rôznych detailov 
reprodukcie a ANC a považujeme ju za užitoč-
nú. Ak cena nie je prekážka, tieto slúchadlá sú 
pre vás. 
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Starostlivosť o svoj vzhľad zo strany mužov 
už nie je v dnešnej dobe len o oholení tváre. 
Moderné sú aj vkusné fúzy na tvári, ktorých sa 
nemusíme za každú cenu zbaviť. Práve preto sa 
veľkej popularite tešia prístroje na ich dokonalú 
úpravu.

Dokonalé holenie, 
tvarovanie a zastrihávanie 
fúzov všetkých dĺžok

Nie je to obyčajná žiletka
Na rozdiel od tradičných žiletiek 
neholí v tesnej blízkosti pokožky. 
To totiž môže spôsobiť problé-
my najmä pri citlivejšej pokož-
ke. Pocit bezpečia zväčšuje aj 
ochranný prvok, ktorým získavate 
dodatočnú vrstvu poskytujúcu 
ochranu citlivých oblastí. Nie 
je preto prekvapením, že podľa 
testu domáceho používania v USA 
z roku 2017 by až 91 % mužov 
odporúčalo OneBlade na tvár 
a telo svojím priateľom. Tak aj znie 
hlavné motto: „Nie je to žiletka, je 
to OneBlade“. Tá totiž holí úplne 
nahladko, čím sa fúzov úplne 
zbavíte. Pri OneBlade ich dokážete 
okrem toho aj zastrihávať a tvaro-
vať pri akejkoľvek dĺžke.

Zastrihávanie, vytváranie 
línií a holenie chĺpkov
Na trhu len ťažko nájdete podobnú 
pomôcku pre mužov, ktorá zvládne 
tieto tri veci naraz. Dokonalé oho-
lenie dosiahnete prechádzaním 
proti smeru rastu, čo je najúčin-
nejší spôsob pohodlného oholenia 
chĺpkov akejkoľvek dĺžky na tvári či 
na tele. Všetko navyše prebehne 
bez zbytočného podráždenia po-
kožky. K dispozícii máte unikátnu 
technológiu OneBlade, ktorá je 
postavená na rýchlo sa pohybu-
júcom strihači. Ten kombinuje 
rýchlo sa pohybujúce ostrie (200-
krát za sekundu) so systémom 
dvojitej ochrany. Technologickou 
vymoženosťou je obojstranný 
brit, ktorý dodá vášmu vzhľadu 
štýl a jeho pohybom v ktoromkoľ-
vek smere presné línie.

Vodotesná pomôcka 
s maximálnou výdržou 
Z čoho vlastne Phillips OneBlade 
na tvár a telo pozostáva? Súčas-
ťou balenia sú dve britvy, jedna na 
tvár a novinkou je špeciálna britva 
na telo. V tomto prípade si totiž 
môžu muži oholiť ochlpenie aj na 
citlivejších partiách bez toho, aby 
sa obávali ich poranenia. Práve 
to býva veľkým problémom pri 
klasických žiletkách. Starosť vám 
nemusí robiť ani ich častá výme-
na, keďže ich životnosť je až štyri 
mesiace pri dvoch kompletných 
oholeniach za týždeň. Bonusom 
sú štyri zastrihávacie nadstavce 
na fúzy (1, 2, 3 a 5 milimetrov) 
a jeden zastrihávací hrebeň na 
telo (3 milimetre).

Mnoho mužov vykonáva holenie 
najmä v sprche, kde však často 
nemôžu využívať podobné techno-
logické pomôcky. V tomto prípade 
však ide o vodotesný prístroj, ktorý 
môžete využiť na suché aj mokré 
holenie. Táto vlastnosť uľahčuje 
aj jeho čistenie, ktoré bez obáv 
zvládnete aj pod tečúcou vodou. 
Využitie bez zbytočnej straty času 
s nabíjaním nájde aj na pracov-
ných cestách či dovolenkách. 
Výdrž Li-ion batérie je totiž až 60 
minút prevádzky. Ak sa batéria 
vybije, nabíjanie vám uľahčí aj 
indikátor nabíjania na adaptéri či 
plného nabitia/vybitia. 

Vyskúšajte ho aj 
vy a udržujte trend 

dokonalej úpravy vášho 
strniska či ochlpenia 
v každom okamihu.

Viac na www.philips.sk/oneblade

OneBlade

SÚČASŤOU 
DODÁVKY 

JE VIACERO 
NADSTAVCOV
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T E S T

MICHAL REITER

Testovali sme

Cenové tipy na 
multimediálne reproduktory. 
To je naša trojica vybraných 
modelov, pre tých, čo hľadajú 
reproduktor za výhodnú 
cenu. Nie sú to majstri 
sveta zvuku, prinesú ale 
dobrú zábavu a možnosti na 
počúvanie hudby. Tri modely, 
tri rôzne zamerania. Prvý je 
skôr na doma, druhý je pre 
deti a tretí je ideálny na von.

Hard

JBL JrPop
Toto je reproduktor pre najmen-
ších. Výrobca ho prispôsobil tak, 
aby ho pohodlne dokázali ovládať 
aj deti. Má jeden menič, no nedá 
sa povedať, že by hral nejako zle. 
Zvuk si zachováva dobrý, pointa 
je ale inde. Predstavuje zábavný 
reproduktor, ktorý prežije detský 
svet a jeho nástrahy. Je vodotesný 
s certifi káciou IPX7. Pád do vody 
mu nijako neuškodí. Telo je pogu-
mované a súčasťou je pripínacie 
pútko. Na prednej strane je po 
kruhovom obvode súprava LED 
diód. Vytvárajú farebné efekty 
a slúžia aj ako ukazovateľ. Naprí-
klad v režime párovania svieti re-
produktor modrou farbou. Efekty 
sa rôzne menia a je to príjemné 
oživenie. V balení je súprava 
nálepiek s Emoji a písmenami 
abecedy. Presne tak, ako si takéto 
nálepky mnohí z nás pamätáme. 
Páčilo sa nám, že svetelné efekty 
fungujú aj vtedy, keď sa cez repro-
duktor neprehráva žiadna hudba.
Zapožičal: www.jbl.sk 

Lamax Vibe1 Turquoise
Reproduktor vhodný do prírody. 
Výrobca ho skonštruoval tak, 
aby zvládol menšie pády na zem 
a zároveň ste sa nemuseli obávať 
vody. Certifi kácia IP65 nie je síce 
stavaná na priame ponorenie do 
kvapaliny, náhodné postriekanie 
vodou však reproduktor zvládne.

Typicky farebné vyhotovenie 
pre túto značku je už tradičnou 
ikonou, takisto aj dobrá cena. 
Reproduktor má dva širo-
kospektrálne meniče a pasívne 
žiariče po stranách. Pokiaľ ide 
o hudobnú stránku, očakávali 
by sme viac basov. Silnejšiemu 
prejavu by mali napomôcť práve 
postranné žiariče.

SVETELNÉ EFEKTY SA 
AUTOMATICKY MENIA, 
DAJÚ SA VYPNÚŤ

Bezdrôtové 
multimediálne 
reproduktory

- Chýba dynamika basov

+ Pevné telo
+ Veľká kapacita batérie
+ Vyšší výkon

Carneo
HomeDragon 3

eXtreme

c e n a 9 9  €

Carneo HomeDragon 3 
eXtremen
Rozmer tohto reproduktora 
prezrádza, že ide o univerzálnejšie 
ladený zvukový systém. Hodí sa do 
väčšej miestnosti. Vďaka zostave 
dvoch širokospektrálnych meničov 
a pasívneho žiariča získate silný 
zvuk. My reproduktor vidíme ako 
hlavné ozvučenie do väčšej izby. 
Môžete ho využiť na fi lmy alebo 
hudbu. Je pevný a ťažší, no zároveň 
je to powerbanka. Reproduktor má 
5200 mAh batériu a môžete s ním 
nabíjať iné zariadenia. Škoda, že 
reproduktor samotný sa nabíja ešte 
stále cez microUSB a nie USB-C. 
Pri takej veľkej kapacite by sme to 
ocenili. Využiť síce môžete aj port 
na rýchlejšie nabíjanie s kruhovým 
otvorom, avšak nabíjačka s napätím 
18 V nie je súčasťou balenia.

Páčil sa nám pozdĺžny tvar 
reproduktora. Podstava je úzka, 

mali sme možnosť ho umiestniť aj 
na poličku. Jeho hrúbka nebude pre 
mnohých limitom. Ideálne umiest-
nenie je ale smerom k používateľovi. 
Tu budete musieť korigovať jeho 
smer. Nepoužíva priestorové šírenie 
zvuku. Ideálne je ho zdvihnúť vyššie 
alebo ho mať na stole tak, aby pred 
ním neboli iné veci. Napríklad veko 
notebooku alebo monitor.

Reproduktor má pevné telo, kto-
ré zabraňuje nežiaducim rezonan-
ciám. To je vhodné pri jeho 40 W 
výkone. Ozvučí aj menšie priestran-
stvo. Prijali by sme ale jemnejšie 
podanie basov. Sú tvrdšie a chýba 
im väčšia dynamika. Naopak výšky 
sú počuteľné viac, stredy menej. 
Z reproduktora sa dá telefonovať 
a všetky ovládacie prvky má na 
hornej strane. Ide o štandardné 
tlačidlá na ovládanie hlasitosti, 
hudby a hovorov.
Zapožičal: Carneo

postranné žiariče.

SVETELNÉ EFEKTY SA 
AUTOMATICKY MENIA, 
DAJÚ SA VYPNÚŤ

CarneoCarneo
HomeDragon 3
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Tel: +421 2 3211 8552  Mail: info.sk@sharp.eu
Ponuka sa vzťahuje len pre koncových zákazníkov a uzatvorenej nájomnej zmluvy so spoločnosťou Sharp Business Systems Slovakia.

Akcia je platná do 20.12.2019

Buďte originálny a získajte SHARP #smartfón

Reproduktor sa nabíja cez 
microUSB konektor a spolu 
s audiokonektorom sú zakry-
té gumovou chlopňou. Vibe1 
sa dá používať v horizontálnej 
a vertikálnej polohe. Vertikálna 
má lepšiu stabilitu. Položením 
na valcovú plochu sa bude 
pohybovať a neudrží si svoju 
polohu. Tentoraz tu nie je žiadna 
úprava tvaru, trochu spoľahnúť 
sa môžete na ťažisko. Ovládanie 
je tradičné. Teda tlačidlá na hla-
sitosť, ktoré zároveň kombinujú 

       Verdikt
Carneo HomeDragon 3 eXtreme je 
najrozmernejší reproduktor z nášho 
výberu. Má aj najvyšší výkon a batériu, 
čím poslúži aj ako powerbanka. Na 
ozvučenie väčšej miestnosti je ideálny.

JBL JrPop je zameraný na deti. Prežije 
pády aj mokré prostredie. Je preto pria-
mo stavaný do detského sveta. Popri 
tom ešte aj celkom dobre hrá. Veková 
skupina do desať rokov však viac ako 
reprodukciu ocení svetelné efekty.

Lamax Vibe1 Turquoise je typickým 
zástupcom reproduktora do vonkaj-
šieho prostredia. Mohol by mať síce 
výraznejšie basy, ale vydrží s vami aj 
daždivé počasie.- Žiadne podstatné - Nevýrazné basy

+ Odolný voči deťom a vode
+ Svetelné efekty

+ Odolnosť IP65
+ Kompaktný valcový rozmer
+ Výdrž 12 hodín

JBL
JrPop

Lamax
Vibe1 Turquoise

c e n a 3 4 , 9 9  € c e n a 8 9 , 9 0  €

Označenie 
reproduktora / 

Technické parametre

Carneo
HomeDragon 3 

eXtreme

JBL
JrPop

Lamax
Vibe1 Turquoise

Typ 2.1 1.0 2.1

Frekvenčný rozsah [Hz] 20 ÷ 20 000 190 ÷ 20 000 15 ÷ 20 000

Výkon RMS [W] 40 3 12

Aux in áno nie áno

Bluetooth 4.2 4.2 4.2

Výstup na slúchadlá nie nie nie

NFC nie nie nie

Ovládanie hlasitosť, hudba, 
hovory hlasitosť, hudba hlasitosť, hudba, 

hovory

Odolnosť nemá IPX7 IP65

Výdrž batérie [h] 12 5 12

Vyhotovenie plast / kov plast plast

Rozmery [mm] 226 × 60 × 100 40 × 88 × 76 172 × 73 × 73

Hodnotenie

Kvalita zvuku

Výbava

Pomer cena / možnosti

  Parametre a  hodnotenie  testovaných reproduktorovprechádzanie medzi skladbami 
a multifunkčné tlačidlo na hudbu 
a hovory.

Vďaka dvom 6 W meničom je 
reproduktor dostatočne hlasný. 
Najlepšie ale poslúži na ozvuče-
nie malej skupinky ľudí alebo ako 
domáci reproduktor k notebooku. 
Najviac počuteľné sú vysoké tóny, 
stredné sú mierne potlačené. 
Nízke tóny počuť budete, ale majú 
nižšiu dynamiku a bude si treba 
pomôcť skreslením cez ekvalizér.
Zapožičal: Lamax Electronics

Pomer cena / možnosti

TEST



T E S T

ROMAN KADLEC

Model Surface Studio 2

Displej 28", IPS, 4500 × 3000 px, 60 Hz

CPU / GPU Intel Core i7-7820HQ / NVIDIA 
GeForce GTX 1060

Operačná pamäť / Úložisko 16 GB DDR4 / 1 TB SSD

Konektivita 4× USB 3.0, USB-C, ethernet, 
slot na SD karty, 3,5 mm jack

Rozmery a hmotnosť
637 × 439 × 12,5 (displej),

250 × 220 × 32,2 mm (základňa) 
/ 9,56 kg

Test - Benchmarky

PCMark 10 - Rozšírený test 5 601

3DMark - Time Spy 3784 / 1732 (Extreme)

3DMark - Fire Strike 9340 / 2651 (Ultra)

VRMark - Orange Room / 
Blue Room 6140 / 1100

Test - Displej

Minimálny / maximálny jas 12,51 až 534,69 cd/m2

Pokrytie farebných priestorov 99,9 % sRGB, 85,6 % Adobe RGB, 
98,8 % DCI P3

Test - Maximálne teploty 
v záťaži

CPU / GPU 93 °C / 82 °C

  Parametre a namerané hodnoty testovaného produktu

Microsoft dávnejšie rozšíril portfólio 
zariadení Surface o unikátny All-in-
One počítač. Nazýva sa Surface Studio 
a je určený pre digitálnych umelcov. 
Jeho druhú generáciu sme pre vás 
otestovali.

SURFACE STUDIO 2 
MÔŽETE POUŽÍVAŤ 
V RÔZNYCH REŽIMOCH 
NAKLONENIA DISPLEJA

DIGITÁLNI UMELCI VYUŽIJÚ SURFACE STUDIO 2 NAPLNO 

Microsoft Surface Studio 2
Počítač pre digitálnych umelcov

urface Studio 2 je počítač, ktorý 
sa výrazne odlišuje od všetkého, 
čo ste doteraz videli. Má špičkový 

dizajn, ktorý môže plnohodnotne konkurovať 
produktom značky Apple a vyzerá výborne na 
ľubovoľnom pracovnom stole. 

Surface Studio 2 obsahuje všetky počítačo-
vé komponenty v podložke stojana o veľkosti 
250 × 220 × 32,2 mm. Podložka je spojená 
s 28-palcovým IPS displejom pomocou polo-
hovateľného stojana. Vďaka nemu môžete ob-
razovku používať ako tradičný monitor alebo si 
ju môžete položiť ako tablet na stôl. Podložka 
a stojan zabezpečujú čiastočný sklon, aby bola 
práca s displejom pohodlná.

28-palcový displej púta pozornosť svojou 
špičkovou kvalitou. Ponúka rozlíšenie 4500 
× 3000 pixelov a maximálny jas na úrovni 
takmer 550 cd/m2. Obrazovka pokrýva 100 % 
farebného priestoru sRGB a takmer 100 % aj 
v prípade DCI-P3. Toto sú parametre, ktoré sú 
pre kreatívnych používateľov dôležité. Faktom 
je, že obrazovka Surface Studio 2 patrí k tomu 
najlepšiemu, čo sa nám doteraz objavilo na 
testovacom stole v redakcii.

Surface Studio 2 je veľmi tichý počítač. 
Poháňa ho procesor Intel Core i7-7820HQ, čo 
je procesor pre notebooky. Dnes sú na trhu 
novšie procesory, vo výbave by sme teda oča-
kávali aspoň ôsmu, ak nie deviatu generáciu 
procesorov. Nami testovaná konfi gurácia obsa-
hovala 16 GB RAM, 1 TB SSD úložisko a grafi c-
kú kartu NVIDIA GeForce GTX 1060. K dispozícii 
je aj výkonnejší model s 32 GB RAM a grafi ckou 
kartou GTX 1070.

S unikátnym príslušenstvom
Surface Studio 2 sme mali k dispozícii v kom-
pletnej výbave s dotykovým perom Surface Pen 
a prezentérom Surface Dial. Toto príslušenstvo 
funguje aj s notebookmi a tabletmi Surface, 
takže z hľadiska funkcionality nejde o novinku. 
Z hľadiska produktivity sa však určite lepšie 
pracuje na veľkom 28-palcovom displeji ako na 
obrazovke notebooku. Surface Pen umožňuje 
kresliť, písať a anotovať, Surface Dial zjedno-
dušuje vykonávanie určitých akcií. Toto prís-
lušenstvo naplno podporujú vybrané aplikácie 
od Adobe, nástroje balíka Offi  ce a ďalšie. Mimo 
špecializovaných aplikácií ho môžete využiť 
na scrollovanie, ovládanie hlasitosti a tiež aj 
približovanie alebo odďaľovanie. Praktické je, že 
prezentér Dial môžete kdekoľvek položiť a mô-
žete ho používať aj priamo na displeji. 

Surface Studio 2 je skvelý kus hardvéru, 
avšak nemá zmysel ho kupovať, pokiaľ naplno 
nevyužijete potenciál dotykového pera, prezen-
téra a samotného počítača Surface Studio 2. 
Toto zariadenie môže zefektívniť vašu prácu, 
avšak týka sa to špecifi ckých povolaní. Pre 
bežnú kancelársku robotu alebo na štandardné 
každodenné používanie vám postačí aj oby-
čajný All-in-One počítač, ktorý bude výrazne 
lacnejší ako Surface Studio 2 a pritom môže 
ponúkať aj vyšší výpočtový výkon. Nami tes-
tovaná konfi gurácia sa predáva za 4 279 eur, 
vyšší model stojí 5 249 eur. Je zrejmé, že pod 
vysokú cenu sa podpisuje aj špičkový displej.

Surface Studio 2 dosahoval 
v záťaži teploty na úrovni 93 °C 
pre procesor a 82 °C pre grafi ckú 
kartu. V priamom porovnaní s inými 
All-in-One počítačmi sú to dobré 
hodnoty. Studio 2 má vo výbave 
štvoricu USB 3.0 portov, USB-C port, 
ethernet a slot na pamäťové karty. 
Je trochu nepraktické, že všetky 
sloty sú umiestnené na zadnej hra-
ne. Z hľadiska čistoty dizajnu dáva 
však toto rozhodnutie zmysel.
Zapožičal: Microsoft

       Verdikt
Surface Studio 2 je unikátny počítač. Jeho 
hlavným lákadlom je špičkový a poloho-
vateľný 28-palcový displej. Ten je najlepší 
v rámci všetkých All-in-One počítačov, 
ktoré sme doteraz testovali. Pridanou 
hodnotou sú dotykové pero a Surface 
Dial. Obe zariadenia umožňujú pracovať 
efektívnejšie, avšak naplno ich využijú iba 
digitálni umelci. Na bežné používanie je 
Surface Studio 2 pekná, ale drahá hračka, 
ktorej potenciál nevyužijete naplno.

S C E N A 4 2 7 9  €
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Počúvať rádio môžete na počítači alebo 
v aplikácii cez smartfón. Avšak mať 
doma digitálne multifunkčné rádio, je 
celkom iná vec. Je to podstatne poho-
dlnejšie a nemusíte mať pritom zapnu-
tý ani počítač ani smartfón. Stačí ho 
pripojiť do elektrickej zásuvky a môžete 
počúvať. Na výber máte rôzne spôsoby, 
ako počúvať rozhlasové vysielanie.

ZADNÝ PANEL RÁDIA HAMA DIR3020

T E S T

MICHAL REITER

Digitálne rádio

Hama
DIR3020

edným z nich je klasické FM rádio. 
Vyhľadanie staníc je automatické. 
Nechýba podpora pre digitálne rádio 

DAB / DAB+ a k tomu aj internetové rádio. Spô-
sob, akým sa zariadenie ovláda, je nadmieru 
jednoduchý. Vlastne sme na jeho nastavenie 
nepotrebovali žiadny návod. Na displeji je vidieť 
všetko, čo potrebujete, a to priamo v sloven-
skom jazyku. Pripojenie na domácu Wi-Fi 
sieť môže byť cez 2,4 alebo 5 GHz štandard. 
Vyskúšali sme ručné zadanie hesla cez krokové 
koliesko s možnosťou stlačenia. Dá sa to aj tak 
alebo sa k routeru pripojíte cez funkciu WPS. 
Aktivujete ju na rádiu a následne na routeri. 
Všetky pokyny krok za krokom sú na displeji.

Internetové rádiá sa vyhľadávajú podľa žán-
rov, lokality alebo popularity staníc. V samo-
statnej kategórii sú tu aj podcasty. Tento sys-
tém môžete poznať z aplikácií pre smartfón. 
Aby ste ich nemuseli zakaždým hľadať, najob-
ľúbenejšie si môžete uložiť priamo do pamäte 

rádia. K dispozícii máte pamäť na 30 staníc. 
Pamäť je oddelená a pamätá si FM, DAB / DAB+ 
a internetové samostatne. Preto je treba sa 
prepnúť do správneho režimu, aby ste vyvolali 
stanicu pre daný spôsob prehrávania. Štyri 
z nich sa dajú vyvolať tlačidlami na zariadení. 
Ostatné nájdete v zozname, na ktorý je tu ta-
kisto samostatné tlačidlo. Celkovo je ovládanie 
veľmi pohodlné. Jednak je tu krokové koliesko 
a na najdôležitejšie funkcie sú tu samostatné 
tlačidlá. Na 2,5-palcovom displeji s podsviete-
ním vidíte informácie o rádiu a tlačidlom sa dá 
prepínať medzi podrobnejšími informáciami, 
ktoré vysiela. To platí aj pre ostatné spôsoby 
počúvania, vrátane FM s RSD.

DIR3020 sa dá použiť aj ako UPnP zariadenie 
vo vašej sieti a v tomto režime ho nájdu iné zaria-
denia. Napríklad počítač alebo herná konzola a vy 
môžete distribuovať zvuk aj týmto spôsobom.

Výkonovo bude postačujúce na bežné 
ozvučenie obývačky. Má stereo reproduktory 
s výkonom 2 × 3 W. To je dostatočné na väčšiu 
miestnosť a pri nerušivej hlasitosti si zacho-
váte dobrú kvalitu zvuku. Reproduktor ako taký 
nie je stavaný na príliš hlasité počúvanie, ale 
pri strednej hlasitosti si zachováva detailnosť 
prejavu. To bolo jedno z príjemných prekvapení. 
Poteší aj fakt, že tu máte výstup na slúchadlá. 
Priaznivci rozhlasového vysielania v akejkoľ-
vek forme majú teda zariadenie, ktoré sa dá 
dobre využiť ako osobný reproduktor na svojom 
pracovnom stole.
Zapožičal: Hama Slovakia

       Verdikt
Hama DIR3020 sme vnímali ako rádio, 
ktoré ako tak bude hrať. Opak je prav-
dou a kvalitou zvuku nás tento produkt 
prekvapil. Tiež aj tým, ako jednoducho sa 
ovláda. Toto je výborné zariadenie nielen 
pre starých rodičov, ale každého, kto má 
rád rádio a chce mať moderný reproduktor 
aj s podporou internetových vysielaní. 

J - Nemá integrovanú batériu
- Tlačidlo hlasitosti občas prechádza 
menu a nemení hlasitosť

+ Jednoduché ovládanie
+ Slovenské rozhranie
+ Pamäť na obľúbené stanice
+ Podpora internetového vysielania
+ Kvalita zvuku

Hama
DIR3020

1 1 9 , 9 9  €c e n a

Cyber
Security
Expert

Cloud Service Provisioner

Cloud
Service

Provisioner
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Smart- 
fónové 
novinky

ajlacnejší telefón v teste je za 99,90 
eura, najdrahší za 949 eur. Oba 
príklady ukazujú, za koľko sa dá 

vyrobiť smartfón. Spodná hranica sa niekde 
ustáli a defi nuje. Pri tej hornej si nie sme istí 
a smartfóny už presiahli dvojtisícovú hranicu. 
Ide však o špeciálne skladateľné kúsky. Nemá-
me obavu, že by o rok smartfóny stáli 3000 eur. 
Máme skôr obavu z toho, že sa ostatní výrob-
covia začnú nastavenému štandardu (hoci len 
u skladateľných smartfónov) prispôsobovať. 
A aj keď ich kúsok nebude so skladateľným 
displejom, nájdu dôvod, prečo si od vás vypýtať 
vyššiu cenu. Sami sme zvedaví, kam sa budú 
vývoj a ceny uberať.

