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ZIMNÝ BALÍK DÁT 

Darujeme vám dátovú nádielku k paušálu ÁNO, Happy, Bez záväzkov a k Easy karte. 
Aktivujte si zimný balík dát v Telekom aplikácii jedným klikom v novembri aj v decembri. 
Nech ste cez sviatky v kontakte s blízkymi ešte viac.

appy, 
ým klikom v novembr

c.

Ponuka platí od 1. 11. do 30. 11. 2019 a od 1. 12. do 31. 12. 2019 a možno ju využiť len raz v danom jednom mesiaci vo vzťahu k tel. číslam s vyššie uvedenými paušálmi cez aplikáciu. Objem dát v balíku je obmedzený 
podľa paušálu. Čerpanie dát je možné v SR, EÚ a zóne 1 po aktivácii účastníkom; v EÚ a zóne 1 môže byť spoplatnené. Viac informácií na www.telekom.sk/vianoce

PRE VSETKYCH A ZADARMO!

aušálmi cez aplikáciu. Objem dát v balíku je obmedzený 
noce

našim
to najlepšie

V TELEKOM 

APLIKÁCII
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áto jeseň teda fakt stála za to. Kona-
lo sa množstvo akcií, na ktorých sme 
boli osobne. To nenahradí žiadny 

kamerový prenos na diaľku alebo skupinové 
stretnutie realizované cez internet. V októbri 
a novembri som tak bol služobne päťkrát 
v Českej republike, ďalej v Nízkych Tatrách, vo 
Zvolene, ale aj v Londýne a v Mníchove. Na zá-
ver to bola najväčšia IT výstava na východnom 
Slovensku, čiže IT Show. Túto akciu pripra-
vujeme spoločne s distribútorom Datacomp 
v Košiciach a vyzerá to tak, že naša spolupráca 
sa ešte posilní. 

Čoraz viac sa pritom snažím cestovať vlakom, 
a to aj na dlhšie vzdialenosti, náhradou za lie-
tadlo. Napr. Mníchov je vlakom z Viedne ideálny. 
Auto už používam minimálne (najviac pri tes-
tovaní), radšej sa prispôsobím časom odchodu 
verejného prostriedku. Je to jednak ekologické, 
ale priznávam, že toto nie je ten hlavný dôvod, 
prečo to robím. Je to pohodlnejšie a počas 
cesty vo vlaku sa mi aj dobre píše. Tým však 
myslím vozeň 1. triedy, pričom viem, že 2. trieda 
v piatok poobede určite nebude veľmi o pohodlí. 
Spomenutý vlak Viedeň – Mníchov ide každé 
dve hodiny, dosahuje rýchlosť 230 km/h a je to 
spoľahlivé spojenie bez meškania. To by som 
si rozhodne želal aj na Slovensku, hlavne čo sa 
týka spoľahlivosti. Ale dá sa to aj tak, ako to je 
teraz, len treba pripočítať tak 15 minút k pláno-
vanému príchodu. Ak však šoférujem, nič pritom 
nenapíšem, celý tento čas vlastne vyhodím do 
smetí. Určite nemôžem spať a aj to telefonova-
nie za volantom už vyjde poriadne draho. 

Akcia IT Show v Košiciach bola niečím 
iná aj pokiaľ ide o dopravu. Išli sme viacerí 
a s kopou magazínov i našej novej príručky 
o začiatkoch pri používaní smartfónu. Rov-
nako sme viezli množstvo darčekov. Potom 
má auto význam. IT Show je dvojdňová výsta-
va, koná sa v najväčšom nákupnom centre na 

východnom Slovensku. Prichádzajú sem deti 
zo školy, je tu množstvo mladých ľudí, ale aj 
ľudí povedzme s bohatými životnými skúse-
nosťami. Som rád, že stále som pre viaceré 
generácie rozpoznateľný IT človek a ľudia 
oceňujú môj spôsob vysvetliť zložité veci čo 
najpochopiteľnejším spôsobom. A presne to 
je aj naša úloha v rámci redakcie. Keď cho-
dím aj na zahraničné IT konferencie, doslova 
to vidím, že prezentujúci sa radi skrývajú za 
nezrozumiteľné vety plné odborných výrazov, 
ktorým pravdepodobne ani oni sami nerozu-
mejú. A božechráň uviesť nejaký pochopiteľ-
ný príklad, na ktorom by sa dali veci lepšie 
vysvetliť. Toto v TOUCHIT určite nerobíme, 
chceme byť dostupní, jasní, zrozumiteľní. 

Po dvoch dňoch 
v kotle košického 
nákupného strediska 
Optima konštatujem, 
že ľudia na východ-
nom Slovensku sú 
iní, ako to ja poznám 
z bratislavských akcií. 
Sú menej rozmazna-
ní, otvorenejší a zau-
jímajú sa aj o podsta-
tu vecí. Chcú vedieť 
viac o smartfónoch, 
ale aj notebookoch, 
televízoroch a aj bez-
pečnosti a zálohovaní 

SÚČASŤOU OBCHODNÉHO CENTRA JE AJ STEAM FACTORY 
S NETRADIČNÝM AUTOBUSOM A STRELNICOU. VŠETKO TREBA VYSKÚŠAŤ. 

TENTO CHLAPEC PRIŠIEL ZA MNOU S TÝM, ŽE SI PODĽA NAŠICH TESTOV POSTAVIL Z LEGA 
ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

A že na východe nič nie je ...

Výstava IT Show sa bude konať aj budúci rok, 
ak sa chcete prísť pozrieť, budeme veľmi radi. 
Prajem vám príjemný zážitok z novembrového 
vydania TOUCHIT. 

T

dát. Aj na východe vidím obrovský záujem 
o herné počítače a hry všeobecne. 

Samozrejme, na takejto akcii sú jednoducho 
vyslovení zberači cien, ktorých sme tento rok 
doviezli do Košíc naozaj veľa. A keď k tomu 
pripočítate darčeky od vystavovateľov, ak ste 
sa trochu posnažili, s prázdnymi rukami ste 
z tejto výstavy neodišli. Veď to k tomu patrí, 
najmä v istom veku. 

V sobotu som si všimol, že pripraviť rodinný 
obed cez víkend doma, to sa už nenosí ani 
v Košiciach. Je totiž oveľa jednoduchšie zájsť 
do obchodného centra, netreba variť ani 
umývať riad. Jedálenský kútik tak bol na obed 
preplnený na prasknutie, nevadili ani vyššie 
ceny. Výstava IT Show bola neďaleko, aj preto 
bola účasť na nej bohatá. 

Inak na východe sa nám ako TOUCHIT darí. 
V Košiciach máme veľa predplatiteľov maga-
zínu aj fanúšikov na našej stránke, sociálnych 
sieťach a na YouTube. Je zrejmé, že do Košíc by 
sme mali chodiť častejšie, len tá cesta teda nie 
je ani najkratšia a ani najpohodlnejšia.
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03) DVD: EQUALIZER 2  

NO V EMBRO VÁ
SÚ ŤA Ž
V novembrovej súťaži hráme o skvelé ceny. 
Stačí, ak odpoviete na súťažnú otázku 
a zaradíme vás do žrebovania. Súťaž sme 
pripravili v spolupráci so spoločnosťami 
Bontonfi lm, Logitech a Fritz.

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 11/2019“     
Troch z vás odmeníme skvelými cenami.

1.CENA
HOCO SB5  

3.CENA
DVD: KRÁLÍČEK PETR  

N o v e m b e r  /  2 0 1 9
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3

Výhercovia z vydania september:
Doro 8035: Karol H., Rimavská Sobota;
Logitech H390: Martin S., Komárno;
Kniha: Perfektná fotografia: Marta V., Nové Mesto nad Váhom; 
Maxcom Comfort MM35D: Boháč B., Nitra;
Maxton Telica: Beata S., Klokočov;
Kniha: Kompletní fotografi e: Anton N., Bratislava;
Maxton Erebus: Rastislav Ch., Stará Ľubovňa

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

2.CENA
CAMLINK FILM 

SCANNER   

01) LOGITECH K375S    

02) FRITZ WLAN STICK AC 860 
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Súťažná otázka
Koľko mAh batériu má 
Huawei MediaPad M5 lite 
LTE?

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

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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8 Aké budú Vianoce v Telekome?
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35 Dentis -  softvér pre zubných lekárov a kliniky 

35 Nahradia nás roboti? 

36 Nechajte si poradiť: Tie najlepšie vianočné 
darčeky

42 Televízor ako tradičná súčasť Vianoc

46 Philips LatteGo séria 3200 – pôžitok z kávy a 
mlieka

47 Dokonalé oholenie s maximálnym komfortom 

48 Vyberáme inteligentné a fitness hodinky pod 
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30
Prehľad

Najlepšie video
so smartfónom

Výbava v súčasných smartfónoch sa už dostala do etapy, keď sa so 
smartfónom dá pripraviť profesionálne vyzerajúce video. My sme kombinovali 
Samsung Galaxy S10 Plus s gimbalom DJI Osmo Mobile 3 pričom sme použili 
aj ďalšiu výbavu.

36
   Prehľad

Najlepšie vianočné darčeky 
pre neho, pre ňu a pre nás 

Toto vydanie TOUCHIT je už ladené ako vianočné. Zamysleli sme sa teda nad 
tým, čo by z oblasti IT potešilo muža, ženu, deti, starých rodičov a domác-
nosť a prinášame vám užitočné tipy. NNa tento článok nadväzuje vianočný 
test televízorov a inteligentných hodiniek. Zároveň máme pre vás aj výber 
vianočných aplikácií.

24
   Prehľad 

Skutočná vojna 
o súkromie sa práve začala
Na poli internetových prehliadačov a zákonov sa začali odohrávať veľké 
zmeny. Mnohé softvérové a internetové firmy na zmenu trhovej situácie re-
agujú a kyvadlo akcie a reakcie sa začína práve nachyľovať na druhú stranu. 
Vaša reakcia a podpora bude dôležitá práve teraz. Prinášame veľký článok 
o boji za súkromie na internete. 

n ove m b e r   2 0 1 9

Téma
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92
Prehľad

Nové verzie bezpečnosti 
od ESET-u

Tri nové nástroje prinášajú zdokonalenie funkcií. Kým NOD32 Antivirus je 
hlavne antivírus, Internet Security je stredná cesta ako ochrániť svoj digitálny 
život. Tu už je navyše aj firewall a ďalšie doplnkové funkcie ako napríklad 
zaistenie bezpečnosti inteligentnej domácnosti, ochrana webovej kamery.

Test 

14-palcové notebooky
na cestovanie

V tomto teste nájdete trojicu notebookov vhodných na časté prenášanie. Majú 
dostatočne silný výkon a nie sú to len obyčajné notebooky v malom rozmere. No-

tebook s rozmerom uhlopriečky 13,3 palca je pritom ideálny na cestovanie. Na-
proti tomu 14-palcový model je vhodnejší ako univerzálny kancelársky notebook. 

60
54 Vianočné aplikácie

56 Surfujeme na internete: Tvorivé tipy nielen na 
Vianoce

58 TOUCHIT BEST

60 14-palcové notebooky na cestovanie

64 Tablety so systémom Android, ktoré prinášajú 
aj niečo naviac

66 Konica Minolta otvorila európsky showroom

68 Smartfóny s obrovským displejom

71 motorola one macro: Fotenie detailov ako pod 
lupou

72 Canon PowerShot G7 X Mark III: Kompaktný 
fotoaparát v dobe smartfónov 

73 Prenosné digitálne rádio: Hama DR7

74 Nikon Z50: stredná trieda pre pokročilých 
začiatočníkov a cestovateľov 

75 Zo života redakcie

76 Bezdrôtové slúchadlá

79 Slúchadlá Klipsch T5 True Wireless

80 Bezdrôtové multimediálne reproduktory

82 Multifunkčné zariadenia Lexmark

84 Epson EB-2250U: Skvelý projektor do práce

85 Tlačíme na textil: Ricoh Ri 100

86 Monitory pre profesionálov aj do domácnosti

88 Testovali sme najnovšie herné klávesnice 

89 ASUS ROG Zephyrus G GA502DU: Tenký herný 
notebook za atraktívnu cenu

88 Herná rubrika

92 Nové verzie bezpečnosti od ESET-u

94 Užitočný softvér: Ashampoo Home Design 5

95 SSLmarket je DigiCert  partnerom roka 2019 

96 Používame Microsoft Windows a Office

99 Digitalizácia a inovácie

100 TOUCHIT radí

103 Pripravujeme

Hard

68
Test

Smartfóny 
s obrovským displejom
Chvíľu to vyzeralo, že pomer strán 18 : 9 prinesie väčšie displeje a tým aj 
prijateľnú veľkosť smartfónov. Väčšina smartfónov na súčasnom trhu je 
však v takej veľkosti, že prstom nedočiahnete na hornú časť obrazovky. 
A tak skoro sa to nezmení. A na toto všetko sa hodí veľký displej. V tomto 
teste sme sa zamerali predovšetkým na test takýchto smartfónov. 

Tips

Apps

Téma



03 Spoľahlivé spojenie ethernet kábla
Iste ste potrebovali niekedy viesť ethernetový kábel na dlhšie vzdialenosti. Lenže váš 
kábel bol krátky a bolo potrebné ho predĺžiť. Ako urobiť spojenie dvoch káblov RJ45 
bezpečné, tak aby odolávalo vode aj prachu? Chránička RJ45 presne takéto niečo 
dokáže, umožní jednoduché a pritom vysokospoľahlivé pripojenie alebo predĺženie 
prepojovacích káblov v priemyselnom prostredí. Spojka je schopná predĺžiť káble 
Cat.6, obsahuje protiprachovú káblovú priechodku vhodnú do priemyselného pros-
tredia. Inštalácia je rýchla, je to vlastne len zasunutie konektorov do seba. Vo vnútri 
sú dva tienené porty RJ45. Na toto spojenie sa môžete spoľahnúť, môže pršať, 
môžu po ňom prechádzať autá a nedá sa rozkopnúť. Spojka je vhodná pre priemery 
káblov od 3 do 8 mm. Dĺžka spojky je 136 mm, priemer 30 mm.

02 Rýchla bezdrôtová nabíjačka
Roline predstavil samostatnú bezdrôtovú nabíjačku s podporou technológie 
FastCharge. Jej výhodou je, že zároveň je to podstavec pre smartfón a je tak 
vysoká pravdepodobnosť, že si budete telefón nabíjať, keď sa dostanete k svojmu 
pracovnému stolu. Podporovaný štandard nabíjania je Qi, nabíjačka je ľahká, 
tenká a kvalitne vyhotovená. Výstupný výkon je 10 W, rozmery 119 × 96 × 65 mm, 
súčasťou dodávky je len prepojovací microUSB kábel, nie však napájací adaptér 
s USB koncovkou. Nabíjačka funguje na prvé zapojenie. Dobrá správa je, že túto 
nabíjačku budete môcť vyhrať na stránke www.touchit.sk. 

C E N A :  1 0 , 3 2  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . K A B E L . S K

HOTNovinky

Tech

Urobte si poriadok s káblami
Keď sú káble voľne pohodené na pracovnom stole, nemusí to vyzerať pekne. Obyčajne 
sa skrútia a zvyknú aj zavadzať. Ak ich máte trvalo umiestnené na stole, je tu novinka, 
ktorá môže dobre pomôcť. Výrobcom je Goobay a sú to vlastne organizéry na 1, 2 či 4 
káble, vyhotovenie je v čiernej alebo bielej farbe. V spodnej časti je 3M lepiaca páska, 
ktorá stabilne drží príchytku napr. na drevenom alebo sklenenom stole. Každé balenie 
obsahuje viacero príchytiek, najlepšie je to vidieť na fotografi i. 

C E N Y :  5  K S  Č I E R N Y,  1  U C H Y T E N I E  –  6 , 3 1  € ,  6  K S  B I E LY,  2  U C H Y T E N I A  ( V E Ľ K O S Ť  M I N I ) –  6 , 6 4  € ,  2  K S ,  4  U C H Y T E N I A  –  6 , 8 4  €

Z A P O Ž I Č A L :  W W W . K A B E L . S K

C E N A :  3 7  € V E N O V A L :  W W W . K A B E L . S K 

0101

02

03 
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Dokovacie stanice pre USB-C
Dokovacia stanice pre USB-C port je veľmi obľúbená, lebo moderné notebooky 
už nemajú iné porty a navyše tieto zariadenia sa dajú využiť aj v súvislosti 
s modernými smartfónmi. My v tomto vydaní predstavujeme dve takéto zaria-
denia. Prvým je maličká dokovacia stanica, ktorá vám prinesie jeden port HDMI 
(4K), ďalej dva porty USB-A a ešte jeden port USB-C. Funguje na prvé zapojenie 
a vyskúšali sme ju aj so smartfónom Samsung Galaxy Note 10. Využiť sa dá aj 
s Macbookom a vhodná je na prepojenie televízora. Dĺžka prepojovacieho kábla 
je 10 mm, nevyžaduje žiadne externé napájanie. 

Druhá dokovacia stanica je podobná, ale prináša jeden port USB-A a jeden 
USB-C (s prenosom napájania) a je tu port VGA (1920 × 1080). Je teda určená 
pre staršie zobrazovacie jednotky.

Satelitný prijímač s podporou 4K
Satelitný prijímač ab CryptoBox 800 UHD prichádza so zaujímavými funkciami. 
Jednak je to podpora rozlíšenia 4K, ďalej je to nová funkcia automatického roz-
poznania vloženej dekódovacej karty a následne úplne automatické nastavenie 
celého prijímača. Tiež je tu možnosť nahrávania programov na externý disk, 
pričom kapacita pamäte je voči predchodcovi (model 700) dvojnásobná. Na 
prednom paneli je vidieť číslo naladeného kanála. Na zadnom paneli síce SCART 
konektor už nenájdete, ale je tu AV výstup. Pre moderné televízory je však 
prioritou HDMI port a tiež je tu optický výstup zvuku. Ako príslušenstvo sa dá 
dokúpiť Wi-Fi anténa a zjednodušené diaľkové ovládanie. Najväčším prekvape-
ním je však zaujímavá cena.

C E N A :  3 5 , 0 5  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . K A B E L . S K 

C E N A :  7 9  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . A B C O M . S K

Poriadok s káblami na stole
Chcete mať na stole poriadok a nie hore-dole pohádzané káble? Treba na to tzv. 
manažment káblov a predstavujeme držiak na predlžovačku. Pomôže vám udržať 
vašu kanceláriu či domácnosť v poriadku a pritom bude každá zásuvka z predlžovač-
ky ľahko dostupná. Držiak je vhodné umiestniť hneď vedľa stolového počítača alebo 
displeja. Samotný držiak sa umiestňuje na dosku pracovného stola upínadlom. Maxi-
málna hrúbka dosky stola je 50 mm, hĺbka upevnenia je 36 mm. Svorka na uchytenie 
predlžovačky obsahuje pružinový systém, ktorý spoľahlivo udrží zariadenia so šírkou 
od 50 do 70 mm. Silikónové podložky zabraňujú poškriabaniu zariadenia. V zadnej 
časti svorky je ešte úchytka na káble.

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

01
C E N A :  3 9 , 5 8  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . K A B E L . S K 

04

05
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elekom ponúkne počas vianočnej 
kampane dáta zadarmo všetkým 
používateľom paušálov ÁNO, Happy 

a tiež aj zákazníkom s kartami Easy. Zároveň 
si pripravil darček ku každému novému alebo 
predĺženému paušálu ÁNO a tiež aj atraktívnu 
ponuku zariadení, ktoré si môžete zakúpiť za 
výhodnejšiu cenu pri aktivácii alebo predĺžení 
mobilnej či pevnej služby.

Dáta zadarmo pre všetkých
Vianočným darčekom pre všetkých zákazníkov 
sú extra dáta zadarmo. Voľný balík dát bude 
k dispozícii v novembri a decembri a aktivovať 
si ho môžete cez aplikáciu Telekom. Jeho plat-
nosť je do konca mesiaca, preto odporúčame 
balík aktivovať hneď na začiatku novembra 
a decembra.

Darček pri aktivácii alebo pri 
predĺžení paušálu ÁNO
Novinkou vianočnej kampane 2019 je darček 
v podobe príslušenstva do 40 eur ako odmena 
za aktiváciu či predĺženie paušálu ÁNO. Kupón, 
ktorý dostanete, si môžete uplatniť v predajni 
Telekomu na nákup ochranného skla či obalu 
na svoj nový smartfón a doplatíte 4 centy alebo 
cenový rozdiel.

Druhá možnosť je, že využijete tento kupón na 
kúpu ročného balíka dát pre Easy za 19, resp. 29 
eur. O ročných balíkoch pre Easy píšeme pod-
robnejšie v samostatnej časti tohto článku. 

Výška kupónu je odstupňovaná 
podľa paušálu nasledovne: 

Výhodné Samsung dvojičky 
k paušálom ÁNO
K jednému paušálu ÁNO si budete môcť pri jeho 
aktivácii alebo predĺžení kúpiť dve zariadenia v rámci 
obľúbenej ponuky dvojičiek. Tento rok je ponuka 
orientovaná na novinky spoločnosti Samsung.

Vianočný hardvér na rok 2019 aj 
s kávovarom
Vo vianočnej kampani 2019 má Telekom päť 
hardvérových ponúk do vypredania zásob, 
a to pre zákazníkov pevných i mobilných 
služieb.

Novinkou sú dva kávovary. Smart kávovar 
KRUPS Evidence EA892D10 dokáže pripraviť 
15 druhov káv a je prepojený aj s aplikáciou 
pre smartfóny. Zároveň bude k dispozícii aj 
lacnejšia verzia KRUPS Evidence EA890110.

Telekom ponúkne aj robotický vysávač iRo-
bot Roomba i7, konzolu Sony PlayStation 4 
Pro vo variante s 1 TB HDD, 3 hrami (Horizon 
Zero Dawn, God of War, Gran Turismo Sport), 
PS Plus na 90 dní a PS Store kreditom vo 
výške 20 eur. Ponuku dopĺňa 50-palcový 4K 
TV Samsung a Raspberry Pi 4B.

Čisto k fixným službám si budete môcť 
kúpiť notebook Lenovo IdeaPad S145-14IWL 
so 14-palcovým Full HD displejom, proce-
sorom Intel i3-8145U, 4 GB RAM a 128 GB 
úložiskom. K notebooku získate aj originálnu 
Lenovo tašku.

T

Aké budú Vianoce 
v Telekome?
Telekom odštartoval vianočnú 
kampaň 24. októbra 2019. Pre svojich 
existujúcich, ale aj nových zákazníkov si 
pripravil viacero lákavých ponúk.

pre ÁNO XL a ÁNO XXL

pre ÁNO L

pre ÁNO S, ÁNO M, ÁNO M Data

40 €

25 €

15 €

Dva smartfóny

Hodinky + smartfón

Smartfón + LEGO

Samsung Galaxy A70 + Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy Watch 42mm + Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A40 + LEGO Paranormálny autobus 3000

Mobilný paušál 
/ služba Objem dát zadarmo Mobilný paušál / služba Objem dát zadarmo

ÁNO S 250 MB Happy XS (Mini) 250 MB

ÁNO M 500 MB Happy S  500 MB

ÁNO M Dáta 5 GB Happy M 1 GB

ÁNO L 10 GB Happy L  5 GB

ÁNO XL 25 GB Happy XL Volania  1 GB

ÁNO XXL 30 GB Happy X L Dáta  5 GB

Happy XL  10 GB

Easy 1 GB Happy XXL  10 GB

Bez záväzkov 250 MB Happy Profi  25 GB

Objem dát  vo voľnom bal íku dát ,  ktorý  je  možné akt ivovať  raz v  novembri
a   raz v  decembri  cez apl ikáciu  Telekom

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

Vybrať si môžete z nasledujúcich kombinácií:

8 NOVEMBER 2019
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Dáta na rok, denný balík a extra 
kredit pre karty Easy
Telekom v rámci vianočnej kampane predsta-
vil aj novinky pre Easy karty – nie všetky z nich 
sa však obmedzujú iba na vianočnú kampaň. 

Výborným vianočným darčekom pre pou-
žívateľov Easy kariet budú opäť ročné dátové 
balíky, a to za špeciálnu cenu a v nových 
podmienkach. Za balíček zaplatíte iba raz 
a jeho platnosť bude 360 dní. Odteraz si však 
môžete čerpať dáta ľubovoľne podľa potreby. 

Ročné balíky sú dostupné v dvojakej forme: 
cez aplikáciu a aj ako fyzický kupón, ktorý je 
vhodný ako darček pod stromček. Väčší balík 
obsahuje 24 GB dát a vo vianočnej akcii je k dis-
pozícii za 49 eur. Menší balík obsahuje 6 GB dát 
za akciových 19 eur.

Telekom zaradil do ponuky dátových ba-
líčkov pre Easy aj nový denný balík dát GIGA 
DEN. Obsahuje 1 GB dát za 1,5 eura a jeho 
platnosť je 24 hodín od momentu aktivácie. 
Tento balík bude za rovnakých podmienok 
dostupný aj mimo vianočnej kampane.

Novinkou pre používateľov Easy kariet je 

bonusový kredit, ktorý získate, ak si nastavíte 
pravidelné obnovovanie kreditu raz za mesiac. 
Od výšky dobíjaného kreditu sa odvíja aj výška 
bonusového, a to až do 30 %. Ak si pravidelné 
dobíjanie aktivujete od 10. novembra 2019 
do 10. decembra 2019, budete automaticky 
zaradení do súťaže o 10 kolobežiek.

Pravidelný 
kredit (€)

Bonusový 
kredit (%)

Bonusový 
kredit (€)

5 € 10% 0,50 €

7 € 20% 1,40 €

10 € 20% 2 €

12 € 20% 2,40 €

16 € 20% 3,20 €

25 € 30% 7,50 €

50 € 30% 15 €

Výška bonusového kreditu ,  ktorý  z ískate pr i 
prav idelnom dobí janí  kreditu  raz za mesiac

ÁNO S ÁNO M ÁNO L ÁNO XL ANO XXL

Jednorazový 
poplatok Mesačný poplatok Jednorazový 

poplatok Mesačný poplatok Jednorazový 
poplatok Mesačný poplatok Jednorazový 

poplatok Mesačný poplatok Jednorazový 
poplatok Mesačný poplatok

Galaxy A70 + A10 149 € 9 € 119 € 9 € 1 € 8 € 1 € 5 € 1 € 1 €

Galaxy Watch + A10 149 € 6 € 119 € 6 € 1 € 5 € 1 € 1 € 1 € 1 €

Galaxy A40 + LEGO 149 € 4 € 119 € 4 € 1 € 3 € 1 € 1 € 1 € 1 €

Ceny v ianočných dvoj ič iek  v  Te lekome

ÁNO S ÁNO M ÁNO L ÁNO XL ANO XXL

Jednorazový 
poplatok

Mesačný 
poplatok

Jednorazový 
poplatok

Mesačný 
poplatok

Jednorazový 
poplatok

Mesačný 
poplatok

Jednorazový 
poplatok

Mesačný 
poplatok

Jednorazový 
poplatok

Mesačný 
poplatok

KRUPS Evidence EA892D10 – – 299 € 12 € 249 € 11 € 99 € 9 € 49 € 5 €

KRUPS Evidence EA890110 149 € 12 € 119 € 12 € 19 € 11 € 1 € 7 € 1 € 2 €

iRobot Roomba i7 149 € 25 € 119 € 23 € 49 € 20 € 1 € 12 € 1 € 2 €

Sony PlayStation 4 Pro 1TB 149 € 11 € 119 € 11 € 19 € 10 € 1 € 6 € 1 € 1 €

50“ Samsung UHD 149 € 11 € 119 € 11 € 19 € 10 € 1 € 6 € 1 € 1 €

Raspberry Pi 4B 19 € 4 € 9 € 2 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 €

Ceny v ianočného hardvéru k  paušálom ÁNO

M L XL

Jednorazový 
poplatok

Mesačný 
poplatok

Jednorazový 
poplatok

Mesačný 
poplatok

Jednorazový 
poplatok

Mesačný 
poplatok

KRUPS Evidence EA892D10 199 € 16 € 129 € 15 € 49 € 14 €

KRUPS Evidence EA890110 149 € 13 € 79 € 13 € 29 € 12 €

iRobot Roomba i7 199 € 25 € 129 € 23 € 49 € 21 €

Sony PlayStation 4 Pro 1TB 119 € 13 € 69 € 13 € 19 € 12 €

50“ Samsung UHD 119 € 13 € 69 € 13 € 19 € 12 €

Raspberry Pi 4B 69 € 2 € 49 € 2 € 1 € 1 €

Lenovo IdeaPad S145-14IWL 99 € 12 € 49 € 12 € 1 € 11 €

Ceny v ianočného hardvéru k  pevným službám 

ROČNÝ BALÍK DÁT 
PRE EASY KARTY JE 
SKVELÝM TIPOM NA 
VIANOČNÝ DARČEK

PONUKA VIANOČNÉHO HARDVÉRU V TELEKOME 
JE SKUTOČNE BOHATÁ
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JAKUB GODA 
JE ZÁSTANCOM 
KVALITNEJ 
ŽURNALISTIKY

∫ Biely O2 SMART Paušál stojí
∫ 15 eur mesačne, predplatené dáta 

neobsahuje. Môžete si však kúpiť
∫ 1 GB balík za 3 eurá, a to aj 

opakovane

∫ Modrý O2 SMART Paušál má cenu 
20 eur mesačne a obsahuje 1 GB 
dát + 10 GB extra dát pre jednu 
štandardnú aplikáciu

∫ Strieborný O2 SMART Paušál
s cenou 25 eur mesačne ponúka 3 GB 
predplatených dát a 2× 10 GB extra 
dát. V tomto prípade si môžete vybrať 
už aj 1 prémiovú aplikáciu

∫ Zlatý O2 SMART Paušál za 30 eur 
obsahuje 10 GB balík a 3× 10 GB 
extra dát, vrátane 1 prémiovej 
aplikácie

∫ Platinový O2 SMART Paušál stojí
∫ 50 eur a ponúka 25 GB balík a 4× 10 GB 

extra dát, z toho maximálne 2 sú 
prémiové aplikácie

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

SMART Paušály sú už v predaji 
a môžu si ich aktivovať noví zákazní-
ci. Na nové paušály tiež môžu prejsť 

aj existujúci zákazníci, migrovať si ich môžete 
cez webovú zónu Moje O2. 

O2 SMART Paušál je dostupný v piatich varian-
toch. Každý jeden obsahuje neobmedzené minúty 
na volanie, SMS a MMS správy. V závislosti od 
verzie paušálu môžete získať aj predplatené dáta, 
extra dáta pre jednu alebo viac aplikácií podľa 
vášho výberu a dokonca aj predplatné niektorej 
zo služieb SME, Denník N, Tidal, O2 TV alebo HBO 
GO priamo v cene paušálu.

Aké sú to štandardné a prémiové 
aplikácie?
Od Modrého O2 SMART Paušálu a vyššie 
si môžete aktivovať extra dáta pre jednu 
alebo viacero aplikácií. Pre každú z týchto 
aplikácií získate 10 GB dát na jeden mesiac. 

Pokiaľ váš paušál obsahuje extra dáta 
pre štandardnú aplikáciu, vybrať si môžete 
jednu alebo viacero aplikácií z ponuky Fa-
cebook, Instagram, WhatsApp, Viber, Gmail, 
Waze, Mapy Google a TikTok.

Prémiové aplikácie sú SME, Denník N, 
Tidal, O2 TV, HBO GO a YouTube. S výnimkou 
služby YouTube obsahujú všetky prémiové 
aplikácie aj predplatné pre danú službu.

Ak si teda kúpite Strieborný O2 SMART 
Paušál, môžete si zvoliť extra dáta pre 3 
aplikácie. My by sme si vybrali Facebook 
a Instagram zo štandardných aplikácií 
a keďže je v tomto paušále zahrnutá aj 1 
prémiová aplikácia, zvolili by sme HBO GO 
s predplatným priamo v cene paušálu a 10 
GB extra dát na sledovanie HBO GO.

Ako funguje O2 SMART Paušál?
Každý O2 SMART Paušál obsahuje neobme-
dzené minúty a správy. Z hľadiska dát a extra 
benefi tov je ponuka rozdelená nasledovne:

O2

O2 zmenilo pohľad 
na mobilné paušály
Okrem minút, správ a dát 
ponúka aj prémiový obsah

Operátor O2 spustil predaj nových 
paušálov. Nazývajú sa O2 SMART 
Paušály, obsahujú neobmedzené 
volania a správy a tiež aj extra dáta 
či predplatné obľúbených spravodaj-
ských, hudobných a video služieb.

10 NOVEMBER 2019
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SAJFA A ZDENKA AKO TVÁRE YOUTUBU 
A HBO GO

BRANČI KOVÁČ POUŽÍVA HUDOBNÚ 
SLUŽBU TIDAL

IGOR TÓTH PREDSTAVIL NOVÉ 
O2 SMART PAUŠÁLY

 ∫ Neobmedzené volania, SMS a MMS 
platia do všetkých sietí v celej EÚ

 ∫ Navýšenie dát je pre všetky O2 
Smart paušály rovnaké. Navyšuje sa 
1 GB v cene 3 eur prostredníctvom 
SMS alebo Moje O2. Ak si aktivujete 
službu Datahit, nespotrebované dáta 
sa prenesú do ďalšieho obdobia 

 ∫ Extra dáta pre aplikáciu sa čerpajú 
počas používania zvolenej aplikácie. 
Dáta pre túto aplikáciu nie je možné 
navýšiť. Je možné používať ich 
v krajinách EÚ bez príplatku rovnako 
ako základný objem dát, viď. tabuľka

 ∫ Predplatné k prémiovej aplikácii 
je potrebné aktivovať po vybratí 
aplikácie a potvrdení objednávky. 
K deaktivácii predplatného dôjde 
automaticky hneď, ako aplikáciu 
odstránite z vášho paušálu

Bonus na zariadenie alebo 
extra dáta
O2 ponúka v prípade SMART 
Paušálov aj bonus na zariade-
nie do výšky až 240 eur. Detaily 
nájdete v priloženej tabuľke. 
Pokiaľ si zariadenie od operá-
tora kupovať nechcete, môžete 
si namiesto bonusu zvoliť extra 
dáta pre ďalšiu štandardnú alebo 
prémiovú aplikáciu v závislosti od 
verzie paušálu.

Čo by ste ešte mali o O2 SMART 
Paušáloch vedieť:

Paušál Biely O2 SMART
Paušál

Modrý O2 SMART 
Paušál

Strieborný O2 SMART 
Paušál

Zlatý O2 SMART
Paušál

Platinový O2 SMART 
Paušál

Volania a SMS, MMS správy Neobmedzené v celej EÚ Neobmedzené v celej EÚ Neobmedzené v celej EÚ Neobmedzené v celej EÚ Neobmedzené v celej EÚ

Základné dáta žiadne 1 GB 3 GB 10 GB 25 GB

Extra dáta pre aplikácie žiadne 1× 10 GB 2× 10 GB (max. 1 prémiová) 3× 10 GB (max. 1 prémiová) 4× 10 GB (max. 2 prémiové)

Bonus na zariadenie žiaden 60 eur alebo 10 GB
pre štandardnú aplikáciu

72 eur alebo 10 GB pre 
štandardnú aplikáciu

120 eur alebo 10 GB
pre štandardnú/prémiovú 

aplikáciu

240 eur alebo 10 GB
pre štandardnú/prémiovú 

aplikáciu

Objem dát v EÚ bez 
príplatku žiadne 8400 MB / 9600 MB

bez bonusu na zariadenie
10500 MB / 12000 MB

bez bonusu na zariadenie
12000 MB / 14300 MB

bez bonusu na zariadenie
19100 MB / 23900 MB

bez bonusu na zariadenie

Cena 15 eur 20 eur 25 eur 30 eur 50 eur

Parametre nových O2 SMART Paušálov

Pre koho sa O2 SMART Paušál oplatí?
Nové O2 SMART Paušály predstavujú veľmi 
individuálny produkt. Na rozdiel od ostatných 
a konkurenčných paušálov sa nedá spraviť 
jednoduchá matematika, ktorá by vyhodnotila 
výhodnosť jednotlivých O2 SMART Paušálov, 
a to najmä vyšších variantov.

Faktom je, že pokiaľ v dnešnej dobe dátovej 
nepotrebujete veľa telefonovať, v prípade 15- 
a 20-eurových variantov by sme skôr zvažo-
vali paušály O2 Dáta. Tie ostávajú aj naďalej 
v ponuke operátora.

Subjektívne nás najviac oslovil Zlatý O2 
SMART Paušál, a to v zložení, o ktorom sme 
písali vyššie. V kombinácii s predplatným 
služieb, ktoré aktívne využívame už teraz, nám 
dáva takáto ponuka zmysel a považujeme ju za 
výhodnú. Je to však individuálny pohľad na vec.

Predpokladáme, že značnú skupinu používa-
teľov by mohol osloviť aj Strieborný O2 SMART 
Paušál s extra dátami pre Facebook a s pred-
platným + dátami pre Denník N alebo SME pria-
mo v cene paušálu a bonusom na zariadenie.

Náš tip: My by sme si zvolili Zlatý 
O2 SMART Paušál bez bonusu na 
zariadenie, avšak s extra pré-
miovou aplikáciou. Za 30 eur by 
sme získali neobmedzené volania 
a správy, 10 GB základných dát 
a extra dáta pre 3 + 1 aplikácie, 
z toho 2 by boli prémiové. Naša 
voľba by boli služby HBO GO 
a Tidal, ktoré si teraz platíme sa-
mostatne. Mesačný poplatok za 
HBO GO je 5,99 eura mesačne, za 
Tidal takisto 5,99 eura mesačne, 
takže tieto služby nás stoja 12 
eur mesačne. Predplatné týchto 
služieb by sme však teraz mali 
zahrnuté priamo v našom Zlatom 
O2 SMART Paušále, ktorý stojí 30 
eur, takže z určitého hľadiska by 
sme 12 eur mesačne ušetrili.
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Vianoce v Orangei budú ten-
to rok iné. Budú neobyčajné 
a prispieť k tomu môžete aj vy. 
Darujte svoje nespotrebované 
dáta a pomôžte tak iným. 

Aj obyčajné 
dáta dokážu 
neobyčajné 
veci

igitálne technológie umožňujú prí-
stup k vzdelaniu, informáciám a se-
barozvoju a majú potenciál dokázať 

neobyčajné veci. A tieto technológie môžu s va-
šou pomocou získať aj pestúnske rodiny. Pokiaľ 
používate mobilné služby od Orangeu, môžete 
pomôcť darovaním svojich nevyužitých dát. 
Operátor za každých 7200 GB, ktoré takýmto 
spôsobom vyzbiera, daruje jednej pestúnskej 
rodine balík služieb Love. Umožní im prístup 
k digitálnym technológiám a môže tak zmeniť 
budúcnosť detí z týchto rodín. Takýmto spô-
sobom obdaruje 100 vybraných pestúnskych 
rodín, ktoré vyberie v spolupráci s OZ Návrat.
Ako pomôcť? Darovať nevyužité dáta môžete 
jednoducho. Stačí zaslať bezplatnú SMS správu 
na číslo 100 s textom DARUJEM. O žiadne dáta 
takýmto spôsobom reálne neprídete a tie, ktoré 
by inak prepadli, sa využijú na dobrý účel. Po-
máhať môžete až do 31. januára 2020 a dáta je 
možné darovať v každom fakturačnom období 
v rámci trvania kampane.

Pestúnske rodiny, ktoré budú takýmto spô-
sobom obdarované, získajú mobilný paušál GO 
20 € a pevný internet Optimal podľa najrých-
lejšej dostupnej technológie na ich adrese 
a tiež notebook Lenovo D330 s balíkom, ktorý 
obsahuje Windows, Office ako aj Wi-Fi modem 
na bezdrôtový internet v celej domácnosti.

Zodpovedné a zmysluplné využívanie digi-
tálnych technológií je veľmi dôležité, a preto 
je súčasťou balíka aj internetový kurz. Rodiny 
sa vďaka nemu naučia, ako správne pracovať 
s internetom a vyhnúť sa všetkým nástrahám 
virtuálneho sveta a takisto príručku Ako správ-
ne narábať s technológiami. 

Tipy na vianočné darčeky
Ak zvyknete nakupovať vianočné darčeky vo for-
me zariadení k službám u operátorov, V Orangei 
teraz môžete získať vyšší bonus na zariadenie. 
Dostanete ho, ak si do 29. februára 2020 vytvoríte 
balík Love. Tento balík je možné získať kombiná-

ciou mobilného paušálu a pevnej služby.
Extra bonus vo výške 100 eur na nákup 

zariadenia získate pri vytvorení balíka Love, 
ktorý obsahuje mobilnú službu a pevný inter-
net. Pokiaľ si zoberiete do balíka aj TV službu, 
výška bonusu bude 150 eur. Tento bonus je nad 
rámec zľavy, ktorú získate napr. pri aktivácii 
mobilného paušálu a môžete ho využiť na 
ľubovoľné zariadenie z ponuky operátora.

Extra zľavu môžete využiť na kúpu zariade-
ní, ako je robotický vysávač Xiaomi Mi Robot 
Vacuum, inteligentné hodinky Garmin fénix 
6X, Huawei Watch GT 2 alebo Samsung Galaxy 
Watch Active2 v eSIM verzii. Pribudlo aj niekoľ-
ko nových notebookov a smartfóny Xiaomi.

V praxi to môže fungovať tak, že si zoberiete 
hlasový paušál Go 30 € s neobmedzenými 
volaniami a správami a s 12 GB dát za 30 eur 
mesačne, k tomu Balik starostlivosti za euro 
mesačne a pevný internet Home Optimal Fiber 
za 15 eur mesačne s TV na optike Home Opti-
mal TV za 5 eur mesačne. Tento balík obsahuje 
všetko potrebné do domácnosti a zároveň 
obsahuje zľavu na zariadenie vo výške 336 eur 
(186 eur za paušál s doplnkovou službou a ex-
tra bonus vo výške 150 eur za balík Love).

D

Chcete niekomu 
spraviť krajšie 
Vianoce?

Ak ste v Orangei, môžete 
darovať svoje nevyužité dáta 
zaslaním bezplatnej SMS 
správy na číslo 100 s textom 
DARUJEM a pomôcť tak 
pestúnskym rodinám

 ∫ Smart TV za 113 eur namiesto 449 eur

 ∫ Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm 
eSIM zwa 133 eur namiesto 469 eur

 ∫ Sony Playstation 4 500 GB 2019 3 hry za 
24 eur namiesto 360 eur

 ∫ Xiaomi MiRobot Vacuum za euro 
namiesto 310 euro

 ∫ Samsung Galaxy A50 za euro namiesto 
330 eur

 ∫
 ∫ a ďalšie zariadenia z aktuálneho cenníka 

Orangeu so zľavou

Vďaka tejto zľave je možné získať:
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Spoločnosť Antik prichádza s ďal-
ším zaujímavým riešením, ktorým je 
Smart osvetlenie. Uplatní sa pri naozaj 
inteligentnom osvetlení ulíc, ciest, ale 
aj parkov. Predstavené riešenie prináša 
zaujímavú cenovú výhodu pri nákupe 
a tiež úsporu elektrickej energie, keďže 
ako svetelný zdroj je tu použitá LED 
dióda.

redstavené zdroje poskytujú vysokú 
intenzitu svetla, pomocou LED diód 
sa takto osvetlí väčšia plocha. To zna-

mená vyššiu bezpečnosť na ceste, v parku atď.
Ako prídavný modul k LED dióde sa dá 

s výhodou použiť aj ovládanie pouličného 
osvetlenia. Tento modul je napájaný zo siete 
110 – 230 V AC a s obojstrannou komunikáciou 
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 
na ovládanie zdroja LED a rádiovou komuniká-
ciou LoRaWan s nadradeným systémom. Modul 
zabezpečuje okrem samotného ovládania 
svietidla aj jeho diagnostiku a meranie spot-
rebovanej energie. Ďalšie doplnkové moduly 
sú snímač osvetlenia (verzia do ANSI C136.41 
NEMA) a GPS prijímač. Moduly môžu byť vo 
vyhotovení do konektora ANSI C136.41 NEMA 
alebo interné vyhotovenie s externou anténou. 

Svetelný LED zdroj, ktorý je základom lampy, 
sa dá vybrať z bohatého katalógu, a to podľa 
dizajnu či požadovanej intenzity a plochy 
osvetlenia. Hlavnou výhodou voči konkurencii je 
extrémne nízka spotreba elektrickej energie. 

P

Smart osvetlenie 
prináša oveľa viac 
ako len svetlo OVLÁDANIE LAMPY 

NA DIAĽKU DALI 
MODULOM

INTELIGENTNÝ STĹP 
OKREM OSVETLENIA 
PLNÍ AJ ĎALŠIE 
FUNKCIE

14 NOVEMBER 2019

Tech



Smart sĺp ako výhoda pre obyvateľov
Samotná lampa je pritom nasadená na „smart 
stĺp“, ktorý je nepretržite napájaný elektric-
kou energiou. Smart stĺp pritom môže plniť 
viacero užitočných funkcií. Funguje ako Wi-Fi 
prístupový bod, webová kamera, nabíjacia 
stanica pre elektromobily a smartfóny, sní-
mač kvality ovzdušia, lokálna meteorologická 
stanica, rozhranie pre ďalšie moduly z oblasti 
internetu vecí (IoT gateway), verejný rozhlas 
či spôsob ako nahlásiť bezpečnostný incident 
cez SOS tlačidlo. Tiež sa dá využiť ako reklam-
ný a komunikačný HD LED panel a môže plniť 
aj ďalšie funkcie.

Inteligentná lampa napr. dokáže vyslať sig-
nál o svojom stave. Informuje tak o tom, že je 
pokazená alebo nedostáva elektrickú energiu. 
Jednoducho, samotná lampa sa prihlási, že 
nedokáže svietiť. 

Pre obyvateľov obce, ktorá je takýmto smart 
osvetlením vybavená, to znamená jediné – už 
nemusia napr. po týždni „tmy“ sami nahla-
sovať, že niekde na ulici daná lampa nesvieti 
a dúfať, že to niekto príde opraviť. Spolu so 
systémom inteligentného mesta môžu poho-
dlne sledovať, ako sa postupuje pri jej oprave. 
Zároveň získajú aj ďalšie zaujímavé funkcie, 
ktoré si veľmi rýchlo obľúbia. 

Adaptívna intenzita 
Inteligentná lampa napr. dokáže svietiť s vyš-
šou intenzitou, ak sa pod ňou uskutočňuje 
pohyb osoby. Teda sa adaptívne prispôsobí 
konkrétnej situácii. Vo výsledku aj toto prináša 
ďalšie šetrenie energie, avšak nie s následkom 
zníženia bezpečnosti či pohodlia obyvateľov. 

Smart osvetlenie, ktoré dodáva spoločnosť 
Antik, je jednoduché na montáž, LED diódy 
majú veľmi dlhú životnosť. Antik pritom posky-
tuje komplexné služby vrátane celého riešenia 
pre obce na kľúč. 