Celkovo máme v teste päť noviniek, 
ktoré opäť tvoria široký záber. Až na 
najdrahší model v teste, Galaxy Note10, 
sme testovali cenovo dostupnejšie 
smartfóny. Nájdete tu telefóny vhodné 
pre deti, cez strednú triedu až po 
spomínaný najdrahší.

Hard

Alcatel 1S
Telefón za 100 eur. Ideálne riešenie pre deti 
alebo používateľov, ktorí potrebujú Dual SIM 
smartfón za čo najlepšiu cenu. Vhodný je na 
menej náročné používanie, pomalší procesor 
je tu cítiť na každom kroku. Či už pri animácii 
potiahnutia stavového panelu na úvodnej obra-
zovke alebo použití internetového prehliadača. 
Napriek tomu vidíme v tomto telefóne zmysel.

Okrem toho, že je za naozaj dobrú cenu, 
druhým argumentom je výdrž. Aj batéria s ka-
pacitou 3060 mAh dokáže poskytnúť dlhú vý-
drž. Je tu čistý Android s minimálnymi zásahmi 
od výrobcu. Lištu aplikácie Počasie sme vypli, 
nakoľko tvorila súčasť oznamovacieho panela 
po jeho rozbalení. Nám to prekážalo, niekomu 
môže ale vyhovovať. Ako vidno, už aj v tejto 
cenovej triede sa udomácnili dva fotoaparáty. 
Vďaka tomu získate lepšie portrétové fotky. 
Počkať si treba len na správny moment zaos-
trenia. Fotoaparát občas znenazdania preostrí 
a časť objektu zostane rozmazaná.

Vedľa predného fotoaparátu je LED dióda. 
Tú môžete využiť ako osvetlenie pri tvorbe 
autoportrétov. Zaujímavosťou je režim nočného 
snímania. Vyhotovenie fotografi e trvá do dvoch 
sekúnd a mierne vám zlepší celkové podanie 
tmavšej scény a viditeľnosti na fotke. Kvalita-
tívne to síce nie je funkcia z vlajkových lodí, ale 
vidíme tu v nej zmysel.

Displej má 5,5 palca a je bez akýchkoľvek 
výrezov. Je to klasika, ktorú by používatelia 
v tejto cenovej kategórii mohli oceniť. Na trhu 
je o 30 eur drahšia verzia so 4 GB RAM a 64 GB 
úložiskom. Je na vás, či siahnete po vylepšenej 
verzii, ale za 30 eur vám tento upgrade pomô-
že. Za predpokladu, že to bude váš primárny 
telefón a budete ho aktívnejšie používať. V tejto 
súvislosti poteší fakt, že slot na SIM karty je 
trojitý. Teda na dve karty operátor a ešte sa tu 
zmestí pamäťová karta. To už Alcatel 3 v tomto 

Testovali sme

- pomalší procesor je poznať 

+ cena  
+ menší rozmer
+ takmer čistý Android

Alcatel
1S

c e n a 9 9 , 9 0  €

teste nemá.
Nabíjanie je cez 5 W nabíjačku s microUSB 

portom. Na hornej hrane je 3,5 mm konektor na 
pripojenie slúchadiel. Telefón podporuje aj odo-
mykanie tvárou. Voľba sa síce nazýva ako Za-
mykanie tvárou, ale tento nedostatok prekladu 
výrobcovi odpustíme. Klasicky sa dá smartfón 
odomykať čítačkou odtlačkov na zadnej strane. 
Je rýchla tak, ako to procesor umožňuje a v jej 
praktickom používaní nevidíme žiadny problém.
Zapožičal: TCL

N

T E S T

MICHAL REITER
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Alcatel 3 (2019)
Tu je krásne vidieť, čo urobí so smartfónom 
o 75 € viac. Toto je už solídny telefón pre 
stredne náročných používateľov. Vyzerá tak, 
ako majú dnešné moderné telefóny v stred-
nej triede vyzerať. Chválime zadnú stranu. 
Prelínanie modro-fi alovej je veľmi pekné, avšak 
bonusové body má od nás výrobca za povrch. 
Konečne je na trhu ďalší smartfón, ktorý sa 
vám nebude šmýkať v ruke. Budete na ňom 
síce vidieť odtlačky prstov, no to je stále lepšie 
ako pavučina na displeji po neželanom páde.

Tu už je použitý displej s výrezom a vyzerá 
celkom dobre. Výrobca stále ponechal audioko-
nektor, ten je na hornej strane. Nuž, ponechal 
aj microUSB konektor a pomalé 5 W nabíjanie. 
Navzdory tomu to chápeme a je to istá daň za 
výbornú cenu. Zadná strana má dva fotoapará-
ty v trochu lepšej konfi gurácii ako pri slabšom 
Alcateli v našom teste. Fotí ale o poznanie 
lepšie a máte tu aj viac režimov fotenia. To je 
dané najmä výkonom procesora.

Kapacita batérie s hodnotou 3500 mAh je 
podľa našich testov tak akurát na celý deň. 
Nepohodlné bolo najmä to, že sa telefón nabíja 
pomalšie ako iné v tomto segmente, a tak sme 
ho radšej nabíjali vždy, keď sa dalo.

Rozhranie systému je upravené. O čistom 
Androide nemôže byť ani reči, ale nadstavba 
je tak akurát. Dostávate prispôsobenú ponuku 
hornej lišty a nástroje na starostlivosť a údržbu 
systému. Nadstavba nahlási aplikácie, ktoré 
budú spotrebovávať príliš veľa energie. Koho 
by takéto niečo rozptyľovalo, je možné funkciu 

vypnúť. Pekné je, že smartfón vás navedie pria-
mo do nastavení a grafi ckým efektom zvýrazní 
patričnú možnosť. Niečo podobné môžete 
vidieť na smartfónoch Samsung.

Snímač odtlačkov je klasicky na zadnej stra-
ne a je rýchly. Voči tomuto komponentu nemá-
me žiadne výhrady. Predný fotoaparát už nemá 
LED diódu, čo je dané práve Full View displejom 
s kvapôčkovým návrhom. Najlepšie na tom je 
to, že smartfón nie je oveľa väčší ako najlacnej-
ší model v teste, práve spomínaný Alcatel 1S. 
Tí z vás, čo hľadajú rozmerovo menší smartfón, 
by mohli do výberu zahrnúť ešte tento model. 
Aj tu sa môžete prihlasovať pomocou tváre.

Fotenie by mohlo byť rýchlejšie, chválime ale 
rýchle prepínanie režimov. Fotografi e sú silne 
vylepšované následným spracovaním ihneď po 
odfotení. Farby budú neraz sýtejšie, ale ak to 
pomôže výslednej fotografi i, sme za. Navyše 
je tu rozpoznávanie scén pomocou umelej 
inteligencie a fotoaparát zvládne rozpoznať až 
21 scén. Nechýba ani podpora Google Lens na 
lepšie rozpoznávanie objektov.

Pozor na to, že tento smartfón má hybridný 
slot na karty, a tak sa musíte rozhodovať medzi 
Dual SIM a pamäťovou kartou.
Zapožičal: TCL

motorola one zoom
Prvýkrát s optickým priblížením. Rodina one sa 
rozrástla o ďalší model. Tentoraz zameraný na 
vytváranie širokouhlých fotografi í a približovania. 
Vlastnosti, ktoré keď výrobca skĺbi, zaujmú snáď 
každého. Netreba sa rozhodovať, či vidíte užitoč-
nosť skôr v ultraširokom zábere alebo zoome. 
Máte tu oboje a mnoho ďalších režimov navyše.

Cenovo je postavený vyššie, ako ostatné 
smartfóny motorola one. Je však aj technolo-
gicky nabitý. Výrobca si dal záležať nielen na 
fotoaparáte, ale aj na spracovaní. Zadná strana 
nie je kovová, je pokrytá špeciálne spraco-
vaným sklom Gorilla Glass. Vy tak máte pocit 
kovu, menej zachytených odtlačkov a stále je 
tu vodoodpudivá vrstva. Nie je to vodoodolný 
smartfón, ako ho poznáme u konkurencie, 
dažďa sa ale nemusíte obávať. Konštrukčné 
spracovanie je na jednotku, počítajte ale s tým, 
že sa bude šmýkať v ruke. Nechýba audioko-
nektor a nabíjanie je cez 18 W nabíjačku Turbo 
Power. Telefón vydrží dva pracovné dni. Nie 
je úplne najtenší, ale má 4000 mAh batériu 
a vďaka hrubším hranám sa lepšie drží v ruke.

Prvýkrát je tu OLED displej. Aj vďaka tomu 
máte možnosť integrácie čítačky odtlačkov 
priamo do displeja. Funguje dobre, síce trochu 
pomalšie ako niekdajšia klasika na zadnej 
strane, ale nepredstavuje to ťažkosti. Ešte je 
tu možnosť odomykania smartfónu tvárou. Na 
zadnej strane zostalo logo M a plní aj inú, ako 
len okrasnú funkciu. Je to náhrada za signa-
lizačnú diódu. Môžete ju používať na notifi ká-
cie, ak máte smartfón displejom nadol alebo 
nechať logo svietiť vždy, keď zapnete displej. 
Ešte je tu možnosť tento prvok úplne vypnúť. 
Ideálne pre každého, kto sa nechce nechať roz-
ptyľovať a má radšej diskrétny stav telefónu.

Zadná strana je veľmi pekná a symetrická. 
Panel s fotoaparátmi je rozmernejší, než bežne 
vídame. Telefón sa vďaka tomu používa dobre 
aj na stole a nebude sa vám kývať. Teleobjektív 
podporuje 3-násobné optické priblíženie a je 
tu zároveň optická stabilizácia. Tá je aj na hlav-
nom 48 Mpx objektíve. Predný fotoaparát má 
25 Mpx a je umiestnený v kvapôčkovom výreze 
uprostred hornej strany.

Samotné fotenie je fajn a výrobca používa 
jedno tlačidlo na prepínanie režimov. Treba 
byť trpezlivý, príliš rýchla snaha o prepnutie 

- fotenie s priblížením skresľuje farby 
   na nedostatočne osvetlených miestach

+ symetrické spracovanie
+ OLED displej s integrovanou čítačkou 
   odtlačkov
+ čistý Android a rýchlosť systému
+ 3-násobný zoom

motorola
one zoom

c e n a 4 2 9  €

- stále microUSB a pomalé nabíjanie

+ nešmýka sa v ruke
+ väčšia plocha displeja voči telu
+ umelá inteligencia fotoaparátu
+ kvalita fotiek v tejto triede

Alcatel
3 (2019)

c e n a 1 7 4 , 9 9  €

„Telefón za 100 eur 
dnes vyzerá o pozna-

nie lepšie ako pred 
rokmi.“
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„Prijali by ste viac 
smartfónov s do-
tykovým perom 
alebo vám stačia 

prsty?“

- výdrž batérie

+ možnosti a výdrž batérie S Pen
+ veľkosť smartfónu
+ rozhranie Samsung One UI
+ režimy fotoaparátu a kvalita fotiek
+ nahrávanie rozostreného videa

Samsung Galaxy
Note10

c e n a 9 4 9  €

alebo videí. DeX režim integrovaný priamo 
v smartfóne s prepojením bežného USB-C 
kábla sme využili. Je to režim, ktorý chválime 
a pripomína niekdajšie používanie BlackBerry 
s počítačom. Aj keď s miernymi odlišnosťami. 
Na prezeranie fotiek v smartfóne alebo na 
hranie hier či napríklad pozeranie filmov na 
obrazovke notebooku, je to veľmi dobrá vec. 
No a samozrejme, s Androidom môžete pra-
covať podobne, akoby ste mali v ruke telefón.

Používanie pera bude závisieť od vašich 
zvykov. Je to dobrá vec a hodí sa aj pre ob-
časných používateľov. Nemusíte byť profesi-
onálny maliar a vytvárať kresby na mobile. Tí 
pravdepodobne na Note asi nekreslia. S Pen 
sa však dá využiť na fotenie alebo na diaľkové 
ovládanie hudby. V novej generácii systému je 
využití mnoho, je na vás, ktoré budete používať. 
A teraz konečne bez starosti s častým nabíja-
ním pera, to vydrží totiž až 10 hodín.

Fotoaparát ponúka nové možnosti ako 
napríklad dynamické zaostrovanie u videa, 
nielen pri fotografi ách ako tomu bolo doteraz 
aj v S sériách. Fotoaparát robí vynikajúce 
snímky. Chválime nočný režim, ale aj dvojité 

NASTAVENIA BOČNÉHO PANELA U SMARTFÓNOV 
RADU SAMSUNG GALAXY S A NOTE

síce prehodí ikonu na tlačidlo, režim sa ale 
nezmení. Teleobjektív je vhodné používať 
len pri dobrom osvetlení. Umelé osvetlenie 
a slabo osvetlené priestory skreslia farby pri 
optickom priblížení. Riešením je manuálne 
sa vrátiť o krok späť a použiť 2-násob-
né. Súčasťou výbavy je nočný režim. Fotí 
veľmi dobre a dá sa naň spoľahnúť. V tejto 
cenovej kategórii je to významná vlastnosť 
a s nočným režimom budú vaše fotky vyzerať 
vynikajúco až úžasne. Ako obvykle, aj tu sa 
snímajú postupne, a tak potrebujete pár se-
kúnd počkať. Na displeji vidíte postup celého 
procesu, kým sa fotka spracuje.

Rozhranie je klasické, teda čistý Android 
s doplnkami Moto. Je tu plná výbava na to, 
ako budete gestami ovládať smartfón a jeho 
funkcie. Tiež je tu Moto Obrazovka, ktorá sa 
rozsvieti pri príchode notifi kácie alebo keď sa 
priblížite k telefónu.
Zapožičal: motorola

- stále iba 3 GB RAM

+ zosilnené telo
+ mechanické tlačidlá
+ multifunkčné tlačidlo
+ odolnosť voči ponoreniu do vody
+ port USB-C a rýchlejšie nabíjanie

Samsung Galaxy
Xcover 4s

c e n a 2 4 9  €

diódu. Avšak tá nám nechýbala, máme tu 
Always-On displej.

Konštrukčné spracovanie je vynikajúce 
a telefón sa dobre drží v ruke. Nemá audio-
konektor, ten nám pri počúvaní hudby až tak 
nechýbal. Používame bezdrôtové slúchadlá. 
Avšak tí, čo sa naň spoliehajú pri nakrúcaní 
videa, ťahajú za kratší koniec. V balení ale 
nájdete slúchadlá AKG s konektorom USB-
-C. Rýchlo sme si zvykli na 25 W nabíjačku 
v balení. Zároveň sme museli prijať aj fakt, 
že Note10 vydrží bez šetriacich režimov len 
jeden deň používania. Vybíja sa rýchlo, čo je 
trochu škoda a na náročnejšie používanie je 
treba nosiť powerbanku, alebo myslieť na jeho 
častejšie nabíjanie. To je našťastie rýchle.

Nemá priestor na microSD kartu, čo bude 
mnohým prekážať. Nám táto absencia 
neprekážala, používame aj počítač a ne-
robíme si zo smartfónu veľký sklad fotiek 

Samsung Galaxy Note10
Menší z dvojice telefónov radu Note si nájde 
uplatnenie. V niektorých smeroch má síce 
horšie parametre ako Note10+, no výkon je tu 
rovnaký. Tým ho výrobca nijako neznevýhod-
ňuje pre tých, čo chcú trochu menší telefón. 
My sme skúšali oba modely Note a tento menší 
nám sedí v ruke viac. Stále má v sebe pero 
S Pen a nám sa písalo dobre aj na menšom 
displeji.

Displej je typu Dynamic AMOLED aj so 
zaoblením bočných hrán. Mnohí z nás by ešte 
stále prijali rovný displej, ale na tento spôsob 
sme si u Samsungu zvykli a nepredstavuje 
výraznejší problém. Rozhranie obsahuje aj 
tzv. bočné panely. Tie sme ale vypli, zistili 
sme, že nepotrebujeme ďalší panel. Voľba je 
na vás, takisto ako aj pri voľbách bočného 
osvetlenia. Je to náhrada za notifikačnú 

TIP
Technológie 

a pridaná 
hodnota

DETAIL NA FOTOAPARÁT GALAXY NOTE10
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priblíženie. Tu na rozdiel od lacnejších smart-
fónov s funkciou priblíženia (máme na mysli 
motorola zoom) nevykazuje vysoké odchýlky 
v svetelnosti záberu.

V rámci fotoaparátu sme ocenili praktické 
funkcie ako zosilnenie a smerovanie mikro-
fónu pri 2-násobnom priblížení snímky vo 
videu. Živé zaostrenie vo videu (a rozmazanie 
pozadia) funguje dobre. Niekedy sa stane, 
že bude hlavný objekt rozmazaný. Na výber 
máte z troch rôznych efektov, ako bude po-
zadie rozmazané. Veľmi pekný efekt je Veľký 
kruh, ktorý vám z pouličných svetiel bude 
vytvárať veľké kruhové prvky.
Zapožičal: Samsung

  Parametre testovaných modelov

Model telefónu Alcatel 1S (2019) Alcatel 3 (2019) motorola one zoom Samsung Galaxy Note10 Samsung Galaxy Xcover 4s

Operačný systém Android 9, aktualizácie 1. 7. 2019 Android 9, aktualizácie 5. 4. 2019 Android 9, aktualizácie 1. 7. 2019 Android 9, aktualizácie 1. 9. 2019 Android 9, aktualizácie 1. 8. 2019

Formát SIM karty Dual Nano SIM Dual Nano SIM, hybridný Dual Nano SIM, hybridný Dual Nano SIM Dual Micro SIM

Pamäť RAM / ROM / 
iná [GB] 3 / 32 4 / 64 4 / 128 8 / 256 3 / 32

Procesor [max. 
frekvencia]

Spreadtrum SC9863A,
8-jadrový, 1,6 GHz

Snapdragon 439,
8-jadrový, 1,8 GHz

Snapdragon 675,
8-jadrový, 2 GHz

Exynos 9, 8-jadrový,
2,7 GHz

Exynos 7885, 8-jadrový,
1,6 GHz

Displej, počet farieb IPS LCD, 16 miliónov IPS LCD, 16 miliónov OLED, 16 miliónov Dynamic AMOLED, HDR10+,
16 miliónov PLS TFT, 16 miliónov

Displej - veľkosť 
[palcov] / rozlíšenie 

[bodov]
5,5 / 720 × 1440, 18 : 9 5,9 / 720 × 1560, 19,5 : 9 6,4 / 1080 × 2340, 19 : 9 6,2 / 1080 × 2280, 19 : 9 5 / 720 × 1280, 16 : 9

Slot na pamäťovú 
kartu microSDXC do 128 GB microSDXC do 128 GB microSDXC nemá microSDXC do 512 GB

Bluetooth, Wi-Fi, 
USB, GPS, NFC 4.2, BGN, áno, áno, nie 4.2, BGN, áno, áno, áno áno, ABGNac, áno, áno, áno 5.0, ABGNac/ax, áno, áno, áno 5.0, ABGNac, áno, áno, áno

Hlavný fotoaparát 
/ video 13 + 2 Mpx, Full, 30 fps 13 + 5 Mpx, Full HD, 30 fps 48 (f/1.7) + 16 + 8 + 5 Mpx, 4K, 30 fps 12 (f/1.5 / f/2.4) + 16 + 12 Mpx, 

4K, 60 fps 16 (f/1.7) Mpx, Full HD, 30 fps

Predný fotoaparát 
/ video 5 Mpx, HD 30 fps 8 Mpx, HD 30 fps 25 (f/2.0) Mpx, Full HD, 30 fps 10 Mpx (f/2.2), 4K, 30 fps 5 (f/2.2) Mpx, Full HD, 30 fps

Vymeniteľná batéria 
a vlastnosti nie, 3060 mAh nie, 3500 mAh nie, 4000 mAh nie, 3500 mAh áno, 2800 mAh

Rozmery [mm] / 
hmotnosť [gramov] 148 × 71 × 9 / 146 151 × 70 × 8 / 145 158 × 75 × 9 / 190 151 × 72 × 8 / 168 146 × 73 × 10 / 172

Konektor microUSB, 5 W microUSB, 5 W USB-C, 18 W USB-C, 25 W USB-C, 15 W

                 Benchmarky

AnTuTu Benchmark 
- Total score 74378 76980 167170 328532 102325

PCMark for Android 
- Performance 4721 4714 7516 8930 5316

3DMark Sling Shot 
Extreme - Total 360 448 982 4982 656

Graphic 298 372 823 5666 557

Physics 1348 1571 3041 3502 1739

VRMark Amber 
Room - Total nekompatibilný nekompatibilný 1266 4987 N/A

A1 SD Bench - RAM 
[MB/s] 3625 4997 19807 18 421 4755

Úložisko čítanie / 
zápis [MB/s] 109 / 39 274 / 236 496 / 244 1012 / 397 198 / 91

                 Hodnotenie

Dizajn a konštrukcia

Hardvérová výbava

Rýchlosť

Výdrž

Samsung Galaxy Xcover 4s
Sme radi, že Samsung stále pokračuje so svojou 
sériou odolných smartfónov. Nikdy síce neboli 
najlacnejšie, avšak dostávate pridanú hodnotu 
tohto výrobcu. Máte tu rozhranie s podporou 
cloudového úložiska a synchronizácie dát ako aj 
podporu pre zálohovanie galérie. To síce máte aj 
v Google Fotkách, no fotografickú galériu v sam-
sungových smartfónoch oceňujeme.

Konštrukcia je typická, teda nechýba zosil-
nenie pogumovaním a je tu odnímateľný zadný 
kryt. Hoci sa to dnes tak často nevidí, v tomto 
segmente je to bežná vlastnosť.

Cez rozšírené prvky, pogumovanie a prúž-
kovanie sa dostávame k praktickému využitiu. 

Telefón sa nešmýka a jeho úchop v ruke budete 
mať s istotou. Naboku nechýba multifunkčné 
tlačidlo. Môžete ním zasvietiť LED svetlo alebo 
fotoaparát, je ale na vás akú funkcionalitu mu 
v systéme priradíte.

Nám sa páčili tradičné ovládacie prvky pod 
displejom. Je to súprava trojice tlačidiel, ktoré sú 
mechanické. Pri takomto smartfóne je to nut-
nosť, najmä ak máte nasadené rukavice. Zacho-
váva si svoju odolnosť a spĺňa štandardy normy 
MIL-STD 810G. Prežije pády na zem, ponorenie do 
sladkej vody v hĺbke 1,5 m po dobu 30 minút.

Rozmerovo je stále z tých menších na trhu 
a má 5-palcový displej. Procesor je osemjad-
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       Verdikt

Alcatel 1S je cenový tip na smart-
fón. Má dva fotoaparáty, priestor 
na dve SIM karty a Android s mi-
nimálnymi zásahmi od výrobcu. 
Telefón vhodný pre deti alebo pre 
používateľov, ktorí nechcú drahý 
model. Napríklad aj takých, ktorí 
majú na hlavné veci tablet a hľa-
dajú smartfón s dlhšou výdržou.

Samsung Galaxy Note10 je špičko-
vý telefón z každého hľadiska. 
Pridanou hodnotou je S Pen 
a nám sa páčili aj menšie rozmery. 
Takto v ňom vidíme praktickejší 
smartfón, ktorý sa lepšie drží 
v ruke a povedzme si – displej nie je 
zase o toľko menší. Note10 je plný 
praktických funkcií či už na prácu, 
ovládanie s perom, fotenie alebo 
nakrúcanie videa. Chvíľu potrvá, 
kým všetky jeho možnosti objavíte 
a využijete. Odporúčame ho aj tým, 
čo by pôvodne zvažovali Galaxy 
S10.

Alcatel 3 (2019) je tip na smartfón 
v strednej triede. Dostanete pekný 
smartfón s nešmykľavou zadnou 

Hard

AnTuTu Benchmark - Total score
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Samsung Galaxy 

Xcover 4s

400000

rový s maximálnou frekvenciou 1,6 GHz. Je to 
poznať a na silnejšie procesory sa nedoťa-
huje. Prostredie sa dá ale rozumne ovládať, 
a tak na bežné činnosti a aplikácie bude 
postačovať. Multimediálne delo na 3D hry to 
celkom nie je. Na to si ho asi nikto nekupuje. 
Škoda len, že inovácia nepripustila väčšiu 
kapacitu RAM, a tak musíte vystačiť s 3 GB 
a iba 32 GB úložiskom. Alebo máte možnosť 
ju rozšíriť až o 512 GB SD kartu.