Katalóg lámp je rozdelený na zdroje určené 
do podmienok cestných komunikácií a lampy 
do parkov, uličiek v meste, centier miest a pod. 
Lampy sa dajú tiež dobre vyberať podľa ich 
dizajnu či veľkosti a v katalógu Antiku nájdete 
veľmi širokú ponuku. Každé z ponúkaných 
osvetlení spĺňa štandardy na vodotesnosť, 
odolnosť voči mechanickému poškodeniu, 
nie sú zdrojom negatívneho žiarenia a je tu aj 
záruka prevádzky. Stačí si otvoriť stránku
www.smartcityportal.sk a vybrať si.  

PRÍKLAD OSVETLENIA 
NA CESTY

PRÍKLAD OSVETLENIA 
V PARKU
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Továrne 
budúcnosti

TRANSPORTNÝ VOZÍK 
ACTIVE SHUTTLE JE 

ZÁKLAD INTELIGENTNEJ 
TOVÁRNE

Rexroth je divízia spoločnosti 
Bosch rozdelená do štyroch 
hlavných oblastí. Prvou je 
oblasť priemyslovej hyd-
rauliky, ďalej je to mobilná 
hydraulika a aplikácie pre 
mobilnú hydrauliku. Potom 
je to oblasť priemyselnej 
automatizácie a nakoniec 
je to časť veľkých projektov 
v oblasti priemyslových 
aplikácií. 

Slovensku Bosch pôsobí 
vo všetkých štyroch 
oblastiach cez obchod-

né zastúpene v Prahe. V Brne sa 
pritom nachádza aj výrobný závod 
zameraný na hydraulické agregáty 
od najmenších veľkostí 100 litrov 
až po stotisíc litrov. Agregát, ktorý 
má hydraulickú nádrž 100 000 
litrov, má veľkosť 5 × 4 metre, čo 
je vlastne veľká miestnosť plná 
technológií. Výroba, ale aj prepra-
va takého zariadenia je pomerne 
zložitá. Pre Bosch Rexroth pracuje 
v Čechách asi 230 zamestnancov 
a z nich 200 je priamo v Brne. 
Ďalej sú to pracovníci na pobočke 
v Ostrave, čo je obchodná a ser-
visná časť a zvyšok je v Prahe. 
Na Slovensku Rexroth pôsobí 
prostredníctvom partnerov. 

Aplikácie 
v automobilovom 
priemysle
Najzaujímavejšie aplikácie 
tejto divízie sú v automobilovom 
priemysle. Zásluhou technológií 
Rexroth tak máme spoľahlivé 
motory, prevodovky či nápravy 
a nestáva sa napr. že by z auta 
odpadlo koleso. Rexroth sa často 
spomína aj v súvislosti s Indus-
try 4.0, kde dodáva softvérové 
riešenia. Industry 4.0 je všeobecne 
o práci s dátami, ich využití a zís-
kavaní dôležitých informácií, ktoré 
sú v týchto dátach skryté. Rexroth 
poskytuje riešenia na získavanie 
takýchto dát v priemyselnom 
prostredí zo strojných celkov 
a ich ukladanie do cloudových 
systémov. Druhá časť riešení 
Rexroth je potom práca s týmto 
dátami, kde ponúka riešenie, 
ktoré dáta spracuje a naučí sa 
rozpoznávať „zdravé“ správanie sa 
stroja - Rexroth Online Diagnos-
tics Network (ODiN). V dlhodobom 
horizonte sa hodnoty porovná-
vajú a ak vzniknú určité odchýlky 
v správaní stroja (napr. vibrácie 
ložiska motora), predikuje sa ďalší 
vývoj a takto sa dá predísť nežela-
ným odstávkam vo výrobe. 

Na doskách, ktoré 
znamenajú svet
Rexroth participuje aj v oblasti 
divadelnej techniky. Najväčšou 
časťou divadla je jeho javisko-
vá časť a za ňou je dnes skrytá 
premyslená technológia. Práve 
túto technológiu dodáva Rexroth. 
V moderných divadlách sa dá 
javisko usporiadať do rôznych tva-
rov podľa typu scény, a to výrazne 
ovplyvňuje divácky zážitok. Herci 
sa pritom pohybujú medzi strojmi, 
a to veľmi bezpečne. Divadlu alebo 
hudobnej scéne to dáva ďalší 
impulz a prináša zvýšenie náv-
števnosti. Technológia Rexroth je 
pritom určená nielen pre spodnú 
časť, ale aj hornú, kde sú ukryté 
kulisy a ďalšie doplnky. 

ActiveShuttle
Ide o autonómny transportný 
systém umožňujúci efektívnu 
a plne automatizovanú prepravu 
materiálu a tovaru až do hmot-
nosti 260 kg s rýchlosťou jazdy 
1 meter za sekundu. Je to riešenie 
na operatívnu prepravu materiálu 
a tovaru vo výrobnom procese. 
Tento autonómny transportný 
systém možno rýchlo implemen-
tovať bez akejkoľvek úpravy už 
existujúcej výrobnej infraštruktúry, 
jeho ovládanie je intuitívne a jeho 
prevádzka je bezpečná pre osoby 
pohybujúce sa v jeho okolí. Po-
mocou ActiveShuttle bude možné 
realizovať širokú škálu transport-
ných konceptov – od cyklických 
transportov až po dodávky 
materiálu riadené spotrebou. 
ActiveShuttle tak automatizuje 
a štandardizuje vnútropodnikové 
toky materiálu a tovaru.

NA
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CYTROBOX JE 
HYDRAULICKÝ AGREGÁT 
BUDÚCNOSTI

TENTO BAGRÍK JE TICHÝ 
A NEVYLUČUJE ŽIADNE 

EMISIE

Výrobný asistent (APAS)
Automatický výrobný asistent 
APAS má fl exibilné využitie 
a umožňuje spoluprácu medzi 
človekom a strojom. To všetko bez 
bezpečnostných klietok a plotov. 
Je to kolaboratívny robot ponúka-
ný v stacionárnej a mobilnej va-
riante. APAS funguje v bezpečnom 
režime, pretože dokáže vyhodnotiť 
prítomnosť človeka vo svojom 
okolí. Pokiaľ nie je v blízkosti 
človek, robot pracuje maximál-
nou rýchlosťou. Ak človek vstúpi 
do pracovného priestoru robota, 
rýchlosť pohybu sa automaticky 
zníži. V prípade, že sa priblíži až 
do kontaktnej vzdialenosti (menej 
ako 50 mm), robot sa okam-
žite zastaví. Vďaka senzorickej 
„bezpečnostnej koži“ sa tak robot 
zastaví skôr, než dôjde k fyzické-
mu kontaktu človeka s robotom. 

CytroBox
Ide o inteligentný hydraulický 
agregát, ktorý kombinuje výhody 
hydrauliky s nízkou spotrebou 
energie a softvérovými funkciami. 
Je to úplne nový rad hydraulic-
kých agregátov strednej veľkosti 
až do 50 kW. Jeho súčasťou je aj 
monitorovanie stavu a analýza 
dát. Ponúka štyri základné výhody: 
pripojenie do IoT, úsporu energií, 
zníženie hlučnosti a kompaktné 
rozmery. Zariadenie bude uvedené 
na trh začiatkom budúceho roka.

Bezemisný exkavátor 
E19-0EE
Ide o maličký bager, ktorý je určený 
na stavebné práce v obmedzenom 
priestore. Má celkom bezemisný 
pohon a veľký dôraz je kladený na 
bezpečnosť práce. Preto je aj vybave-
ný kamerovým systémom Surround 
View a obsluha má tak 360° pohľad na 
jeho okolie. Pohon je zabezpečovaný 
s Li-NCM batériou s dlhodobým zaťa-
žením prúdom 300 A a trojfázovými 
jednosmernými elektrickými motormi 
10 kW, 80 Nm s permanentným 
magnetom. Hladina hluku stroja je 
len 68 dB(A) a na jedno nabitie vydrží 
pracovať až 7 hodín. 

Internet, smartfóny a cloud. Tri inovácie, ktoré mi za 
posledné roky najvýraznejšie zmenili život a rovnako aj 
miliónom ľudí na celom svete. Internet a smartfóny vám 

určite netreba bližšie predstavovať, avšak pojem „cloud“ 
môže byť pre niekoho stále trochu nejasný.

Cloudové služby priamo súvisia s internetom. Tieto služby 
sú založené na tom, že dáta ku ktorým pristupujete, sú 
uložené v dátových centrách poskytovateľa danej služby. 
V prípade Spotify sú tieto dáta pesničky, v prípade Netfl ixu 
či HBO GO sú tieto dáta fi lmy a seriály a v prípade GeForce 
NOW od fi rmy NVIDIA sú týmito dátami vizuály hry, ktoré sa 
v reálnom čase vypočítavajú v dátových centrách a potom 
sa posielajú internetom do vášho zariadenia. S cloudom 
sa stretnete aj v prípade služieb ako OneDrive, Disk Google 
alebo Dropbox, ktoré vám vytvoria v dátových centrách vaše 
privátne úložisko a môžete si naň ukladať ľubovoľné dáta. 
Alebo ak používate zariadenia od Applu, potom s cloudom 
prichádzate do styku a ani si to neuvedomujete – fotky, 
ktoré sa synchronizujú naprieč všetkými vašimi Apple zaria-
deniami či zálohy v iCloude, to všetko funguje vďaka cloudu.

Osobne mi cloudové služby spríjemňujú a uľahčujú život. 
Odstraňujú mnohé bariéry, ktoré som v minulosti musel 
riešiť ja. Nie je to tak dávno, čo sme používali na počúva-

Cloudové služby mi spríjemňujú život

ROMAN KADLEC

nie hudby mp3 prehrávače. A to bolo obdobie, kedy jediný 
spôsob, ako na Slovensku legálne získať mp3 súbory, bolo 
zakúpenie CD nosiča a jeho zálohovanie vo forme mp3 
súborov. Bolo to otravné, nehovoriac o tom, že človek mal 
veľmi obmedzený prístup iba k určitej hudbe, ktorú si mu-
sel sám vyhľadať. Rovnako to bolo aj s fi lmami, ktoré sme 
kupovali na DVD nosičoch.

Dnes je situácia iná. V Spotify si v priebehu minúty 
nájdete hudbu, ktorá sa hodí do vašej aktuálnej nálady či 
aktivity. Pár ťuknutí na displej telefónu vás delí od toho, 
aby ste si vypočuli celú diskografiu vášho obľúbeného 
umelca a získali odporúčania ďalších umelcov, ktorí 
hrajú podobný štýl hudby. Pri sledovaní filmov cez Netflix 
vás neotravujú reklamy, ktoré spravia z 90-minútového 
filmu 3-hodinovú celovečernú zábavu. Namiesto toho si 
pozriete dva filmy, pričom ten druhý vám odporučí služba 
na základe vašich preferencií.      

Preinštalovanie systému Windows alebo prechod na 
nový testovací notebook je vďaka cloudu otázka polhodiny. 
Dáta nemusím zálohovať na externý disk, nemusím ich 
prenášať medzi počítačmi pomocou USB. Viem, že keď si 
nastavím nový testovací notebook, budem ho mať presne 
v takom stave ako môj domáci počítač. A to je super.
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Spoločnosť FUJITSU je tradičným 
výrobcom spoľahlivých počítačov. 
Má výrobné podniky v Japonsku a v 
Nemecku, určite to nie je o lacnej 
čínskej výrobe. Tradičnú čiernu a sivú 
farbu svojich notebookov doplnila 
táto spoločnosť fi remnou červenou 
a konštatujeme, že vyzerá úžasne. 

FUJITSU 
FORUM
Najspoľahlivejšie 
počítače a orientácia 
na človeka

Reportáž

POČÍTAČ INŠPIROVANÝ 
KVANTOVÝMI POČÍTAČMI 
S DIGITÁLNYM ŽÍHANÍM

DEEP LEARNING V PODOBE PROCESOROVEJ 
JEDNOTKY OD FUJITSU

POČÍTAČE FUJITSU SELSIUS 
S JEDNODUCHÝM ROZOBERANÍM

TABLET LIFEBOOK 939X JE PLNE 
KONVERTIBILNÝ NOTEBOOK S PEROM 
A HMOTNOSŤOU LEN 1015 GRAMOV

UJITSU FORUM ako 
stretnutie partne-
rov, novinárov 

a fanúšikov tejto fi rmy 
sa v Mníchove koná na 
jeseň a naša redakcia 
je už tradičnou súčas-
ťou tohto podujatia. 

s plnohodnotnou portovou výbavou. Všimli sme 
si infračervenú kameru s podporou Windows 
Halo a tiež modem so SIM kartou na 4G dátové 
pripojenie. Jeho hmotnosť je len 1015 gramov 
a určený je predovšetkým do pracovného 
prostredia. Jeho cena je od 1200 eur vyššie. 
Upgrade na najnovšiu generáciu procesora 
Intel Core i9 sa uskutoční v máji. 

Celkovo FUJITSU FORUM 2019 jasne preuká-
zalo stratégiu tejto fi rmy. Je to o najmodernej-
šej výbave pre výpočty, do ktorej patrí aj umelá 
inteligencia a najlepšie počítačové systémy. 
Aj tak však centrom stratégie FUITSU ostáva 
človek a plnenie jeho požiadaviek a túžob. 

Náklady na cestu hradila redakcia TOUCHIT

„inšpirovaný“ kvantovými počítačmi, lebo vývoj 
v tejto oblasti podľa FUJITSU ani zďaleka nie je 
dokončený a počítače dnes niektorými fi rmami 
označované ako kvantové sú nepresné a ich vý-
znam je skôr preceňovaný. Počítač od FUJITSU 
je však reálny, používa niečo, čo fi rma označuje 
ako Digital Annealer (digitálne žíhanie) a vybra-
né typy úloh dokáže presne vypočítať. 

Ďalej sme si pozreli procesorovú jednotku 
určenú na hlboké učenie (deep learning). 

Systém Zinrai by sa mal čoraz viac 
používať pri plnení úloh umelej 

inteligencie napr. pri predpo-
vedi počasia alebo riadení 

priemyselných podnikov. 
V demonštračnej hale 
sme našli príklad hlbokého 
učenia a umelej inteli-
gencie pri výmene tvárí. 

Kamera pritom snímala 
tváre ľudí nachádzajúcich sa 

v zornom poli kamery. Následne 
sa na moment hlavy stali priesvitné 

aby boli vzápätí nahradené tvárami iných 
ľudí stojacich okolo kamery. Táto zámena pri-
tom fungovala dokonale, vrátane giest, mimiky 
tváre, všetkých pohybov a pod. 

Z konkrétnych produktov sme si pozreli 
pracovné počítače CELSIUS, ktoré sa dajú veľmi 
jednoducho rozobrať a poskladať aj bez náradia. 
Je to výhodné napr. pri výmene diskov alebo 
niektorých komponentov. Vyskúšali sme si to na 
modeli R770 a R780, ktorá môže fungovať aj ako 
serverová jednotka s umiestnením do racku. Viac 
nájdete vo videu, ktoré sme z tohto fóra natočili. 

Vrcholom demonštračnej haly bol pre 
nás najľahší prenosný notebook s perom 
s označením Tablet LIFEBOOK 939X. Je plne 
konvertibilný, vo výbave je dotykové pero, 
je tu prihlasovanie pomocou rozpoznania 
cievneho riečištia používateľa a tiež príjemný 
touchpad s oddelenými tlačidlami. V červenej 
farbe vyzerá jednoducho úžasne. Tento model 
má už podsvietenú klávesnicu a prichádza 

F

Tento sa rok táto akcia konala pod hlav-
ným mottom Human Centric. Centrom bol 
teda človek, ochrana jeho súkromia a využitie 
technologickej výbavy v jeho prospech. Videli 
sme výpočtovú jednotku, ktorá je inšpirovaná 
kvantovými počítačmi a tá dokáže vybrané typy 
úloh vypočítať niekoľko tisícnásobne rýchlej-
šie. Špeciálne sme napísali, že ide o počítač 

M N Í C H O V
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Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) je 
modernou inštitúciou s už 60-ročnou tradíciou 
vysokoškolského vzdelávania. Univerzita sa neustále 
snaží o modernizáciu svojich priestorov, technického, 
technologického i prístrojového vybavenia. 

Kto stojí za výborným pripojením 
na jednej z najstarších 
slovenských univerzít?

Advertoriál

irma Hewlett Packard Enterprise 
(HPE) je nadnárodnou spoločnos-
ťou so sídlom a koreňmi v USA. 

Míľnikom posledných rokov bol vznik súčasnej 
spoločnosti rozdelením pôvodnej Hewlett-
-Packard na Hewlett Packard Enterprise a HP 
Inc. Je popredným dodávateľom IT infraštruk-
túry, podpory, konzultačných služieb a fi nanč-
ných služieb a svojim zákazníkom dodáva 
inovatívne riešenia prinášajúce technologické 
novinky a pridanú hodnotu ich podnikaniu. 
Aruba tvorí v súčasnosti divíziu sieťových 
riešení HPE, ktorá je považovaná za jedného 
z hlavných technologických lídrov v oblasti 
bezdrôtových a drôtových sietí, autentizácie, 
autorizácie a analýzy správania sa zariadení 
a používateľov z hľadiska sieťovej a dátovej 
bezpečnosti. 

RNDr. Ján Skalka, PhD., vedúci Katedry in-
formatiky Fakulty prírodných vied UKF objasnil, 
prečo sa univerzita rozhodla investovať do 
vylepšenia sieťovej technológie. „Bezdrôtové 
pripojenie je v súčasnosti štandardom, a hoci 
sme pred asi 7 rokmi vybudovali základy bez-
drôtovej siete, prestala byť vyhovujúca. Jednak 
z dôvodu technického zastarania a jednak 
z dôvodu veľmi komplikovanej komunikácie 
medzi výrobcom, distribútorom, dodávate-
ľom a UKF a prakticky nemožnosti servisovať 
zariadenia,“ argumentuje RNDr. Skalka.

„Problémy, ktoré nám spôsobovalo za-
blokovanie access pointov niektorými typmi 
zariadení a časté zahltenie pásma malým 
počtom pripojených zariadení, napokon roz-
hodli v prospech komplexného riešenia,“ vraví 
RNDr. Ján Skalka.

Problémom podľa neho bolo aj neúplné 
pokrytie miestností. Rozmiestnenie nových 
prístupových bodov (AP) je v spolupráci s HPE 
navrhované exaktne – zmeria sa dostup-
nosť signálu na všetkých miestach v budove 
a umiestnenie AP sa navrhne tak, aby bol 
signál bezproblémovo dostupný.

Najvýhodnejšie
od Hewlett Packard Enterprise
„So sieťovými prvkami HPE máme dlhodobo 
vynikajúce skúsenosti, máme na nich postavenú 
sieťovú infraštruktúru. Riešenie, ktoré HPE ponú-
ka, súčasne s podporou pri návrhu siete, a v nepo-
slednom rade aj cenou, bolo pre nás jednoznačne 
najvýhodnejšie,“ objasňuje RNDr. Skalka. 

Technológia Aruba umožňuje správu zariadení 
z jedného miesta a automaticky identifi kuje chy-
by alebo problémy, pokiaľ nejaké nastanú a je vo 
väčšine prípadov schopná tieto aj automaticky 
sama riešiť. Vysokú efektivitu riešenia vyzdvihuje 
fakt, že momentálna vyťaženosť prístupových 
bodov siete UKF je menej ako 20 %. Topológia 
celého riešenia umožňuje veľmi jednoduché 
rozširovanie siete za použitia v súčasnosti 
nainštalovanej logickej základne, čím je celá in-
štalácia dobre pripravená čeliť výzvam v podobe 
neustále sa zvyšujúceho dopytu po mobilnej 
komunikácii, objeme prenesených dát či počtu 
súčasne pripojených zariadení. 

Aj preto si Aruba ako jednu zo svojich hlavných 
úloh určila schopnosť ponúknuť svojim klientom 
sieť, ktorá je navrhnutá práve do zložitých pros-
tredí s veľkými nárokmi používateľov. Základom 
je automatická optimalizácia sieťových nasta-
vení a procesov, ktorá veľkou časťou prispieva 
k bezproblémovému chodu siete a spokojnosti 
jej používateľov. Sú to teda práve používatelia, 
ktorým sa sieť samočinne prispôsobí na základe 
informácií o práve využívanej šírke pásma, 
požiadavkách jednotlivých spojení a používaných 
aplikácií, ktoré je prípadne potrebné priorizovať.

Poskytuje nové riešenie viac 
možností na ochranu používateľov 
a citlivých údajov?
V dnešnej dobe sú študenti zvyknutí väčši-
nu svojich vecí riešiť priamo z ich mobilných 
zariadení. Medzi často využívané aplikácie patria 
interné systémy univerzity, ale aj pristupovanie 
k osobným záznamom študentov a využívanie 

aplikácií pracujúcich s citlivými informáciami. 
Preto je na prístupovú bezpečnosť kladený veľký 
dôraz a každé možné riziko musí byť ošetrené. 
V prípade incidentu je naň administrátor rýchlo 
upozornený a dokáže ihneď disponovať tými 
správnymi nástrojmi na zamedzenie škôd. Toto 
platí aj pre prenos dát ako takých, ktoré sú šifro-
vané za použitia najnovších protokolov, pričom 
ale sieť naďalej ostáva používateľsky priateľská.

Študenti si sieť pochvaľujú
Študenti, bývajúci v Študentskom domove 
Zobor, si novú sieť pochvaľujú. Ako nám povedal 
druhák magisterského štúdia z Filozofi ckej 
fakulty Bc. Štefan Mikla, novinku pocítil hneď 
po príchode na internát. „V podstate som si 
to všimol hneď, keď som sa pripojil na Wi-Fi 
sieť. Zobrazila sa mi sieť s dobrým signálom. 
Predchádzajúca sieť bola slabšia a dochádzalo 
k výpadkom. Súčasná sieť funguje úplne bez 
problémov, je stabilná a poskytuje silné pripoje-
nie,“ chváli výhody novej siete Štefan. 

Na sieti najviac využíva Akademický infor-
mačný systém, knižničný systém, objednávanie 
obedov, ale takisto aj Youtube. 

Mgr. Viktória Kyselová, doktorandka na Peda-
gogickej fakulte UKF, je s novým riešením takisto 
spokojná. Keďže býva v študentskom domove už 
šiesty rok, môže objektívne porovnať. „Je to výraz-
ná zmena oproti minulosti, som veľmi spokojná. 
Pripojenie je oveľa rýchlejšie. Ďalšia veľká výhoda 
je v tom, že bezdrôtový internet máme priamo na 
izbe, predtým bol káblový,“ vraví Viktória.

„Najviac cez Wi-Fi pristupujem na sociálne 
siete, kontrolujem si maily, chodím na Akade-
mický informačný systém, Youtube a tiež na 
cestové poriadky.“

F

Text:
RNDr. Ján Skalka
Ing. Jana Černáková PhD.
Pavel Chovanec
Miroslav Kalinovský
Daniel Domaniský

NOVEMBER 2019 19

PREHĽAD



J A S N Á

ONDREJ MACKO

Spoločnosť Atos zorganizovala v Jasnej 
ďalšie pokračovanie akcie Technologické 

fórum. Už viac ako 25 rokov je to 
popredná konferencia, ktorá si kladie 
za cieľ spojenie myšlienkových lídrov, 

technologických a akademických 
profesionálov, vedúcich pracovníkov 

v informatike, ako aj IT administrátorov. 
Súčasťou konferencie sú odborníci so 

zaujímavými prednáškami zo sveta 
technologických inovácií.