Výrobca vylepšil aj fotoaparát a ten 
má teraz 16 Mpx a svetelnosť f/1.7. To je 
hodnota, ktorú mávajú drahšie smartfóny 
a na fotkách je to poznať. Použiteľné fotky 
bez nadmerného šumu získate aj v horšom 
osvetlení. V závislosti od uhla a zaostrenia 
bude mať fotografia mierny sépiový nádych. 
Nie vždy, no treba s tým počítať. Je to detail 
a sme radi, že aj odolné smartfóny majú 
nielen fotoaparát, ale fotoaparát, ktorý sa dá 
rozumne použiť.
Zapožičal: Samsung

stranou a dobrým fotoaparátom. 
Ten má umelú inteligenciu a robí 
efektné fotky. Chválime aj pekne 
navrhnuté rozhranie, podpo-
ru gest pre snímač odtlačkov 
a jemné fi nesy, nie však nadmerne 
prepchaté do systému.

Samsung Galaxy Xcover 4s je 
odolný smartfón a aj tento rok 
máte tradičný model, no s lepšími 
parametrami. Nebude to šampión, 
no poslúži ako skutočne odolný 
smartfón, ktorý sa dá používať. 
Chválime lepšie fotky a rozhranie 
od Samsungu s praktickými funk-
ciami zameranými aj pre tento 
model.

motorola one zoom je fotoaparát-
mi nabitý smartfón. Ak máte radi 
motorolu, toto je zatiaľ najlepší 
model z rodiny one. Je aj najdrah-
ší zo série one, ale technológie 
a celková hodnota, ktorú za svoje 
peniaze dostanete, stoja za to. Fo-
toaparát je výborný, nie je celkom 
bez chyby, ale prináša hodnotu pre 
vaše fotenie.

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.ESET.SK

OCHRÁŇTE NOTEBOOKY CELEJ RODINE
VĎAKA VÝHODNÉMU BALÍKU ESET FAMILY SECURITY PACK VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.ESET.SK



Garmin fēnix 6X Pro Solar
Hodinky s najvyššími 
ambíciami
Obľúbený rad multifunkčných športových hodiniek 
fēnix sa koncom augusta dočkal nového prírastku 
v podobe modelu fēnix 6X Pro Solar. Garmin sa aj 
pri tomto modeli stále drží tradičného dizajnového 
rukopisu a na prvý pohľad sa oproti predchádzajúcej 
generácii neudiali až také výrazné zmeny. 

hrúbka hodiniek. Tá sa zmenšila na 14,9 mm. 
Fēnix 6X Pro Solar sú veľmi pohodlné, a to aj 
pri hmotnosti 83 g. Celkové rozmery zostávajú 
oproti predchodcom zachované, takže ani 
tentokrát nejde pri rozmeroch 51 × 51 mm 
o žiadne malé športové hodinky a sú vhodné 
skôr pre väčšiu ruku.

Odolnosť a dizajn
Z pohľadu odolnosti Garmin vybavil najnovší 
model fēnix 6X Pro Solar aj vysokou odolnos-
ťou podľa štandardu MIL-STD-810G a odolnos-
ťou voči vode 10 ATM.

Pri pohľade na zadnú časť hodiniek je vidieť 
aj zmenu pri senzore na meranie tepu, ktoré-
ho rovnaké usporiadanie sme mohli prvý-
krát vidieť pri prémiovom modelovom rade 
Garmin MARQ. Celkom nový optický pulzomer 
podporuje aj pokročilé meranie pulzu. S fēnix 
6X Pro Solar je dokonca možné merať tep aj 

pri plávaní. Ovládanie hodiniek sa 
realizuje pomocou piatich tlačidiel. 

Z hľadiska dizajnu sú síce zmeny 
veľmi pozitívne a po rokoch 

vítané, ale podstatné zmeny sa 
udiali aj v používateľskom 

rozhraní. To ponúka 
nové usporiadanie wid-
getov, ktoré sa už ne-
zobrazujú zakaždým na 
samostatnej obrazovke, 
ale v zozname pod se-
bou. To umožňuje náhľad 
na viaceré zobrazované 
údaje naraz. Navigovanie 

je rýchle a logicky uspo-
riadané, takže vyhľadávanie 

požadovanej funkcie je poho-
dlné aj v takto nadštandardne 
vybavených hodinkách. 

ozorné oko si však ihneď všimne 
podstatne väčší 1,4-palcový farebný 
MIP displej s vyšším rozlíšením

280 × 280 pixelov, ktorý je teraz ešte prehľad-
nejší a krajší. Počas celého testovania nám 
displej ponúkal vynikajúce pozorovacie výsled-
ky, a to dokonca aj na priamom slnečnom svet-
le, keď doslova žiaril. Displej je chránený novým 
špeciálnym ochranným sklom Power Glass, 
ktoré kombinuje solárne nabíjanie a tvrdené 
sklo Corning Gorilla Glass.

Solárny panel dokáže predĺžiť výdrž batérie 
v závislosti od množstva prijatej slnečnej 
energie. Vďaka integrácii do použí-
vateľského rozhrania je možné 
kontrolovať, aký má solárny panel 
výkon. Výdrž na batériu je tak 
možné predĺžiť až o tri dni v re-
žime smarthodiniek, alebo 
o 6 hodín v režime GPS. 

Puzdro je vyrobené 
z ľahkého a odolné-
ho materiálu. Kovové 
časti sú z titánu, pričom 
oceľová luneta opäť 
vyčnieva nad ochranné 
sklo displeja, aby ho 
chránila. Luneta prešla 
malou zmenou dizaj-
nu, pričom naša testovaná 
verzia ju mala navyše chránenú 
povrchovou úpravou DLC. Pozitív-
nou zmenou v dizajne je aj menšia 

P

c e n a 9 4 9 , 9 0  €

Z pohľadu používateľa a predovšetkým 
športovca je veľmi dôležitá výdrž na jedno 
nabitie. Samotná správa batérie je doplnená 
o pokročilý manažment, ktorý dohliada na to, 
aby hodinky dosahovali maximálnu životnosť 
batérie na základe používania.

Fēnix 6X Pro Solar disponujú aj bohatými 
možnosťami prepojenia, či už cez Bluetooth, 
Wi-Fi alebo aj ANT+. Už dávnejšie sme si obľú-
bili používanie platieb prostredníctvom Garmin 
Pay a počúvanie hudby, napríklad cez službu 
Spotify, alebo integrovaný MP3 prehrávač. 
Na tento účel veľmi dobre poslúži dostatočne 
veľká až 32 GB vnútorná pamäť. Pokiaľ chcete 
zistiť aj úroveň stresu, alebo ako sa telo zrege-
nerovalo cez noc, fēnix 6X Pro Solar ponúkajú 
aj takéto  informácie.

Nočný režim a aplikácia
Nové športové hodinky od Garminu sú 
dobrým spoločníkom aj v noci, kedy dokážu 
veľmi presne sledovať jednotlivé fázy spánku. 
Počas dňa ponúkajú plnú smart funkcionali-
tu, takže nezmeškáte žiadnu udalosť. Všetko 
funguje k maximálnej spokojnosti.

Samostatnou kapitolou je prepracovaná 
aplikácia Garmin Connect, ktorej veľmi dobre 
sekundujú aj ostatné aplikácie od Garminu 
na správu hodiniek a aj na plánovanie aktivít. 
Hodinky fēnix 6X Pro Solar sú najvyš-
ším modelom novej generácie radu fēnix 
a momentálne sa radia k tomu najlepšiemu 
v oblasti multifunkčných športových hodiniek 
v pomere ceny a výkonu, teda ak nepočítame 
drahší prémiový modelový rad Garmin MARQ. 
Funkčná výbava je na veľmi vysokej úrovni, 
je doplnená vylepšeným dizajnom, novým 
používateľským prostredím a podporou 
solárneho nabíjania.
Zapožičal: Garmin

T E S T
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T E S T

MIROSLAV ILLÉŠ

V septembri Apple tradične predstavuje 
svoje nové smartfóny. Na nové iPhony 
sa teší množstvo jablčných fanúšikov, 
no a nás zaujíma hlavne to, ako sa 
novinky posunuli oproti predošlej 
generácii a ako obstoja v porovnaní 
s konkurenciou. 

Hard

nie vždy. Každopádne, 6,5“ XDR Retina displej 
má výborné rozlíšenie a takmer čokoľvek na 
ňom vyzerá dobre. Čo sa týka celkového spra-
covania telefónu, nemáme novinke čo vytknúť. 
Všetko je na svojom mieste a vypracovanie 
je precízne. Rozloženie ovládacích prvkov 
zostalo zachované.

O výkon všetkých nových modelov sa stará 
procesor A13 Bionic + neural engine tretej 
generácie. Ten je podstatne výkonnejší ako 
predchodca – A12 Bionic, ale v praxi to až 
tak nepoznať. Kapacita pamäte RAM zosta-
la zachovaná – 4 GB a pamäťové verzie sú 
tri – 64, 256 a 512 GB. Je smutné, že Apple aj 
v roku 2019 začína s takou malou kapacitou! 
My máme na test 64 GB verziu, s ktorou si 
vystačíte iba v tom prípade, ak ste nenáročný 
používateľ alebo aktívne využívate (teda si 
platíte) iCloud. To je aj náš prípad. Dá sa s tým 
žiť, ale má to svoje obmedzenia. 

iPhone 11 Pro Max je bez pochýb extrémne 
výkonné zariadenie, na ktorom môžete vyko-
návať akúkoľvek činnosť alebo hrať akúkoľvek 
hru bez toho, aby ste mali pocit absencie 
výkonu. Avšak to isté platí aj pre minuloročný 
iPhone XS Max. Výkonu je dostatok, avšak 
dôvod na prechod z minuloročného modelu to 
určite nie je. Trošku viac to bude dávať zmysel 
majiteľom iPhonu X a starších zariadení. 
Badateľný posun reálne poznať na rýchlosti 
modernizovaného FaceID, ktoré reaguje veľmi 
rýchlo aj za zhoršených podmienok. Zostatok 
výhod a noviniek prislúcha najmä novému 
operačnému systému iOS 13. Všetky podrob-
nosti o tomto systéme nájdete na webe www.
touchit.sk. 

iPhone 11 Pro Max
(r)evolúcia v podaní Apple 

Čo iPhone 11 Pro Max ponúka? 
Z pohľadu dizajnu sa toho veľa nezmenilo, ale 
keď ho vezmete do rúk, tak okamžite zistíte, 
že je to nový model. Matná úprava v kombi-
nácii so zeleným odtieňom vyzerá výborne 
a zadné i predné krycie sklo by malo byť 
najtvrdšie v histórii mobilných zariadení. To 
potvrdilo aj niekoľko nezávislých testov. Matné 
zadné sklo má okrem super výzoru ešte jednu 
top vlastnosť – na tento povrch sa nechytajú 
odtlačky prstov. Ďalšou novinkou je zvýše-
nie odolnosti voči vode a prachu (ponorenie 
do hĺbky až 4 metrov po dobu 30 minút) 
a zmenila sa aj pozícia loga Apple, ktoré je 
teraz v strede. Rozloženie fotoaparátov je 
špecifi cké a každému sa páčiť určite nebude. 
Z prednej strany žiadny viditeľný rozdiel nie je, 
stále je to dizajn, ktorý započal modelom „X“. 

iPhone 11 Pro Max má 6,5” 
Super Retina XDR displej (HDR 
displej – OLED technológia) 
s rozlíšením 2688 × 1242 px
(458 ppi) a kontrastným pomerom
2 000 000 : 1. Nechýba mu ani 
TrueTone technológia, široký fa-
rebný rozsah P3, haptická odozva, 
maximálny jas na úrovni 800 nitov 
(HDR až 1200 nitov) a odolné kry-
cie sklo s oleofóbnou vrstvou.

V porovnaní s predchodcom 
vidieť malý rozdiel vo farebnom 
podaní, trošku vyššom jase a či-
tateľnosti na slnku, ale určite to 
nie je dôvod na prechod z XS na 
rad 11. Vidíte to iba vtedy, ak dáte 
obe zariadenia vedľa seba. A aj to 

niekoľkých veľmi intenzívnych dňoch 
konštatujeme, že tento telefón sa 
skutočne podaril. Vyzerá veľmi dobre, 

v reáli podstatne lepšie ako na fotografi ách 
a tiež ponúka extrémnu dávku výkonu a vý-
borný fotoaparát. To ale neznamená, že bude 
dávať každému zmysel. V redakcii používame 
aj predchodcu – iPhone XS Max, s ktorým sme 
novinku porovnali, pričom sme pripravili aj 
konkurenčný fototest, ktorý nájdete na našom 
webe. iPhone 11 Pro Max sme postavili proti 
Samsungu Galaxy Note 10+ a Huaweiu P30 
Pro. V skratke – nie je možné s určitosťou určiť, 
ktorý telefón fotí najlepšie. Na 100 % si môžete 
byť istí, že ak si kúpite akýkoľvek z týchto 
modelov, tak budete držať v rukách jeden z naj-
lepších fotomobilov súčasnosti. Záleží skôr na 
preferencii značky. 

Podrobnosti o všetkých Apple novinkách
nájdete na našom webe www.touchit.sk

PO

NA PRVÝ POHĽAD SA TOHO VEĽA NEZMENILO, ALE 
PRAKTICKÝCH NOVINIEK JE DOSTATOK 
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Ťahák tohtoročných modelov? 
Fotoaparát! 
Konečne sa aj používatelia Apple zariadení doč-
kali ultraširokouhlého snímača! Ale poďme pekne 
po poriadku. Základom je klasický širokouhlý 
snímač s rozlíšením 12 Mpx (OIS, f/1.8, 26 mm, 
100 % Focus Pixel). Druhý snímač je ultraši-
rokouhlý s rozlíšením 12 Mpx (f/2.4, 13 mm, 
120°, bez OIS) a do tretice je to klasika v podobe 
teleobjektívu s rozlíšením 12 Mpx (f/2.0, 52 mm, 
OIS). Vynechať nemôžeme ani predný TrueDepth 
fotoaparát s rozlíšením 12 Mpx, čo je oproti 
predchodcovi (7 Mpx) reálny posun. 

Novinkou je aj modernizovaná technológia 
spájania fotografi í v kombinácii so smartHDR, 
čo je poznať na každej (výpočtovej) fotografi i. 
Úplnej AI novinky v podobe Deep Fusion (spája-
nie 9 snímok s odlišnou expozíciou) sa dočkáme 
až v novembri, kedy náš fototest zopakujeme. 

Čo to znamená v praxi?  
Fotoaparáty sú skutočne prekvapením a posun 
oproti predchodcom reálne poznať. Je vidieť 
väčší zásah smartHDR a softvéru vo výslednej 
fotke, ktorá vyzerá zvyčajne veľmi dobre – po-
núka živé farby, ktoré sa snažia korešpondovať 
s realitou a veľmi pekné detaily. Ak fotíte radi 
a často, tak si nový iPhone 11 Pro zamilujete. 

Vylepšením prešiel aj portrétny režim, ktorý 
pracuje precíznejšie, celkové podanie portrétu 
je zaujímavejšie a na pohľad je výsledok trošku 
krajší, ale fakt brutálny rozdiel oproti XS Max 
to nie je. Najviac sa nám páči to, že portréty je 
možné vytvárať aj klasickým širokouhlým sní-
mačom, teda bez priblíženia (orezu), čo nebolo 
v minulosti možné.  

Badateľný rozdiel sme takmer okamžite 
spozorovali na výsledkoch z predného 12 
Mpx TrueDepth snímača. Selfi e fotografi e sú 
podstatne krajšie, majú viac detailov, krajšie 
farby, sú ostrejšie a majú menej artefaktov/
šumu. Rovnakým podielom je rozdiel poznať aj 
vo videozázname prednou kamerou, ktorá na-
hráva video v max. rozlíšení 4K/60fps a dokáže 
zachytiť aj spomalené video – „slofi “. 

Pri natáčaní videa pracuje stabilizácia 
viditeľne lepšie ako v predchodcovi. Otrasy 
sú veľmi slušne eliminované, čo milovníkom 
mobilného videa pomôže vytvárať uhladenejšie 
zábery. Taktiež nechýba ani možnosť plynu-
lého prechodu z ultraširokouhlého snímača 
až po teleobjektív počas natáčania, čo vyzerá 
zaujímavo. Prechod poznať iba minimálne - ak 
sa na to zameriate. Z videosekcie je zaujíma-
vosťou aj audiozoom, ktorý je poznať, ale treba 
vedieť, ako ho správne používať. 

To najlepšie sa volá – širokáč! Fotenie 
s týmto objektívom (120° uhol záberu) dodá 
fotografi i úplne iný rozmer a atmosféru, ale 
hlavne zachytíte viac scény navôkol. Výsledné 
fotografi e sú veľmi pekné, no čakali sme trošku 
menej artefaktov. Nie vždy sú evidentné, ale 
občas ich poznať. Treba počítať aj s clonou na 
úrovni f/2.4, takže večerné fotky budú tmavšie 
– širokouhlý snímač nepodporuje nočný režim.

Nočný režim je zásadnou inováciou, ktorá 
posunula Apple na úroveň konkurencie. Všetky 

novinky majú špeciálny nočný režim, ktorý sa 
zapína a pracuje automaticky, ale ak to potrebu-
jete, tak si môžete zmeniť „expozičný čas“ – 1 až 
10 sekúnd alebo ho úplne vypnúť. Nočný režim 
pracuje ukážkovo a osvetľuje presne tie časti 
scény, v ktorých svetlo očakávate. Aj z ruky sa dá 
odfotiť krásna večerná fotka. Minuloročný iPhone 
XS Max fotí/natáča stále výborne, ale nemá 
širokáč a nočný režim, čo môže byť rozhodujúcim 
faktorom pre nákup nového zariadenia. 

Batéria a nabíjanie 
iPhone 11 Pro Max disponuje 3500 mAh baté-
riou, čo je viac než dosť na to, aby vám na jed-
no nabitie vydržal skutočne náročný pracovný 
deň. Oproti XS Max je posun vo výdrži na jedno 
nabitie cítiť, ale nie je to až také dramatické. 
V praxi sú to 2 až 3 hodiny navyše. Novinkou 
je však to, že Apple dáva do balenia “Pro” mo-
delov rýchlu 18 W USB-C nabíjačku, s ktorou 
nabijete tento model z 10 na 50 % za 22 minút 
alebo z 10 na 100 % za 1 hodinu 20 minút. 

Dlhší čas celkového nabitia je daný novou 
optimalizáciou nabíjania, ktorá nabíjanie ku 
koncu spomaľuje. V nabíjaní má prsty aj stro-
jové učenie, ktoré berie do úvahy vaše návyky 
a pod. Ak nabíjate počas noci, tak posledných 
20 % batérie sa začne plniť napr. hodinu pred 
budíkom. Má to pozitívny vplyv na stav batérie, 
čo je z hľadiska dlhoročnej použiteľnosti 
iPhonov dôležité. Nový iPhone sa stále nabíja 
prostredníctvom Lightning konektora, ale dru-
há strana dodávaného kábla patrí USB-C. 
Zariadenie na test zapožičal: Telekom 

DIZAJN TROJICE FOTOAPARÁTOV SA 
NEBUDE PÁČIŤ KAŽDÉMU, ALE DÔLEŽITÉ SÚ 

VÝSLEDKY, KTORÉ PATRIA K ŠPIČKE.

Ktorý smartfón 
fotí najlepšie?

Porovnali sm
 iPhone 11 Pro Max,

Samsung Galaxy Note10+
a Huawei P30 Pro

UNIKÁTOM IPHONU 11 PRO (MAX) JE TO, ŽE 
VŠETKY 4 KAMERY DOKÁŽU NAHRÁVAŤ VIDEO 
V ROZLÍŠENÍ 4K/60FPS. POMOCOU FILMIC 
PRO JE MOŽNÉ NAHRÁVAŤ AJ 4 SAMOSTATNÉ 
ZÁZNAMY SÚČASNE. 

iPhone 11 Pro Max Huawei P30 Pro iPhone XS MaxSamsung Galaxy Note10+
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C E N A 7 9 9  €

Hard

Trojitý fotoaparát so zaostrovaním 
na oko
Xperia 5 má vo výbave rovnaký trojitý fotoapa-
rát ako Xperia 1. Hlavný fotoaparát s 12 Mpx 
dopĺňa 12 Mpx teleobjektív a 12 Mpx ultraširo-
kouhlý fotoaparát. Medzi jednotlivými senzormi 
sa prepínate postupne, nedá sa rýchlo prejsť 
z hlavného na ultraširokouhlý. Je to škoda.

Xperia 5 neponúka automatický HDR režim, 
ten je možné ručne zapnúť alebo vypnúť 
v manuálnom režime, avšak iba pre hlavný 
fotoaparát. Kvalitu fotiek a dynamický rozsah 
chválime. Xperia 5 nemá také vyhladené fotky 
ako niektorí konkurenti, avšak pôsobia reálnej-
šie, a to aj s čiastočným šumom. Chválime tiež 
nočné fotografi e, ktoré sú v rámci smartfónov 
Xperia doteraz najlepšie.

Telefón ponúka aj praktické funkcie, ako 
je zaostrovanie na oko, ktoré funguje dobre 
a vďaka ktorému telefón zaznamená ostrú fot-
ku tváre aj v prípade pohybujúceho sa človeka. 
Rovnako je k dispozícii prediktívne fotenie. 
V niektorých prípadoch pomôže získať lepšiu 
fotku, ako manuálne odfotíte. Samozrejmosťou 
je hardvérová spúšť fotoaparátu na tele smart-
fónu a bočný snímač odtlačkov prstov.
Zapožičal: Sony

       Verdikt
Rovnako ako ostatné Xperie, aj verzia 5 si kráča 
svojou cestou. V jej výbave nájdete aj aplikáciu na 
záznam videa Cinema Pro či dynamické vibrácie. 
Ide o funkcie, ktoré môžu osloviť isté skupiny ľudí. 
Operačný systém je Android 9, aktualizácia na 
verziu 10 príde v budúcnosti. Detailnejšiu recen-
ziu si môžete prečítať na webe touchit.sk.

Sony začalo predávať svoj nový 
prémiový telefón. Za 799 eur prináša 
rovnaké technológie ako Xperia 1, 
avšak v menšom tele.

Sony Xperia 5

peria 5 ponúka 6,1-palcový displej s už 
tradičným pomerom strán 21 : 9. Tento 
formát je pre Sony v roku 2019 typický 

a pravdepodobne sa ho bude držať aj v budúc-
nosti. Výsledkom je do výšky prerastený telefón, 
na ktorý si budete chvíľu zvykať. V prípade Xperie 
1 bol prechod na 6,5-palcový displej s takýmto 
pomerom subjektívne náročnejší, na Xperiu 5 sme 
si zvykli výrazne rýchlejšie. Dôvod je ten, že jej 158 
mm výška nevyčnieva ani v porovnaní s ostatnými 
telefónmi. Xperia 1 je o 1 cm vyššia a tam je rozdiel 
cítiť okamžite. Xperia 5 má 68 mm šírku, telefón 
sa pohodlne drží v jednej ruke, a to aj v prípade, že 
máte menšie dlane.

Xperiu 5 môžeme defi novať ako kompaktnejšiu 
verziu Xperie 1, avšak s výnimkou šírky nie je ten-
to telefón výrazne menší v porovnaní s niektorými 
konkurenčnými telefónmi. Napríklad Samsung 
Galaxy S10e má rozmery 142 × 70 × 8 mm a to 
je na prvý pohľad kompaktnejšie zariadenie 
oproti Xperii 5 – 158 × 68 × 8,2 mm. Novú Xperiu 
možno rozmermi zrovnávať so štandardným 
modelom Galaxy S10.

Technológie ako v Xperii 1
Oceňujeme, že Sony pri tvorbe Xperie 5 ne-
škrtalo technológie alebo funkcie z jej výbavy. 
Uhlopriečka displeja je menšia, nižšie je aj 
rozlíšenie Full HD+ a kvôli kompaktnejším 
rozmerom sa tiež zmenšila batéria. Avšak 
technologická výbava je bez kompromisov.

V praxi to znamená, že Xperiu 5 poháňa pré-
miový procesor Snapdragon 855, má 6 GB RAM 
a 128 GB úložisko. 6,1-palcový displej využíva 
OLED panel s podporou HDR a ponúka špičkový 
vizuálny zážitok. V porovnaní s konkurenciou 
vám nebude prekážať výrez alebo diera v dis-
pleji. Vo výbave dokonca nájdete aj LED diódu, 
čo je vlastnosť, ktorá sa postupne vytráca zo 
segmentu prémiových telefónov.