Technologické 
fórum 2019
Digitálna transformácia 
a Internet vecí

SANTIAGO AUGUADO PRI SVOJEJ 
PREZENTÁCII O VÝHODNOSTI 
PREDAJA PRODUKTOV VO 
FORME SLUŽBY

latým partnerom konferencie bola 
tento rok spoločnosť Hewlett Pac-
kard Enterprise. Santiago Auguado, 

ktorý je CEO tejto firmy na Slovensku nám jas-
ne vysvetlil, že po transformácii bude HPE do 
troch rokov dodávať všetky svoje produkty ako 
službu. Znamená to, že po úvodnom rozhovore 
o tom, aké má určenie jeho aplikácia, inštaluje 
HPE u zákazníka základnú kapacitu a k tomu 
tzv. buffer. Ten tvorí 20 až 50 % kapacity zdro-
jov, za ktorú neplatí, pokiaľ ju nebude potrebo-

So zahraničným hosťom, Eckardom Hohwie-
lerom, sme sa rozprávali o vzťahu nemeckého 
inštitútu Franhofer a spoločnosti Atos a zistili 
sme, že spolupráca je už dlhodobá predovšet-
kým v oblasti internetu vecí. Pýtali sme sa aj na 
vplyv siete 5G na zmenu výrobných technológií 
a situáciu v Nemecku. 5G mení všetko, bude to 
komunikačná technológia využívaná predo-
všetkým v oblasti IoT, využívať sa bude aj na 
diaľkové ovládanie strojov ako aj prenos živého 
vysielania vo vysokej kvalite. 

Z
vať používať. O všetko potrebné na prevádzku 
výpočtovej kapacity sa stará HPE. Zákazník 
len používa a ako zaplňuje povedzme diskový 
priestor alebo zapína servery, podľa toho sa 
bude meniť jeho mesačná faktúra. Na tomto 
princípe zákazník ušetrí a má jednoduchú 
možnosť škálovať požadovanú výpočtovú ka-
pacitu. Úspora je v tom, že si zákazník nemusí 
kupovať za vlastné prostriedky kapacitu, ktorú 
aktuálne nevyužíva. Pri platbe za službu platí 
len za to, čo reálne používa. 
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DISKUSNÉ FÓRUM 
PRI UKONČENÍ 

KONFERENCIE BOLO 
ZAMERANÉ NA IOT

ECKARD HOHWIELER 
HOVORIL AJ 
O SKÚSENOSTIACH 
S IOT V NEMECKU

Z ponuky riešení od spoločnosti Atos sme 
si pozreli systém na rozpoznávanie tvárí. Ako 
sme videli, tento sníma tváre ľudí a porovnáva 
ich s databázou. Softvér je schopný rozpoznať 
osobu v zhluku ľudí a tiež si poradí aj s podo-
bou tváre nasnímanou z profilu. Možnosť vyu-
žitia tohto systému je hlavne pri vstupoch do 
rôznych zabezpečených priestorov ako sú napr. 

letiská, športoviská alebo vládne budovy. Ľahko 
sa takto odhalia osoby, ktoré majú zakázaný 
vstup. Tiež je to cesta ako zistiť, ako sa ľudia 
zgrupujú na rôznych miestach a na základe 
toho napr. v obchode otvoriť ďalšiu pokladňu. 

Systém iCard je založený na univerzálnom 
využití identifikačnej karty. Pomocou nej sa 
rozpozná osoba s tým, že dodatočne sa môže 
overiť napr. aj odtlačok prsta. iCard sa využíva 
nielen pri dochádzkovom systéme, ale napr. aj 
pri objednávaní menu v jedálni či pri vydávaní 
pracovných pomôcok. 

Veľmi sa nám páčilo riešenie virtuálneho 
tréningu určené pre železiarne Libery Ostrava. 
Tento tréning je zameraný na bezpečnosť pri 
práci. Atos takto pripravil celé spektrum kurzov, 
kde si zamestnanci nacvičujú to, ako hasiť 
požiar elektrického rozvádzača. 

Zlatým klincom konferencie bola panelová 
diskusia, tento rok zameraná na internet vecí. 
Z diskusie tiež vyplynul záujem rozvíjať témy di-
gitálnej transformácie u existujúcich zákazníkov. 
Vo výsledku to prinesie väčšiu efektivitu, finančnú 
úsporu a konkurenčnú výhodu voči ostatným. 
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VÍŤAZNÝ TÍM ŠTUDENTOV. ICH PROJEKT DNES 
FUNGUJE V TESTOVACEJ PREVÁDZKE A ČLENOVIA 

TÍMU SA ZAMESTNALI V SPOLOČNOSTI RESCO

KONFERENCIA RESCO.NEXT KAŽDÝM ROKOM RASTIE

ODOVZDÁVANIE CIEN RESCO PARTNER AWARDS 2019.

Projekt Smart Lighting Likavka zvíťazil 
v súťaži MADhack 2018 IoT pre Lepšiu 
obec, ktorú organizovala slovenská 
technologická spoločnosť Resco. 
Víťazov súťaže sme spoznali začiatkom 
marca tohto roka, ocenený projekt dnes 
funguje v skúšobnej prevádzke.

mart Lighting Likavka vyhral z via-
cerých dôvodov. Medzi tie najdôle-
žitejšie patril stupeň vypracovania 

projektu. Ten bol plne funkčný a schopný na-
sadenia už v podobe, v akej ho trojica študen-
tov prezentovala na fi nále súťaže MADhack 
2018 IoT pre Lepšiu obec v marci. Kvalitu 
projektu ocenil a záujem o realizáciu prejavil 
aj starosta Likavky, Ing. Marián Javorka.

Víťazný tím v zložení Malvína Mária Mel-
kovičová, Martin Liščinský a Matej Končal 
následne pracoval na vylepšení senzorov 
a znížení ich ceny. Dnes ich riešenie, ktoré 
vyhodnocuje funkčnosť osvetlenia, stojí 
približne 30 eur na jednu lampu. V budúc-
nosti by mohol kontrolný systém umožniť tiež 
ovládanie intenzity osvetlenia a tým znížiť 
prevádzkové náklady na osvetlenie. 

Projekt Smart Lighting Likavka aktuálne 
funguje v skúšobnej prevádzke na 9 lampách 

Z MADhacku do Ríma
Trio víťazov sa zároveň zúčastnilo konferencie 
Resco.next 2019, ktorá sa uskutočnila 24. a 25. 
októbra 2019 v Ríme. Účasť na konferencii bola 
súčasťou výhry v súťaži MADhack 2018 a všetci 
traja prezentovali pred partnermi a klientami 
Resca z celého sveta svoj víťazný projekt a tiež 
aj aplikáciu Lepšia obec. K dispozícii bolo simu-
lované živé demo s funkčným senzorom, ktorý 
sa využíva aj v Likavke.

Resco organizuje konferenciu Resco.next 
každý rok. Aktuálny ročník bol významný tým, 
že Resco oslavuje 20 rokov existencie. Konfe-
rencia však každým rokom rastie a tento rok 
ponúkla bohatý program so spíkrami aj z radov 
partnerov a klientov. Takisto prebehlo odovzdá-
vanie cien Resco Partner Awards 2019.

S

Študenti vytvorili 
inteligentné osvetlenie 
pre obec Likavka

so staršími svietidlami, ale 
aj s LED osvetlením. Systém 
zaznamenáva posielanie dát 
a vyhodnocuje funkčnosť 
osvetlenia. Aplikácia dete-
guje nefunkčné osvetlenie, 
neobvyklé výkyvy a možnosť 
vypaľovania sa žiaroviek a tieto 
údaje posiela obci, ktorej tak 
uľahčuje starostlivosť o verej-

úlohy v rámci projektu Lepšia obec. Pomáhajú 
s vývojom aplikácie a jej vylepšovaním a imple-
mentáciou v nových mestách a obciach.

né osvetlenie.
Úspešná trojica študentov 

sa po dokončení štúdia zamestnala v Rescu. 
Mária je súčasťou produktového tímu, Matej 
a Martin sú v developerskom tíme. Naďalej 
pracujú na svojom projekte inteligentného 
osvetlenia, zároveň však majú na starosti aj 
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APPLE SO SVOJIM 
PREHLIADAČOM 
SAFARI VYKROČIL 
SPRÁVNYM SME-
ROM UŽ DÁVNEJ-
ŠIE, A BLOKOVANIE 
COOKIES TRETÍCH 
STRÁN V ZÁKLADE 
AKTIVOVAL. BUDE 
ZAUJÍMAVÉ SLEDO-
VAŤ, ČI PO VZORE 
FIREFOXU ASERTIVI-
TU EŠTE ZVÝŠI 

 Skutočná vojna 
 o súkromie sa práve začala 

ohlo by sa zdať, že vojna o súkromie je už dávno 
prehratá. Používatelia v priebehu posledných 
dvoch dekád začali používať vo veľkom sociálne 

siete, cielený marketing narástol do obludných rozmerov 
a obrovské množstvo firiem zbiera o miliardách používate-
ľov aj tie najprivátnejšie dáta. Informácie ďalej neprestajne 
analyzujú, využívajú a takisto predávajú ďalej, v snahe kom-
binovať ich zase s nazberanými dátami iných firiem.

U mnohých používateľov tento stav vyústil do totálnej 
dátovej rezignácie, v rámci ktorej už úplne prestali premýšľať 
nad tým, aké dáta komu poskytujú. Rôzne siete, aplikácie a on-
-line služby skrátka potrebujú a chcú používať a keďže to bez 
vzdania sa súkromia nejde, mykli ramenami a zmierili sa s tým. 
Súčasná doba skrátka velí, že osobný život a privátne akcie sú 
už odteraz akési verejné „tajomstvo“, ku ktorému môže mať 
prístup ktokoľvek a kdekoľvek na svete bez obmedzení.

Lenže veľké posuny a zmeny situácie nikdy nezostávajú 
bez odozvy. To, že za poslednú dekádu sa celkom premenilo 
to, ako na osobné dáta nazeráme, automaticky neznamená, 
že ide o smer a posun, ktorý je trvalý. Tak ako v predošlých 
rokoch mnohí v šoku sledovali, aký nespútaný divoký západ 
na poli narábania a neviazaného zberu používateľských dát 
vznikol, tak dnes mnohí v šoku sledujú, čo tento zber a zme-
na situácie znamená a ako náš svet negatívne ovplyvňuje. 
A tento stav tak vyvoláva náležitú odozvu a reakciu.

Príslovečné mávanie kyvadla tam a spať pritom prirodze-

ne trvá roky až dekády. Reakcia väčšiny populácie, rovnako 
ako reakcia vlád a zákonodarcov je vždy takto oneskorená. 
Vzniká totiž ako odpoveď na novovzniknutú skutočnosť a na 
reálne problémy, nie na potenciálne riziká, predpovede a va-
rovania, ktoré v minulosti vzniesli mnohí experti, žurnalisti 
a aj menšina bežných používateľov.

Má to pri tom dve roviny. V očiach vlád a zákonodarcov 
začalo byť alarmujúce to, že súkromné dáta, ktoré dnes 
komerčné firmy majú a voľne s nimi narábajú, sú mnoho-
násobne komplexnejšie, detailnejšie a mocnejšie, ako mali 
ešte pred pár dekádami aj tie najstrašidelnejšie totalitné 
tajné služby (ako napríklad východonemecká Stasi, alebo aj 
československá ŠTB). V momente ako začali byť tieto dáta 
vo veľkej miere používané na účinnú cielenú manipuláciu 
s volebnými preferenciami a začalo ísť o efektívny nástroj 
na digitálnom mocenskom bojisku, záujem o regulácie 
a kontrolu zberu týchto informácií prirodzene narástol. 

V prípade používateľov začína byť budiacim prvkom zase 
okamih, keď začínajú byť ich osobné dáta viditeľne obraca-
né proti nim. Množia sa dátové úniky, pochybenia a zne-
užitia, pričom bežní používatelia sú bombardovaní takmer 
každodennými informáciami o tom, ako sa s ich dátami 
narába divoko a nezodpovedne (i keď plne podľa pôvodných 
predpovedí a predpokladov). Menia sa tak ich nálady a po-
stoje, čo prirodzene otvára priestor pre mnohé firmy, ktoré 
naopak používateľom poskytujú podporu a ochranu. Pretože 
kde je dopyt, tam je ponuka. 

Extrémny nárast účinného trackingu 
v posledných rokoch
Situácia s počtom trackerov integrovaných do webových 
stránok je v súčasnosti alarmujúca. Pokrývajú takmer 
kompletne celý web, pričom priemerná stránka ich má vo 
svojom tele aktívnych 20. Ich úlohou je vás identifikovať 
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Na poli internetových prehliadačov a zákonov sa 
začali odohrávať veľké zmeny. Mnohé softvérové 
a internetové firmy na zmenu trhovej situácie 
reagujú a kyvadlo akcie a reakcie sa začína 
práve nachyľovať na druhú stranu. Vaša reakcia 
a podpora bude dôležitá práve teraz.
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a vytvárať vašu históriu prehliadania, záujmov a všeobecne 
reakcií na videný obsah. Ich obvyklým majiteľom a tvorcom 
sú rôzne sociálne siete a reklamné spoločnosti, ktoré ich 
primárne používajú ako zdroj dát na vytváranie čoraz lep-
ších a presnejších cielených reklám. Mnohé sú však majet-
kom dátových brokerov, teda spoločností, ktoré nazberané 
dáta v základe nepoužívajú, ale len ich následne predávajú 
prakticky akýmkoľvek záujemcom.

Tento stav je pre používateľov mimoriadne nepriaznivý. 
Mechanizmy trackerov a nazbierané dáta totiž vôbec ne-
musia byť používané len na marketing, ale aj na chirurgicky 
presné zacielenie v rámci efektívnej manipulácie. Mnoho 
používateľov má v tejto súvislosti falošný pocit kontroly, 
pretože vychádzajú z mylnej predstavy, že majitelia trac-
kerov majú a primárne narábajú len s primárnymi dátami, 
ktoré zozbierali alebo im boli dobrovoľne poskytnuté. 
Netušia pritom o existencii sekundárnych dát, ktoré boli len 
algoritmicky odvodené na základe tých primárnych. Typicky 
môžu niektorí používatelia považovať za neproblematic-
ké, ak firmy vedia aké stránky si za posledné dni a týždne 
pozerali, aké produkty kupovali, kam cestovali a podobne. 
Prekvapí ich ale, ak sa dozvedia, že nejaká reklamná či iná 
spoločnosť začne mať perfektný prehľad napríklad o tom, 
aká je ich politická príslušnosť, koľko majú rokov, akú 
majú sexuálnu orientáciu, či dokonca aký je ich zdravotný 
a duševný stav v minulosti, prítomnosti a takisto v blízkej 
budúcnosti. Tieto sekundárne informácie totiž prezradiť 
nechceli a ani to nikdy priamo neurobili.

Ak firmy chcú vykonávať konštruovanie histórie pre-
hliadania webu konkrétneho používateľa a odvodzovať na 
základe jeho správania to, kto je a aké má vlastnosti, potre-
bujú ho na každom webe správne identifikovať. Základným 
spôsobom je uložiť na jeho zariadení nejaký identifikátor, 
podľa ktorého ho na každom webe spoznajú a môžu ho 
tak dlhodobo sledovať a priraďovať k nemu zhromaždené 
dáta. To je práve prípad cookies a iných lokálnych objektov. 
Alternatívou je nič na počítači používateľa neukladať, ale 
ho len vždy správne svojpomocne identifikovať na základe 
špecifických vlastností jeho zariadenia, ktoré sa na webe 
odmerajú v reálnom čase. Táto druhá metóda sa označuje 
ako fingerprinting, či po slovensky identifikovanie na zákla-
de digitálnych odtlačkov. V súčasnosti vidíme v praxi rôzne 
metódy tohto typu, ako napríklad vykresľovania skrytých 
obrázkov, merania písma či signálu zvukových zariadení. 
Z hľadiska unikátnosti majú tieto odtlačky vždy limity, a prá-
ve preto sú takmer vždy kombinované s klasickými cookies. 
Obe technológie sa totiž výborne dopĺňajú. 

Úlohou trackovacích mechanizmov je držať identifikátor 
konkrétneho používateľa čo najdlhšie a ťahať tak prakticky ne-
pretrhnutú niť naprieč časom zloženú z jeho dát, ktoré je k jeho 
identifikátoru možné priradiť. Skombinovaním cookies spolu 
s rôznymi metódami vytvárania odtlačkov je možné túto niť 
tvoriť veľmi dlhú. Ak sú cookies zmazané, niť v medzere ťahajú 
hardvérové a softvérové odtlačky a naviažu ju na nové cookies. 
Ak naopak dôjde k zmene hardvéru či softvéru, niť ťahajú 
cookies a naviažu identifikátor používateľa na nový odtlačok. 
Históriu používateľa si tak oba mechanizmy odovzdávajú ako 
štafetu. Mnohé reklamné spoločnosti si pri tom „pomáhajú“, 
a takpovediac podržia priateľa v núdzi. Označuje sa to ako 
Cookie syncing či Cookie matching, v rámci ktorej si jednotlivé 
domény a reklamné systémy môžu identifikátory používateľov 
zdieľať a vzájomne si ich vymieňať. Dochádza tak k vytvoreniu 
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väčšej a podrobnej-
šej mapy webových 
návykov používa-
teľa. 

Jednou z čas-
tých mylných 
predstáv v súvis-
losti trackermi 
a reklamnými identifikátormi je, že sú výhradne anonymné 
a že história prehliadania a iné dáta sú priradené k účtu 
nazvanému ako „Používateľ0052125“. To je však len ilúzia. 
V priebehu poslednej dekády bolo identifikovaných veľké 
množstvo postupov, ktoré umožňujú odchytenie iden-
tifikátora Facebooku, LinkedIn či iných sociálnych sietí, 
z ktorých sa používatelia obvykle neodhlasujú, alebo svoje 
účty požívajú na prihlasovanie do iných webov a služieb. 
K identifikátoru „Používateľ0052125“ tak môže byť natrvalo 
priradený údaj v podobe celého mena, e-mailu či telefón-
neho čísla, pričom následne s ním môžu byť asociované 
aj iné podrobné údaje, ako napríklad adresy, rodné číslo či 
bankové účty, ktoré trackery získavajú pomocou odchytáva-
nia dát formulárov, do ktorých ich používateľ zadáva v inej 
súvislosti.

Asi najväčším paradoxom v tejto problematike je, že 
samotní prevádzkovatelia webov, na ktorých tieto trackery 
sú aktívne, často nemajú najmenšiu predstavu, čo všetko 
skripty tretích strán, ktoré na svoje stránky integrujú kvôli 
prevádzke reklamných systémov, vlastne robia. Ich kód, kto-
rý sa môže kedykoľvek zmeniť, totiž len načítajú z externého 
zdroja. To čo skript robí dnes, už teda nemusí pri zobrazova-
ní stránky na počítačoch používateľov robiť zajtra. 

Súčasná reakcia tvorcov webových 
prehliadačov
Trackery tretích strán, rozvetvené po celom webe z dôvodov 
rozšírenia reklamných systémov, sa stali smutnou realitou, 
ovplyvňujúcou všetkých používateľov internetu. Ak sa vám 
to nepáčilo, mohli ste sa na vlastnú päsť chrániť rôznymi 
aplikáciami a doplnkami prehliadačov, avšak z hľadiska 
celkovej situácie v rámci spoločnosti šlo len o neškodné 
pľuvnutie do mora.

Situácia sa však začala meniť. Ako prvý v tejto súvislosti 
vystrelil vo veľkom Apple. Vody v rámci cieleného marketingu 
rozvíril pred dvoma rokmi so svojím prehliadačom Safari, kde 
od verzie 11 začal cookies tretích strán na weboch blokovať. 
Aj keď toto blokovanie nebolo a dodnes nie je ultimátne, 
nakoľko stále umožňuje ich priamu aktivitu v rámci jedného 
dňa, už tento fakt bol obrovským tŕňom v oku prakticky všet-
kých spoločností na webový tracking. Jednodňová funkčnosť 
totiž pretŕhala dlhodobo konštruované nite identifikátorov, 
ktoré už nemohli ťahať históriu prehliadania webu a ak-
cií konkrétneho používateľa za celé mesiace alebo roky. 
Keďže prehliadač Safari je predvolený na všetkých Apple 
zariadeniach, ktorých celosvetový podiel je okolo 20 % a na 
americkom trhu dokonca okolo 40 %, významné reklamné 
spoločnosti narýchlo sformovali propagačnú skupinu, ktorá 
verejne tento krok skritizovala. Apple osočili, že vráža klin 
medzi používateľov a ich obľúbené značky a že im proti ich 
vôli bude zobrazovať skôr všeobecné reklamy. Obzvlášť 
vtipne pôsobil záverečný sumár ich argumentu, v ktorom 
sa vyjadrili, že: „Krok Apple vlastne znamená, že reklamy už 
nebudú voľbou používateľa, ale voľbou tvorcu jeho prehlia-

GOOGLE SA 
V POSLEDNÝCH 
MESIACOCH SNAŽÍ 
PÔSOBIŤ, ŽE STOJÍ 
V RÁMCI SÚKROMIA 
V PREHLIADAČI 
CHROME NA STRANE 
POUŽÍVATEĽOV. 
REALITA JE VŠAK 
TAKÁ, ŽE Z PRINCÍPU 
FUNGOVANIA FIRMY 
VÝRAZNE ZAOSTÁVA 
ZA KONKURENCIOU

„Jednou z častých 
mylných predstáv 
je, že trackery 
sú výhradne 
anonymné“
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dača.“ Skupina zároveň prorokovala, že tento akt zdecimuje 
reklamný biznis a fungovanie webu ako takého. Nuž, po 
dvoch rokoch od týchto zmien sa dá povedať, že tieto pred-
povede boli plané.

Aktuálne novú ofenzívu v tomto smere naštartoval 
Firefox, pričom je výrazne silnejšia, ako všetky predchádza-
júce snahy. Mozilla to nazýva ako „privacy-centric“ prístup, 
v rámci ktorého sa súkromie používateľa stáva základným 
stavebným kameňom prehliadača ako takého. Toto vyjadre-
nie je síce trochu veľkohubé, avšak faktom je, že Mozilla ho 
podporila s doteraz bezprecedentnými krokmi. 

Prehliadač v podobe Firefoxu začal od svojej septembro-
vej verzie 69 blokovať cookies tretích strán priamo v zák-
lade, pričom na rozdiel od Apple a jeho prehliadača Safari 
ide o kompletné blokovanie bez kompromisov a natvrdo. 
V rámci Firefoxu boli tieto mechanizmy testované a na 
požiadanie aktívne už dlhší čas, avšak práve s verziou 69 
sa toto správanie stalo predvoleným a základným stavom 
prehliadača, zapnutým pre každého jeho požívateľa. Zmena, 
ktorá týmto rozdielnym prístupom nastala je obrovská 
a Mozilla sa koncom októbra pochválila so štatistikou, že od 
začiatku projektu to znamenalo zablokovanie 450 miliárd 
pokusov sledovacích mechanizmov, ktoré sa snažili ich 
používateľov sledovať naprieč celým webom.

Vo verzii 70, do ktorej sa Firefox dostal na konci októbra, 
sa blokovanie trackingu ešte viac zosilnilo, pričom sa 
štandardne aktívnou súčasťou stala takisto ochrana proti 
sledovaniu sociálnych sietí formou skriptov a „zdieľacích“ 
tlačidiel pod článkami/obsahom. Firefox začal od tejto ver-
zie aktívne ustrihávať sledovacie nite Facebooku, Twitteru 
a LinkedIn, ktoré sú týmto spôsobom rozvetvené po celom 
webe. V prehliadači takisto pribudol nový oznamovací me-
chanizmus v podobe ikony štítu v adresnom riadku, ktorá 
zmodrá v momente, ako prehliadač tieto pokusy zablokuje. 
Požívateľ môže na ňu kliknúť, pričom sa mu zobrazia šta-
tistiky o tom, koľko a aké sledovacie prvky na konkrétnom 
webe práve prehliadač zablokoval a takisto komu patrili.