Obrazovku chráni tradične hrubé ochranné 
sklo Gorilla Glass 6 a Xperia 5 ponúka vysokú 
odolnosť voči vode a prachu na úrovni IP65/
IP68. Výbornú vizuálnu kvalitu obrazovky dopĺňa 
aj skvelá stereo reprodukcia zvuku, ktorá patrí 
k tomu najlepšiemu, čo je na trhu k dispozícii. 
Tieto výhody Xperie 5 je potrebné spomenúť.

Batéria s kapacitou 
3140 mAh ponúka výdrž 
na bežný pracovný 
deň. V zaťažkávacích 
skúškach však dobrá 
optimalizácia operač-
ného systému jednodu-
cho nestačí a keď sme 
na výstave telefónom 
fotili a robili záznam vi-
dea, percentá batérie sa 
rýchlo strácali. Po 9 ho-
dinách od posledného 
nabitia a po 3 hodinách 
aktívneho používania 
sme Xperiu 5 opäť 
pripájali k nabíjačke.

T E S T

ROMAN KADLEC

X

C E N A 7 9 9  €

Trojitý fotoaparát so zaostrovaním 
na oko
Xperia 5 má vo výbave rovnaký trojitý fotoapa-
rát ako Xperia 1. Hlavný fotoaparát s 12 Mpx 
dopĺňa 12 Mpx teleobjektív a 12 Mpx ultraširo-

Sony Xperia 5
Kompaktná vlajková loď? 

XPERIA 5
Z KAŽDÉHO 
UHLA

XPERIA 5 A ĎALŠIE 
TOHTOROČNÉ XPERIE SA 
OD OSTATNÝCH TELEFÓNOV 
ODLIŠUJÚ SVOJÍM DISPLEJOM 
S POMEROM STRÁN 21 : 9
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- vysoká cena 

+ špičková technologická výbava  
+ všestrannosť monitora

ASUS
ROG SWIFT PG35VQ

c e n a 2  9 1 9  €

  Parametre testovaného modelu

Model ASUS ROG SWIFT PG35VQ

Veľkosť a typ panelu 35”, VA, 3440 × 1440 px, 200 Hz

Minimálny 
a maximálny jas, 

odozva
15,08 až 425,46 cd/m2, 2 ms

Pokrytie farebného 
priestoru

99,3 % sRGB, 80,2 % Adobe RGB,
76,4 % DCI P3

Nastaviteľná výška, 
USB hub, extra funkcie

Áno, áno, herné funkcie, HDR10, G-SYNC 
ULTIMATE

Konektivita HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 2× USB 3.0, 
3,5 mm jack

ASUS

T E S T

ROMAN KADLEC

Monitory pre profesionálov 
aj do domácnosti

ASUS ROG SWIFT PG35VQ
Nestáva sa bežne, aby sme mali na redakčnom 
stole monitor, ktorý sa predáva v obchodoch 
za 2 919 eur. ASUS si toľkoto peňazí pýta za 
model ROG SWIFT PG35VQ a keď sa pozrie-
te na jeho parametre a použité technológie, 
pochopíte prečo.

Pri pohľade na špičkovú technologickú 
výbavu monitora ASUS ROG SWIFT PG35VQ je 
zrejmé, že je určený najnáročným hráčom, ktorí 
zároveň nemajú problém s peniazmi. Bežný 
smrteľník sa pri výbere monitora k počítaču 
často snaží dostať do rozpočtu, ktorý je tak 
10-násobne nižší.

ASUS ROG SWIFT PG35VQ má 35-palcový 
VA panel s rozlíšením 3440 × 1440 pixelov. 
Obrazovka však ponúka najmä extra nízku 
odozvu na úrovni 2 ms a tiež vysokú obno-
vovaciu frekvenciu až 200 Hz. Pri tomto type 
displeja je 200 Hz frekvencia vzácna vlastnosť 
a monitor musíte pretaktovať v nastaveniach. 
Predpokladom je tiež pripojenie cez Display-
Port, HDMI umožňuje maximálnu frekvenciu na 
úrovni 100 Hz.

Ďalšou unikátnou vlastnosťou monitora je 
podpora HDR štandardu HDR-10 s maximál-
nym jasom na úrovni 1000 nitov. Monitor 
obsahuje 512 nezávislých LED zón, ktoré sa 
starajú o podsvietenie displeja. Podsvietenie 
je teda rovnomerné a v prípade HDR zobra-
zenia dosahuje vysoký maximálny jas. Opäť 
ide o parameter, ktorý je v prípade ultraširo-
kouhlých obrazoviek s pomerom strán 21 : 9 
vzácny.

ASUS vybavil svoj monitor aj technoló-
giou G-SYNC ULTIMATE, ktorá synchronizuje 
grafickú kartu s obnovovacou frekvenciou 
monitora a zároveň ponúka optimalizovaný 
zážitok z HDR hrania. ULTIMATE je nadstavba 
pre G-SYNC technológiu práve z hľadiska 
podpory už spomenutého HDR zobrazenia a 
monitorov s takouto výbavou je aktuálne na 
trhu veľmi málo.

Ak si teda dáme dokopy všetky parametre 
– ultraširokouhlý displej s pomerom strán 
21 : 9, 2 ms odozva, 200 Hz frekvencia, 512 
zón podsvietenia, HDR s maximálnym jasom 
1000 nitov a technológia G-SYNC ULTIMATE, 
výsledkom je monitor, ktorý je unikátom na 
trhu. A tomu zodpovedá aj jeho cena.

Testovali sme najnovšie monitory, ktoré sú určené 
špecifi ckému segmentu používateľov a aj masám.

Hard

Monitor sme podrobili v redakcii náročnému 
testovaniu. V SDR zobrazení sme namerali 
jas na úrovni od 15 cd/m2 do 425,46 cd/m2 a 
takmer 100 % pokrytie farebného priestoru 
sRGB. Farebný priestor DCI-P3 bol podľa našej 
sondy pokrytý na úrovni takmer 77 %. Monitor 
dosahuje taký široký farebný gamut vďaka 
technológii Quantum-dot.

ASUS ROG SWIFT PG35VQ má vo výbave 
aj ventilátory, ktoré zabezpečujú chladenie 
všetkých zón podsvietenia displeja. Pomerne 
unikátnou funkciou je DAC prevodník pre slú-
chadlá na bezstratovú kvalitu zvuku.

Z praktického hľadiska chválime všestran-
nosť nastavení. Monitor umožňuje nastavenie 
výšky, náklonu aj natočenia. K dispozícii je 
prehľadné menu pre pretaktovanie obnovova-
cej frekvencie. Ako už bolo spomenuté, 200 Hz 
frekvenciu získate pri pripojení cez DisplayPort, 
avšak v takomto prípade bude monitor fungovať 
v 8-bitovej farebnej hĺbke. V prípade nastavenia 
10-bitovej hĺbky je maximom 144 Hz frekvencia. 
V oboch prípadoch budete potrebovať sku-
točne výkonnú grafi ckú kartu, aby ste naplno 
využili potenciál monitora.

ASUS ROG SWIFT PG35VQ má vo výbave 
HDMI 2.0 port, DisplayPort 1.4 a USB hub s 
dvojicou USB 3.0 portov. Obrazovku je možné 
prichytiť aj pomocou VESA držiaka. 

V nastaveniach nájdete fi lter modrého svetla 
a režimy, ktoré sú navrhnuté na hranie konkrét-
nych herných žánrov, ako aj sledovanie videa či 
prácu v režime sRGB. V tejto súvislosti dávame 
do pozornosti dodatočné nastavenia pre SDR 
zobrazenie, v rámci ktorých si môžete aktivovať 
širší farebný gamut – ten pokryje viac priestoru 
sRGB. Medzi funkciami nechýbajú herné pomôc-
ky, ako je pomocný zameriavací kríž, počítadlo 
snímok za sekundu alebo časovač.

Zážitok z hrania na monitore ASUS ROG 
SWIFT PG35VQ je jednoducho skvelý. Pokiaľ si 
potrpíte na hranie v HDR, tento monitor ponúka 
najlepší vizuálny zážitok na trhu. Naplno ho 
využijete aj pri sledovaní fi lmov a videa. Netfl ix 
ponúka obsah, ktorý je optimalizovaný pre 
pomer strán 21 : 9 a pre internetové prehlia-
dače je k dispozícii rozšírenie, ktoré umožňuje 
upraviť zobrazenie ľubovoľného videa pre 
takýto formát. 
Zapožičal: ASUS
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- stojan neumožňuje nastavenie výšky

+ pomer cena/výbava 
+ atraktívna cena

BenQ
GW2280

c e n a 8 0  €

  Parametre testovaného modelu

Model BenQ GW2280

Veľkosť a typ panelu 21,5”, VA, 1920 × 1080 px, 60 Hz

Minimálny 
a maximálny jas, 

odozva
36,68 až 250,23 cd/m2, 5 ms

Pokrytie farebného 
priestoru

87,8 % sRGB, 63,5 % Adobe RGB, 
66,3 % DCI P3

Nastaviteľná výška, 
USB hub, extra funkcie Nie, nie, senzor okolitého osvetlenia

Konektivita 2× HDMI 1.4, VGA, 2× 3,5 mm jack

BenQ GW2280
Monitor BenQ GW2280 láka nízkou cenou. Za 
80 eur získate 21,5-palcový displej s moder-
ným dizajnom a funkčnou výbavou. 

BenQ GW2280 má ultratenké rámiky po 
troch stranách, vďaka čomu vyzerá elegantne. 
Spodný rámik je trochu väčší, obsahuje logo 
BenQ a senzor okolitého osvetlenia. Ten si 
môžete v nastaveniach zapnúť alebo vypnúť. 
Ak si ho aktivujete, monitor bude prispôsobo-
vať nastavenie jasu displeja podľa okolitého 
osvetlenia.

Spodný rámik tiež obsahuje fyzické tlačidlá 
pre úpravu nastavení a prepínanie sa medzi 
režimami. Používanie tlačidiel je pohodlné, zme-
na nastavení vás nebude iritovať ako v prípade 
niektorých monitorov s dotykovými tlačidlami.

BenQ GW2280 je rozmerovo kompaktný 
monitor. Toto tvrdenie platí aj pre stojan, ktorý 
neumožňuje úpravu výšky. Môžete si prispô-
sobiť iba naklonenie obrazovky. Stojan však 
obsahuje praktickú krytku, ktorá skryje káble. 
Ak máte radi poriadok na pracovnom stole, 
túto vlastnosť oceníte.

Monitor obsahuje dvojicu HDMI 1.4 portov a 
VGA port. Vedľa nich nájdete dvojicu 3,5 mm 
jackov pre vstup a výstup audia. Súčasťou 
balenia je iba VGA kábel, HDMI si budete musieť 
dokúpiť samostatne.

BenQ GW2280 využíva 21,5-palcový VA panel 
s rozlíšením Full HD. Pozorovacie uhly sú dobré, 
z hľadiska podsvietenia sme v prípade testova-
ného modelu nezaznamenali nerovnomernosť 
alebo iné problémy. Za zmienku stojí nadštan-
dardný kontrast - vzhľadom na cenu monitora 
- na úrovni 3000 : 1.

Maximálny jas displeja sme pri štandard-
nom nastavení kontrastu namerali na úrovni 
sľubovaných 250 cd/m2, minimálny jas bol 36 
cd/m2. Displej pokrýva takmer 88 % farebného 
priestoru sRGB. Na domáce či kancelárske po-
užitie je takáto hodnota viac ako postačujúca.

BenQ GW2280 ponúka viacero nastavení. 
K dispozícii je režim tlmenia modrého svetla, 
ktorý je optimalizovaný pre viaceré aktivity, 
ako je sledovanie multimédií, surfovanie 
po internete, kancelárska práca či čítanie. 
Okrem toho sú k dispozícii ďalšie režimy s 
vopred pripravenými nastaveniami, medzi 
nimi aj spomenutý režim sRGB.

V rámci nastavení si môžete upraviť tradičné 
parametre, ako je jas, kontrast, ostrosť obrazu, 
gamma či teplota farieb. Monitor obsahuje 
aj dva 1 W reproduktory. Odporúčame použiť 
externé reproduktory.
Zapožičal: Agem

BenQ SW270C
BenQ SW270C je monitor pre používateľov, 
ktorí upravujú fotografi e a vyžadujú verné 
zobrazenie farieb. 27-palcový IPS panel má 
rozlíšenie 2560 × 1440 pixelov a pokrýva takmer 
100 % farebného priestoru sRGB, 97 % priestoru 
Adobe RGB a 92 % priestoru DCI-P3. Toto sú 
výsledky našich meraní a takisto sme namerali 
minimálny jas na úrovni 24,69 cd/m2 a maxi-
málny jas 220 cd/m2 pri nastavení štandardné-
ho kontrastu. V kombinácii s úpravou kontrastu 
je možné dosiahnuť jas, ktorý atakuje hranicu 
300 cd/m2.

Monitor je navrhnutý s dôrazom na prak-
tickosť používania. Ponúka však aj moderný 
dizajn s tromi tenkými rámikmi okolo displeja. 
Stojan umožňuje nastavenie výšky, náklonu a 
natočenia a tiež obsahuje priestor pre odlože-
nie diaľkového ovládača v tvare puku. Súčasťou 
balenia sú kryty – tieniace clony, ktoré si mô-
žete pripevniť po stranách displeja. Zabraňujú 
nežiadaným odrazom svetla na monitore.

Kvalita zobrazenia farieb a celková kvalita ob-
razovky sú hlavnými výhodami tohto monitora. 
BenQ SW270C obsahuje interný čip s hardvé-
rovou kalibráciou obrazu, takže ho neskreslí 
ani nastavenie grafi ckej karty. Obrazovka je 
rozdelená do regiónov pre presné vyladenie 
farieb a jasu. Môžeme to potvrdiť aj z hľadiska 

používania, medzi jednotlivými časťami disple-
ja sme si nevšimli rozdiely.

BenQ SW270C ponúka 10-bitovú hĺbku 
farieb a podporu pre HDR10. Prácu uľahčuje 
diaľkový ovládač v tvare puku, ktorý umožňuje 
rýchlu a pohodlnú zmenu nastavení. K dispozí-
cii sú tri používateľské profi ly, ktoré si môžete 
prispôsobiť a prepínať sa medzi nimi stlačením 
príslušného tlačidla.

Monitor je vybavený dvoma HDMI 2.0 por-
tami, DisplayPortom 1.4 a tiež aj praktickým 
USB-C portom s podporou prenosu obrazu, 
dát a nabíjaním s výkonom do 60 W. USB hub 
obsahuje dva USB 3.1 porty a čítačku SD kariet. 
Tá nie je bežnou súčasťou výbavy monitorov, 
v prípade modelu pre fotografov však dáva jej 
zabudovanie zmysel.

BenQ SW270C ponúka bohaté nastavenia. 
Do pozornosti dávame najmä profi ly, ktoré sú 
prispôsobené jednotlivým farebným priestorom 
sRGB, Adobe RGB a DCI-P3. Nadštandardné sú 
tiež možnosti nastavenia gamy a farieb. Okrem 
RGB zložiek si môžete upraviť aj CMY zložky. 
Monitor tiež ponúka funkciu obraz v obraze.
Zapožičal: BenQ

BenQ

túto vlastnosť oceníte.

+ vernosť zobrazenia farieb  
+ USB-C port

+ čítačka pamäťových kariet

BenQ
SW270C

c e n a 7 8 0  €

  Parametre testovaného modelu

Model BenQ SW270C

Veľkosť a typ panelu 27”, IPS, 2560 × 1440 px, 60 Hz

Minimálny 
a maximálny jas, 

odozva
24,68 až 219,45 cd/m2, 5 ms

Pokrytie farebného 
priestoru

99,5 % sRGB, 96,3 % Adobe RGB, 
91,5 % DCI P3

Nastaviteľná výška, 
USB hub, extra funkcie

Áno, áno, hardvérová kalibrácia, tieniace 
clony, HDR10

Konektivita 2× HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C, 
2× USB 3.1, slot na SD karty, 3,5 mm jack

BenQ
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- vysoký minimálny jas

+ funkčná a všestranná výbava  
+ pomer cena/výbava

Philips
Brilliance 252B

c e n a 2 0 5  €

  Parametre testovaného modelu

Model Philips Brilliance 252B

Veľkosť a typ panelu 25”, IPS, 1920 × 1200 px, 60 Hz

Minimálny 
a maximálny jas, 

odozva
63,21 až 262,21 cd/m2, 5 ms

Pokrytie farebného 
priestoru

95,9 % sRGB, 69,2 % Adobe RGB, 
73,4 % DCI P3

Nastaviteľná výška, 
USB hub, extra funkcie Áno, áno, senzor šetrenia energie

Konektivita HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA, DVI-D, 
4× USB 3.1, 2× 3,5 mm jack

Hard

       Verdikt

ASUS ROG SWIFT PG35VQ je prezen-
táciou aktuálnych technologických 
možností herných monitorov. Tento 
monitor je špička vo svojej kategórii. 
Vzhľadom na cenu je určený skôr pre 
profesionálov.

BenQ GW2280 je moderný monitor za 
rozumnú cenu. Oceňujeme štýlový dizajn 
s tenkými rámikmi, kvalitu obrazu vzhľa-
dom na cenu a tiež aj funkčnú výbavu. 
Pridanou hodnotou je senzor okolitého 
osvetlenia a inteligentná úprava obrazu 
podľa zobrazovaného obsahu a intenzity 
svetla v miestnosti. 

BenQ SW270C plní svoj účel výborne. 
Fotografi  ocenia vernosť zobrazenia 
farieb a výborné pokrytie viacerých 
farebných priestorov.

Philips Brilliance 252B je praktický 
monitor s atraktívnym pomerom cena/
výbava. Na masové použitie je tento 
monitor dobrá a praktická voľba.

Philips
Philips Brilliance 252B ponúka moderný dizajn 
s tromi rámikmi okolo displeja. Podobne ako 
BenQ GW2280, aj tento monitor má vo výbave 
senzor v spodnom rámiku – tento sa však 
využíva na zistenie, či používateľ sedí pred mo-
nitorom alebo nie. Pokiaľ pred monitorom nikto 
nie je, obrazovka si automaticky zníži jas, čím 
sa šetrí energia. Funkciu je možné vypnúť.

Philips Brilliance 252B má 25-palcový IPS 
displej s rozlíšením 1920 × 1200 pixelov. 
Pomer strán je 16 : 10, maximálny jas pri štan-
dardnom nastavení kontrastu sme namerali na 
úrovni 262 cd/m2, minimálny jas je 63 cd/m2. 
Je to pomerne vysoká hodnota. Obrazovka po-
krýva 96 % priestoru sRGB, jej kvalitu chválime. 
Philips Brilliance 252B je vhodný monitor na 
bežné domáce použitie či kancelársku prácu.

Stojan monitora umožňuje nastavenie výšky, 
náklonu aj natočenia. Obrazovku môžete 
používať aj v režime na výšku. K dispozícii je 
HDMI 1.4 port, DisplayPort 1.2, VGA a DVI-D 
port. Philips Brilliance 252B tiež obsahuje USB 
hub so štvoricou USB 3.1 portov. Jeden z nich 
podporuje rýchle nabíjanie.

Philips Brilliance 252B je praktický moni-
tor, čomu zodpovedá jeho kompletná výbava. 
V priamom porovnaní s BenQ GW2280 po-
núka väčšiu uhlopriečku, kvalitnejší displej, 
stojan s bohatšími možnosťami nastavenia 
a tiež aj USB hub. Záleží na vašich preferen-
ciách a rozpočte, či si za tieto vylepšenia 
priplatíte z 80 eur na 200 eur, avšak všetko 
sú to praktické vlastnosti.

Ponuka nastavení je bohatá, ničím nepre-
kvapí. Okrem nastavenia senzora na šetrenie 
energie si môžete aktivovať režim na tlmenie 
modrého svetla. Z vopred nastavených režimov 
dávame do pozornosti EasyRead, ktorý aktivuje 
čiernobiele zobrazenie obrazu. Takéto zobraze-
nie má poskytnúť podobný zážitok z čítania ako 
je čítanie z papiera.
Zapožičal: Philips

TIP
Pomer

cena/výbava



VÝHODNÉ PREDPLATNÉ

12 čísiel
za cenu 10

3 kupóny 
s mimoriadnymi 

zľavami

+

LEN ZA

33 €

AKCIA PLATÍ OD 16. 9. 2019 do 31. 12. 2019

OBJEDNAJTE SI JEDNODUCHO:

  www.predplatne.sk    tel.: 02/49 11 12 02    e-mail: hruskova@predplatne.sk

Časopis budete dostávať od aktuálneho vydania každý mesiac na uvedenú adresu do schránky zabalený do fólie. 
Garantujeme doručenie v deň expedície na stánky. Poštovné a balné je v cene predplatného. Uvedené ceny platia iba v SR!

10 % zľava
na PZP

a havarijné poistenie
KOOPERATIVA

15 % zľava
na pneuservisné služby

PREMIO
PNEU+AUTOSERVIS

Asistenčnú službuTurist 
Asist na obdobie 14 dní
AUTOKLUB SLOVAKIA 

ASSISTANCE

Zľavové kupóny budú zaslané spolu s najbližším predplateným číslom. 

Abo ams 210x297.indd   1 9/11/19   10:09 AM



TIP
Pomer

cena/výkon

T E S T

ROMAN KADLEC

Testovali sme

Otestovali sme najnovšie herné 
príslušenstvo. Nové herné slúchadlá 
potešia najmä hráčov, ktorí hľadajú 
produkt za čo najnižšiu cenu, avšak 
s atraktívnymi parametrami a káblovým 
alebo bezdrôtovým prenosom.

Hard

SteelSeries Arctis 1
Slúchadlá Steelseries Arctis patria medzi 
najlepšie moderné značky herných slúchadiel. 
Prvé modely tohto radu sa dostali na trh pred 
tromi rokmi a portfólio Arctis sa medzičasom 
značne rozrástlo. Všetky modely, ktoré sme 
testovali, potešili kvalitou a atraktívnym pome-
rom cena/výkon, resp. cena/výbava.

Arctis 1 predstavuje najlacnejší prírastok, 
na Slovensku tieto slúchadlá kúpite za cenu 
od 52,99 eur. Ďalší model, Arctis 3, sa predáva 
za 85 eur, takže rozdiel 30 eur nie je v tejto 
cenovej kategórii vôbec zanedbateľný.

Slúchadlá ponúkajú totožnú veľkosť a porov-
nateľnú kvalitu konštrukcie. Arctis 1 má plastovú 
konštrukciu, ktorá v sebe skrýva kovový mostík. 
Namiesto látkového mostíka, ktorý zabezpečuje 
pohodlné nosenie na hlave, je v prípade modelu 
Arctis 1 použitý vankúšik s vonkajším povrchom 
z koženky. Kvôli tomuto riešeniu si viac uvedomíte 
váhu slúchadiel pri ich nosení, látkový mostík 
v prípade drahších modelov preferujeme viac. 
Je to však dané tým, že sme mali možnosť oba 
headsety priamo porovnať.

Arctis 1 chválime za kvalitu reprodukcie zvuku. 
V prípade hier ponúkajú tieto slúchadlá dyna-
mický zvuk a dobrý dôraz na detaily. Basy nie sú 
prehnané, takže pri hraní dobre vyniknú rôzne 
drobné zvuky. Slúchadlá tiež dobre poslúžia aj pri 
sledovaní fi lmov či počúvaní hudby, majú pomerne 
všestrannú využitie. Pre úplnosť dodajme, že ich 
frekvenčný rozsah je 20÷20 000 Hz a impedancia 
je 32 ohmov.

Steelseries Arctis 1 majú zabudovaný 3,5 mm 
kábel na pripojenie k notebooku, herným konzo-
lám a smartfónom. Súčasťou balenia je kábel, 
ktorý rozširuje jeden 3,5 mm jack na dva – pre 
slúchadlá a mikrofón a je určený na pripojenie 
k počítaču. Celková dĺžka kábla dosahuje 3 metre.

Headset tiež ponúka odnímateľný mikrofón. 
Jeho kvalita je dobrá z hľadiska prenosu hlasu. 
Problémom je, že pomerne výrazne chytá oko-
litý hluk, čo môže prekážať pri hraní, ak máte 
neustále aktívny mikrofón. Riešením je jeho 
stlmenie v aplikácii alebo vypnutie pomocou 
prepínača na slúchadlách.
Zapožičal: SteelSeries

BEZDRÔTOVÉ HERNÉ 
SLÚCHADLÁ SI DNES 
MÔŽE DOPRIAŤ KAŽDÝ 
HRÁČ. MODEL OD 
HYPERX PONÚKA 
ROZUMNÚ KVALITU

HEADSET 
STEELSERIES 

ARCTIS 1 JE 
URČENÝ PRE 

VŠETKY HERNÉ 
KONZOLY

Slúchadlá a myši 
pre hráčov

HyperX Cloud Stinger Wireless 
HyperX Cloud Stinger Wireless sú bezdrôtovou 
verziou slúchadiel Cloud Stinger, ktoré sme 
testovali takmer pred tromi rokmi. Tieto slú-
chadlá ponúkali atraktívny pomer cena/výkon 
a splnili svoj účel.