Kým na niektorých weboch ide o pomerne známe re-
klamné a analytické trackery Googlu a ďalších fi riem, na 
iných sa budete v šoku pozerať na to, proti akému útoku 
vás prehliadač ochránil. Zoznam totiž narastie na niekoľko 
desiatok spoločností a cookies a skriptov, ktorých úlohou 
je neprestajne monitorovať vašu aktivitu a identifi kovať vás 
a sledovať naprieč webmi, ktoré behom dňa navštevujete. 
Zároveň môžete v danom oznámení kliknutím zobraziť dlho-
dobý report (prítomný aj ako samostatná položka v menu), 
ktorý vám ukáže informácie o tom, koľko pokusov o tracking 

Firefox pre vás zablokoval v poslednom týždni.
Firefox v aktuálnej verzii blokuje cookies tretích strán, 

skripty trackerov najväčších sociálnych sietí a takisto 
známe parazitné skripty na ťažbu kryptomien (bežiace na 
niektorých škodlivých stránkach na pozadí, bez vedomia 
používateľa). Blokovanie fi ngerprintingu zatiaľ aktívne v zá-
klade nie je, ale prehliadač vás upozorní na to, že nejaký web 
má túto pokútnu metódu aktívnu.

V nastavení prehliadača je možné zapnúť ešte strikt-
nejšie blokovanie skriptov, ktoré likviduje okrem iného aj 
fi ngerprinting. Avšak pri tejto voľbe už môže nastať to, že 
niektoré webové stránky začnú fungovať chybne alebo 
vôbec (samozrejme ide o tie, ktoré tieto pokútne metódy 
robia najaktívnejšie a najdrzejšie). Typicky je to z dôvodu, že 
tvorcovia webu integrovali invazívne trackery do esenciál-
nych prvkov, ako sú formuláre, políčko na prihlásenie, alebo 
sekcia používateľských komentárov. Firefox či iný blokovač 
po zablokovaní tohto sledovacieho prvku spôsobí, že sa jeho 
nosič, teda prihlasovací formulár alebo komentáre ako také 
nezobrazia (je to tak úmyselne navrhnuté tvorcom webu). 
V týchto striktnejších ochranných nastaveniach (ktoré 
nemusíte zapínať) ale Firefox funguje podobne ako blo-
kovače reklamy. Takže v prípade, že narazíte na web, ktorý 
s blokovaním sledovacích skriptov odmietne spolupraco-
vať, je možné kliknutím na štít v adresnom riadku ochranu 
dočasne jednorazovo pozastaviť a daný web tak sprevádz-
kovať (za predpokladu, že vám to za to stojí).

To, že významné webové prehliadače začali na prvky 
tretích strán na webe nazerať ako na hrozbu a negatívny 
jav, pred ktorým je nutné používateľa ochrániť, je obrov-
skou zmenou. Počas celej histórie webu sa totiž k on-line 
trackingu stavali viac menej neutrálne a nepovažovali ho za 
svoj problém. Tým nepriamo napomáhali k eskalácii celého 
problému až do súčasného stavu. Aj keď vždy existovali 
doplnky a rozšírenia prehliadačov, ktoré blokovanie sledo-
vania umožňovali, inštalovali si ich len ľudia, ktorí o nich 
vedeli a mali o ne priamy záujem. Stav, pri ktorom sú takéto 
prvky prehliadača prítomné a aktívne už v základe, a chránia 
každého, teda aj netechnických ľudí, ktorí o nich netušia, je 
výrazne odlišný. Aktuálnej zmene situácie je preto vhodné 
zatlieskať. Ak sa Apple odváži pohnúť do tohto smeru so 
svojím prehliadačom Safari ešte viac, podobne odvážne ako 
Firefox, budeme svedkami skutočne veľkej zmeny. 

Zo súčasného stavu veľmi ťažia nielen bežní používatelia 
Firefoxu, ktorí začínajú byť nevedomky chránení po prvýkrát, 

NOVÝ ŠTÍT V ADRESNOM RIADKU 
FIREFOXU, UPOZORŇUJÚCI NA 
AKTÍVNU OCHRANU PRED TRACKERMI 
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ale aj tí svedomitejší, ktorí sa zatiaľ chránili svojpomoc-
ne. Čím je totiž blokovanie týchto akcií rozšírenejšie, tým 
menej webov a služieb si proti nim dovolí vytvárať zákerné 
protiopatrenia, ktoré znefunkčňujú stránku ako takú (akoby 
za trest, že používateľ si nepraje byť sledovaný ako v ZOO). 
Kým nefunkčnosť konkrétneho webu pre hŕstku používate-
ľov nejakého obskúrneho doplnku majiteľa webu netrápila, 
ak sa rovnaká vec stane mase ľudí, používajúcej celý pre-
hliadač, je to celkom iný kaliber. Kritická masa používateľov 
skrátka situáciu od základu mení.

Výhovorky a odporné zavádzanie Googlu 
a falošná tvár Facebooku
Súčasná aktivita tvorcov prehliadačov je niečo, na čo techno-
logickí nadšenci a priaznivci súkromia a dobrých internetových 
mravov čakali roky. Aj keď je možné, že už onedlho sa v súvis-
losti s neviazaným narábaním s používateľskými dátami spustí 
doslova lavína regulácií (GDPR je len dobrý štart, rozhodne 
nie koniec), tak ich vytváranie a zavádzanie môže trvať roky 
až dekády. Prehliadače naproti tomu môžu reagovať rýchlo 
a promptne na neprestajne sa meniacu situáciu a je najvyšší 
čas, aby sa postavili na stranu používateľov. Sú to totiž práve 
používatelia, ktorí dávajú svoju kožu na trh a zaslúžia si, aby 
boli ich záujmy bránené bez ohľadu na ich schopnosti a vedo-
mosti. Súčasný divoký západ na poli trackingu je skrátka nutné 
zmeniť, pretože naberá čoraz strašidelnejšie rozmery, pričom 
v súvislosti s technológiami budúcich rokov sa internetové 
pozadie môže ľahko zmeniť na horor.

Je pravdaže vždy užitočné, ak sa tento technologický 
smer spojí s komerčným prospechom. Mozilla si správne 
uvedomila, že v atmosfére, v ktorej sa používatelia zaujíma-
jú o súkromie a zastavenie neviazaného sledovania, je pre 
ňu výhodné tento smer nasledovať, pretože hlavný konku-
rent v podobe Googlu a jeho prehliadača Chrome zákonite 
nebude môcť ponúknuť to, čo ona. Čisto len z princípu, že 
Google má na trackingu a reklamných systémoch postavený 
svoj biznis. To si koniec koncov dobre uvedomil aj Apple, 
ktorý svoje aktivity stupňuje týmto smerom posledné dva 
roky. Jeho biznis totiž na reklamnom trackingu nie je vôbec 
založený, takže účinnosť a efektivita týchto systémov mu 
môže byť v základe celkom ukradnutá.

Každopádne to, že kyvadlo všeobecnej atmosféry okolo 
tejto problematiky sa začína pohybovať opačným smerom 
a používatelia sa o negatívny aspekt trackingu začínajú zau-
jímať čoraz viac, sa prevtelilo aj do zmeny vyjadrení Googlu. 

Na konci augusta tohto roku firma oznámila nový smer vývoja 
Chrome prehliadača, so zámerom na väčšie súkromie. 

Google v príspevku „Building a more private web“ na svo-
jom vývojárskom blogu priznal existujúci problém, že vyda-
vatelia a marketéri už značne prekročili pôvodne zamýšľaný 
zámer zavedených webových technológií a ich praktiky sa 
už dostali za hranicu očakávaní používateľov z hľadiska 
súkromia. Jedným dychom však firma začala kritizovať to, 
že tvorcovia konkurenčných prehliadačov začali bojovať 
proti týmto praktikám na vlastnú päsť a bez spoločných 
dohôd. V rámci obhajoby pritom Google došiel až k celkom 
absurdnému tvrdeniu, že blokovanie cookies tretích strán 
vlastne ochranu súkromia používateľov zhoršuje. Podľa Go-
oglu „rozsiahle alebo kompletné blokovanie cookies tretích 
strán zmenšuje súkromie používateľov tým, že láka tvorcov 
sledovacích systémov na používanie iných metód sledova-
nia, ako je napríklad fingerprinting“.

Mimoriadne kriticky a hlasno sa k týmto vyjadreniam 
postavili hlavne profesori Princetonskej univerzity Jonathan 
Mayer a Arvind Narayanan, čo sú informatici a experti 
stojaci za aktuálnymi najväčšími odhaleniami a vedeckými 
správami o narastajúcej invazívnosti sledovacích praktík 
a fingerprintingu. Použili pritom pekné prirovnanie: „Pred-
stavte si, že by náčelník polície povedal, že v meste je síce 
hrozný problém s vreckármi, ale polícia proti nim nemôže 
nijako zakročiť, pretože ak by  kradnutiu peňaženiek zabrá-
nila, zločinci by namiesto toho začali vykrádať domy. A to by 
predsa bezpečnosť obyvateľov zhoršilo!“ V takejto situácii 
je pochopiteľne vhodné zabrániť prioritne tej prvej veci, 
ktorá sa deje vo veľkom a ak sa objaví následne tá druhá, 
treba zatočiť aj s ňou. Ak by sa teda naozaj stalo, že by po 
znemožnení sledovania cez cookies tretích strán firmy hro-
madne nasadzovali agresívny fingerpinting, treba poraziť 
aj ten, nie sa vyhovárať a zachovať aktuálny nežiaduci stav, 
pretože „môže byť predsa aj horší“.

V tejto súvislosti pritom profesori poukázali na peknú pa-
ralelu z predchádzajúcich rokov, keď Google našiel slabinu 
v blokovacom mechanizme Safari prehliadača a potajme 
začal svoje cookies sledovacích systémov cez ňu pretláčať. 
Po tom, ako to v jednej zo svojich štúdií Mayer a Narayanan 
odhalili a Apple na túto skutočnosť upozornili, Apple podal 
sťažnosť u americkej Federálnej obchodnej komisie, na 
čo Google zareagoval vycúvaním. Nestalo sa teda to, že by 
prešiel na „vykrádanie domov“ v podobe fingerprintingu, 
ako vo svojom súčasnom príspevku prorokuje v súvislosti 
s celým trhom (v ktorom má mimochodom dominantný 
podiel). Aj keby niektoré firmy na fingerprinting prešli, 
nemožnosť trackovania pomocou cookies tretích strán by 
bola pre požívateľa stále pozitívna a jeho bezpečnosť by sa 
zvyšovala, pretože ide o suverénne najpoužívanejšiu metódu 
trancikngu a identifikácie naprieč webom. 

Aktuálny vývojársky príspevok Googlu pritom nie je prvý 
prípad, keď sa firma snaží „upozorniť požívateľov“, že zvýšením 
ich súkromia a bezpečnosti sa ich súkromie a bezpečnosť 
vlastne zhorší. Túto absurditu sa v roku 2010 snažil raziť aj pri 
ideách, že by jedného dňa museli prevádzkovatelia webov a re-
klamných systémov mať na svoju činnosť súhlas používateľov. 
Ako je ale vidieť, svet sa v EÚ po zavedení GDPR v roku 2018 
nezrútil. Ochrana používateľov sa naopak výrazne zlepšila.

Zaujímavé je, že Google vo svojom príspevku takisto 
nepriamo naznačuje, že sledovanie používateľov bolo od po-
čiatku v rámci internetových technológií „plánované“, ale až 
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dnes už začalo prekračovať hranice dobrého vkusu. Realita 
je ale taká, že cookies tretích strán, ktoré sa dnes používajú 
na tracking najčastejšie, nikdy nemali byť používané na 
tento účel a podľa pôvodných štandardov ich prehliada-
če mali vždy blokovať. To, že to tak je, vieme podľa toho, 
že to vyslovene píšu autori pôvodnej špecifi kácie cookie 
mechanizmov v samotnej špecifi kácii ako takej. Výrobcovia 
prehliadačov sa v počiatkoch webu skrátka len rozhodli, že 
to robiť nebudú a výsledkom je súčasný stav. Blokovanie 
cookies tretích strán, ako to dnes robí Firefox a čiastočne 
Safari je tak plne podľa pôvodných špecifi kácií, ako sa pre-
hliadače mali správať vždy.

Google sa v tejto debate snaží pôsobiť tak, že je na strane 
používateľov, pričom poukazuje na svoj nový projekt Privacy 
Sandboxu prehliadača, avšak realita je taká, že za konku-
renciou dnes v tomto smere zaostáva o svetelné roky. Aj 
keď sa snaží naoko rozumne vyzývať k veľkej debate naprieč 
celým odvetvím a dlhoročnej debate všetkých zainteresova-
ných strán, všetko to pôsobí ako umelé predlžovanie agónie, 
na ktorú existuje skrátka jedna jasná odpoveď. Mozilla 
a Apple v tomto smere vykročili vpred a čakať od Googlu, 
že by v tejto problematike bol vzorom, je celkom absurdné. 
Shoshana Zuboff , sociálna psychologička a profesorka Har-
vardovej univerzity to vo svojej tohtoročnej knihe Špehovací 
kapitalizmus (Surveillance capitalism) pekne zhŕňa vetou: 
„Požadovať súkromie od fi riem, ktoré založili svoj biznis 
model na sledovaní, je ako požadovať od žirafy nech si skrá-
ti krk, alebo od kravy nech prestane žuvať. Tieto požiadavky 
sú pre dané entity existenčná hrozba, ktorá odporuje ich 
vlastnému mechanizmu prežitia.“

Masívny tracking a zhromažďovanie osob-
ných dát nie je niečo, čo musíme strpieť

Éra masívneho zberu používateľských dát, profi lovania 
a trackingu má svoje následky. Strata súkromia a nedbalé 
narábanie s dátami sa prevteľuje do mnohých sfér nášho 
života, čo vyvoláva čoraz častejšiu reakciu zákonodarcov 
a regulačných orgánov. Facebook bol v priebehu júla donú-
tený zaplatiť pokutu vo výške 5 miliárd dolárov, ktorú mu 
udelila americká Federálna obchodná komisia v súvislosti 
s aférou Cambridge Analytica. V rámci nej boli na politic-
ké účely a ovplyvňovanie volieb zneužité osobné dáta 87 
miliónov Američanov.

Nálady bežnej populácie sa v súvislosti so zhromažďo-
vaním používateľských dát menia a Facebook podobne ako 
Google na to reaguje novou korporátnou rečou. Kým v mi-
nulosti sme sa mohli u vysokých predstaviteľov Facebooku 
stretnúť s postojmi, že súkromie je „zastaraný koncept, od 
ktorého sa treba odpútať“, dnes je naopak súkromie „na pr-
vom mieste“. Teda aspoň naoko. Mark Zuckerberg, z ktorého 
úst sme mohli na začiatku dekády počuť vízie o budúcnosti 
s „radikálnou transparentnosťou“ a názory, že „svet bude 
lepší, ak všetci začnú zdieľať viac svojich osobných dát“, 
v posledných mesiacoch znie celkom inak. Po silnejúcom 
politickom tlaku, v rámci ktorého regulácie a hrozba núte-
ného rozdelenia fi rmy z dôvodu monopolného postavenia 
visí nad spoločnosťou ako Damoklov meč, oznamuje nové 
vízie, v ktorých Facebook vyvíja novú „komunikačnú platfor-
mu so zameraním na súkromie, ktorá nahradí tie súčasné 
otvorené“. Vo svojich blogových príspevkoch popisuje 
veľké zapojenie šifrovania a takisto automatické mazanie 
používateľského obsahu, ktorý sa sám odstráni po uplynutí 

konkrétnej doby (podobne ako v prípade Snapchatu), takže 
ľudí už nebude strašiť webová archeológia.

Okolo ospevovania súkromia sa točila aj posledná kon-
ferencia Google I/O. Z úst riaditeľa Googlu Sundara Pichaia 
sme počuli vety ako: „Súkromie by nemalo byť luxusným 
tovarom“, pričom sa dušoval, že transparentnosť je všetko 
a súkromie by malo byť dostupné každému. Nuž, takéto 
požiadavky sa ale v realite ťažko plnia fi rme, ktorej zisk 
pozostáva presne z opaku. Z vyjadrení vysokých predsta-
viteľov Googlu takisto počujeme vety: „Naše skúsenosti sú 
také, že ak ľudia majú možnosť voľby a kontroly, tak pre-
ferujú reklamy, ktoré sú ušité na ich potreby a správanie.“ 
Opakované odborné štúdie na túto tému však ukazujú (čísla 
vedeckých štúdii: DOI: 10.2139/ssrn.1478214, DOI: 
10.1145/2335356.2335362, DOI: 10.31235/osf.io/
xgpke ), že to nie je pravda a väčšina ľudí naopak 
tieto reklamy považuje za vtieravé, invázne a neprí-
jemné a chce sa ich zbaviť.

Cielená reklama preto vôbec nemusí fungovať tak 
pozitívne, ako si to mnohí jej zadávatelia a mar-
ketéri predstavujú a v niektorých prípadoch môže 
naopak pôsobiť na zákazníkov aj fi rmu mimoriadne 
negatívne. Podrobnejšie sme sa tejto téme venovali 
v článku Pokrútená mágia cielenej reklamy. Aj keď 
sa teda môže niekomu zdať, že súčasný stav sle-
dovania, trackingu a cielenej reklamy je nevyhnutná 
daň, ktorú platíme za web zdarma, realita je taká, 
že nič nebráni tomu, aby rovnako fungoval aj bez 
masívnej snahy o tracking. Reklama v TV, rádiu, tlači a všade 
inde od počiatku fungovala (a doteraz funguje) len na pocti-
vom cielení, vyplývajúcom z toho, aký obsah práve teraz 
čítate a pozeráte. Webová realita, v ktorej fi rmy nutne musia 
cielenie poznať vašu sexuálnu orientáciu, spánkový režim, 
volebné preferencie, všetky nákupy a kompletnú históriu 
vášho internetového prehliadania, nie je žiadna nutnosť, bez 
ktorej by nič nemohlo zrazu fungovať.

Je prirodzené, že sa nájdu aj ľudia, ktorí cielenú reklamu 
preferujú a sú radšej, ak vidia takú, ktorá ich vždy osloví. Z in-
ternetových diskusií sa pri tom zdá, že takýchto ľudí enormne 
rozčuľuje, ak sa im ako mužom ukáže napríklad reklama na 
tampóny. Nuž ale riešenie tohto „nešťastia“ predsa nemôže 
byť len to, že všetci ľudia na svete budú pri používaní inter-
netu neprestajne sledovaní a profi lovaní, po dobu celého ich 
života, len preto aby k „nešťastiu s tampónmi“ nikdy nedošlo.
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Bežná populácia nie je k súkromiu taká 
ľahostajná, ako sa to fi rmy snažia naznačiť
Mnoho reklamných fi riem a jednotlivcov často používa argu-
ment, že alarmovanie v súvislosti s masívnym zberom osob-
ných dát a sledovacími mechanizmami fungujúcimi naprieč 
webom je prehnané. Bežne sa poukazuje na to, že súkromie 
zaujíma len smiešne malú časť používateľov a že drvivej väčši-
ne ľudí je úplne jedno, ako a kto s ich osobnými dátami narába, 
pretože keby im to jedno nebolo, správali by sa úplne inak. 

Ide však len o ilúziu. Jedným z hlavných dôvodov, prečo 
je väčšina používateľov v tejto súvislosti apatická, je sladká 
neznalosť rozsahu, v akom sa tieto masívne narušenia ich 
súkromia dejú. Ako výstižne staré príslovie hovorí „čo oko 

nevidí, srdce nebolí“. 
A fi rmy sú si tejto ilúzie veľ-

mi dobre vedomé, pretože to je 
práve dôvod, prečo nie sú vo svojich 
vyjadreniach úprimné a namiesto 
krutej pravdy používajú zaobalené 
marketingové tvrdenia, v ktorých im 
enormne záleží na vašom súkromí.

Ak by bola pravda, že používa-
telia sú úplne vedome zmierení 
so všetkými aspektmi fungovania 
týchto systémov a úplne s nimi 
súhlasia, tak napríklad Facebook 
by nemal žiadne zábrany otvorene 
povedať: „Neustále sledujeme 
všetky vaše akcie a reakcie na 
obsah, aby sme neprestajne 
zvyšovali čas, ktorý u nás trávite. 
Zároveň na základe tejto analýzy 
vytvárame prostredie tak, aby 
bolo pre vás čo najťažšie odísť. 
Sledujeme vás takisto na iných 
webových stránkach, aby sme 
vedeli, kde ste a čo na nich vidíte 
a robíte. Všetky tieto dáta dávame 
do súvislosti s vaším osobným 
profi lom, pretože chceme zvyšo-
vať pravdepodobnosť toho, že vám 
fi rmy predajú konkrétne produkty, 
aj keď ich možno nechcete alebo 
nepotrebujete. Tieto dáta pritom 

za peniaze poskytujeme aj iným fi rmám, pričom nielen 
vy, ale ani my nemáme potuchy, na čo sú používané a ako 
negatívne vás ovplyvňujú.“

Toto je pravdivá, stručná a úplne nezaobalená realita. 
Firmy ju však takto nikdy svojim používateľov nepodávajú 
a dôvodom je, že sú si veľmi dobre vedomé toho, že drvivej 
väčšine používateľov by sa to nepáčilo. 

A to je práve dôvod, prečo sa pri návšteve nejedného webu 
zobrazí veľké okno s pokryteckým nápisom „Záleží nám 
na vašom súkromí“, pričom následne sa musíte v prípade 
záujmu o vypnutie trackingu preplietať sieťou tzv. temných 
mechanizmov (podobnejšie sme sa tejto problematike 
venovali v článku: GDPR jeden rok po veľkom tresku). Ak by 
bol naozaj pravdivý argument, že nikoho súkromie nezaujíma 
a pre skoro každého je táto téma irelevantná, tieto okná by 
mali podobu: „Kliknutím na áno povoľte sledovacie mecha-
nizmy na poskytovanie reklamného obsahu, ktoré vás sledujú 
naprieč internetom a vytvárajú váš profi l na serveroch analy-
tických fi riem, aby sme na vás mohli cieliť reklamu.“

Aj keď v rámci splnenia povinnosti GDPR je úplne priamo-
čiare vytvoriť dialóg, v ktorom bude jasná otázka o povolení 
internetového trackingu s možnosťami CHCEM/NECHEM, 
alebo SÚHLASÍM/NESÚHLASÍM, takmer žiadny web to tak ne-
robí. Všade sa stretnete s dialógmi typu SÚHLASÍM/Zisti viac, 
alebo napríklad AKCEPTUJEM/Prečítajte si o možnostiach 
odmietnutia. Čo myslíte, prečo je to tak? Nuž je to preto, že 
ten priamočiarejší systém by dosahoval výrazne väčší podiel 
odmietnutí. Je to skvelé potvrdenie toho, že ľudom nie je ich 
súkromie ukradnuté, pretože inak by sa s takýmito trikmi 
a temnými mechanizmami nikto neobťažoval.