Ich bezdrôtová verzia neprekvapí a priná-
ša vylepšenie, ktoré je zrozumiteľné priamo 
z názvu – odbremení vás od kábla. Slúchadlá 
HyperX Cloud Stinger Wireless komunikujú 
s počítačom alebo s konzolou PlayStation 4 
pomocou priloženého USB vysielača. Ten vyze-
rá ako bežný USB kľúč.

Slúchadlá využívajú frekvenciu 2,4 GHz a po-
čas testovania sme nemali žiadne problémy so 
stabilitou prenosu. Nezaznamenali sme žiadne 
výpadky zvuku ani jeho degradáciu. Kvalita 
zvuku je dobrá, pri hraní niektorých hier by sme 
však ocenili výraznejšie basy.

HyperX Cloud Stinger Wireless neponúka 
softvér s nastaveniami. Na ľavom slúchadle sa 
nachádza micro USB port na nabíjanie a na-
pájacie tlačidlo. Nájdete tu aj mikrofón, ktorý 
sa automaticky vypne, keď ho zdvihnete hore. 
Pravé slúchadlo ponúka reguláciu hlasitosti.  

HyperX Cloud Stinger Wireless sú slúchadlá, 
ktoré sú atraktívne najmä z hľadiska pomeru 
cena/výbava. Ak hľadáte bezdrôtový herný he-
adset, tento model ponúka rozumnú kvalitu za 
rozumnú cenu. Výdrž batérie na jedno nabitie 
je približne 15 hodín.
Zapožičal: HyperX

Slúchadlá a myši 

HEADSET 
STEELSERIES 

ARCTIS 1 JE 
URČENÝ PRE 

VŠETKY HERNÉ 
KONZOLY

rozumnú cenu. Výdrž batérie na jedno nabitie 
je približne 15 hodín.
Zapožičal: HyperX

C E N A 7 9 , 9 9  € C E N A 5 2 , 9 9  €
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Hama uRage Vertikill
Hama uRage Vertikill je vertikálna herná myš. 
Tento segment myší je veľmi vzácny, postupne 
sa však na trhu objavuje niekoľko zariadení 
tohto typu. V minulosti sme testovali vertikálny 
trackpad od Logitechu, uRage Vertikill je zame-
raný priamo na hráčov.

Pri používaní vertikálnej myši si budete spo-
čiatku zvykať najmä na odlišné ovládanie kurzora. 
Myš obsahuje optický senzor Avago, ktorý je tra-
dične umiestnený v spodnej časti myši. Kvôli jej 
odlišnému držaniu je však pohyb myši ťažkopád-
ny, aspoň spočiatku. Časom si zvyknete.

Hlavnou výhodou vertikálnej myši je iný spô-
sob jej držania a menšie namáhanie zápästia, 
a to aj pri dlhodobom používaní. Faktom je, 
že pokiaľ nemáte zdravotné problémy alebo 
vás z nejakého dôvodu vertikálna myš neláka, 
potom nie je veľa dôvodov, prečo uvažovať 
o jej kúpe. Kompetitívnu výhodu pri hraní vám 
neponúkne.

Hama uRage Vertikill ponúka dve hlavné 
tlačidlá a dve bočné tlačidlá. Vo výbave nájdete 
aj scrollovacie koliesko, ktoré je trochu netra-
dične umiestnené na boku, resp. v hornej časti, 
v závislosti od uhla pohľadu. Toto umiestnenie 
je vzhľadom na koncept vertikálnej myši prak-
tickejšie v porovnané s tradičným umiestnením 
medzi hlavnými tlačidlami. K dispozícii je tiež 
miniatúrne tlačidlo na prepínanie rozlíšenia 
myši od 750 do 4000 dpi. Taktiež si môžete 
prispôsobiť náklon myši, a to v rozmedzí 20°.

Hama ponúka k myši aj softvér pre úpravu 
nastavení, prispôsobiť si môžete všetkých 6 tlači-
diel. Pripojenie k počítaču zabezpečuje 2-met-
rový USB kábel. Z hľadiska konštrukcie chválime 
použitie Omron spínačov a tiež aj pogumovaný 
povrch, ktorý zabraňuje šmýkaniu myši v ruke.
Zapožičal: HAMA SLOVAKIA

Logitech G502 Lightspeed
Logitech G502 patrí medzi najlepšie a naj-
obľúbenejšie herné myši na trhu. Dôvodom 
je skvelý senzor a takmer dokonalá ergonó-
mia. Vďaka týmto parametrom si myš získala 
množstvo fanúšikov po celom svete. Nová 
verzia s prívlastkom Lightspeed prináša drobné 
vylepšenia a najmä bezdrôtovú komunikáciu 
s počítačom.

G502 Lightspeed využíva USB prijímač/vy-
sielač, súčasťou balenia je tiež kábel na účely 
nabíjania. Myš môžete používať aj v režime pri-
pojenia pomocou kábla, v bezdrôtovom režime 
dosahuje výdrž 60 hodín. G502 Lightspeed však 
podporuje aj nabíjaciu podložku Powerplay, 
takže ak máte dostatočne vysoký rozpočet, 
môžete si užiť skutočne bezdrôtové hranie 
a nezaoberať sa manuálnym nabíjaním myši.

Logitech dokázal odstrániť kábel, avšak do 
myšky zakomponoval aj ďalšie inovácie. Znížil 
jej hmotnosť o 7 gramov na úroveň 114 gra-
mov. Ak preferujete vyššie hmotnosti, súčasťou 
balenia sú závažia, ktoré môžete pripevniť do 
spodnej časti myši.

Logitech G502 Lightspeed využíva špičkový 
laserový senzor HERO s maximálnym rozlíše-
ním na úrovni 16000 dpi. Je diskutabilné, či 
túto hodnotu využijete naplno. Z praktického 
hľadiska však môže myška priniesť reálnu 
výhodu skúseným a špičkovým hráčom. Maxi-
málne zrýchlenie dosahuje 40 G.

G502 Lightspeed ponúka 11 programo-
vateľných tlačidiel, k dispozícii je tradične 
výborný softvér. V tomto smere sme Logitech 
už v minulosti viackrát chválili, avšak treba to 
opätovne spomenúť. Prvotriedna je tiež kvalita 
konštrukcie a už spomenutá ergonómia či 
prevedenie scrollovacieho kolieska. To platilo aj 
pre pôvodnú G502-ku. Prémiovému spracova-
niu a bezdrôtovej konektivite však zodpovedá aj 
príslušná cenovka.
Zapožičal: Logitech

C E N A 4 9 , 9 9  € C E N A 1 5 8 , 9 0  €
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môžete si užiť skutočne bezdrôtové hranie môžete si užiť skutočne bezdrôtové hranie 
a nezaoberať sa manuálnym nabíjaním myši.

Logitech dokázal odstrániť kábel, avšak do 
myšky zakomponoval aj ďalšie inovácie. Znížil 
jej hmotnosť o 7 gramov na úroveň 114 gra-
mov. Ak preferujete vyššie hmotnosti, súčasťou 
balenia sú závažia, ktoré môžete pripevniť do 

Logitech G502 Lightspeed využíva špičkový 
laserový senzor HERO s maximálnym rozlíše-
ním na úrovni 16000 dpi. Je diskutabilné, či 

LEGENDÁRNA MYŠ 
LOGITECH G502 PRICHÁDZA 

V BEZDRÔTOVEJ VERZII 
A S VIACERÝMI VYLEPŠENIAMI

VERTIKÁLNA MYŠ PONÚKA INÝ 
ZÁŽITOK A MENEJ ZAŤAŽUJE VAŠE 
ZÁPÄSTIE. K DISPOZÍCII JE AJ VO 
VERZII PRE HRÁČOV

LO
GI
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ASUS ROG Strix SCAR III
ASUS ROG Strix SCAR III sme v redakcii TOUCHIT 
testovali v 17-palcovej verzii, recenziu sme 
publikovali v septembrovom vydaní nášho ma-
gazínu. Do redakcie nám následne prišiel na test 
aj 15-palcový model, a to v konfi gurácii s jeho 
hlavným lákadlom, ktorým je 240 Hz displej. 

Najdrahšia konfi gurácia tohto notebooku sa 
predáva za 2400 eur a okrem už spomenutej 
obrazovky s vysokou obnovovacou frekvenciou 
ponúka aj procesor Intel Core i7-9750H, grafi ckú 
kartu NVIDIA GeForce RTX 2070 s 8 GB videopa-
mäte a 16 GB operačnou pamäťou. Úložisko 
je kombináciou 512 GB SSD úložiska a 1 TB 
pevného disku.

Hlavnú pozornosť notebooku púta 240 Hz dis-
plej. ROG Strix SCAR III kúpite aj vo verzii so 144 Hz 
displejom a takáto konfi gurácia bude bežným 
hráčom bohato postačovať. Rozdiel medzi 
tradičnou 60 Hz obrazovkou a 144 Hz disple-
jom je viditeľný na prvý pohľad, avšak rozdiel 
medzi 144 Hz a 240 Hz monitorom si všimnú 
iba skutoční profesionáli, ktorí sa aktívne venujú 
elektronickému športu. Ak z nejakého dôvodu 
potrebujete displej s najvyššou obnovovacou 
frekvenciou, ASUS ROG Strix SCAR III s 240 Hz 
obrazovkou bude pre vás tá správna voľba. Ale-
bo si počkajte na notebooky s 300 Hz displejmi, 
ktoré na výstave IFA oznámili ASUS a Acer.

Treba si však uvedomiť, že aby ste naplno vy-
užili vysokú obnovovaciu frekvenciu obrazovky, 
budete potrebovať výkonný hardvér a hrať hry, 
ktoré z takejto frekvencie dokážu profi tovať. 
Tohtoročné a minuloročné tituly bežali počas 

Koľko peňazí ste ochotní dať za herný 
notebook? V redakcii sme testovali 
novinky, ktorých cena začína na úrovni 
1,5-tisíca eur a dosahuje až 3500 eur.

Hard

- nižší reálny výkon testovaného modelu,  
   ako sme čakali 
- chýbajúca webkamera
- nadštandardná hlučnosť v záťaži

+ štýlový dizajn  
+ 240 Hz displej je lákadlom
+ vynikajúci softvér na úpravu nastavení

c e n a 2 4 0 9  €

ASUS ROG
Strix SCAR III

testovania vo Full HD rozlíšení na úrovni ma-
ximálne 90 fps, avšak Counter-Strike: Global 
Off ensive dokázal vykresliť aj viac ako 150 sní-
mok za sekundu a využil tak potenciál displeja.

Bez ohľadu na veľkosť obrazovky a obno-
vovaciu frekvenciu, 15-palcový a 17-palcový 
ROG Strix SCAR III majú veľa spoločných prvkov. 
Sem patrí vynovený dizajn či funkcia s názvom 
Keystone. Je to príslušenstvo, ktoré je súčas-
ťou základného balenia a tento NFC kľúč slúži 
na prístup k šifrovanému priečinku s dátami či 
na synchronizáciu nastavení softvéru Armoury 
Crate, ako je zapnutie alebo vypnutie Win-
dows a ROG klávesov, pretaktovanie displeja či 
nastavenie chladenia. Nastavenia pre Windows 
10 si pomocou tohto kľúča neprenesiete.

ASUS ROG Strix SCAR III má veko z brúsené-
ho hliníka. Pripomína športové auto a dominuje 
mu logo ROG. Pánt displeja nie je umiestnený 
úplne pri zadnej hrane, takže zadná časť ob-
sahuje aj porty. Zároveň má vzorovaný povrch, 
ktorý sa odlišuje od hladkého veka. 

Maximálny jas sme namerali na úrovni 300,2 
cd/m2, pokrytie farebného priestoru sRGB do-
sahuje takmer 95 %. Notebook ponúka mierne 
nadpriemernú reprodukciu zvuku. Určitému 
skresleniu sa však nevyhnete, najlepší zážitok 
získate pri použití slúchadiel. 

Displej má tri tenké rámiky po bokoch, web-
kamera nie je súčasťou notebooku a nenájdete 
ju ani v balení vo forme externého príslušenstva. 
Klávesnica je farebne podsvietená, okolo nej 
sa nachádza plastový povrch. Jej používanie 

T E S T

ROMAN KADLEC

Najnovšie herné 
notebooky všetkých 
cenových kategórií
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- vyššia teplota niektorých klávesov 
   v záťaži

+ špičkové spracovanie  
+ bohatá technologická výbava
+ výborný touchpad
+ dlhá výdrž batérie

c e n a 3 4 9 9  €

je preto umiestnená do spodného rámika, jej 
súčasťou je zabudovaná krytka. Nemusíte 
kameru prelepovať, keď ju nepoužívate, tak ju 
zakryjete krytkou.

Klávesnica ponúka biele podsvietenie, k dis-
pozícii sú dve úrovne intenzity. Jej používanie je 
pohodlné, je pomerne tichá. Touchpad by sme 
ocenili o niečo väčší, svoj účel však plní. Dve 
fyzické tlačidlá touchpadu sú pomerne hlučné.

Notebooku Lenovo Legion Y540 dávame plu-
sové body za veľmi dobrú reprodukciu zvuku, 
stabilitu pri hraní a celkový zážitok z použí-
vania. Notebook dosiahol výborných 99,4 % 
v teste stability programu 3DMark a potešil 
aj vysokým počtom fps v testovaných hrách. 
Jediné, čo mu môžeme vytknúť je nižšia výdrž 
batérie, ktorá sa pohybuje na úrovni 3 hodín 
pre prácu a aj sledovanie videa. Legion Y540 
má tiež rozmerovo najväčší napájací adaptér 
spomedzi testovaných modelov.

Lenovo notebook sme testovali v konfi gurácii 
s procesorom Intel Core i7-9750H a grafi ckou 
kartou GeForce RTX 2060. 16 GB operačnú 
pamäť dopĺňa 1 TB SSD úložisko. S reálnym vý-
konom notebooku sme spokojní, chválime tiež 
teplotu grafi ckej karty v záťaži. 76 °C je dobrý 
výsledok, procesor sa zahrial výrazne viac, ale 
rovnakú skúsenosť máme aj z testovania iných 
notebookov s rovnakým procesorom.

Lenovo neponúka natoľko prepracovaný softvér 
ako ASUS, avšak pomocou nástroja Lenovo Van-
tage si môžete zmeniť režim výkonu notebooku 
a tiež aj nastavenie zvuku a ďalšie funkcie.
Zapožičal: Lenovo

MSI GS75 Stealth 9SG
MSI GS75 Stealth 9SG je v najvyššej konfi gurá-
cii výbornou prezentáciou toho, čo dnes doká-
žu výrobcovia herných notebookov dosiahnuť. 
Zároveň vysoko stanovuje latku, s ktorou sa 

porovnávajú ostatné herné notebooky. 
MSI GS75 Stealth 9SG je luxusný kus hardvé-

ru. To je vidieť hneď na prvý pohľad. Celokovové 
telo pôsobí elegantne a toto zariadenie by sme 
defi novali ako Lamborghini medzi hernými 
notebookmi. Má hrúbku iba 18,95 mm, takže je 
o 6 mm tenší ako bežné 17-palcové herné no-
tebooky. Hmotnosť 2,28 kg je však štandardná.

Pri pohľade na notebook od MSI je vidieť 
dôraz na každý detail. 17,3-palcový IPS displej 
má Full HD rozlíšenie a 144 Hz obnovovaciu 
frekvenciu. Rámiky sú tenké po troch stranách, 
výrobca aj napriek tomu dokázal zakompono-
vať webkameru do horného rámika. A spodný 
rámik je menší v porovnaní s konkurenčnými 
notebookmi, takže MSI GS75 Stealth 9SG je 
viditeľne kompaktnejší. Displej notebooku je 
najkvalitnejší spomedzi testovanej trojice, 
detailné údaje z testovania nájdete v tabuľke.

MSI GS75 Stealth 9SG sme testovali v kon-
fi gurácii s procesorom Intel Core i7-9750H 
a grafi ckou kartou NVIDIA GeForce RTX 2080 
Max-Q s 8 GB videopamäte. Výrobca nešetril 
na operačnej pamäti a úložisku, k dispozícii je 
32 GB RAM a 2 TB SSD úložisko. Je to výrazný 
nadštandard. A bohatá je aj portová výbava, 
ktorú obvykle v recenziách nedávame do extra 
pozornosti. V tomto prípade je však k dispo-
zícii trojica USB 3.2 portov, dva USB-C porty, 
pričom jeden z nich podporuje prenos obrazu 
cez DisplayPort a štandard Thunderbolt 3. 

hodnotíme ako veľmi pohodlné, poteší aj nízka 
hlučnosť. Touchpad obsahuje zabudovanú 
numerickú klávesnicu, čo je unikátna funkcia 
ASUS notebookov a tiež aj dvojicu hardvérových 
tlačidiel. K jeho používaniu nemáme výhrady.

ASUS ROG Strix SCAR III ponúka ethernet, HDMI 
výstup, USB-C port s podporou prenosu obrazu, 
3,5 mm jack a trojicu USB 3.1 portov. Chválime 
výdrž batérie, ktorá dosahovala 4,5 hodiny pri 
kancelárskej práci pri strednom nastavení jasu. 
Rovnakú výdrž sme namerali pri sledovaní videa 
s maximálnym nastavením jasu. Teploty v záťaži 
dosahovali 99 °C pre procesor a 87 °C pre gra-
fi ckú kartu. Je to nadštandardná hodnota. Note-
book je v záťaži nadpriemerne hlučný v porovnaní 
s konkurenciou, k hraniu odporúčame slúchadlá.

ROG Strix SCAR III chválime za softvér, ktorý 
umožňuje upravovať nastavenie obrazovky, 
zvuku, výkonu, podsvietenia a ďalších funkcií. 
Počas testovania nás však prekvapil nižší 
počet snímok za sekundu v niektorých hrách, 
ako sme vzhľadom ku konfi gurácii očakávali. 
V prípade 17-palcového modelu sa podobný 
problém nevyskytol.
Zapožičal: ASUS

Lenovo Legion Y540
Lenovo Legion Y540 je herný notebook strednej 
triedy. Ponúka atraktívny pomer cena/výkon 
v praktickom prevedení. Notebook má čierny 
dizajn a nepôsobí vyslovene herným dojmom. 
Na veku sa nachádza iba nápis LEGION. Kon-
štrukcia je z plastu, šasi však nevŕzga a pôsobí 
odolným dojmom.

Testovali sme 17,3-palcový model. Rozlíšenie 
obrazovky je 1920 × 1080 pixelov, obnovova-
cia frekvencia je 144 Hz. Pozorovacie uhly sú 
dobré, podsvietenie obrazovky je jednoliate. 
Maximálny jas dosahuje až 337 cd/m2, kritizu-
jeme však nerovnomerné nastavenie intenzity. 
Pri nastavení 80 % je intenzita na úrovni 140 
cd/m2, v rámci posledných 20 % vyskočí na 
uvedené maximum. Niekoho poteší minimálny 
jas, ktorý je iba 3 cd/m2. Je to neobvykle nízka 
hodnota. Obrazovka pokrýva 96 % farebného 
priestoru sRGB.

Notebook má moderný dizajn s tromi ultra-
tenkými rámikmi okolo obrazovky. Webkamera 

- slabšia výdrž batérie
- umiestnenie webkamery

+ praktický dizajn  
+ atraktívny pomer cena/výkon
+ stabilita a reálny výkon notebooku

c e n a 1 5 5 9  €

Lenovo Legion
Y540

TIP
Pomer

cena/výbava

TIP
Pomer

cena/výbava

MSI GS75
Stealth 9SG
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Hard

  Verdikt
ASUS ROG Strix SCAR III ponú-
ka v 15-palcovej verzii 240 Hz 
displej. Ten môže zaujať určitú 
skupinu hráčov. K dispozícii je aj 
lacnejšia konfi gurácia so
144 Hz obrazovkou, ktorá bude 
pre väčšinu používateľov asi 
atraktívnejšia kvôli nižšej cene.

  Parametre testovaných modelov

Model ASUS ROG Strix SCAR III Lenovo Legion Y540 MSI GS75 Stealth 9SG

Displej 15,6”, IPS, 1920 × 1080 px, 240 Hz 17,3”, IPS, 1920 × 1080 px, 144 Hz 17,3”, IPS, 1920 × 1080 px, 144 Hz

CPU / GPU Intel Core i7-9750H / 
NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB

Intel Core i7-9750H / 
NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB

Intel Core i7-9750H / 
NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 8 GB

Operačná pamäť / 
Úložisko 16 GB DDR4 / 512 GB SSD + 1 TB HDD 16 GB DDR4 / 1 TB SSD 32 GB DDR4 / 2 TB SSD

Konektivita 3× USB 3.1, USB-C, HDMI 2.0b, 
ethernet, 3,5 mm jack

3× USB 3.1, USB-C, HDMI 2.0, Mini 
DisplayPort 1.4, ethernet, 3,5 mm jack

3× USB 3.2, 2× USB-C, HDMI 2.0b, 
ethernet, microSD slot, 2× 3,5 mm jack

Rozmery a hmotnosť 360 × 275 × 24,9 mm / 2,57 kg 400 × 290 × 25 mm / 2,3 kg 396 × 260 × 19 mm / 2,28 kg

Test - Benchmarky

PCMark 10 - 
Rozšírený test 6 318 6 870 7 103

Výdrž batérie - 
Práca / Video 4:33 / 4:24 3:14 / 2:47 5:00 / 5:05

3DMark - Port Royal 
/ Stress Test 3905 / 96,3 % 3297 / 99,4 % 4499 / 98,3 %

Time Spy 6385 / 3014 (Extreme) 5946 / 2701 (Extreme) 7450 / 3328 (Extreme)

Fire Strike 15095 / 4204 (Ultra) 13695 / 3559 (Ultra) 17116 / 4746 (Ultra)

VRMark - Orange 
Room / Blue Room 5234 / 2065 8217 / 1764 7703 / 2414

Test - Hry vo Full HD rozlíšení

Assassin’s Creed 
Odyssey 44 fps (High) / 41 fps (Ultra High) 70 fps (High) / 49 fps (Ultra High) 67 fps (High) / 56 fps (Ultra High)

Far Cry New Dawn 68 fps (High) / 61 fps (Ultra) 89 fps (High) / 81 fps (Ultra) 93 fps (High) / 86 fps (Ultra)

Metro Exodus 58 fps (High) / 27 fps (Extreme) 53 fps (High) / 24 fps (Extreme) 66 fps (High) / 30 fps (Extreme)

Shadow of the Tomb 
Raider 68 fps (High) / 64 fps (Highest) 82 fps (High) / 72 fps (Highest) 97 fps (High) / 90 fps (Highest)

Test - Displej a maximálne teploty

Minimálny / 
maximálny jas od 17,05 do 300,2 lúmenov od 3,01 do 337,26 lúmenov od 22,05 do 417,44 lúmenov

Pokrytie farebných 
priestorov

94,5 % sRGB, 66,3 % Adobe RGB, 
69,6 % DCI P3

95,8 % sRGB, 67 % Adobe RGB, 
69,1 % DCI P3

98 % sRGB, 68,4 % Adobe RGB, 
70,6 % DCI P3

Teplota CPU / GPU 
v záťaži 99 °C / 87 °C 100 °C / 76 °C 100 °C / 84 °C

PRIPRAVTE SA S NAMI NA JESEŇ

• Mono laserové tlačiarne
• Farebné atramentové tlačiarne
• Farebné laserové tlačiarne

K VYBRANÝM MODELOM 
TLAČIARNÍ ZÍSKATE 
ZNAČKOVÉ OBLEČENIE

Trvanie akcie 1. 10.– 31. 12. 2019  
alebo do vypredania zásob!

Akcia platí u vybraných partnerov. Ohľadom 
dostupnosti sa informujte u svojho predajcu.Viac na: www.brother.sk
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Nabíjanie však nepodporuje. Samozrejmosťou je 
HDMI výstup, avšak slot na microSD kartu je vo 
výbave herných notebookov skutočná vzácnosť. 
3,5 mm jack pre slúchadlá tiež podporuje Hi-
-Res zvuk.

Výrobca vybavil notebook aj veľkou 82 
Wh batériou, širokým touchpadom s veľkou 
dotykovou plochou, klávesnicou s individu-
álnym podsvietením každého klávesa a po-
kročilým audiosystémom. Jednoducho, z in-
žinierskeho hľadiska treba MSI GS75 Stealth 
9SG pochváliť – dostať do kompaktného tela 
tak veľa technológií nie je jednoduchá úloha. 
A tomu zodpovedá aj predajná cena tohto 
zariadenia.

MSI GS75 Stealth 9SG ponúka v praxi 
5-hodinovú výdrž batérie pri práci alebo pri 
sledovaní videa s maximálnym nastavením 
jasu. Vzhľadom na vysoký maximálny jas 
je to skvelý výsledok. Široký touchpad sme 
ocenili počas práce, výborne sa na ňom po-
užívajú dotykové gestá. Za takýto touchpad 
by sa nemuseli hanbiť ani špičkové biznisové 
notebooky a to je touchpad v prípade her-
ných notebookov často druhoradý – pred-
pokladá sa, že hráč bude používať externú 
myš. 

Výkon notebooku v hrách aj v testoch 
zodpovedal očakávaniam. Pri hraní vo Full 
HD rozlíšení sú rozdiely medzi mobilnými 
grafickými kartami GeForce RTX 2060 a RTX 
2080 Max-Q v niektorých hrách pomer-
ne malé, resp. nezodpovedajú cenovému 
rozdielu. Teploty sa v záťaži pohybovali na 
úrovni 84 °C pre grafi ckú kartu, procesor ata-
koval 100 °C. Hlučnosť v záťaži je štandardná 
v porovnaní s konkurenčnými notebookmi. 
Hry bežali stabilne, v prípade Gears 5 sa nám 
však raz stalo, že sme hru museli reštarto-
vať kvôli nečakanému poklesu fps.
Zapožičal: MSI

Lenovo Legion Y540 sa na 
nič nehrá a ponúka atraktívny 
pomer cena/výkon. Tento 
notebook nás počas testova-
nia zaujal, pretože ponúkol aj 
dobrú stabilitu a výkon. Vzhľa-
dom na cenu konkurenčných 
notebookov a rozdiel vo výko-
ne – tento model predstavuje 
rozumnú voľbu. Škoda slabšej 
výdrže batérie.

MSI GS75 Stealth 9SG je 
prezentáciou technologických 
možností dnešných herných 
notebookov. Na trhu je pár mo-
delov, ktoré sa môžu tomuto 
notebooku postaviť zoči-voči. 
MSI GS75 Stealth 9SG ponúka 
vysoký výkon, ale jeho pridaná 
hodnota spočíva v množstve 
technológií a tenkom šasi. 
Chválime dlhú výdrž batérie.
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pohľad treba počítať s väčším zálo-
hovacím objemom. Keď sa ale pokazí 
úplne všetko, máte výbornú zálohu, 

ako si obnoviť celý systém. To platí práve pre 
prípady, keď nebudete môcť spustiť operačný 
systém alebo je v ňom nejaká chyba. Backup 
2020 rozpozná všetky disky v počítači a vytvorí 
z nich zálohu s možnosťou prírastkových záloh. 
Celý proces je vo forme sprievodcu a pri prvej 
zálohe bude zálohovanie celých partícií vyža-
dovať viac času. Dobrá správa pre používateľov 
počítačov s inštalačnými oddielmi Windows 10 
je, že aj tieto disky môžu byť označené ako 
súčasť zálohy.

Program má možnosť vytvorenia záchran-
ného média. To využijete práve vtedy, keď sa 
systém nepodarí spustiť a štart Windows sa 
zastaví na chybovom hlásení. Takúto zálohu 

ozšírená verzia programu Backup 
2020 s možnosťami záloh do cloudu 
a obomi typmi záloh. Teda celých 

diskov, ale aj klasických súborových záloh. 
Program je v slovenskom jazyku a jeho pocho-
penie nevyžaduje žiadne extra znalosti. Všetko 
je realizované cez sprievodcu, ktorý okrem 
iného zobrazí aj výhody a nevýhody vybraného 

a spúšťacie médium je vhodné mať aj vtedy, keď 
systém nefunguje správne z dôvodu poškodenia 
vírusom alebo problémov s novou aktualizáciou.

Ideálne je zálohovať na veľké disky, možno 
práve tie, čo máte v domácom sieťovom úložis-
ku (NAS). V prípade, že sú namapované k vášmu 
počítaču a Prieskumník ich zobrazuje ako 
sieťový disk, program ich automaticky rozpozná. 
Zálohy sa dajú vytvárať aj s verziami. Ak máte 
naozaj veľké disky, máte vždy možnosť vrátiť sa 
k rôznym stavom vášho systému a súborov na 
disku. Obsah vytvorených záloh si môžete pre-
zerať priamo v programe. V prípade potreby ich 
overiť a samozrejme obnoviť podľa aktuálnych 
potrieb. Odporúčame ponechať aj automatický 
plán na denné zálohovanie. Výrobca myslel aj na 
nadmerné počty zálohovaných dát, a tak bude 
tie najstaršie automaticky odstraňovať. 

spôsobu zálohovania.
Vynikajúcim rozšírením je práve podpora 

komerčných cloudových služieb. Priamo cez 
program sa na ne napojíte a môžete ich využiť na 
svoje dáta. Nepotrebujete teda kupovať ani ďalšie 
disky. Treba len zobrať do úvahy pomalší proces. 
Dáta budete prenášať cez internet. Využiť sa dajú 
OneDrive, Google Disk, Dropbox a ďalšie služby, 
dokonca aj vlastné cloudové úložiská.

Okrem bežného spôsobu výberu adresá-
rov a súborov a ich cieľového umiestnenia je 
tu podpora pre vybrané programy. Takto si 
napríklad môžete zálohovať emaily z pošto-
vého programu vo Windows, Outlooku alebo 
Thunderbirdu. Tiež aj z prehliadačov Chrome, 
Edge alebo Firefox. Všetky zálohované dáta si 
môžete prezerať. Podstatné je však aj to, že 
ich môžete šifrovať. To bude dôležité najmä pri 
prenášaní on-line alebo ako univerzálna ochra-
na proti prístupu, hoci na domácom disku.

Podobne ako pri Backup 2020, aj tu je prepra-
covaný systém plánu, takže je možné vytvárať 
rôzne spôsoby zálohovania do rozličných lokalít. 

Zálohovať treba. Stará známa veta 
a určite ste ju už často počuli. Na 
výber sú v zásade dve možnosti, a to 
zálohovať dáta alebo priamo celý disk. 
Tento program sa zameriava na zálohu 
celých diskov, a to aj väčších ako 2 TB.

Aktivácia
Na plnú funkcionalitu je potrebné program 
registrovať hneď pri prvom spustení. Zobrazí 
sa okno, kde stačí vyplniť meno a emailovú 
adresu. Tlačidlom Activate sa program aktivuje 
do úplnej verzie a vy ho môžete používať v ne-
obmedzenej funkcionalite zadarmo.

Užitočný softvér

SPUSTENÝ PROCES ZÁLOHY DO 
CLOUDOVÉHO ÚLOŽISKA ONEDRIVE

Ashampoo 
Backup 2020

Ashampoo Backup Pro 14

NA

R

NASTAVENIE 
ZÁLOHY CELÉHO 

DISKU V POČÍTAČI

L I N K  N A  S T I A H N U T I E

T I N Y . C C / Z A L O H O V A N I E

C E N A C E N A

Z A D A R M O  P R E  Č I T A T E Ľ O V  M A G A Z Í N U  T O U C H I T

L I N K  N A  S T I A H N U T I E

 W W W . A S H A M P O O . C O M

C E N A C E N A

2 5  €

PREHĽAD

MICHAL REITER

ZADARMO
pre našich

čitateľov
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Generálnym riaditeľom spoločnosti 
Kaspersky pre východnú Európu je 
Miroslav Kořen (MK). Slovensko spadá 
pod jeho vedenie a na konferencii IDC 
Summit v Bratislave sme mu položili 
niekoľko otázok. 

MIROSLAV KOŘEN
GENERÁLNY RIADITEĽ KASPERSKY PRE VÝCHODNÚ EURÓPU

Aká je podľa vás situácia s kyberzločinom 
v Európe a špeciálne na Slovensku?

Sme svedkami únikov dát z veľkých 
spoločností ako boli nedávno napr. British 
Airways alebo spomeňme útok na štátnu 
správu v Bulharsku. Tam totiž jeden penetračný 
tester využil svoje možnosti a unikli dáta až 5 
miliónov používateľov. Rovnako v Európe vidíme 
viacero cielených útokov na priemyselné spo-
ločnosti. Slovensko je z pohľadu bezpečnosti 
bežná krajina, kde sa, prirodzene, tiež vyskytujú 
kybernetické hrozby. Najčastejšie ide o ran-
somware útoky so zašifrovaním obrázkov na 
počítači a následným vymáhaním výkupného. 
A je tu aj klasický malware, ako všade. 

Na konferencii IDC Summit bola špeciálne 
spomínaná spoločnosť Plzeňský Prazdroj. 
Povedzte nám o nej viac. 

Plzeňský Prazdroj je referenčným zákaz-
níkom pre fi rmu Kaspersky. My sme v tomto 
podniku realizovali tzv. Security Assessment, 
pri ktorom sme hodnotili aktuálny stav pre-
vádzkovej a výrobnej siete. Tá pozostáva zo 
zariadení, ktoré priamo ovládajú výrobu piva. 
Kaspersky Lab túto infraštruktúru testoval 
vrátane korporátnej siete a našli sme tu slabé 
miesta. Na základe našich výsledkov sme pre 
Prazdroj pripravili dokument, ktorý obsahuje 
odporúčania ako tieto miesta zaplniť a vyva-
rovať sa budúcich hrozieb. Tie by mohli reálne 
ohroziť výrobu piva. 

V ďalšej časti prezentácie ste spomínali 
prevádzku, kde jedna minúta výpadku stojí
50 000 eur. 

Áno, toto bol prípad nemeckej spoločnosti 
AGC Glass, ktorá vyrába sklá do rôznych typov 
automobilov. Zastavenie výroby tu naozaj stojí 
50 000 eur. Preto aj tu treba ku kybernetickej 
bezpečnosti pristupovať zodpovedne. AGC 
Glass je opäť referenčný zákazník pre Kasper-
sky Lab a v plnej prevádzke využíva naše rie-
šenia na zaistenie kybernetickej bezpečnosti. 
Ale to je stále len jeden z dodávateľov v rámci 
automotive výroby. 
Za posledné 2 roky vidíme, že síce kybernetické 
útoky neprichádzajú cielene na tie najväčšie 
fi rmy ako sú fi nálni výrobcovia automobilov, 
ale smerujú cez dodávateľskú sieť. Zastavenie 
výroby AGC Glass sme si síce uviedli, ale také 
zastavenie výroby automobilov vo fi rme ako je 
Škoda Auto je oveľa drahšie. Sú to aj milióny 
eur za minútu. 

Ako je to s riešeniami Kaspersky pre 
koncových zákazníkov?

Prirodzene, to je pre nás stále kľúčová 
oblasť. Koncový zákazník si musí chrániť svoje 
PC, ale aj svoje mobilné zariadenie, špeciálne 
teda zariadenie s Androidom. My sa špeciálne 
zameriavame na bezpečnosť detí. V posled-
nej dobe vznikajú problémy s tým, že deti od 

Aká je organizačná štruktúra spoločnosti 
Kaspersky?

My sme globálna fi rma, naša európska cen-
trála je v Zürichu, kde je centrum spracovávania 
dát aj z našej používateľskej siete (ak s tým 
používateľ výslovne súhlasí). V jednotlivých 
krajinách máme potom zastúpenia. Rád by som 
spomenul náš GReAT tím – je to Global Research 
& Analysis Team, ktorý obsahuje špecialistov 
na odhaľovanie hrozieb. Keď je hrozba väčšieho 
rozsahu, ktorá je navyše organizovaná, ako bol 
v nedávnej dobe ransomware WannaCry, to je 
presne ich parketa. Informujú zákazníkov, ako 
treba presne postupovať a získavajú všetky 
informácie o útoku. Sú to nezávislí analytici 
a odborníci. Tiež máme Incident Response 
Team, ktorý pomáha napr. pri cielenom útoku 
na banky. Tento tím sa snaží o zastavenie útoku 
a zistenie toho, odkiaľ prichádza.  

Aké dôležité je Slovensko pre Kaspersky?
Slovensko je pre nás dôležité a keďže ja 

pochádzam z ČR, dobre rozumiem situácii 
u vás. Do budúcna sa chceme na Slovensko 
zameriavať ešte viac, keďže je to pre nás 
zaujímavý trh. Je tu množstvo priemyslových 
podnikov, ste silní vo výrobe automobilov a tu 
treba zvážiť kvalitné zabezpečenie. Rovnako sú 
pre nás dôležití aj bežní používatelia. 

Ďakujem pekne za rozhovor.
Za TOUCHIT sa rozprával:

Ako takejto situácii predchádzajú 
technológie od Kaspersky?

My poskytujeme komplexné riešenia, na 
rozdiel od svojich konkurentov pristupujeme 
k riešeniu bezpečnosti globálne. Vychádzame 
zo Security Assessmentu, kde realizujeme pe-
netračné testy, skúmame veci z pohľadu social 
ingeneeringu, poskytujeme školenie zamest-
nancov, dodávame softvérové riešenie a tiež 
hardvér. Naším cieľom je tak zaistiť bezpečnosť 
pre fi rmu kompletne. 
Pri priemyselnej bezpečnosti je veľmi dôležité 
mať certifi kácie s dodávateľmi ako je Siemens, 
ABB, Rockwell Automation a pod., a to my všet-
ko máme. Na globálnom trhu máme certifi kácií 
najviac. 

MK

MK

MK

MK

MK

MK

MK

Kyberzločin 
v priemyselných 
podnikoch a v domácnosti 

Rozhovor

raného veku používajú smartfón, sú pripojené 
na internet a vy ako rodič neviete presne, s kým 
vaše dieťa komunikuje a čo rieši. Naše riešenie 
Safe Kids umožňuje dávať pozor na dieťa aj na 
základe geolokácie. Stačí si potom nastaviť 
určitú oblasť na mape a keď sa dieťa dostane 
mimo vymedzeného priestoru, systém vám to 
ohlási. S tým súvisí aj kontrola obsahu, prístu-
pu alebo doby, ktorú dieťa môže tráviť hraním 
hier. To je v dnešnej dobe celkom užitočné. 

PC, ale aj svoje mobilné zariadenie, špeciálne 
teda zariadenie s Androidom. My sa špeciálne 
zameriavame na bezpečnosť detí. V posled-
nej dobe vznikajú problémy s tým, že deti od 

APLIKÁCIA SAFE KIDS 
UMOŽŇUJE MONITOROVAŤ 
DIEŤA CEZ JEHO 
SMARTFÓN

ONDREJ MACKO

PREHĽAD



éria Borderlands si získala popularitu 
zábavnou hrateľnosťou, jednoduchý-
mi RPG prvkami, štýlovým humorom 

a herným svetom s množstvom obsahu. Na 
planétu Pandora sa v prípade Borderlands 3 
vrátite opäť a budete sa tam cítiť ako doma.

Môžeme polemizovať, či je to dobré alebo 
zlé. Faktom je, že pri hraní 
Borderlands 3 sme nemali 
pocit, že hráme vyslovene 
novú hru. Skôr sme mali 
pocit, že niekto zmoder-
nizoval Borderlands 2, 
pridal veľké množstvo 
obsahu a celé to zabalil do 
krabice od Borderlands 3. 
Herný dizajn, grafi cký štýl, 
hrateľnosť, používateľské 
rozhranie... to všetko sa zmenilo iba minimál-
ne. Ak teda vôbec.

Na druhej strane, veď prečo meniť niečo, čo 
skvelo funguje, že. Záujem hráčov o Border-

lands je zrejmý, dôkazom toho je aj množstvo 
DLC balíčkov pre predchádzajúci diel. A v 
prípade pokračovania netreba opäť vymyslieť 
koleso, stačí hráčom dať iba to, čo chcú.

Ak ste v minulosti hrali nejaký titul zo série 
Borderlands, trojka vás ničím neprekvapí. Na 
výber máte štvoricu hrdinov, pričom kaž-

dý z nich má špecifi cké 
aktívne schopnosti a strom 
pasívnych vylepšení. Aktívne 
schopnosti môžu ovplyvniť 
spôsob hrania a v niekto-
rých momentoch vás môžu 
zachrániť pred smrťou 
alebo uľahčiť náročnú 
situáciu v boji. Novinkou je, 
že v Borderlands 3 časom 
získate viacero aktívnych 

schopností, medzi ktorými sa môžete prepínať.
V boji budete tiež využívať zbrane, ktoré sú 

náhodne generované a postupne sa vylepšujú. 
Funguje to podobne ako v hrách typu Diablo. 

Na rozdiel od klikania 
a izometrického 
pohľadu však budete 
strieľať a na svet 
sa dívať z pohľadu 
prvej osoby. Samotná 
akcia je zábavná, 
a to dvojnásobne, ak 
hráte aj s kamará-
tom. Borderlands 3 
tradične podporuje 
kooperatívny režim, 
pričom v skupine 
môžu byť až 4 hráči. 
K dispozícii je dokon-
ca režim rozdelenej 

„Borderlands 
3 neprináša 
prakticky nič nové. 
Záleží iba na vás, či 
vám to bude vadiť“

obrazovky, takže s kamarátmi môžete hrať 
na jednom gauči pred jedným televízorom. 
Tento režim však nie je ideálne optimalizovaný 
a môžu sa objaviť lagy, čo je otravné.

Borderlands 3 je skvelá hra na relax. Ak 
potrebujete vypnúť mozog po náročnom dni 
v práci, tento titul odporúčame. Okrem strie-
ľania po všetkom, čo sa pohne, ponúka novin-
ka aj dostatočne šialené postavy a nenáročný 
štýl humoru. K dispozícii je veľký herný svet, 
ktorý sa neobmedzuje iba na planétu Pandora. 
Tešiť sa tiež môžete na množstvo vedľajších 
úloh, ktoré dopĺňajú príbehovú líniu.

Hlavnou motiváciou k ďalšiemu hraniu bude 
v prípade Borderlands 3 najmä zábavná akcia 
a túžba zlepšovať svojho hrdinu. A to ani nie 
tak levelovaním a rozdeľovaním jednotlivých 
skúsenostných bodov, ale najmä získavaním 
čoraz lepšieho vybavenia.
Zapožičal: Cenega 

Borderlands 3 

S

- Noviniek v hrateľnosti je minimum

G A M E S

ROMAN KADLEC

PC

+ Zábavná akcia
+ Loot systém motivuje k ďalšiemu hraniu
+ Špecifický humor
+ Veľký herný svet

90 % 
cena 5 9 , 9 9  €  

h o d n o t e n i e

Obľúbená RPG strieľačka sa vracia 
v ďalšom pokračovaní.

HERNÚ RUBRIKU VÁM PRINÁŠA SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ELEKTRONICKÝCH ŠPORTOV
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80 %h o d n o t e n i e

c e n a 5 9 , 9 9  €

70 %h o d n o t e n i e

ears of War patrí do výkladnej skrine konzoly Xbox. 
Najnovšie pokračovanie tejto série prišlo na trh s kratším 
názvom Gears 5 a k dispozícii je pre Xbox One a tiež aj pre 

počítače so systémom Windows 10. Novinkou je, že hru si kúpite aj 
v obchode Steam. Zahrať si ju však môžete aj bez kupovania, nakoľko 
je súčasťou predplatného v službe Xbox Game Pass. Tá je dostupná 
pre Xbox a aj pre PC – názov počítačovej verzie služby je Xbox Game 
Pass for PC a aktuálne ju môžete vyskúšať za nižší poplatok vo výške 
3,99 eura mesačne.

Gears 5 sa nesie v duchu svojich predchodcov. Priamo nadväzuje 
na Gears of War 4 a v rámci príbehovej kampane sa stretnete so 

známymi postavami. Nezme-
nili sa ani stavebné kamene 
hrateľnosti, a tak si užijete 
zábavnú akciu, ktorá kladie 
veľký dôraz na skrývanie sa 
za prekážkami. Postavy vidíte 
z pohľadu tretej osoby.

Aj napriek rovnakému 
základu nás Gears 5 bavil viac 
ako niektoré predchádzajúce 
pokračovania. Ťažko povedať, 
čomu to pripisovať, avšak akcia 
je nadštandardne zábavná, a to 
aj na pomery tejto série. A ešte 
viac zábavy prináša koopera-
tívny režim, v ktorom si zahrajú 
až traja hráči. Ten tretí ovláda 
lietajúceho robota Jacka, ktorý 
prináša nové taktické možnos-
ti do boja. Jack je výborným 
spestrením hry a platí to aj 
v prípade, že hráte sami. V ta-
kom prípade ho ovláda umelá 
inteligencia, vy však robotovi 
môžete dávať príkazy. 

Na kampaň si pripravte 
približne 10 hodín vášho času, následne sa môžete baviť hraním 
kompetitívneho multiplayeru. Ten ponúka veľké množstvo obsahu. 
Pokiaľ vás však zaujíma iba kampaň, odporúčame zaplatiť si službu 
Xbox Game Pass na mesiac a hru si zahrať takýmto spôsobom.

ový ročník hokejovej simulácie je tu a prináša najmä viditeľ-
ne lepšie animácie a drobné vylepšenia hrateľnosti. Brankári 
sú zraniteľnejší, takže s trochou cviku budete efektívnejšie 

využívať samostatné nájazdy. A vyzerá to lepšie aj vizuálne. Novinkou 
je tiež väčší dôraz na režim 3 vs. 3, zábavná je novinka Elimination. 
V rámci tohto režimu sa proti sebe postavia 3 hráči – každý hrá za 
seba a snaží sa ako prvý skórovať 3 góly. Z vizuálnych zmien kriti-
zujeme umiestnenie ukazovateľa skóre do spodnej časti obrazovky. 
Subjektívne nám to prekážalo. 

V NHL 20 sa tiež po dlhej dobe objavili noví komentátori, takže 
z audiovizuálneho hľadiska pôsobí verzia 20 sviežim dojmom. Aspoň 
spočiatku. V jadre však ide o starý dobrý hokej, ktorý sa malými krôčik-
mi posúva k virtuálnej dokonalosti.

Budapešti sa od 21. do 22. septembra 2019 konal druhý 
ročník jedného z najväčších e-športových eventov v Európe. 
Hlavným lákadlom V4 Future Festivalu bol CS:GO turnaj, v kto-

rom sa bojovalo celkovo o 300-tisíc eur. Súťažilo sa aj v hrách Fortnite, 
FIFA, Tekken 7, Gran Turismo a NBA. 

Slovensko na tomto turnaji reprezentoval Dávid “FROZEN” Čerňanský. 
Jeho tím mousesports si v semifi nále nedokázal poradiť s Virtus.Pro. Za 
3. a 4. miesto si hráči odniesli domov celkovo 20-tisíc eur. Patrik “Zero” 
Žúdel s jeho tímom Budapest Five remizoval 1-1 v zápase proti Sala-
mander Gaming a tím E-RIVALS skončil v skupinovej fáze turnaja.

GEARS 5 NHL 20 

V4 FUTURE SPORTS FESTIVAL

G N

V

PC

„Gears 5 si 
vďaka službe 

Xbox Game Pass 
môžete zahrať aj 
bez kupovania“
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Kto by to bol povedal? Po nelichotivej 
minulosti Internetu Explorer a po ne-
naplnenom potenciáli pôvodnej verzie 
prehliadača Microsoft Edge prichádza 
Microsoft s programom na prezeranie 
webových stránok, ktorý si naozaj 
zaslúži pozornosť.

Vynovený internetový prehliadač 
Microsoft Edge
Konkurencia aj
pre Google Chrome

ynovený prehliadač Microsoft Edge 
môžeme v jednoduchosti defi novať 
ako Chrome od Microsoftu. Využí-

va totiž jadro Chromium, takže jeho základ je 
totožný s obľúbeným Google Chrome. Na rozdiel 
od neho je však Edge svižnejší, menej náročný 
na operačnú pamäť a efektívnejšie spotrebová-
va batériu vášho notebooku. A toto sú vlastnosti, 
kvôli ktorým si nový Edge zaslúži pozornosť.

Microsoft Edge s jadrom Chromium momen-
tálne nie je predinštalovaný v systéme Windows 
10 a je dostupný iba vo forme testovacej verzie. 
Prehliadač si môžete v prípade záujmu stiahnuť 
z ofi ciálneho webu www.microsoftedgeinsider.com. 
K dispozícii sú tri verzie – Canary je aktuali-
zovaná denne, vývojárska Dev verzia dostáva 
aktualizácie každý týždeň a Beta verzia je 
vylepšovaná raz za 6 týždňov. Beta verziu 
používame v redakcii ako náš primárny webový 
prehliadač, a to na viacerých počítačoch. A na 
základe reálnych skúseností tvrdíme, že je 
vhodná na každodenné používanie.

Komu je nový Edge určený?
Nový Edge má potenciál osloviť dve skupiny po-
užívateľov. Tých, ktorí doteraz používali Google 
Chrome, avšak chceli by z nejakého dôvodu 
zmenu – či už je to snaha o ob-
medzenie používania Google 
služieb a produktov alebo kvôli 
nárokom na hardvér počítača. 