Drvivá väčšina používateľov pravdaže nemá šancu po-
rozumieť úplne všetkým potenciálnym dôsledkom svojho 
súhlasu. Nie preto, že by boli hlúpi, ale preto, že nie je v si-
lách človeka vedieť všetko o všetkom. Nie každý má v tejto 
problematike prehľad a nie každý pozná technické špecifi ká, 
ktoré sú v tejto súvislosti požívané a v akom alarmujúcom 
rozsahu. V tejto súvislosti sa dostávame aj k javu, ktorý 
je známy ako „Paradox súkromia“. Pri ňom drvivej väčši-
ne používateľov na svojom súkromí síce záleží, ale príliš 
vlastnej aktivity týmto smerom nevyvíjajú. Na tento jav má 
vplyv mnoho prvkov našej psychológie, pričom ide napríklad 
o to, že z klamlivo navrhnutých dialógov a volieb dostanú 
mylný pocit, že voľba väčšieho súkromia alebo odmietnu-
tie sledovania je nedostupné. Prejavuje sa tu takisto efekt 
„predvoleného stavu“, ktorého zmena sa zdá príliš náročná, 
príliš penalizujúca alebo skrátka nedostupná z hľadiska 
času a úsilia. Tento jav sa pravdaže neprejavuje len v rámci 
súkromia a internetu, ale aj v mnohých iných oblastiach.

Firmy sa naučili z týchto efektov ťažiť, čo ale automaticky 
neznamená, že je to v poriadku. Je načase povedať tomuto 
svetu stop, pretože narástol do celkom obludných rozmerov 
a stala sa z neho beštia, ktorá sa nebezpečne zahrýza do 
fungovania ťažko vybojovaných demokratických spoločností 
a našej ľudskej dôstojnosti. Je pritom až tragikomické, že 
všetky tieto hrôzostrašné mechanizmy sú v základe budo-
vané s takým primitívnym cieľom, ako sú reklamy. 

Po dlhej dobe začíname vnímať výrazný protitlak proti týmto 
mechanizmom. Je vhodné sa k nemu pridať a naďalej ho stup-
ňovať. Inak by sa ľahko mohlo stať, že o pár rokov či dekád skon-
číme s populáciou, ktorá stojí obrazne povedané nahá uprostred 
ulice s kamerou zarazenou v konečníku, a to všetko len preto, že 
niekto chcel niekomu efektívnejšie predať tenisky.

ŠTANDARDNE 
ZAPNUTÁ OCHRANA 
V RÁMCI FIREFO-
XU A MOŽNOSŤ 
ZAPNUTIA VLAST-
NÉHO, ALEBO EŠTE 
STRIKTNEJŠIEHO 
RIEŠENIA 

ROZKLIKNUTIE ŠTÍTU FIREFOXU V ADRES-
NOM RIADKU A ZOBRAZENIE ZOZNAMU 
ZABLOKOVANÝCH TRACKEROV (VŠIMNITE SI, 
ŽE V TOMTO PRÍPADE JE DETEGOVANÝ AJ 
FINGERPRINTING)
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V redakcii TOUCHIT realizujeme videá 
s profesionálnou podobou obrazu už 
dlhšie. Aby ste to dosiahli, treba na to 
pokročilú techniku – ideálne zrkadlovku, 
bezdrôtové mikrofóny či externé 
osvetlenie. Prenášať takúto výbavu napr. 
pri cestách lietadlom však nie je celkom 
jednoduché a ani pohodlné. 

Najlepšie video 
so smartfónom

SMARTFÓN
NA MINISTATÍVE 
MANFROTTO

GORILLAPOD 
MOBILE RIG 

UMOŽŇUJE DOBRE 
DRŽAŤ SMARTFÓN 

AJ PRÍSLUŠENSTVO

Smartfón – základ úspechu
Základom je telefón s kvalitnou kamerou. 
Odporúčame Samsung Galaxy S10 či Note 10, 
Apple iPhone 11, Huawei P30 Pro alebo LG V40 
ThinkQ. To sú telefóny, kde sa dá dosiahnuť vý-
borná kvalita obrazu v rozlíšení 4K, čo oceníte 
hlavne pri horšom svetle. Ich cena je 1000 eur 
a viac a je to najdrahšia súčasť celého pracov-
ného postupu. Pri dobrom svetle môžete použiť 
aj starší telefón a výsledok bude dobrý. 

Čo všetko potrebujete? 
V tejto časti spomenieme výbavu na 

pokročilé video. Samozrejme, na turistické 
video postačuje dobrý smartfón, pevná 

ruka a hlavne dobré oko, čo točiť. 

Nový trend – gimbal
Gimbal je niečo ako statív, ktorý stabilizuje aj 
pri pohybe. A to je v moderných videách viac 
ako žiadaná funkcia. V redakcii sme prešli 
viacero gimbalov, najlepšie sa nám osvedčil 
nový DJI Osmo Mobile 3. Kúpili sme si Combo 
vyhotovenie, ktoré obsahuje prepravný obal 
a podstavec. Tento gimbal podporuje aj zaují-
mavé funkcie ako je sledovanie pohybu osoby 
s tým, že sám zabezpečí, aby ste boli stále 
napr. v strede obrazu. Rovnako je tu aj možnosť 
realizácie timelapse a hyperlapse videa, čo sú 
obrazovo efektné prvky. Podmienkou je však 
použitie originálneho softvéru DJI Mimo, ktorý 
však zatiaľ naplno nevyužíva možnosť viace-
rých objektívov v moderných smartfónoch. 
O softvéri na spracovanie videa budeme ešte 
podrobnejšie hovoriť neskôr. V každom prípade 
DJI Osmo Mobile 3 je momentálne zariadenie, 
ktoré si pravidelne berieme na realizáciu videa 
a je veľkou pomocou. Cena Osmo Mobile 3 je 
109 eur, za balenie Combo zaplatíte 129 eur. 

K tomuto gimbalu sme si prikúpili aj držiak na 
príslušenstvo ako je svetlo alebo mikrofón. Naku-
povali sme cez Aliexpress, cena bola 8,46 eura.

NA

Statív na stabilný obraz
Ďalej potrebujete držiak na telefón a statív. To 
je naozaj dôležitá výbava, ak chcete mať video 
pekne stabilizované a hlavne sa vám vyplatí, ak 
budú vo videu zábery na rozprávajúce osoby. 
Verte, že statív je základ profesionálne vyze-
rajúceho videa. Môže to byť aj statív s jednou 
nohou (monopod), prípadne malý statív, ktorý 
sa dá pripevniť napr. na strom (tzv. GorillaPod). 
V núdzi pomôže aj selfi e tyč, aj to je lepšie 
ako nič. Držiak na smartfón musí byť kvalitne 
vyhotovený, aby vám telefón z neho nevypadol. 
My používame ministatív od Manfrotto a jeho 
položenie na stôl dobre nahradí veľký statív.

Ak to myslíte s videom vážne, odporúčame 
GorillaPod Mobile Rig talianskej značky JOBY. 
Ten obsahuje aj možnosť pripojenia príslušen-
stva vo forme svetla či mikrofónu, čo sa vám 
veľmi oplatí. Tiež je možné naraz nahrávať na 
smartfón a na akčnú kameru. Jeho cena na 
Slovensku je okolo 75 eur.

druhej strane výkon 
kamier v smartfónoch 
rastie raketovým 

tempom. Čas už dospel na ich 
využitie aj pri tvorbe profi  videa. 
V tomto článku rozoberieme, ako 
presne na to. 

PREHĽAD
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DJI OSMO MOBILE 3 JE DNES 
ZÁKLADOM NAŠICH REDAKČNÝCH 

VIDEÍ. VÝHODOU JE MOŽNOSŤ 
JEHO POSKLADANIA A PRIDANIA 

PRÍSLUŠENSTVA
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RODE WIRELESS GO JE VYSOKO- PRE-
NOSNÁ SÚPRAVA NA NAHRÁVANIE 
KVALITNÉHO ZVUKU

NAJČASTEJŠIE NA TLAČOVÉ KONFERENCIE POUŽÍVAME 
MIKROFÓN SMARTLAV+. PRINÁŠA VÝBORNÚ KVALITU

ZVÝŠIŤ BOHATOSŤ FARIEB V OBRAZE 
MÔŽEME POLARIZAČNÝM FILTROM

TAKTO TO ASI VÝROBCA 
NEPREDPOKLADAL, 
ALE FUNGUJE TO. 
PRIJÍMAČ WIRELESSGO 
JE PRICVAKNUTÝ NA 
SMARTFÓN V DJI OSMO 
MOBILE 3. 

Zvuk – hlavný problém
Ak budete robiť video s originálnym zvukom, 
bude na to treba mikrofón. So zabudovaným 
mikrofónom toho často veľa neurobíte. Závisí 
od toho, aký typ zvuku to bude a koľko ľudí 
bude vo videu rozprávať. 

Verte, že so zvukom sa vždy narobíte viac ako 
s obrazom. Zvuk sa akosi nedá oklamať, zatiaľ čo 
obraz áno. Zvuk musí byť dobrý, čistý, zreteľný a v 
optimálnej hlasitosti. Toto sa však pri realizácii ži-
vých videí nedá vždy dosiahnuť. Niekedy tak potom 
treba isté časti videa prehovoriť hlasom nahratým 
doma (voice over), v lepších podmienkach. 

V redakcii používame mikrofóny od austrálskej 
značky Rode. Je to odskúšané riešenie a to tak 
z hľadiska odolnosti mikrofónov ako aj kvality 
zvuku. Ako ideálne riešenie do terénu odporúča-
me Rode Wireless Go. Je to bezdrôtová súprava 
pozostávajúca z vysielača a prijímača. Vysielač 
obsahuje aj mikrofón, ak chcete, môžete použiť 
aj externý mikrofón. Jeho cena je 209 eur. 

Softvér na strih videa
V prvom rade treba povedať, že strihať video 
na smartfóne je minimálne vo svete Andro-
id telefónov masochizmus. Ale niekedy iná 
možnosť nie je a ak potrebujete len niečo 
odstrihnúť, pridať nejaký prechod, upraviť 
zvuk a pridať hudbu, tak sa to dá. 

S telefónom Samsung Galaxy S10 a Note 10 
je dodávaná špeciálna podpora pre Ado-
be Rush. Je to fajn program, ktorý dokáže 
následne prepojiť svet mobilu a svet počítača, 
teda čosi urobiť priamo v mobile a neskôr to 
fi nálne dotiahnuť v počítači. Akurát je to drahé 
riešenie. Iná možnosť ako mesačný prenájom 
neexistuje a je to 11,99 eura mesačne. 

My na jednoduchý strih používame lacnejší 
PowerDirector od fi rmy Cyberlink. Postrihať 
sa video dá, ale nie je to ako keď striháte video 
na počítači s klávesnicou a myšou. Cyberlink 
export videa v 4K spoplatňuje. 

Programy na strih videa dokážu svoje 
výsledky priamo ukladať napr. na YouTube, 
sociálne siete vrátane Facebooku a Instagra-
mu. Takto priamo zo smartfónu zrealizujete 
celý pracovný proces od natočenia cez strih 
a uloženie videa. 

Nám sa oplatilo použiť pre celý pracovný 
proces samostatný smartfón, v ktorom nie 
je pracovná SIM karta. Prichádzajúce hovory 
totiž rušia pri tvorbe videa a môžete prísť o tie 
najlepšie zábery. 

V počítači striháme video pomocou 
programu EDIUS, je to lacnejšie riešenie ako 
mesačné predplatné na Adobe Premiere Pro 
a funkčne je vybavený viac. 

Video zo smartfónu vs. kamera 
a zrkadlovka
Video zo smartfónu môže byť pekné, veľmi 
rýchlo ho viete dostať do on-line prostredia, ale 
svojou kvalitou nebude dosahovať to, čo pozná-
me z videokamery, ale hlavne zo zrkadlovky či 
moderných bezzrkadloviek. Jednoducho, optika 
sa nedá oklamať a tam, kde je poriadny objektív, 
tam je aj poriadny obraz. Avšak rozdiel nie je 
celkom priepastný a na 80 % prípadov obraz zo 
smartfónu stačí. Preto aj rastie počet videí, 
ktoré sú vytvorené len so smartfónom. 

Veríme, že tento článok vám pomôže, aby 
vaše video bolo ešte krajšie. A ak by sme si 
mali vybrať, do čoho určite investovať, tak by 
to bol externý mikrofón a gimbal. 

Ako na ešte lepší obraz
Ako ďalej vylepšiť obraz zachytený smartfónom? 
Nuž, existujú na to rôzne fi ltre. My používame 
súpravu fi ltrov od fi rmy Neewer s klipom na 
umiestnenie na smartfón. V balení je 5 fareb-
ných fi ltrov, z čoho najčastejšie používame pola-
rizačný na vylepšenia podania oblohy a celkovo 
bohatšie farby. Pri veľmi svetlom dni používame 
ND fi lter a v dodávke je aj širokouhlá šošovka, 
ktorá ešte viac rozšíri obraz. Pomocou klipu sa 
fi ltre dajú použiť na iPhone, ale aj ďalšie telefó-
ny. Cena súpravy na Aliexpress je 26,91 eura. 

Ako ďalšie mikrofóny používame Rode Vi-
deoMicro. To vtedy, keď potrebujeme zachytiť 
zvuk v celom priestore, resp. nie je jasné, kto 
bude na tlačovej konferencii hovoriť, či sa 
budú rečníci striedať. Tento mikrofón funguje 
spoľahlivo tak do 5 metrov od natáčanej 
osoby a má aj protiveternú ochranu, čo sa 
v teréne hodí. Jeho cena je 59 eur. Radi využí-
vame aj VideoMic Pro, čo je ešte kvalitnejšie 
riešenie na exteriérový zvuk. Cena tohto mik-
rofónu je 289 eur, ale jeho zvuk je výborný. 

A máme tiež mikrofón pod košeľu a na 
krk, jeho označenie je Rode smartLav+. Je 
dostatočne kvalitný, avšak treba počítať 
s tým, že pri aktívnom vytváraní videa je jeho 
životnosť okolo roka. Jeho cena je cca 62 
eur. K nemu používame aj predlžovací kábel. 
Žiaľ, Rode robí len kábel v dĺžke 6 metrov, čo 
je veľa a ťažko sa s ním manipuluje – vždy sa 
zamotá. Rode smartLav+ často kombinuje-
me so súpravou Wireless Go. 

Softvér na realizáciu videa
Ako sme už spomenuli, ak máte gimbal, je tu 
síce jeho softvér, ktorý naplno využíva vlast-
nosti samotného gimbalu, nie však samotného 
smartfónu. A to je škoda. Ostáva sa s tým len 
zmieriť. Použiť môžete originálny softvér na 
realizáciu videa, ktorý je súčasťou telefónu. Ten 
obyčajne využíva vlastnosti smartfónu naplno. 

Naším tipom je však softvér FiLMiC Pro, ktorý 
je pre iOS aj Android. Je to jednoznačne najlepší 
softvér na realizáciu videa smartfónom. Jeho 
cena je pre Android 12,99 eura a v aplikácii sa 
dá ešte prikúpiť cinematographer Kit na fi lmovú 
úpravu natočeného videa. Tento kit stojí 11,99 
eura. Ceny pre iOS sú o niečo vyššie. Za jeho 
obľubou stojí jednoduchosť ovládania a dostup-
nosť funkcií, ktoré priblížia video zo smartfónu 
tomu, čo poznáte zo zrkadlovky v manuálnom 
režime. Môžete trvalo nastaviť zaostrenie na 
vybraný bod aj expozíciu. Vidíte vyšrafované pre-
paly, FiLMiC dokáže aj manuálne nastaviť bielu. 
Naozaj výborné, všetko s podporou rozlíšenia 4K 
a možnosťou výberu konkrétneho objektívu na 
(podporovanom) smartfóne. FiLMiC tiež podpo-
ruje rôzne gimbaly. Žiaľ, Osmo Mobile 3 je zatiaľ 
príliš nový a jeho priama podpora ešte chýba. 

vs
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MERCEDES-BENZ 
EQC 400 4MATIC

5
5 dôvodov, prečo si ho 
zamilujete
EQC je prvým čisto elektrickým 
modelom Mercedes-Benz techno-
logickej a produktovej značky EQ. 
A prináša zážitok z budúcnosti už 
dnes. Vaše EQC si pritom budete 
nabíjať podobne, ako nabíjate svoj 
smartfón a so svojím autom sa do-
konca budete môcť aj porozprávať. 
EQC sa postará o vás a Mercedes-
-Benz zase o samotné vozidlo. Už 
sa nemusíte obávať obmedzeného 
dojazdu, EQC ide totiž ďalej. 

Čistý zážitok z elektriny
EQC je karosársky SUV, a to 
s príťažlivým a pritom čistým 
dizajnom. Na prvý pohľad si všim-
nete LED svetelný pás a označenie 
EQC na blatníkoch. Toto auto si 
zamilujete od vášho prvého posa-
denia sa za volant. A pripočítajte 
k tomu úplné ticho, a to aj pri fakt 
dynamickej jazde a všadeprítomný 
komfort. S tým, čo máte pod palu-
bou, môžete hrdo vyraziť dopredu, 
ženie vás totiž výkon 408 koní. Zo 
zastavenia na rýchlosť 100 km/h 
sa dostanete už za 5,1 sekundy, 
poháňa vás dvojica elektromoto-
rov na prednej a zadnej nápra-
ve. Maximálna rýchlosť EQC je 
obmedzená na 180 km/h. O vaše 
pohodlie a bezpečnosť sa pritom 
stará celá skupina asistenčných 
systémov a inteligentný multime-
diálny systém MBUX.

Pritom za 100 km jazdy zaplatíte 
pri cenovo optimálnom nabíjaní 
za elektrinu len okolo 3,5 eura. 
Odporúčame nabíjať z nástennej 
nabíjačky (Wallbox) s výkonom
7,4 kW. Predajca vozidla vám 
pritom pomôže s jej výberom aj 
s inštaláciou. S touto nabíjačkou 
nabíjate totiž až trikrát rýchlejšie 
ako pri obyčajnej 230 V zásuvke. 

Ak ste na cestách, môžete využiť 
sieť rýchlonabíjačiek a EQC môžete 
nabíjať výkonom až 110 kW. To 
znamená, že z kapacity 10 % na 
optimálnych 80 % nabijete batériu 
len za 40 minút. S kapacitou 80 % 
pritom prejdete viac ako 340 km. 
Na dojazd do 100 km si batériu 
nabijete už za 10 minút, a to je 
čas, za ktorý si môžete vychutnať 
dobrú kávu. 

Rýchlonabíjačky sú pritom 
umiestnené blízko obchodných 
centier, tento čas tak ľahko využi-
jete na občerstvenie, nákup alebo 
biznis. A to, ako je nabitá vaša 
batéria vidíte aj priamo v mobilnej 
aplikácii Mercedes me. Celé EQC 
tak máte aj vo vašom mobile. 

Na Slovensku je sieť rýchlonabí-
jačiek už celkom rozvinutá, čoskoro 
sa u nás rozšíri aj sieť rýchlonabíja-
čiek IONITY. Táto je dnes rozvinutá 
v západnej Európe a EQC sa v nej 
dá ľahko nabíjať pomocou karty 
Mercedes me Charge. Veľmi jedno-
duchý je aj systém platby pomocou 
jedinej mesačnej faktúry. 

Komfort z budúcnosti
Navigácia v EQC má aj iné určenie, 
ako len správne nasmerovanie do 
cieľa. Informácie z navigácie sa totiž 
používajú pri optimalizácii spotreby 
elektrickej energie. Ak to terén 
umožňuje, vaše EQC bude plachtiť, 
využijete aj energiu pri schádzaní 
z kopca na dobitie batérie a pri stú-
paní do kopca sa EQC na to dopredu 
pripraví. Pri optimalizácii spotreby 
energie sa tiež počíta s tým, ako jaz-
díte a aká je momentálna dopravná 
situácia. Navigácia prirodzene vie, 
kde sú nabíjacie stanice a odporučí 
vám, kedy a kde nabíjať. 

No a na ovládanie môžete použiť 
aj hlasové ovládanie, pričom začne-
te rodinným oslovením Hej, Merce-
des. Následne vyslovíte napr. Nájdi 
najbližšiu nabíjačku alebo Chcem ísť 
domov a EQC vám porozumie. 
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Dojazd a nabíjanie
EQC má kombinovanú spotrebu 
elektrického prúdu 25,0 až 22,4 
kWh/100 km, emisie CO2 sú, priro-
dzene, nulové. S 80 kWh batériou 
môžete prejsť vzdialenosť až 417 
kilometrov (podľa metodiky WLTP). 

Vo vnútri auta ako v perinke
Keďže ide o elektrické auto, ktoré 
je pripojené na mobilnú aplikáciu, 
môžete s ním komunikovať na diaľku 
a dopredu si napr. nastaviť želanú 
teplotu vo vnútri vozidla. Predklima-
tizácia je veľmi príjemná v horúcom 
lete aj chladnej zime, na nástup do 
auta sa budete tešiť. Ak pritom máte 
auto doma pripojené na nabíjačku, 
nijako tým neznižujete jeho dojazd, 
lebo energia sa v tomto prípade 
odoberá z externej siete. 

Čo najmenej starostí
K EQC prirodzene patria benefity 
Mercedes-Benz. Teda údržba 
počas 6 rokov alebo do 160-tisíc 
km v cene vozidla. Štandardnú 
dvojročnú záruku si môžete predĺ-
žiť až na 6 rokov alebo do 160-tisíc 
km. Záruka na batériu je až 8 
rokov/160-tisíc km. Chcete mať 
čo najmenej starostí s vozidlom, a 
preto je tu aj služba dovozu a odvo-
zu pri pravidelnej údržbe vozidla. 
Technik vtedy v rádiuse do 15 km 
príde po vaše EQC až k vám domov 
či do práce, prebehne servis a na 
miesto vyzdvihnutia ho zase prive-
zie. Ak pôjdete napr. na dovolenku 
do exotickej krajiny a nie ste si tam 
istí nabíjačkami, môžete si požičať 
vozidlo s klasickým pohonom za 
zvýhodnených podmienok.
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O jednotke VAM R1 a zabezpečovacom 
systéme od VAM SECURITY sme už 
na stránkach TOUCHIT informovali. Je 
to zabezpečovací systém, ktorý za 20 
rokov existencie zatiaľ nikto neprekonal. 
Dôvodom je jeho jedinečnosť pre každé 
vozidlo a tiež to, že funguje na úplne inom 
princípe ako iné zabezpečovacie systémy.

Legendárna spoľahlivosť 
v novom dizajne

NOVÁ JEDNOTKA VAMPIRE 
LITE S MODERNÝM 

DIZAJNOM

TAKTO TO VYZERÁ PO ZASUNUTÍ 
KĽÚČA DO ČÍTAČKY

POROVNANIE 
JEDNOTKY

INŠTALÁCIA VAM 
VAMPIRE LITE IDE 
PORIADNE DO HĹBKY 
VOZIDLA

Autá sa jednoducho kradnú 
Len upozorníme, že na Slovensku bolo v roku 
2018 ukradnutých viac ako 1000 automobilov 
a súčasní zlodeji sú v podstate IT špecialisti, 
ktorí prekonajú ochranu v aute už za 4 sekundy. 

Aby sa vodič pohol s autom s inštalovanou 
jednotkou od VAM SECURITY, musí nielen otvoriť 
auto, ale aj pripojiť „čiernu skrinku“. Na to, aby 
s autom odišiel, mu nepomôže ani originálny kľúč 
od auta s jeho zabezpečovacím systémom, bez 
úspechu budú aj snahy o odchytenie kódov na 
zabezpečenie vozidla alebo predlžovanie dosahu 
vysielača na bezkľúčové ovládanie. Dokonca vám 
nepomôže ani výmena spínacej skrinky či riadia-
cej jednotky a systém je odolný aj voči diagnos-
tickému zariadeniu, ktoré by dokázalo identifi-
kovať blokované obvody. Jednoducho, buď máte 
alebo nemáte ten správny kľúč, teda spomenutú 
čiernu skrinku. Tú by si majiteľ vozidla 
mal uložiť na iné miesto ako si 
ukladá kľúče od vozidla. Po 
inštalácii dostáva dve čierne 
skrinky a ak jednu stratí, 
stále bude môcť použiť 
druhú a neskôr upraviť jej 
kódovanie. 

Menšia 
a kompaktnejšia 
jednotka VAMPIRE Lite
Doteraz bola čierna skrinka VAM 
R1 v klasickom dizajne, no doba postúpila 
a spoločnosť VAM SECURITY vyvinula novú jed-
notku s označením VAMPIRE Lite. Tá je menšia, 
kompaktnejšia, dizajn je modernejší ale princíp 

činnosti je podobný. Bol však rozšírený. Zatiaľ 
čo R1 blokuje 6 dôležitých komponentov v aute, 
VAMPIRE Lite ich blokuje až 7. Vývoj pritom 
stále zostal na Slovensku. Blokuje sa motor, 
elektronika, batéria, palubová sústava, ručná 
brzda, elektrická riadiaca jednotka a spojka. Ide 
o elektro-mechanický princíp, pričom každá 
konkrétna inštalácia vo vozidle je individuálna.  

VAMPIRE Lite nevybíja batériu v automobile, 
odber je nulový. Je to dané tým, že tento bloko-
vací systém  na rozdiel od všetkých ostatných 
začína blokovať pohyb auta práve vtedy, ak ho 
chcete (neoprávnene) naštartovať. Celý sys-
tém je pritom vytvorený z materiálov najvyššej 
kvality a pre majiteľa vozidla je jeho použitie 
jednoduché. Ak chcete jazdiť, vložíte na dobre 
prístupnom mieste VAMPIRE Lite do čítačky 
a idete. Po vytiahnutí tohto kľúča je všetko blo-
kované. Podľa pravidiel platných v krajinách EÚ, 
jeho inštaláciou sa nijako nemení záruka na 
vozidlo. Na samotné zabezpečovacie zariade-
nie, samozrejme, záruku dostávate. 

Montáž a poplatky
V celkovom hodnotení je VAMPIRE Lite nekom-
promisný zabezpečovací systém, ktorý chráni 
auto komplexne. Pri ochrane kombinuje princíp 
kombinatoriky a unikátnosti. Na to, aby zlodej 

ukradol auto zabezpečené cez VAMPI-
RE Lite, potreboval by dlhý čas na 

nájdenie blokovaných kompo-
nentov. To za štandardných 

okolností nie je pri krádeži 
auta možné. Zlodeji majú 
na krádež vyhradenú len 
krátku chvíľku a určite 
nebudú auto rozoberať 

niekde na ulici. Keďže 
v každom aute sú zabezpe-

čené iné časti, zlodej nedokáže 
tento mechanizmus identifikovať ani 

v prípade, že by si rovnaký model auta 

s nainštalovaným VAM systémom rozobral doma 
v garáži a chcel sa na to dopredu pripraviť.

Za VAMPIRE nie sú skryté žiadne ďalšie 
poplatky. Raz zaplatíte a ďalej vám VAMPIRE 
Lite auto chráni. Montáž je typicky hotová do 
4 hodín. Montuje sa na rôznych miestach na 
Slovensku (Bratislava, Kalná nad Hronom, Nitra 
a Lemešany) a zabezpečenie sa realizuje pre 
akýkoľvek typ a model auta. 

A nielen proti ukradnutiu auta
VAMPIRE Lite si môžete rozšíriť o ďalšie mož-
nosti. Systém ODŤAH chráni vaše auto pred jeho 
naložením na iné vozidlo, ťahaním, tlačením, 
zdvíhaním či nakláňaním. Rovnako vám zlodej 
s ním neukradne kolesá a ani nevnikne do 
motorovej časti. Vyšší systém AKUSTIK chráni 
voči rovnakým udalostiam ako ODŤAH a pridáva 
k tomu aj ochranu pred vniknutím do interiéru 
vozidla a do batožinového priestoru. Sami sme 
si vyskúšali, že označenie AKUSTIK je správne, 
zvuk výstražnej sirény vám dlho bude znieť 
v ušiach. Rovnako sa k tomu pridáva aj svetelná 
signalizácia nebezpečného stavu. Podmienkou 
pre montáž rozširujúcich modulov je inštalácia 
systému VAMPIRE LITE alebo VAM R1.

VAM R1

VAMPIRE LITE

Rýchlu cenovú ponuku na inštaláciu vo vašom 
vozidle získate na stránke
vampire.autoalarm-vamos.sk/
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P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

Druhá veľká aktualizácia pre 
Windows 10 je k dispozícii na 
stiahnutie. Množstvom noviniek 
však neohúri.

Čo prináša veľká 
novembrová aktualizácia 
pre Windows 10?

NOVEMBROVÁ 
AKTUALIZÁCIA 
PRE WINDOWS 
UĽAHČUJE 
SPRÁVU 
NOTIFIKÁCIÍ

icrosoft každý rok vydáva dve veľké 
aktualizácie pre systém Windows 10. 
Tie sú dostupné na jar a na jeseň. 

V minulosti ich Microsoft sprístupňoval v apríli 
a v októbri, tento rok sa však ich vydanie mier-
ne posunulo – na máj a november.

Veľká novembrová aktualizácia na rok 2019 je 
dostupná na stiahnutie, avšak v tomto prípade 
môžeme polemizovať, či je prívlastok „veľká“ 
na správnom mieste. Faktom je, že nová verzia 
neprináša prakticky žiadne veľké novinky a Win-
dows 10 rozširuje iba o drobné vylepšenia.

Novembrová aktualizácia pre Windows 10 má 
číselné označenie 1909. V redakcii sme ju použí-
vali v predstihu v rámci služby Windows Insider, 
takže tento článok si môžete prečítať v momente, 
keď vám operačný systém ponúkne jej inštaláciu.

Aktualizácia z verzie 1903 (veľká májová 
aktualizácia) na verziu 1909 prebehla neštan-
dardne rýchlo. Žiadne dlhé sťahovanie alebo 
nastavovanie operačného systému po vypnutí, 
iba krátke reštartovanie počítača a systém 
Windows 10 bol aktualizovaný na najnovšiu 
verziu. Proces inštalácie bol v tomto prípade 
totožný s menšími aktualizáciami. Na prvý 
pohľad si nevšimnete žiadne veľké zmeny. 
Novinky v novembrovej aktualizácii musíte 
doslova sami hľadať a tento článok vám preto 
poslúži ako dobrá pomôcka.

Lepšia správa notifi kácií
Novembrová aktualizácia pre Windows 10 priná-
ša lepšiu správu notifi kácií. Po otvorení pravého 
bočného panelu si môžete všimnúť nový nápis 
Spravovať oznámenia v pravom hornom rohu. Po 
kliknutí naň sa dostanete do nastavení oznámení, 
kde si prispôsobíte, ktoré aplikácie vám majú 
posielať notifi kácie. V nastaveniach si môžete 
všimnúť aj ďalšie nové možnosti nastavení.

Novinkou je tiež možnosť rýchlo vypnúť 
oznámenia pre konkrétnu aplikáciu. Keď vám 
hociktorá aplikácia pošle notifi káciu, všimnite 
si novú ikonu ozubeného kolesa. Po kliknutí naň 
si môžete rýchlo vypnúť zobrazovanie budúcich 
upozornení z danej aplikácie. Je to praktické.

Rýchle vytvorenie udalostí 
v kalendári
Ďalšou praktickou novinkou je možnosť rýchlo 
vytvoriť udalosť v kalendári. Až doteraz bolo 
nutné manuálne spustiť aplikáciu Kalendár, 
v novembrovej aktualizácii však môžete využiť 
widget s hodinami v pravej časti spodného 
riadka. Stačí ťuknúť na aktuálny čas, vybrať 
si dátum a začať písať do poľa Pridať udalosť 
alebo pripomienku.

Ďalšie vylepšenia
Microsoft vylepšil aj funkciu vyhľadávania 
v Prieskumníkovi a zoptimalizoval operačný 
systém tak, aby niektoré procesory mali nižšiu 
spotrebu batérie, čo sa prejaví dlhšou výdržou 
notebooku na jedno nabitie. Pribudla aj mož-
nosť komunikovať s virtuálnymi asistentami 
z uzamknutej obrazovky, avšak túto novinku na 
Slovensku zatiaľ nevyužijeme.

       Verdikt
„Veľká“ novembrová aktualizácia 
na rok 2019 neprináša žiadne veľké 
novinky. Vylepšení je naozaj málo, aj 
keď treba uznať, že ide o praktické 
drobnosti. Možnosť tvorby udalostí 
z widgetu kalendára či lepšiu správu 
notifi kácií však mal Windows 10 
ponúkať už dávno. Buďme však radi, 
že sme sa toho dočkali.

M

CEZ WIDGET KALENDÁRA A HODÍN SI MÔŽETE 
KONEČNE VYTVORIŤ UDALOSŤ
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Prednedávnom som bol na študentskom divadelnom 
predstavení hry Karel Čapek: R. U. R. V ich spracovaní 
túto hru skutočne odporúčam. Celkovo mi otvorila 

oči a začal som sa viac zamýšľať nad tým, ako ďaleko na tú 
dobu už  Karel Čapek so svojím myslením bol.

Človek stvorí robota, aby neskôr robot viedol revolúciu 
proti ľudstvu. Odhadnúť správnu hranicu, čo ešte roboti a 
umelá inteligencia budú môcť robiť a čo už bude za čiarou 
je nateraz nepodstatné, no prídu aj časy, keď sa budú po-
dobné otázky riešiť legislatívne.

Veď robotizácia už vo veľkom prebieha všade okolo nás, 
či už na úrovni algoritmov a počítačových programov, alebo 
vo fabrikách na výrobu áut, potravín, riadením autonómnych 
áut, tlačením domov 3D tlačiarňou. 

Nahradia nás roboti? Znie to ako hamletovská otázka 
byť či nebyť? Je však mimoriadne aktuálna. Pracovníci za 
výrobnými linkami už o tom vedia svoje. Na jednu výrobnú 
linku v mnohých závodoch stačí jeden človek, ktorý iba dáva 
pokyn, čo majú roboty vykonávať. 

Nahradia nás roboti?  

Neohrozenými sa zatiaľ javia všetky v súčasnosti málo 
vyhľadávané pracovné odbory, ako murár, tesár, inšta-
latér či stolár. Skúsili ste sa takého murára opýtať, kedy 
by mohol prísť urobiť ku vám „fušku?“ Ak budete mať 
šťastie, povie vám, že možno o pár mesiacov. Zatiaľ sa 
ich pozícia na pracovnom trhu zdá byť neotrasiteľná. Ma-
nuálne pracovať chce čoraz menej ľudí, atraktivita týchto 
školských odborov prudko klesá, murárov je čoraz menej, 
šikovných murárov ešte menej, a preto je ich čas vzácny 
aj patrične drahý. 

Čo ak ľudstvo vyrobí humanoida, ktorý bude vedieť 
skutočne napríklad aj murovať alebo ako stolár, vyrábať 
nábytok na mieru? Otázka vlastne ani nie je „čo ak?“ ale 
skôr „kedy?“ Jasné, môžeme sa potom ďalej baviť, aká by 
bola ich výrobná cena, prevádzkové náklady a podobne. 
To je však na dlhú debatu. 

Mám sci-fi  veľmi rád a ulietavam si na týchto pred-
stavách, ale teším sa, že mnohé z týchto vecí ma už 
nezastihnú, aj keď je jasné, že sa blížia.

TOMÁŠ BURANSKÝ

ajomstvo úspechu softvéru Dentis 
spočíva v tom, že koncentruje všetky 
potrebné veci pre prácu zubného 

lekára, kliniky do jedného praktického celku. 
„Chceli sme vytvoriť prostredie, v ktorom 
zubár nájde všetky informácie potrebné pre 
chod ambulancie či kliniky,“ konštatuje Michal 
Drobný zo spoločnosti Continuity, ktorá stojí za 
týmto softvérom. Zubný lekár má kompletný 
lekársky záznam o svojom pacientovi, ktorý 
čaká na vyšetrenie. Má presne informácie 

o každom jednom úkone, predpísaných liekoch, 
použitých materiáloch, informácie o absolvo-
vaní prehliadky, alebo aj to či náhodou dnes 
nemá narodeniny. Súčasne je systém prepoje-
ný aj na správu skladového hospodárstva. Zub-
ná klinika či lekár presne vidí, aké má zásoby 
daného materiálu, či potrebuje niečo objednať 
a ktorý materiál  bol použitý pri výkone. 

Samotné objednávanie pacientov na konkrét-
ne termíny tiež prešlo významnými zmenami. 
Okrem klasického kalendára, v ktorom zubár vidí 

T

Aj na Slovensku existujú zubní 
lekári a kliniky, ktoré sa vyrovnajú 
v poskytovaní služieb západným 
krajinám. Ich tajomstvom je špeciálny 
slovenský softvér Dentis. Stojí za 
ním partia mladých slovenských 
programátorov, ktorí sa rozhodli 
priniesť do zubných ambulancií niečo 
nové a inovatívne.

Dentis
softvér pre zubných 
lekárov a kliniky 

www.dentis.sk

objednaných pacientov, softvér ponúka základné 
analýzy vyťaženosti lekára. Už sa tak nebude 
viac diať to, že jeden deň toho bude mať zubár 
veľa a nebude stíhať a iný deň naopak bude mať 
prázdnu čakáreň. Systém súčasne pomáha 
s efektívnou cenotvorbou úkonov. Vymedzí, ktoré 
prevádzkované úkony sa oplatia najviac, ktoré 
naopak stoja lekára veľa času, ale neprinášajú 
žiadny zisk. Výsledkom bude efektívne nastavená 
zubná ambulancia, ktorá bude šliapať ako hodin-
ky nielen z pohľadu lekára, ale aj pacienta. 
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Nikon Z7:
Najlepší z najlepších
Niektoré vianočné darčeky sú 
drahšie, ale o to vzácnejšie a tr-
vácnejšie. Ak máte v domácnosti 
nadšeného fotografa, tak verte, že 
kúpou nového Nikonu Z7 mu urobí-
te obrovskú radosť. Najlepšia bez-
zrkadlovka z produkcie japonskej 
spoločnosti ponúka plnoformátový 
obrazový snímač s automatickým 
zaostrovaním s fázovou detekciou 
v rovine obrazu a najnovší obrazový 
procesor EXPEED 6. Max. rozlíšenie 
je 45,7 Mpx a štandardný rozsah 
citlivosti ISO je 64 – 25 600. V spo-
jení so základným zoomovým ob-
jektívom Nikkor S 24-70 f/4 získate 
multifunkčný nástroj, ktorý dokáže 
zachytiť každý dôležitý okamih. Aj 
ako začínajúci fotograf dokážete 
vytvoriť profesionálnu fotku. Zák-
ladom je vysoké rozlíšenie, rýchle 
zaostrovanie a špičková obrazová 
kvalita. Ku kvalite obrazu ešte 
pridajte precízne spracované telo, 
ktoré je odolné voči nárazom, vode 
a prachu s výbornou ergonómiou. 

Victorinox Winter 
Magic Special Edition 
2019
Victorinox vyrobil pre tieto Vianoce 
špeciálny nôž – Winter Magic 
2019. Jeho farebné ladenie je 
čisto vianočné, motívom je sneh, 
stromy a vtáci. Je to nôž strednej 
veľkosti a obsahuje všetko pod-
statné pre muža – dva nožíky, 
otvárač na fľaše, nožnice, otvárač 
na konzervy, viacero skrutkovačov, 
háčik, šidlo, pinzetu a špendlík. 
Vyrobilo sa limitované množstvo 
12 000 kusov, práve sa dostávajú 
do predaja. Ak ho chcete darovať, 
poponáhľajte sa. 

To, že ide o ideálny vianočný 
darček, potvrdzuje aj exkluzívne 
balenie v priesvitnej darčekovej 
krabičke a magický prívesok.

GoPro Hero7 na vaše 
akčnejšie dni
Akčné video je obľúbená forma, 
ako si uchovať svoje športové 
zážitky. Kto to myslí s nakrúcaním 
takýchto videí vážnejšie, zistil, že 
na to mobil alebo bežná kame-
ra vhodné nie sú. Stabilizácia 
ako z gimbalu, avšak bez neho? 
Práve toto je silná stránka Hero7. 
Stabilné video za takmer každých 
podmienok. Prežije pády a pono-
riť sa s ňou môžete až do hĺbky 
desiatich metrov. Vo vode vám asi 
rozumieť nebude, ale nad vodou 
vás bude počuť a môžete kamere 
zadať niektorý zo 16 povelov. Na-
príklad týmto spôsobom fotogra-
fovať. Vďaka podpore HDR spravíte 
výborné fotky nech už je slnečný 
lúč kdekoľvek a výrobca rapídne 
vylepšenú kvalitu fotiek nazýva 
SuperPhoto. A dokonca môžete 
streamovať svoj šport priamo 
z mobilu. Tak čo, bude táto 4K@60 
fps kamera vhodná pre váš akčný 
šport? Ona to prežije. A čo vy? 
A navyše, teraz je v predaji za 
veľmi dobrú cenu

Tie najlepšie 
vianočné darčeky

Darček pre muža

Téma

Nechajte si 
poradiť

Cena
Nikon Z7 + Nikkor 24-70 f/4.0 - od 3100 €

Cena
GoPro Hero7 - 349,99 € 

Cena
Victorinox Winter Magic Special Edition 2019 - 56 €

Priblížil sa koniec roka, a to 
je čas, keď treba myslieť na 
vianočné darčeky. To býva 
občas problém a práve naše 
médium je tu na to, aby 
vám pomohlo. Pomôžete aj 
teraz, vybrali sme darčeky 
pre muža, ženu, deti, 
starých rodičov a aj do celej 
domácnosti. Na vás je už 
len vybrať si z tejto ponuky 
to správne. A nezabudnite 
aj na milé slovo, to poteší 
každého.
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Beats Solo3 Rose Gold 
- Štýlové bezdrôtové 
slúchadlá pre ženy 
So slúchadlami Beats Solo3 
Wireless môžete počúvať svoju 
obľúbenú hudbu ešte dlhšie ako 
doteraz. Až 40-hodinová výdrž 
batérie je priam ideálna na kaž-
dodenné používanie, pričom sa 
nemusíte báť, že sa vám tieto slú-
chadlá ľahko vybijú. Vďaka funkcii 
rýchleho nabíjania Fast Fuel už po 
piatich minútach získate ďalšie tri 
hodiny počúvania.

Polstrované náušníky sú 
nastaviteľné. Ponúkajú vysoký 
komfort, ktorý oceníte hlavne pri 
dlhodobom nosení. Ak vás doteraz 
pri cestovaní alebo oddychu rušili 
zvuky okolia, tak so slúchadlami 
Beats je tomu koniec. Spoľahlivo 
tlmia všetok neželaný ruch, aby 
ste si mohli vychutnať každý detail 
všetkých obľúbených skladieb.

Slúchadlá Solo3 Wireless 
jednoducho prepojíte so svojím 
smartfónom, takže je ich možné 
okamžite a jednoducho používať 
a užívať si tak kvalitný a vyvážený 
zvuk Beats slúchadiel, nech sa 
vyberiete kamkoľvek.

JBL Pulse 4 rozžiari 
párty
Toto je reproduktor, ktorý rozhod-
ne nemá obdobu. Už roky si drží 
vedúcu pozíciu v netradičnom 
vyhotovení a možnostiach. Na 
svojom valcovom tele má LED 
diódy, ktoré vytvárajú rôzne efekty 
pri počúvaní hudby. Zároveň je to 
dizajnové svietidlo. Cez mobilnú 
aplikáciu sa dá nastaviť veľká 
zásoba efektov na displej a je na 
vás, či chcete dynamický alebo 
upokojujúci efekt. Či chcete niečo 
do modra alebo sýty lávový efekt.

Nechýba mu krytie IPX7, čo 
znamená, že ani po páde do vody 
sa mu nič nestane. Je škoda 
nechávať ho len doma, keď si ho 
môžete zobrať so sebou na párty 
a oživiť si opekačku alebo výlety. 
Navrhnutý je tak, aby šíril zvuk 
v 360°, nemusíte si robiť starosti, 
ktorým smerom ho otočiť alebo 
ako ho položiť. Stačí pripojiť cez 
Bluetooth a pustiť muziku. Na jed-
no nabitie vydrží 12 hodín, a to je 
dosť času, aby ste neustále nemu-
seli myslieť na jeho nabíjanie.

Poriadne výkonný 
smartfón + hodinky
Pre muža to najlepšie. Ak má 
dosť veľké ruky a dokáže používať 
dotykové pero, tak z oblasti 
smartfónov to bude Samsung 
Galaxy Note 10+. Má výborný 
systém troch zadných kamier, 
poradí si aj s videom v 4K rozlíšení. 
Podstatné je tu dotykové pero, 
ktoré okrem písania na displej 
funguje aj ako diaľkové ovládanie. 
Dá sa s ním napr. spustiť fotenie, 
novinkou je možnosť zoomovania 
s perom a tiež je tu zameranie 
mikrofónov na konkrétny zdroj 
zvuku. Veľmi dobrý je aj systém 
DeX na prepojenie počítača 
a Galaxy Note10+. A k telefónu je 
dostupný aj celý rad príslušenstva 
vo forme puzdier. 

No a ak to má byť darček ako sa 
patrí, tak k tomu môžu byť aj nové 
hodinky Galaxy Watch Active2. 
Sledujú životný štýl, spánok, pohyb, 
stres a pod. Otočná luneta sa v tých-
to hodinkách vrátila a je teraz priamo 
na zaoblenom OLED displeji. Mužská 
verzia je so 44 mm priemerom, 
ženská so 40 mm. A existuje aj verzia 
s LTE pripojením. Viac v našom teste 
na inom mieste tohto vydania. 

Darček 
pre ženu

Cena
Galaxy Note10+ 512 GB - 1190 €
Galaxy Watch Active2
– 299 € (40 mm)
- 319 € (44 mm)

Cena
Beats Solo3 Rose Gold  - 219 €

Cena
JBL Pulse 4  - 229 €

NOVEMBER 2019 37

PREHĽAD



Téma

Hodinky Garmin 
vívomove Luxe
Tieto hybridné smart hodiny 
spájajú tradičný štýl analógových 
hodín so smart funkciami. Keď 
vám príde textová správa alebo 
iná notifi kácia, zobrazí sa priamo 
na vašom zápästí a stačí len 
prejsť prstom po displeji a reálne 
hodinové ručičky sa posunú, aby 
sa zobrazil skrytý displej. Je to 
fascinujúce. 

Vďaka funkciám, ktoré monito-
rujú vaše zdravie, máte prehľad 
o všetkom od stresu až po aktu-
álnu úroveň energetickej zásoby 
vášho tela. Svoj mobilný telefón 
a peňaženku pokojne nechajte 
doma, pretože s vívomove Luxe 
zaplatíte jednoducho svojím zá-
pästím vďaka Garmin Pay. Existujú 
v zlatom a striebornom vyhotovení 
s koženým alebo kovovým (Mila-
nese) remienkom. Viac o Garmin 
hodinkách v našom teste na inom 
mieste v tomto vydaní. 

Odolný reproduktor 
JBL JR POP
Poznáte deti, potrebujú zábavný, 
ale najmä odolný produkt. Výrobca 
tohto reproduktora nielenže na 
deti myslel, ale vytvoril pre ne 
špecializovaný reproduktor. A ako 
inak, každý z nich môže byť nako-
niec trochu iný. Do balenia pridal 
súpravu nálepiek s peknými Emoji 
obrázkami a písmenkami abecedy.