Druhá skupina sú existujúci 
používatelia systémového pre-
hliadača Edge, ktorým jeho nová 
verzia ponúka lepší a modernejší 
zážitok zo surfovania interne-
tom. V prípade nového Edge sa 
už nebudú vyskytovať problémy 
so zlou optimalizáciou alebo 
s nie úplne správnym zobra-
zením stránky, čo sa mohlo 
v minulosti občasne stávať.

Aké funkcie ponúka?
Nový Microsoft Edge teda používame v beta 
verzii. Tá ponúka potrebný základ na pohodlné 
surfovanie, avšak neobsahuje úplne všetky 
funkcie, ktoré budú dostupné vo fi nálnej verzii. 
Takisto chýbajú niektoré vlastnosti pôvod-
nej verzie Edgu, ako je funkcia na odloženie 
kariet alebo zabudovaný zoznam odkazov. Nie 
je známe, či budú tieto funkcie dostupné vo 
fi nálnej verzii nového Edgu alebo ich Microsoft 
nadobro odstráni.

Z praktického hľadiska však poteší, že už 
testovacie verzie Microsoft Edge umožňujú 
synchronizáciu dát medzi počítačmi a tiež 
aj mobilnými aplikáciami pre Android a iOS. 
Môžete si tak synchronizovať heslá alebo 
obľúbené položky. V testovacích verziách tiež 
funguje priame otvorenie odkazu, ktorý si 
pošlete z mobilnej aplikácie.

Vynovený Edge bude ponúkať niekoľko funkcií, 
ktoré môžu zaujať určitú skupinu používateľov. 
Pre podniky bude atraktívny režim kompatibility, 
ktorý umožní prehliadať webové stránky, ako 
keby ste ich otvorili v starom Exploreri.

Pre domácich používateľov asi nebude mať 
táto funkcia veľké využitie, avšak množstvo 
podnikov využíva interné webové stránky ale-

bo aplikácie, ktoré sú vytvorené pre Internet 
Explorer. A keďže ich neaktualizujú, v podni-
kových počítačoch musia mať nainštalovaný 
Explorer iba na tento účel. Režim kompatibili-
ty tento problém odstráni.

Edge tiež dostane funkciu Kolekcie. Do 
kolekcií si môžete ukladať texty, obrázky 
alebo celé webové stránky, ktoré súvisia 
s určitou témou. Kolekcie následne môžete 
exportovať do Excelu alebo Wordu. Export do 
Excelu využijete v prípade, že si do kolekcie 
budete ukladať odkazy na obľúbené produkty 
v rôznych webových obchodoch. Do Excelu sa 
vyexportujú s informáciou o cene, hodnotení 
a s priamym odkazom na daný produkt.

Microsoft tiež v prípade nového Edge vylep-
šuje súkromie používateľa. K dispozícii budú 
nadštandardné nastavenia, ktoré vám umož-
nia prispôsobiť si to, ako veľmi má prehliadač 
blokovať objekty, ktoré môžu sledovať vašu 
činnosť na internete. 

NOVÝ EDGE PONÚKNE VO FINÁLNEJ VERZII LEPŠIU 
OCHRANU SÚKROMIA, REŽIM KOMPATIBILITY PRE INTERNET 
EXPLORER A FUNKCIU KOLEKCIE

Microsoft Edge

V

       Verdikt
Vynovený Microsoft Edge 
stojí za vyskúšanie už dnes. 
Neponúka zatiaľ veľa extra 
funkcií, avšak ide o prehlia-
dač, ktorý je výborne funkč-
ný a svižný aj na pomalších 
počítačoch. V niektorej 
z budúcich veľkých aktuali-
zácií systému Windows 10 
prirodzene nahradí predin-
štalovanú pôvodnú verziu 
prehliadača Edge.

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC
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Android 10 prináša niekoľko 
nových funkcií, ktoré by ste nemali 
prehliadnuť.

Tipy a triky pre Android 10
Tipy a triky

Ako si nastaviť tmavý režim
Ak ste čítali článok s prehľadom noviniek 
v systéme Android 10, ktorý nájdete na inom 
mieste v tomto vydaní, potom iste viete, že 
hlavnou novinkou novej verzie je systémový 
tmavý režim. Ten si môžete jednoducho akti-
vovať v Nastaveniach – Displej – Tmavý režim. 
V závislosti od nadstavby operačného systému 
môže byť toto nastavenie skryté pod položkou 
Zobrazenie a jas alebo pod iným názvom, ktorý 
naznačuje nastavenie displeja.

Prepínač tmavého režimu tiež nájdete 
v rýchlych nastaveniach. Tie je možné zobraziť 
potiahnutím hornej lišty. Medzi rýchlymi nasta-
veniami sa nachádzajú ikonky Wi-Fi, Bluetooth, 
Baterka, Zvuk či prepínač mobilných dát a naj-
novšie aj ikonka Tmavý režim. Ak ju nevidíte, 
ťuknite na ikonku editovať v pravom hornom 
rohu. Následne si môžete upraviť ponuku 
rýchlych nastavení a schovať nepotrebné ikony, 
resp. ich vymeniť za iné skratky.

Android 10 momentálne neumožňuje 
automatické prepínanie sa medzi svetlým 
a tmavým režimom podľa času alebo východu 
a západu Slnka. Túto funkciu je možné získať 
po stiahnutí aplikácie Automatic Dark Theme 
for Android 10 z Obchodu Play. Aplikácia však 
vyžaduje určité úpravy vývojárskych nastavení 
v telefóne a tiež nastavenie ladenia pomocou 
počítača, takže tento úkon je určený technicky 
zdatnejším používateľom. Alebo tým, čo sa 
neboja experimentovať – aplikácia vás celým 
procesom nastavenia prevedie krok za krokom.

Ako zmeniť spôsob ovládania
Android 10 prináša nový spôsob ovládania, 
ktorý sa plne sústredí na využívanie pohybo-
vých gest. Rýchlym pohybom hore sa vrátite na 
domovskú obrazovku, pomalým pohybom hore 
zobrazíte zoznam posledných používaných 
aplikácií. A pohybom prsta od ľavého alebo 
pravého bočného okraja vykonáte akciu späť.

Ak vám takéto ovládanie nevyhovuje, zmeniť 
si ho môžete v Nastaveniach – Systém – Gestá. 
Eventuálne môže byť namiesto položky Gestá 
použitý názov Systémová navigácia. Čistý 
Android umožňuje prepínanie režimov ovláda-
nia medzi gestami, gestami a tlačidlom späť 
a tradičným použitím troch tlačidiel. Dostupné 
režimy ovládania sa môžu líšiť podľa značky 
vášho telefónu, resp. nadstavby.

Skontrolujte si nastavenie súkromia
Súčasťou Androidu 10 sú nové nastavenia sú-
kromia. Na úvodnej obrazovke nastavení teda 
hľadajte položku Súkromie. V rámci týchto 
nastavení nájdete rýchly prístup k povoleniam, 
ktoré ste udelili aplikáciám a tiež aj prístup 
k funkciám, ktoré sú špecifi cké pre nadstavbu 
operačného systému. Zároveň sa z tejto obra-
zovky môžete rýchlo presunúť k nastaveniam 
Google funkcií, ako je Automatické dopĺňanie 
od Googlu, História polohy Google či Riadenie 
aktivity.

V rámci podzložky Povolenia máte prístup 
k prehľadnému zoznamu jednotlivých funkcií, 
ktoré chcú aplikácie využívať a vy ste im to 
v minulosti povolili. Do pozornosti dávame 
najmä nastavenie Poloha. Nakoľko Android 10 
umožňuje zadefi novať, aby aplikácie pristupo-
vali k polohe iba počas aktívneho používania, 
odporúčame skontrolovať, ktorým aplikáciám 
ste udelili úplný prístup k polohe v minulosti 
a tieto nastavenia podľa potreby upraviť.

Vyskúšajte rodičovské nástroje
Čistý Android obsahuje funkciu Digitálna 
rovnováha, ktorá sa nachádza na hlavnej 
obrazovke s nastaveniami. Táto funkcia dostala 
v Androide 10 nové nástroje, ako je režim sú-
stredenia sa a lepšie rodičovské nástroje.

Pokiaľ však Android 10 nemáte, resp. máte 
nadstavbu od výrobcu, ktorý túto funkciu neza-
komponoval, v Obchode Play si môžete stiah-
nuť aplikáciu Google Family Link pre rodičov. 
Pomocou nej si môžete nastaviť rodičovské 
nástroje a lepšie spravovať to, akým spôsobom 
vaše dieťa používa svoje zariadenie. Aplikácia 
vás celým procesom prevedie krok za krokom.

IKONA TMAVÉHO 
REŽIMU 
V RÝCHLYCH 
NASTAVENIACH

IKONA TMAVÉHO 
REŽIMU 
V RÝCHLYCH 
NASTAVENIACH

APLIKÁCIÁM V ANDROIDE 10 MÔŽETE UMOŽNIŤ 
PRISTUPOVAŤ K LOKALITE IBA POČAS ICH 
AKTÍVNEHO POUŽÍVANIA
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T I P S

MICHAL REITERTento mesiac si ukážeme, ako sa zbaviť programov vo Windows, keď ich nepoužívate. Pripomenieme 
vám tip, ako mať aspoň dočasne prehľad o dátach, ktoré ste počas daného spojenia spotrebovali 
a nezabudli sme ani na tipy pre kancelársky balík Microsoft Offi ce.

Používame Microsoft Windows a Offi ce
Tipy a triky

Odinštalovanie aplikácií z Windows 10
Nepotrebujete predinštalované aplikácie vo 
Windows? Teraz ich môžete odstrániť. Aj preto 
sa oplatí mať najnovšiu aktualizáciu pre tento 
operačný systém. Bežne môžete odstrániť Vo-
liteľné súčasti systému, medzi nimi napríklad aj 
Internet Explorer 11. Ide o tzv. Win32 aplikácie, 
najnovšie ale odstránite aj Universal Windows 
Applications. Sú nimi napríklad 3D Skicár, 
Kalkulačka alebo napríklad Kalendár. Nájdete 
ich v ponuke Štart. Kliknite na názov aplikácie 
pravým tlačidlom a vyberte položku Odinšta-
lovať. Na to, aby vám tento postup fungoval, 
potrebujete Windows 10 od verzie 1803. Avšak 
na odstránenie viacerých vyššie spomenutých 
aplikácií budete potrebovať v tomto čase naj-
novšiu verziu Windows 10 1903.

Vkladanie ikon
Microsoft Offi  ce 365 podporuje vkladanie ikon 
vo vektorovom formáte. To znamená, že ich 
môžete meniť. Dá sa upraviť rozmer bez toho, 
aby stratili svoju vizuálnu kvalitu a po vzore 
iných funkcií sa dajú grafi cky zmeniť. Či už to 
bude obrysová alebo výplňová farba prípadne 
iné grafi cké zmeny.

Novú možnosť nájdete v programoch Word, 
Excel, PowerPoint a Outlook. Na karte Vložiť je 
tlačilo Ikony. Sú zatriedené podľa typu, avšak 
obrovskou výhodou je hľadanie podľa názvu. 
Vyskúšajte si to sami, výsledok vás prekvapí. 
Hľadať môžete v slovenčine.

Microsoft Forms
Na záver ešte tip na službu Forms. Nájdete 
ju na adrese forms.offi  ce.com. Môžete v nej 
vytvárať prieskumy alebo rôzne ankety a kvízy, 
prípadne ju použiť ako aplikáciu na zber 
spätnej väzby. Webovú aplikáciu podobnú tejto 
má aj Google, teraz môžete vyskúšať podobnú 
službu priamo vo vašom účte služby Live (Out-
look) od Microsoftu.

TENTO TYP PROGRAMOV SA DÁ 
ODINŠTALOVAŤ ZO SYSTÉMU. KEDYKOĽVEK 
ICH ZNOVA STIAHNETE Z MICROSOFT STORE

MICROSOFT FORMS NA VYTVÁRANIE 
RÔZNYCH PRIESKUMOV A DOTAZNÍKOV

IKONY NÁJDETE AJ PODĽA KĽÚČOVÝCH SLOV

Koľko ste minuli dát?
Tento tip je vhodný vtedy, keď sa na internet 
pripájate cez smartfón. Vytvoriť si na smartfó-
ne hotspot je niekedy nevyhnutné, no zároveň 
sme mnohí limitovaní objemom predplatených 
dát. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu Wi-Fi 
na Hlavnom paneli a vyberte položku Otvoriť 
nastavenia siete a internetu. V zobrazenom 
okne je položka Zmeniť možnosti adaptéra. 
Kliknutím na ňu sa otvorí okno so zoznamom 
sieťových adaptérov. Nájdite Wi-Fi adaptér 
a dvojklikom zobrazíte okno ako na našom 
obrázku v tomto článku.

Bez nastavení alebo ďalších programov máte 
prehľad o prenesených dátach v čase jedného 
aktívneho spojenia. Ak sa od Wi-Fi siete 
odpojíte a pripojíte znova, štatistiky v tomto 
okne nebudú pokračovať, ale budú sa počítať 
odznova. To je nevýhoda.

SLEDOVANIE DÁTOVEJ SPOTREBY

Ako zistiť verziu Offi  ce?
Časté aktualizácie a vylepšenia funkcií sú prínosom. Avšak 
niekedy nevidíte novinky vo svojom balíku Offi  ce alebo vy-
braných programoch. Potrebujete na to totiž vždy odpove-
dajúcu verziu. Zistíte ju kliknutím na kartu Súbor a položku 
Konto na modrom zvislom páse. Podstatnou informáciou 
je pre vás časť Čo je Word (Excel, Visio atď.). Tu sa zobra-
zuje hlavné číslo verzie. V našom prípade 1908 a v zátvorke 
čiastková verzia. Prioritou je hlavná verzia, teda 1908. Na 
základe toho budete vedieť, aká je nainštalovaná vo vašom 
počítači. Teda či je najnovšia, ak ju porovnáte s novinkami 
na stránke Microsoft Offi  ce alebo výpise nových vlastností 
vydaných až od určitého čísla verzie.
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DigiCert sa stal 
najväčšou komerčnou 
certifikačnou autoritou 
na svete 

DigiCert dosiahol prvenstvo na trhu 
komerčných certifikátov a stal sa 
najväčšou komerčnou certifikačnou 
autoritou. Je to dôkaz najvyššej 
kvality produktov a služieb, ktoré 
nájdete aj na SSLmarkete.

SSL/TLS certifikáty sú na internete 
nevyhnutné
S digitálnymi certifikátmi sa každý používateľ 
internetu denne stretáva. Šifrujú komunikáciu 
medzi serverom a klientom tak, aby ju nebolo 
možné odpočúvať. Sú teda základným kame-
ňom bezpečnosti na internete. Bez nich nie je 
možné s návštevníkmi a klientmi komunikovať.

Digitálny podpis, ktorý DigiCert tiež ponúka, 
je základom pre dôveryhodnú a bezpečnú 
e-mailovú komunikáciu. Dokladá pôvod a ne-
mennosť správy, ale pomocou elektronického 
podpisu môžete správu aj zašifrovať.

Kupujte digitálne certifikáty od 
tých najlepších
Prvenstvo na trhu DigiCert získal predbehnu-
tím spoločnosti Sectigo (predtým Comodo). 
Momentálne mu patrí vyše 21 % z celkového 
počtu vydaných SSL/TLS certifikátov. SSL-
market ako najväčší predajca na Slovensku 
a v strednej Európe vždy spolupracoval s lídrom 
na trhu digitálnych certifikátov, ktorý garantuje 
najvyššiu kvalitu služieb. 

DigiCert ponúka kompletné PKI 
služby
Certifikačná autorita DigiCert ponúka pros-
tredníctvom svojich partnerov (SSLmarket) 
kompletné portfólio PKI služieb. Okrem tradič-
ných SSL/TLS certifikátov pre webové servery 
a služby môžete získať osobné certifikáty pre 
elektronický podpis (S/MIME), certifikáty pre 
podpis dokumentov a ocenenia pre podpis 
kódu, ktoré potrebujú vývojári softvéru.

Po akvizícii certifikačnej autority QuoVadis 
vám SSLmarket dodáva aj kompletné služby 
pre kvalifikovaný podpis a pečať podľa naria-
denia eIDAS. V SSL Market vám radi s výberom 
kvalifikovaného certifikátu poradia.

Ing. Peter Tomaščík
špecialista
na bezpečnostné
SSL certifikáty
www.sslmarket.sk 
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Je pár jednoduchých zásad, 
ktoré môžu prispieť k tomu, aby 
váš web alebo aplikácia boli pre 
návštevníkov lepšie čitateľné, 
prehľadnejšie a plnili lepšie ciele. 
V tomto článku opisujeme zák-
ladné princípy, ktoré sú otesto-
vané a fungujú.

MILAN MARKOVIČ 
Leader Eff ectix Slovensko 

Ako zlepšiť 
používateľský 
zážitok? 

Upravte si nadpisy a textové polia:

Podnadpisy odstavcov vizuálne zvýraznite 
pomocou výraznejšieho kontrastu s pozadím 
a ideálne aj hrubším textom. Používateľ totiž 
ako prvé skenuje zrakom nadpisy a až následne 
sa rozhoduje, ktoré texty pod nimi si prečíta. 

Robte v textoch vizuálne kotvy, zvýraznite 
dôležité frázy, prelinkujte dôležité slová. Je to 
v ceste návštevníka dôležité.

Nastavte si primerané riadkovanie, odstup 
jednotlivých riadkov tak, aby neboli väčšie ako 
150 % typovej veľkosti. Zlepší to výrazne čita-
teľnosť textu a zmenší textové polia.

Optimálna dĺžka textu v riadku je 50 - 75 
znakov, a to kvôli dobrej čitateľnosti textu. Pri 
responzívnosti sa texty zalomia pre menšie za-
riadenie. Krátky odstavec zalamuje text veľmi 
nepravidelne, dlhý odstavec sa pri čítaní zase 
zle číta, lebo skáču riadky.

Odstavce nenastavujte na zarovnanie textu 
do bloku, lebo pri krátkych odstavcoch, ktoré 
vzniknú na mobilných zariadeniach sa veľkými 
medzerami zhorší čitateľnosť textu medzi 
slovami.

Na webe nepoužívajte príliš malé fonty. Odpo-
rúča sa minimálna veľkosť textov 12 pt, ale opti-
málna veľkosť je 14 ÷ 16 pt pre textové polia.

Dlhší text nezarovnávajte na stred, ale vždy 
doľava. Používateľovi sa omnoho ťažšie číta 
text, keď začiatok riadka skáče.

Rozumne pracujte s prvkami na webe

Zvýraznite najdôležitejšie prvky a informácie, 
nech sú jasne viditeľné a tak viac pritiahnu po-
zornosť. To dôležité sa nesmie na webe hľadať, 
musí sa to ponúkať samé.

Pokiaľ dávate na výber používateľom z viace-
rých možností, tak najpoužívanejšiu možnosť 
nechajte prednastavene vyznačenú. V košíku 
v e-shope je to napríklad spôsob dopravy 
či platby. Zjednoduší a urýchli sa tak cesta 
zákazníka.

Využite prvky, ktoré zobrazujú, v akej časti 
procesu, stavu sa nachádzate, na koľko per-
cent ste už niečo vyplnili. Zlepší to motiváciu 
návštevníka na dokončenie procesu.

V zoznamoch a bodoch uvádzajte kľúčové 
informácie ako prvé a posledné. Medzi nimi 
môžu byť tie ostatné.

Spájajte významovo príbuzné prvky, aby 
tvorili skupiny. Lepšie sa v nich používateľ 
vyzná. Napríklad kontaktné údaje v hlavičke 
môžu byť pri sebe a oddelené od menu, alebo 
prvky pre registráciu a prihlásenie.

Treba pracovať s členením významovo 
rozdielnych informácií do jasne ohraničených 
polí, aby boli od seba oddelené. Tak sú lepšie 
vnímané a vizuálne sa nemiešajú.

Tlačidlá sú dôležité prvky na webe
Čo je CTA prvok? Z anglického Call-To-Action, 
čo znamená výzva k akcii. Je to interaktívny 
UI element na webe, mobile, v banneroch 
a aplikáciách. Jeho hlavnou úlohou je zaujať 
používateľovu pozornosť a vyzvať ho, aby vďaka 
kliknutiu na neho spravil posun v ceste k cieľu, 
ktorý má daný náhľad.

Využívajte výrazné CTA tlačidlá, ktoré majú 
jasné obrysy, farebnosť a kontrast nielen s po-
zadím, ale aj kontrast textu s podkladom.

Umiestnite CTA prvok na viditeľné miesto. 
Ideálne nad prehyb webu, čo je miesto, ktoré 
návštevník stránky vidí na displeji bez toho, aby 
musel scrolovať dole. 

Z CTA prvku musí byť jasne poznať, kam sme-
ruje a čo sa po jeho stlačení stane. 

Držte jednu farebnú schému pre CTA tlačidlá. 
Jedna farba by mala zákazníka sprevádzať 
v krokoch dopredu k cieľu. 

CTA tlačidlá smerujúce k cieľu umiestňujte 
doprava. Prvky, ktoré ho vracajú o krok späť, by 
mali byť menej výrazné a umiestňované vľavo.

Prvky treba správne optimalizovať aj pre 
mobilné zariadenia, hlavne ich radenie a veľ-
kosť. Mali by byť dobre viditeľné aj na malých 
obrazovkách a nebyť mimo plochy.

V texte využite potrebu akútnosti, využite na-
liehanie. Napríklad PRIHLÁSTE SA TERAZ alebo 
POZRITE SI VIDEO IHNEĎ.

Zdroj: Michal Binka fi tbo.cz

STIAHNITE SI ESET ZADARMO
Prinášame vám mesačné verzie programov ESET Internet Security a ESET Antivírus 
pre 32 a 64-bitové systémy, ktoré môžete používať zadarmo.
Aktuálne verzie si stiahnete tu:

www.touchit.sk/eset

Platnosť týchto licencií je do 15. 11. 2019.    
Všetky tieto programy môžete v rámci ich časovej licencie používať zadarmo. 

Heslo pre stiahnutie je: 347845

Snažte sa veci zjednodušovať. Nechcite všetko 
ukázať na jednom mieste. Menej je totiž viac. Keď 
budete nútiť potenciálneho zákazníka, aby musel 
rozmýšľať nad tým, ako niečo na webe nájde, tak 
ho strácate.

Väčšina pravidiel je logických, jasných a priro-
dzených, ale aj napriek tomu je stále veľa webov, 
aplikácií a bannerov, ktoré tieto mnohokrát 
otestované princípy ignorujú a prichádzajú tak 
o zákazníkov.

Rozumne pracujte s prvkami na webe

Tlačidlá sú dôležité prvky na webe
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Recenzia Huawei P30 Pro:
To si fotil fotoaparátom?
Huawei pred rokom priniesol 3x 
optický zoom a 5x bezstratový 
zoom a naučil nás používať funkciu 
približovania aj pri fotení smartfó-
nom. Dovtedy nebolo veľa dôvodov 
ju využívať, fotografi e pri použití 
zoomu strácali kvalitu. A hoci boli na 
trhu smartfóny s dvojitým optickým 
zoomom, žiaden z nich neponúkol 
vyššie úrovne priblíženia v takej 
kvalite ako práve Huawei P20 Pro. 
Prečítajte si test najhorúcejšej no-
vinky od Huaweiu na www.touchit.sk  

Motorka, ktorá vám 
vyrazí dych
Neuveríte, ale aj sem už dorazila 
poriadna IT výbava a my sme 
testovali aktuálne najlepšie vyba-
venú motorku s plne navigačným 
systémom, handsfree prepojením 
a tiež s podporou Apple CarPlay. 
A samozrejme, motorka je hlavne 
o rýchlosti a šikovnosti, a to všet-
ko Honda Gold Wing má. Pozrite si 
to aj v našom redakčnom videu na 
www.touchit.sk 

Opustenie Androidu
bola obrovská chyba
Zakladateľ Microsoftu Bill Gates 
otvorene priznáva zlyhanie v ob-
lasti mobilných zariadení. Sám 
Gates si s odstupom času uvedo-
muje, že práve strata Androidu je 
jeho najväčšou chybou. Napriek 
tomu hľadá aj pozitíva, ktoré vidí 
najmä v silnom systéme Windows 
a nástrojoch balíka Offi  ce. O tom, 
čo si Bill Gates myslí o Androide 
čítajte na www.touchit.sk 

    Nájdete na

www.touchit.sk
VIAC ZAUJÍMAVÝCH ČLÁNKOV A DENNÉ SPRAVODAJSTVO 

O TECHNOLÓGIÁCH NÁJDETE NA  WWW.TOUCHIT.SK

Vyskúšali sme cestu 
novým rýchlikom do Prahy
Od leta tohto roka premáva na 
trati Bratislava – Praha a späť 
nový rýchlik. RJ284 Metropoli-
tan Slovenská strela odchádza 
z Bratislavy z Hlavnej stanice 
o 5.10 hod. a do Prahy na Hlavní 
nádraží príde o 9.07. Stihnete tak 
aj prvé mítingy v metropole Českej 
republiky. Jazda trvá 3 hodiny a 57 
minút a je to vzdialenosť 400 km. 
Ako presne to funguje? Vyskúšali 
sme za vás. Celú reportáž hľadajte 
na www.touchit.sk. 

Vychádza na DVD a Blu-ray
Ticho pred 
búrkou

DVD a Blu-ray zakúpite vo vašich 
obľúbených elektropredajniach, 
obchodných domoch alebo e-shopoch. 

Rubriku pripravujeme v spolupráci s 

Zelená 
kniha

LOVEnie Alita: 
Bojový 
anjel

Bývalý vyhadzovač a drobný podvodníček 
Tony „Pysk“ Vallelonga má medzi new-
yorskými Talianmi povesť chlapíka, ktorý 
dokáže vyriešiť každú šlamastiku. Slávny 
černošský klavirista Dr. Don Shirley si ho 
preto najíma ako vodiča a bodyguarda 
na turné po divokých štátoch americ-
kého juhu 60. rokov. Tony je horkokrvný, 
nie príliš vzdelaný, ale o to šikovnejší. 
Nadovšetko miluje svoju ženu a vypráža-
né kurčatá. Dr. Don je jeho protikladom: 
kultivovaný génius jemných mravov 
a pevných zásad . Aby spoločne prekonali 
nástrahy, musia si k sebe obaja tvrdohla-
ví muži nájsť cestu, napriek predsudkom 
a humorným prešľapom.

Ktoré dievča by nemalo 
rado svadby! Môže si 
vziať krásne šaty, nechá 
si navrhnúť svadobnú 
tortu a vezme si muža 
svojho srdca. Teda … 
väčšina z nich. Eliške sa 
tá posledná časť veľmi 
nevydarila. Jej ženích 
totiž v rozhodujúcej chvíli 
povedal: „Nie“. A utiekol 
od oltára s prosbou, či by 
sa mohla do konca týžd-
ňa vysťahovať. To dokáže 
dievčaťu pokaziť svadbu.

Alita je stvorenie z čias 
temna a beznádeje. Pri 
pátraní po nepoužíva-
ných častiach kyborgov 
ju nájde doktor Ido. Alita 
si nespomína kto je, ani 
odkiaľ prišla. Ale doktor 
Ido presne vie, s kým má 
tú česť. Alita je bojový 
anjel, ktorý dokáže svetu 
pomôcť prerušiť éru 
smrti a deštrukcie, ktorú 
tu začal Tiphares.

D V D

1 1 , 9 9  €

D V D

1 1 , 9 9  €

D V D

1 1 , 9 9  €

D V D

1 1 , 9 9  €

Všetky tajomstvá raz vyplávajú na povrch. Ba-
ker má toho dosť za sebou. Svoje životné rany 
si hojí v pokoji a horúčave rajského exotického 
ostrova kdesi v Karibiku. Živí sa tu ako rybár-
sky sprievodca, má svoju loď s názvom „Sere-
nity“, v dedine má domček aj milenku (Diana 
Lane) a nepeknú minulosť zapíja v bare. Ticho 
jeho života prelomí ako blesk z jasného neba 
jeho bývalá žena Karen. A prinesie búrku. 
Znenazdajky sa objaví a zúfalo požaduje od 
Bakera, aby zabil jej súčasného násilníckeho 
manžela. V mene ich spoločného syna, aj 
v mene jedného milióna dolárov ako odmeny, 
má vziať jej manžela na rybársku výpravu 
a uprostred oceánu ho hodiť žralokom.
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Máte so svojím počítačom nejaký problém, ktorý 
sa vám nedarí vyriešiť? Máte zmätok v nejakých 
značeniach alebo parametroch? Radi vám poradíme 
na poradna@touchit.sk. Vieme, že mnoho čitateľov 
rieši podobné problémy, a preto s nimi radi rozšírime 
vedomosti aj vám.

TOUCHITradí

Čo robiť, ak má počítač neprestajne vyťažený disk na 100 %
Vlastním notebook Lenovo B590, s nainštalovaným systémom Windows 10 (pôvodne Windows 8.1). Dlhodobo riešim, 
že notebook je extrémne pomalý a veľmi dlho reaguje na všetko. Nemám pri tom na ňom prakticky nič nainštalované, 
nakoľko ho v práci používam len na zobrazovanie prezentácií a písanie textov. Viackrát som ho skontroloval na prítom-
nosť vírusov programami od Esetu a Malwarebytes, ale nič nenašli. Záťaž CPU je vždy skoro na nule, ale pred pár dňami 
som si všimol, že skoro stále vidím 100 % záťaž na HDD. Položky, ktoré ho vyťažujú najviac sú System, wsappx a Windows 
System, pričom nejdú ukončiť. Vôbec teda netuším, čo je vo veci a prečo systém Windows svojou prevádzkou notebook 
neprestajne úplne vyťažuje.

Neprestajná systémová záťaž na úložisko, ktorú v rámci Windows 
10 môžete vidieť v Správcovi úloh na záložke Výkon a takisto 
v samostatnom stĺpčeku na záložke Procesy, patrí z hľadiska výkonu 
k devastujúcim stavom. Počítač v takomto stave reaguje veľmi 
pomaly a dlho mu trvajú aj celkom obyčajné úlohy, ako napríklad 
otvorenie Nastavenia či klikanie na položky v programoch.

Identifi kácia tohto problému je pomerne jednoduchá. Stačí na 
počítači zavrieť všetky programy, spustiť Správcu úloh (CTRL+SHIF-
T+ESC) a záťaž disku sledovať. Pokiaľ s počítačom nič nerobíte, 
stav záťaže na HDD/SSD by sa mal pohybovať na úrovni 0 až 2 % 
(s výnimkou prípadu, keď ste počítač práve zapli, vtedy je vysoká 
záťaž spôsobená nabiehaním ďalších prvkov systému na pozadí, čo 
by malo ustať zhruba o 1 až 2 minúty po nábehu Pracovnej plochy).

To, že systém neprestane vyvíja 
na úložisko maximálnu záťaž, môže 
mať mnoho príčin. Medzi tie bežné 
a neškodné patrí napríklad prebieha-
júci upgrade na novú verziu Windows, 
ktorý sa spustil na pozadí. Medzi 
tie nepriaznivé a záškodnícke patrí 
napríklad práca škodlivého softvéru, 
predovšetkým ransomvéru, ktorý 
môže na pozadí šifrovať všetky súbo-

ry, po ktorom nasleduje snaha o výber 
výpalného. 

Vzhľadom na to, že systém ste skontrolovali niekoľkými rôznymi 
antivírusmi a stav na vašom notebooku trvá týždne či mesiace, je 
veľmi pravdepodobné, že o tieto prípady vôbec nejde a príčinou bude 
nesprávna práca systémových súčastí, ktoré sa z nejakého dôvodu 
cyklujú či inak nesprávne fungujú. Na rozdiel od 100 % záťaže CPU, 
kde často môžete konkrétny proces previnilca násilne ukončiť a sys-
tém odľahčiť, v prípade 100 % záťaže disku systémovými súčasťami 
takéto rýchle riešenie neexistuje, nakoľko tieto súčasti v bežnom 
Správcovi úloh manuálne nezastavíte.

Pohľad na zainteresované systémové prvky, predovšetkým wsap-
px naznačuje, že problém bude súvisieť s aplikačným rozhraním tzv. 
univerzálnych aplikácií (tiež označovaných ako moderné alebo met-

?

ro aplikácie), ktoré sú jednak súčasťou 
Windows 10 (ako napríklad aplikácia 
Nastavenia) a takisto sú k dispozícii 
od iných vývojárov cez integrovaný 
obchod Microsoft Store, ktorý sa 
nachádza v menu Štart.

Vo Windows 10 sa nachádza veľké 
množstvo univerzálnych aplikácií, 
ktoré sú nainštalované „od výroby“, 
pričom ich drvivá väčšina používateľov 
vôbec nepoužíva (typicky napríklad hry 
ako Candy Crush). Ako prvé vám teda 
odporúčame cez menu Štart otvoriť 
Nastavenia, kde si v sekcii Aplikácie/
Aplikácie a súčasti zobrazte všetky univerzálne programy, pričom na 
tie nepotrebné kliknite a odinštalujte ich.

Je však veľmi pravdepodobné, že skutočným vinníkom bude vo 
vašom prípade samotný obchod Microsoft Store (ktorý je takisto 
univerzálnou aplikáciou), u ktorého sa tento bug nezriedkavo vyskytuje. 
Tento fakt potvrdíte tým, že ho v zozname aplikácií nájdete, pričom 
naň kliknete a vyberiete možnosť Rozšírené možnosti. Okno posuňte 
nižšie a kliknite na Ukončiť túto aplikáciu a všetky súvisiace procesy. 
Klávesovou skratkou CTRL+SHIFT+ESC následne otvorte Správcu úloh 
a sledujte, či záťaž na disk okamžite klesne. Ak áno, systémový obchod 
je vinník a jeho súbory sú zrejme poškodené. Kliknite preto následne 
v okne Nastavenia (hneď pod možnosťou 
zastavenia programu, ktorú ste práve 
využili) na tlačidlo Resetovať aplikáciu.

Windows Store sa preinštaluje do 
základného systémového stavu, ktorý 
by mal byť bezproblémový a neže-
lané zacyklenia a záťaž na disk by 
sa už nemala objavovať. Obchod sa 
v nasledujúcich dňoch aktualizuje na 
aktuálnu verziu. Tentokrát by ale malo 
už dopadnúť všetko dobre a problémy 
by sa nemali opakovať. 

SPRÁVCA ÚLOH A JEHO 
MONITOROVANIE ZÁŤAŽE DISKU

OKAMŽITÉ KLESNUTIE ZÁŤAŽE 
DISKU ZO 100 % NA NULU PO 
ODSTRÁNENÍ PROBLÉMU

RESETOVANIE APLIKÁCIE 
MICROSOFT STORE

100 OKTÓBER 2019

Tips

  FRANTIŠEK  

 URBAN 

?



Ako vymeniť operačný systém Windows bez straty dát
Mám starý desktop na ktorom prevádzkujem ešte Windows Vista, pričom sa chystám na nákup nového 
disku a inštaláciu Windows 10. Dáta na tom súčasnom som si chcel zazálohovať, ale prejavil sa zákon 
schválnosti. Disk som chcel vyčistiť programom CCleaner, ale po čistení a reštarte mi už Windows nechce 
nabehnúť a počítač sa stále reštartuje. Ako mám teraz postupovať a neprísť o dáta? Mám strach, že 
CCleaner mi všetko vyčistil až „do biela“.

?

Našťastie, nefunkčnosť starého systému pred inštaláciou nového 
systému nijako riešiť nemusíte. Nemusíte sa báť. Používateľské 
dáta na vás čakajú nepoškodené a funkčnosť pôvodného systému 
nie je pre prístup k nim vôbec potrebná.

Máte dve možnosti ako novú verziu systému nainštalovať. Buď 
ju nainštalujete na existujúci pevný disk (pri správnom postupe 
je to možné bez straty pôvodných dát), na čo potrebujete aspoň 
50 GB voľného miesta, alebo použijete nové úložisko, ideálne SSD, 
pričom to súčasné budete v procese inštalácie ignorovať.

POSTUP INŠTALÁCIE 
NA NOVÉ ÚLOŽISKO:
Ak chcete použiť nové úložisko, 
určite voľte SSD, ktoré je pre 
operačný systém a programy 
najvhodnejšie. Existujúci HDD 
si ponecháte ako úložisko pre 
multimédiá, ako sú fi lmy, hudba či 
iné súbory. 

Vo vašom prípade budete voliť 
2,5“ SATA verziu SSD, pričom pri 
súčasných cenách sa určite 
obzerajte aspoň po 480/512 GB 
verziách, ktoré dnes kúpite už aj 
za príjemných 50 eur.

Následne váš desktop vo 
vypnutom stave otvorte, nový SSD 
pripojte a starému HDD dočasne 
odpojte dátový SATA kábel. Toto je 
veľmi vhodné, pretože pri procese 
inštalácie by inak Windows rozpo-
znal, že na inom disku sa nachádza 
jeho staršia verzia (je jedno že je 
nefunkčná) a vytvoril by pre ňu 
záznam vo svojom boot manažéri, 
ktorý by vám pri štarte umožňoval 
vybrať, ktorý zo systémov chcete 

spustiť. Vzhľadom na to, že Windows Vista už nebudete používať, nie 
je to potrebné a takýto proces by bol na škodu.

Následne počítač zapnite a Windows 10 nainštalujte na SSD 
bez akýchkoľvek obáv (váš disk s dátami je totiž odpojený). Keď sa 
inštalácia skončí a Windows 10 klasicky nabehne a bude sa dať 
používať, počítač vypnite. Dátový kábel do HDD následne opäť pri-
pojte a počítač zapnite, pričom stláčaním tlačidla DEL (alebo iným, 
ktoré sa zobrazuje na obrazovke pre SETUP) vojdite do BIOS-u. 

Tu v sekcii Boot skontrolujte, že SSD je ako prvý v poradí. Ak 
by sa na prvom mieste ocitol HDD, poradie zmeňte na SSD. Ak by 
ste to neurobili, po štarte by sa začal spúšťať systém Windows 
Vista z vášho starého HDD. Toto je mimochodom aj spôsob ako 
prevádzkovať dva separátne operačné systémy bez toho, aby 
o sebe vedeli, pričom ich spúšťate len takouto voľbou prioritného 
bootovacieho zariadenia.

Svoje pôvodné súbory nájdete na HDD (ktorý nebude mať ozna-
čenie C:/, ale napríklad už D:/), v priečinku Users/Meno vášho účtu. 
Súbory si môžete presunúť na ekvivalentné umiestnenia na novom 

systéme na jednotke C. Systémové súbory starého systému vám 
odporúčame ešte nejaký čas z HDD nemazať. Je možné, že si ešte 
o pár dní či týždňov spomeniete na nastavenie nejakého programu 
či konfi guračný súbor, ktorý budete potrebovať, a preto je vhodné 
nepotrebné dáta zmazať až s väč-
ším časovým odstupom.

POSTUP INŠTALÁCIE 
NA EXISTUJÚCI DISK 
S DÁTAMI:
Ak sa rozhodnete pre čistú inšta-
láciu Windows 10 použiť existujúci 
pevný disk, je to možné. Zasuňte do 
mechaniky inštalačné DVD alebo do 
USB inštalačný USB kľúč s Windows 
10 a reštartujte počítač. Na obra-
zovke sa zobrazí informácia „Press 
any key to boot from CD/DVD/USB“, 
vtedy stlačte akékoľvek tlačidlo, čím 
boot z inštalačného média začne. Ak 
by sa táto informácia nezobrazila, 
vojdite po reštarte počítača do 
BIOS-u a v sekcii Boot zmeňte po-
radie bootovacích zariadení tak, aby 
bolo USB zariadenie alebo optická 
mechanika pred diskom.

Bootovanie inštalátora sa 
zastaví na okne s výberom jazyka 
systému. Nastavte ho na Slovenské 
a pokračujte tlačidlom Ďalej. 
V nasledujúcom okne kliknite na 
tlačidlo Inštalovať. Nemusíte sa 
obávať, inštalácia sa síce spustí, ale všetky voľby jej režimu ešte 
len prídu na rad.

V nasledujúcom kroku zadajte produktové číslo Windows, alebo 
kliknutím na Nemám produktový kľúč pokračujte vynechaním 
tohto kroku (aktiváciu budete riešiť až po inštalácii). Odsúhlaste 
licenčné podmienky a zastavte sa na nasledujúcom okne.

V ňom vám Windows ponúkne Inováciu, alebo Vlastnú inšta-
láciu. Zvoľte tú druhú možnosť. V nasledujúcom okne s výberom 
disku ponechajte všetko bez zmeny. Disk nijako neformátujte, ani 
neodoberajte partície a kliknite na tlačidlo Ďalej. Zobrazí sa upo-
zornenie, že starý systém bude presunutý do priečinku Windows.
old, čo potvrďte stlačením OK. Inštalácia sa následne rozbehne 
a po pár minútach dokončí.

Privíta vás nová Pracovná plocha čistého operačného systému. 
Po vašich dokumentoch, programoch a pôvodných súboroch na 
ploche nebude ani stopy, ale nie je to dôvod na obavy. Všetko náj-
dete na disku C:/Windows.old. Zaujímať vás budú hlavne priečinky 
Users (Používatelia)/Meno vášho účtu, konkrétne tie s názvami 
Desktop (Pracovná plocha), Documents (Dokumenty), Downloads 
(Stiahnuté súbory), Pictures (Obrázky), Music (Hudba) a podobne. 

Čo sa týka programu CCleaner, odporúčame vám ho vôbec 
nepoužívať. Viac informácii nájdete v našom webovom článku: 
Tragédia nazvaná CCleaner na www.touchit.sk.
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NASTAVENIA MOŽNOSTI 
PREBUDENIA POČÍTAČA 
KLÁVESNICOU V SPRÁVCOVI 
ZARIADENÍ

NASTAVENIE POVOLENIA 
PREBUDENIA SO ZAVRETÝM 
VEKOM NA NOTEBOOKU ACER

Ako zapínať notebook bez odklopenia veka displeja?
Vlastním už trochu starší notebook Acer, ktorý doma používam 
prakticky ako desktop, pretože je neustále zasunutý pod doskou 
stola a mám k nemu pripojenú klávesnicu, myš a veľký moni-
tor. Problémom je, že tlačidlo zapnutia notebooku sa nachádza 
vo vnútri nad klávesnicou, takže ak ho chcem zapnúť, musím 
veko najprv odklopiť, čo je dosť otravné. Zároveň veko musím 
nechať otvorené, pretože inak sa notebook uspí. V nastavení 
som našiel, že uspávanie na zavretie displeja sa dá vypnúť, ale 
to nijako nerieši môj problém s tým, že ho musím vždy otvárať, 
aby bolo prístupné tlačidlo. Viem, že kedysi existovali externé 
USB klávesnice, ktoré zapínacie tlačidlo mali na sebe, ale nikde 
sa mi už takú nedarí zohnať. Ako by sa to dalo vyriešiť? 

Tento problém je dobre riešiteľný 
a žiadny špeciálny hardvér k tomu 
nepotrebujete. Klávesnica nemusí 
tlačidlo na zapnutie vôbec obsahovať. 
Na prebudenie vám postačí stlačenie 
akéhokoľvek klávesu.

V prvom rade musíte možnosť pre-
budenia cez USB periférie, konkrétne 
cez klávesnicu alebo myš, najprv 
zapnúť. Odporúčame vám používať na 
prebudenie klávesnicu, nakoľko pohyb 
myši môže byť aj náhodný, napríklad 
formou otrasov chôdze vedľa stola.

Otvorte menu Štart a pomocou 
integrovaného vyhľadávania otvorte 
Správcu zariadení. V zobrazenom okne 
rozbaľte položku Klávesnice, dvojklikom 
otvorte tú externú a na záložke Správa 
napájania zaškrtnite možnosť „Povoliť 
prebudenie počítača týmto zariade-
ním“ (ak neviete podľa názvu rozlíšiť 
externú klávesnicu od tej integrovanej, 
pokojne túto voľbu nastavte na oboch).

Toto nastavenie umožní, že uspatý 
počítač sa prebudí kedykoľvek, keď 
stlačíte nejaký kláves.

Následne treba vyriešiť situáciu, aby 
toto nastavenie fungovalo aj v prípade, 
že je veko displeja notebooku zavreté. 
Mnoho výrobcov, a patrí medzi nich aj 
Acer, totiž v základe takéto správanie 
neumožňuje, aby sa zabránilo napríklad 

?

neúmyselnému prebudeniu notebooku 
v čase, keď je umiestnený v batohu.

Vyradenie tohto mechanizmu náj-
dete v BIOS-e, pričom pozícia a názov 
tejto položky sa môže medzi výrobcami 
a rôznymi modelmi notebookov mierne 
odlišovať. Obvykle je však veľmi podob-
ná a nie je problém ju nájsť. 

Počítač reštartujte a okamžite 
začnite stláčať kláves DEL, ktorý vás 
vpustí do BIOS-u. Niektoré notebooky 
majú na tento účel vyhradený kláves 
ESC, F10 alebo F12, pričom ten správ-
ny sa vždy zobrazuje krátko po štarte 
na obrazovke (označená ako PRESS „X“ 
TO ENTER SETUP). 

Veľmi často je relevantná položka 
o prebúdzaní a veku displeja hneď na 
úvodnej obrazovke BIOS-u, na ktorej 
nájdete systémový dátum a čas. Jej 
názov je napríklad „Wake on USB while 
lid closed“ (zobuď sa na príkaz USB aj 
v prípade, že je veko zavreté), pričom 
je nastavená na disabled (zakázané). 
Pomocou myši alebo kurzorových šípok 
na klávesnici sa na túto položku do-
staňte a stlačením Enteru ju prepnite 
na možnosť Enabled (Povolené).

Notebook sa následne už bude môcť 
prebúdzať na stlačenie ľubovoľného 
klávesu externej klávesnice, a to aj 
v prípade, že je veko displeja zavreté.

Tips

JAVA front-end 
programátor

Popis projektu:
kooperácia na vývoji bankového riešenia; návrh 
riešení a vývoj systémov elektronického ban-
kovníctva postavených na Java 8 a Angular 6+; 
spolupráca s ICT a business analytikmi; spoluprá-
ca v agilnom tíme; spolupráca pri CI/CD vrátane 
code reviews 

Slovensko / Bratislava, Košice

01.10.2019 - 01.10.2020

01.10.2019 alebo dohodou, full-time, on-site

12 mesiacov s možnosťou predĺženia

živnosť alebo s.r.o. 

4500 - 5100 € mesačne

Deployment DevOps 
špecialista

Slovensko / Bratislava

01.10.2019 - 30.09.2020

01.11.2019 alebo dohodou, full-time, on-site

1 až 2 roky s možnosťou predĺženia

živnosť alebo s.r.o. 

4600 až 5100 € mesačne

Zaujal vás niektorý z otvorených projektov?
Pošlite svoj životopis na touchit@titans.sk
Viac informácií o otvorených projektoch
nájdete na www.titans.sk

IT PROJECTS

Popis projektu:
transformácia a automatizácia existujúcich/bežia-
cich riešení; spravovanie verzií balíkov a koordinácia 
ich prípravy na nasadenie; vnášanie princípov 
DevOps do projektov a prevádzky; vývoj, údržba 
a konfi gurácia skriptov do nástrojov pre vytváranie 
a kontinuálne nasadzovanie releasov (konfi gurácie 
a vlastné skripty pre Maven, Bamboo, Jenkins, Git); 
rozvíjanie a zlepšovanie procesov nasadzovania 
komponentov; spoluúčasť pri návrhu a imple-
mentácií automatizácie riešení; úzka spolupráca 
s vývojovým, implementačným, prevádzkovým 
a riadiacim tímom; identifi kovanie a automatizova-
nie neefektívnych prevádzkových činností
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Vojna o súkromie sa začala 
Čo prináša októbrová aktualizácia pre Windows 10 
Vyberáme herný notebook pod stromček 
Nástroje na sledovanie výkonu počítača 
Umelá inteligencia v súčasnosti 

    HARD
Novinky v oblasti fotoaparátov 
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Ako funguje Avast antivirus? 
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Zostaňte v dotyku s technológiami. 
Objednajte si ročné predplatné časopisu TOUCHIT 

aj so špeciálnym darčekom.

Zostaňte v dotyku s technológiami. 

PREDPLATNÉ 
S VÝHODNÝM DARČEKOM

31 % 
zľava

XIAOMI 
Mi Pocket Speaker 2

Užite si hudbu 
z kvalitného 

bezdrôtového 
reproduktora 

Xiaomi.

XIAOMI 
Mi Powerbank 2

 Dobite si mobil 
kdekoľvek 
na cestách 

s 5000 mAh 
powerbankou Xiaomi.

Mi Powerbank 2

23 % 
zľava

alebo+

Objednávajte na predplatne.touchit.sk 

Akciu organizujeme v spolupráci s mi-store.sk a platí do vyčerpania zásob. Powered by:

Ročné predplatné 
TOUCHIT + Xiaomi 

Mi Pocket Speaker 2

Ročné predplatné
TOUCHIT + Xiaomi 

Mi Powerbank 2

Samostatné 
ročné predplatné 

TOUCHIT

     Plná cena 49,50 € 36,80 €

     Zľava 31 % 23 % 19,90 €

    Vaša cena 34,30 € 28,30 €
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