Reproduktor prežije pád do vody 
vďaka certifi kácii IPX7 a pogumo-
vané telo z neho robí vhodného 
kandidáta na odolnosť pri páde na 
zem. Kruhové telo má LED diódy, 
ktoré svietia rôznymi farebnými 
efektami. Prostredníctvom nich je 
vidieť nielen hlasitosť, ale aj pri-
pojenie cez Bluetooth. V každom 
prípade, s týmto reproduktorom 
máte istotu, že bude o zábavu 
postarané.

Huawei P30 Pro 
Mystic Blue
Aj ženy sú fanúšikmi kvalitných 
smartfónov a obvykle si potrpia 
najmä na kvalitný fotoaparát. Do 
pozornosti preto dávame Huawei 
P30 Pro v novej farbe Mystic Blue 
s operačným systémom Andro-
id 10. Tento telefón je špičkový 
fotomobil, ktorý patrí k najlepším 
zariadeniam na trhu. Ponúka 5× 
optický zoom a vynikajúce foto-
grafi e vo dne aj v noci.

P30 Pro obsahuje okrem hlav-
ného fotoaparátu a teleobjektívu 
aj ultraširokouhlý fotoaparát, ktorý 
využijete pri fotení krajiny alebo 
vždy, keď budete potrebovať vtes-
nať do snímky širší záber a viac 
objektov. P30 Pro je tiež expert na 
fotenie mesiaca a v kombinácii so 
statívom vám odfotí bezkonku-
renčnú fotku nočnej oblohy.

Telefón poteší elegantným 
a prémiovým dizajnom. Nová 
farebná verzia Mystic Blue kombi-
nuje dva odtiene modrej a pôsobí 
originálnym a neopozeraným 
dojmom. A jeho takmer 6,5-pal-
cový displej umožňuje pohodlné 
sledovanie videí, surfovanie po 
internete či prezeranie sociálnych 
sietí. 

Lego Mindstorms EV3
Stavebnica Mindstorms EV3 umož-
ňuje postaviť fungujúceho robota. 
Je k tomu aj aplikácia založená 
na ikonách, ktorá dokáže robotovi 
vdýchnuť dušu. Deti tak môžu 
vytvárať vlastného robota alebo 
využiť vopred pripravené možnosti. 
Na okamžité riešenie sa dá využiť 
aplikácia Robot Commander pre 
inteligentné zariadenia, alebo sa dá 
využiť infračervené diaľkové ovláda-
nie v dodávke. Navyše, deti sa môžu 
cez internet prihlásiť do skupiny 
a dostať sa do kontaktu s komuni-
tou fanúšikov Mindstorms. 

Základom robota je inteligentná 
kocka EV3 s procesorom ARM9, 
USB portom, Wi-Fi pripojením, 
čítačka Micro SD a 4 motorové 
porty. Súčasťou dodávky sú 3 
servomotory, snímač farieb, infra-
červený a dotykový snímač a viac 
ako 550 Lego Technic prvkov.

Cena
vivomove Luxe,
Leather – 499,99 €,
Milanese – 549,99 €

Cena
Huawei P30 Pro Mystic Blue - 849 €

Cena
Lego Mindstorms EV3 - 399,99 €

Cena
Odolný reproduktor JBL JR POP - 34,99 €

Cena
Nintendo Switch Lite  - 199 €

Cena
Honor Band 5 - 39 €

Darček pre deti

sietí. 
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Nintendo Switch Lite 
Switch Lite je nová verzia obľú-
benej konzoly Nintendo Switch. 
V porovnaní s pôvodnou verziou 
je určená iba na mobilné hranie, 
takže si ju môžete so sebou zobrať 
do autobusu, vlaku alebo sa hrať 
doma na gauči, keď je obsadený 
televízor.

Nintendo Switch Lite ponúka 
5,5-palcový LCD displej s rozlíše-
ním 1280 × 720 pixelov. Konzola je 
o niečo menšia a lepšie prenosná 
v porovnaní s pôvodným modelom 
a na jedno nabitie umožňuje 3 až 
7 hodín hrania. Na konzole Switch 
Lite si nezahráte všetky hry, 
ktoré sú dostupné pre štandard-
ný Switch, resp. si ich zahráte 
iba v prípade, že si dokúpite 
samostatný ovládač Joy-Con. 
V prípade modelu Switch Lite sú 
herné ovládače pevnou súčasťou 
konštrukcie. 

Hlavným lákadlom konzoly je 
bohatá knižnica hier. Pokiaľ si 
chcete zahrať špičkové AAA tituly 
na cestách, Nintento Switch Lite je 
aktuálne vaša najlepšia a praktic-
ky aj jediná voľba.

Honor Band 5 
Honor Band 5 je fi tness náramok 
s atraktívnym pomerom cena/vý-
kon. Ponúka neustále monitorova-
nie tepu a kvality spánku a takisto 
dokáže sledovať vašu aktivitu, 
cvičenie a zistiť okysličenie krvi. 
Zároveň umožňuje ovládať hudbu 
v pripojenom telefóne a funguje 
aj ako diaľková spúšť fotoaparátu 
v prípade smartfónov Huawei či 
Honor.

Honor Band 5 je ideálnym 
doplnkom k smartfónom značky 
Huawei a Honor, používať ho mô-
žete aj s iným Android telefónom 
či iPhonom. Budete si musieť 
stiahnuť aplikáciu Huawei Zdravie. 
Náramok má pekný dotykový 
AMOLED displej a výdrž na úrovni 
až dvoch týždňov. V reálnych pod-
mienkach a s aktívnym sledova-
ním aktivity a tepu však počítajte 
s týždňovou výdržou.

Honor Band 5 zobrazuje okrem 
údajov o aktivite aj aktuálny čas, 
takže môžete toto zariadenie vyu-
žívať aj ako náhradu za hodinky.

Darček
starých rodičov

Mobilný telefón 
pre starších s SOS 
tlačidlom
Mobilný telefón WINNER WG8 
v elegantnom červenom vyho-
tovení je vybavený 2-palcovým 
TFT displejom s rozlíšením 220 
× 176 pixelov. Telefón je vyba-
vený tlačidlovým ovládaním 
a ľahkým telom, vo výbave je FM 
rádio, budík, kalendár, hudobný 
prehrávač a kalkulačka. WIN-
NER WG8 je vybavený tlačidlom 
SOS, vďaka ktorému je možné 
odoslať v prípade núdze SMS 
správu na predvolené telefónne 
číslo. Súčasťou mobilného te-
lefónu je podpora GPRS, micro 
USB typ B a 3,5 mm jack pre 
slúchadlá. Dostupný je v čiernej 
a červenej farbe. 

Elektrický bicykel 
Liberty e-JASMINE 3 
SPD
Elektrický bicykel umožní pohybo-
vať sa pomerne rýchlo aj ľuďom, 
ktorí už vládzu o trochu menej. 
Možno hľadáte niečo pod 1000 eur 
a vhodné pre muža aj ženu. Presne 
to je e-JASMINE 3 SPD od fi rmy Li-
berty s 250 W elektrickým motorom 
integrovaným v prednom kolese. 
Akumulátor je zase v zadnom nosiči, 
má kapacitu 10,4 Ah (36 V) a na 
riadidlách LED displej s možnosťou 
nastavenia jedného z troch stupňov 
podpory. Kolesá majú priemer 
19 palcov. V závislosti od terénu, 
hmotnosti jazdca a zvoleného 
stupňa podpory je dojazd 30 až 50 
km na jedno nabitie. Na výber sú 
viaceré farebné varianty, vpredu je 
košík na nákup. Doplnková funkcia 
Start-Up Assistant umožňuje pohyb 
do 6 km/h aj bez otáčania pedálmi. 
Predné a zadné svetlo je samozrej-
mosťou. Spodná rúra je spevnená 
a bicykel bude dlho slúžiť. 

Apple iPad 2018/2019
Učiť starých rodičov na nové 
technológie môže byť niekedy 
veľká výzva, avšak iPad pova-
žujeme za zariadenie, ktoré má 
veľký potenciál, aby túto úlohu 
zvládlo. Ponúka dostatočne veľkú 
obrazovku, má intuitívne ovládanie 
a dokáže nahradiť aj počítač.

Pre potreby starých rodičov 
bude bohato postačovať lacný 
iPad v cene okolo 300 eur – buď 
model na rok 2019 alebo minulo-

ky aj jediná voľba.

ročná verzia, pokiaľ ju ešte nájdete 
niekde vo výpredaji. iPad ponúka 
dobrú výdrž batérie a predstavuje 
prístroj, ktorý môžu starí rodičia 
použiť na vyhľadávanie informácií 
na internete, sledovanie videí či na 
komunikáciu s rodinou cez Skype 
alebo inú službu. A pokiaľ sa s iPa-
dom skamarátia, určite sa stane 
obľúbeným spoločníkom pri čítaní 
správ zo Slovenska a sveta či 
pomocníkom v kuchyni pri hľadaní 
nových receptov a inšpirácií. 

Cena
Apple iPad 2018/2019 - 349 €

Cena
Liberty e-JASMINE 3 SPD - 909 € 

Telefón Nokia 220 4G 
pre starých rodičov
Na volania, ale aj trochu inter-
netovania naozaj nie je potrebný 
smartfón. Starší ľudia nepotrebujú 
inštalovať desiatky aplikácií, hľada-
jú totiž niečo iné. To dostanú práve 
v tejto Nokii a navyše je pripravená 
na 4G siete vrátane podpory VoLTE, 
teda určite nejde o hlúpy telefón.

Má klasické ovládanie cez 
tlačidlá a do výbavy dostal aj dobrý 
fotoaparát. Ideálny na príležitostné 
fotky. Má farebný displej, internetový 
prehliadač Opera Mini, Facebook, 

FM rádio a zopár hier. Nič netreba 
inštalovať navyše, všetko sa 
dá používať ihneď. FM rádio sa 
dá používať aj bez pripojených 
slúchadiel. Oceníte polykarbonátové 
telo, takže zvládne aj horšie 
zaobchádzanie a nejaké tie pády. Po 
odolnosti a jednoduchosti ovládania 
je tu ešte ďalšia vlastnosť. Tou je 
výdrž až 27 dní v pohotovostnom 
režime a viac ako 6 hodín 
telefonovania. Kto by chcel, existuje 
aj model vo verzii na dve SIM karty.

Cena
WINNER WG8 - 37,90 €

Cena
Telefón Nokia 220 4G  - 40 €
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Cena
JBL BAR 5.1- 749 €
počas Black Friday za 539 €

Cena
iRobot Roomba s9+ - 1499 €
Braava jet m6 - 599 €

Cena
Synology DiskStation DS120j
- 86 €

Cena
Canon SELPHY CP-1300 - 118 eur

Šikovná a prenosná 
fototlačiareň Canon 
SELPHY
Fototlačiareň Canon SELPHY 
CP1300 umožňuje vytlačiť fotky 
a spomienky z Vianoc priamo pri 
vianočnom stromčeku. Nemusíte 
chodiť do fotolabu, ale všetko si 
urobíte sami doma podľa vašich 
predstáv a okamžite. Canon 
SELPHY CP1300 umožňuje tlačiť 
bezdrôtovo alebo pri prepojení 
káblom. Bezdrôtovo sa dá tlačiť 
s využitím Wi-Fi alebo Apple 
AirPrint. Tlačiť môžete priamo zo 
smartfónu, cez mobilnú aplikáciu 
Canon PRINT. Tlačiť sa dá aj z SD 
karty alebo USB kľúča. 

Fotky sa tlačia termosublimač-
nou technológiou po jednotlivých 
farebných vrstvách. Najprv je to žltá 
vrstva, potom fi alová (magenta) 
a následne azúrová (cyan). Z každej 
farby sa dá vytlačiť až 256 odtieňov. 
Na záver sa ešte vytlačí vrstva 
ochranného laku a fotka tak ihneď 
po ukončení tlače odoláva vlhkým 
prstom alebo aj kvapkám vody. 

Navyše teraz môžete využiť 
špeciálnu vianočnú akciu. Pri 
kúpe tlačiarne Canon SELPHY 
CP1300 získate zadarmo celý kit 
– fotopapier spolu náplňami alebo 
pri kúpe fotoaparátu Canon EOS 
RP získate zadarmo celú tlačiareň 
Canon SELPHY CP1300. Akcia platí 
pri nákupe cez www.faxcopypro.sk, 
pričom stačí do políčka špeciálny 
kód uviesť: TOUCHIT.

iRobot Roomba s9+ 
a Braava jet m6
Akých inteligentných pomocníkov 
si dopriať do domácnosti? Výbor-
nou voľbou sú robotický vysávač 
Roomba s9+ a robotický mop 
Braava jet m6. Prvý menovaný vy-
užíva nový dizajn v tvare písmena 
D, vďaka ktorému lepšie vyčistí 
všetky kúty. Výrobca tiež zdoko-
nalil proces vysávania, takže Ro-
omba s9+ vyčistí vašu domácnosť 
ešte dôkladnejšie. A po skončení 
upratovania sa sama vyprázdni do 
odpadového koša, ktorý je zabu-
dovaný do nabíjacej stanice. My 
sme tento kôš nemuseli vymeniť 
ani po 1,5 mesiaci pravidelného 
vysávania.

Vhodným doplnkom k vysávaču 
je robotický mop Braava jet m6. 
Ten využíva technológiu inteli-
gentného mapovania domácnosti 
a rovnako ako Roomba s9+ sa 
naučí vašu domácnosť naspamäť – 
následne ju bude vedieť rozdeliť do 
jednotlivých miestností a zefektívni 
proces mopovania. Funguje to 
skvelo, čo potvrdilo aj naše tes-
tovanie. A oba pomocníci dokážu 
navzájom spolupracovať, takže 
mop začne čistiť hneď po tom, ako 
vysávač dokončí svoju šichtu. 

Domáce kino v JBL 
BAR 5.1
Poriadne audio je, raz darmo, 
poriadne audio. Keď chcete silné 
ozvučenie do obývačky, potrebujete 
soundbar, ale aj s bezdrôtovým 
subwooferom. JBL BAR 5.1 je 
presne takýto model, ktorý nie 
je limitovaný len na doplnok k TV 
a na sledovanie fi lmov. S takouto 
zostavou ozvučíte svoju hernú kon-
zolu, ale aj hudobné koncerty u vás 
doma. Výkon zostavy je až 510 W.

Špecialitou sú dva satelity, ktoré 
sa dajú od hlavného soundbaru 
odpojiť a fungujú bezdrôtovo na 
vlastnú batériu a tým vytvoríte 
skutočné domáce kino. Vy si 
určíte, akú formu bude mať váš 
priestorový zážitok. Koncept, ktorý 
šetrí miesto a dáva voľnosť v tom, 
ako chcete smerovať svoj zvuk. 
Nechýba podpora technológií Dol-
by Digital, Dolby Pro Logic II a DTS. 
Funkcia JBL SoundShift umožní 
okamžité prepínanie medzi zvu-
kom z TV a zvukom z mobilu alebo 
tabletu. Výborná vec na streamo-
vanie hudby z vašich domácich 
zariadení.

Dáta pod kontrolou
Synology DiskStation DS120j 
predstavuje riešenie centralizo-
vaného úložiska, ktoré umožňuje 
zdieľať rodinné fotografi e a videá 
do všetkých zariadení v domácnos-
ti, a to vrátane počítačov a mobil-
ných telefónov. Dosahuje rýchlosť 
sekvenčného čítania 112 MB/s, 
pri plnej prevádzke spotrebuje len 
9,81 W elektrickej energie. Mobilné 
aplikácie Synology (DS Audio, DS 
Photo, DS Video) sú navrhnuté tak, 
aby zaisťovali rýchly a bezpečný 
prístup k dátam bez ohľadu na to, 
kde sa práve nachádzate. 

Využiť môžete aj komplexné rie-
šenie zálohovania viacerých verzií 
dokumentov, a to je výhoda napr. 
pri škodlivých útokoch na báze 
ransomware. Softvérová výbava 
Synology vám sprostredkuje ľahký 
prístup k multimediálnym či pra-
covným súborom na NAS serveri 
na diaľku cez internet a z ľubo-
voľného zariadenia. Spolupracuje 
aj s Mac počítačmi a podporuje 
funkciu TimeMachine. Kapacitu 
disku v tomto serveri si volíte pri 
jeho nákupe. 

Darček do celej 
domácnosti

Cena
JBL BAR 5.1- 749 €
počas Black Friday za 539 €

kúpe tlačiarne Canon SELPHY kúpe tlačiarne Canon SELPHY 
CP1300 získate zadarmo celý kit CP1300 získate zadarmo celý kit CP1300 získate zadarmo celý kit 
– fotopapier spolu náplňami alebo – fotopapier spolu náplňami alebo – fotopapier spolu náplňami alebo 
pri kúpe fotoaparátu Canon EOS pri kúpe fotoaparátu Canon EOS 
RP získate zadarmo celú tlačiareň RP získate zadarmo celú tlačiareň 
Canon SELPHY CP1300. Akcia platí Canon SELPHY CP1300. Akcia platí 
pri nákupe cez www.faxcopypro.sk, pri nákupe cez www.faxcopypro.sk, 
pričom stačí do políčka špeciálny pričom stačí do políčka špeciálny 
kód uviesť: TOUCHIT TOUCHIT.
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Televízor
ako tradičná 
súčasť Vianoc

Téma

Televízory patria medzi najčastejšie 
veci, ktoré sa kupujú do rodiny na 
konci roka. Preto sme pripravili test 
noviniek z oblasti televízorov, ktoré sa 
objavili na slovenskom trhu.

edzi všeobecné vlastnosti týchto 
zariadení sa už dostala podpora 
Wi-Fi pripojenia, DVB-T, DVB-C 

a DVB-S tuner ako aj množstvo HDMI a USB 
portov. Rovnako, každý z testovaných tele-
vízorov už má systém Smart TV s viacerými 
aplikáciami a na diaľkové ovládanie sa už 
dostalo špeciálne tlačidlo pre Netfl ix. V teste 
máme aj skutočné špeciality.

Panasonic GZ2000 

Pre vyznávačov kvality obrazu 
a zvuku
Toto je v podstate referenčný 
televízor postavený na OLED 
technológii a prispôsobený presne 
na premietanie hollywoodskych 
fi lmov. Jeho základom je procesor 
HCX PRO, súčasne kombinuje 
HDR10 +, Dolby Vision a HLG 
Photo. Vo výbave má repro-
duktory netradične smerujúce 
nahor a podporuje normu Dolby 
Atmos. Zvuková časť bola pritom 
spracovaná spolu so špecialistami 
Technics s využitím technológie 
Jeno Engine.

Rozlíšenie obrazu je 4K a ten 
je farebne verný originálu. Voči 
predchádzajúcim televízorom 
Panasonic dosahuje GZ2000 
výrazne vyšší jas. Televízor podpo-
ruje aj hlasové ovládanie a dá sa 
zapojiť do systému inteligentnej 
domácnosti.

Predáva sa v uhlopriečkach 65 
a 55 palcov. Na naladení OLED dis-
pleja sa podieľali špičkoví svetoví 
technici. Vylepšenia sa týkajú jasu 

a kontrastu a najlepšie výsledky 
sme dosiahli pri fi lmoch s HDR 
formátom. Panasonic GZ2000 si 
výborne poradí aj so zložitými scé-
nami pri rýchlych zmenách jasu 
a kontrastu. To je typické pre akč-
né fi lmy alebo športové prenosy. 
Posilnená je kresba v najtmavších 
hodnotách RGB spektra. Televízor 
sa dá aj používateľsky kalibrovať. 

Zvuk je tu samostatná kategó-
ria. Tým, že má 2 × 20 W repro-
duktory orientované do stropu, 
dostáva zvuk priestorový charak-
ter. Vpredu je ešte ďalší stredový 
20 W reproduktor + je tu klasická 
výbava štyroch trojpásmových 
reproduktorov. Dolby Atmos 
potom vyplní celý priestor a verne 
kopíruje dej na obrazovke. Vy-
chutnáte si hlasy, efekty, výbuchy, 
koncerty, a to všetko znie priesto-
rovo aj bez externého soundbaru. 
Prekvapili nás basy, ktoré dokázal 
produkovať taký tenký televízor. 
Už pri inštalácii televízora pritom 
určujete, ako je televízor umiest-
nený v miestnosti a podľa toho sa 
prispôsobí aj šírenie zvuku. Plný 
zvukový výkon televízora je 140 W 

PANASONIC GZ2000 DOBRE 
ZAPADNE DO ŠTÝLOVEJ 

OBÝVAČKY

HLAVNÁ OBRAZOVKA JE 
JEDNODUCHÁ A DÁ SA 

PRISPÔSOBIŤ

APLIKAČNÁ VÝBAVA ODPOVEDÁ 
SÚČASNÝM POŽIADAVKÁM

Testovali sme

a súčasťou zvukového systému sú 
aj 4 pasívne membrány. 

Vylepšený bol aj systém My 
Home Screen 4.0, pričom používa-
teľské prostredie sa dá prispôso-
biť podľa vlastných predstáv. My 
sme zmenili úvodnú obrazovku, 
pridali sme sem Netfl ix a YouTube 
a vypustili Amazon.

Panasonic GZ2000 bol zatiaľ 
najlepším televízorom v našej 
redakcii, ale je to vyvážené jeho 
vysokou cenou. 
ZAPOŽIČAL: PANASONIC

Cena
65-palcová verzia – 3 849 €
55-palcová verzia - 2 889 €

PREHĽAD

ONDREJ MACKO

M
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PREHĽAD

Philips OLED 804 

Najlepší pomer výkon/cena
Televízory so značkou Philips vyrába 
spoločnosť TP Vision a veľmi dobre 
vie, čo dnes ľudia očakávajú od 
televízora. Výborný obraz, možnosť 
prezerania nelineárnej televízie plus 
YouTube, a to všetko za dostupnú 
cenu. To presne je aj sústredené do 
televízora Philips OLED 804. 

Ide o televízor s OLED panelom 
a technologicky je založený na 
operačnom systéme Android 9.0. 
Jeho výnimočnosťou je Ambi-
light – trojstranové podsvietenie, 
ktoré virtuálne rozširuje veľkosť 
displeja. S funkciou Ambilight vás 
fi lmy a hry zaujmú viac. Nastaviť 
si ho môžete napr. tak, že hudbu 
bude sprevádzať svetelná šou. 
Pri ďalšom nastavení LED diódy 
okolo okrajov televízora odrážajú 
farby na obrazovke na steny a do 
miestnosti podľa toho, ako sa 
mení obraz.

V prípade modelu 804 je k dis-
pozícii podpora zvuku a formátov 
videa od spoločnosti Dolby a tiež 
HDR 10. Nám sa páčil kontrast, 
jas a tiež farby, ktoré dosť dobre 

odrážajú zámery tvorcu fi lmu, 
ale tiež priestorný a hlboký zvuk. 
Základom kvalitného obrazu 
je OLED panel a spracovanie 
obrazu 4-jadrovým procesorom 
P5. Ocenili sme predovšetkým 
prvotriednu čiernu. Hudobnú časť 
má na starosti systém 2 × 10 W 
reproduktorov + 30 W subwoofer. 
Zvuk je naozaj veľmi dobrý na 
televízor v tejto cene.

Vďaka Androidu 9.0 sa veľmi 
ľahko nastaví tento televízor po 
spárovaním s mobilom. Získate 
tak napr. cez mobil aktivovanú 
aplikáciu Netfl ix alebo YouTube. 
V podstate nemusíte zadávať 
žiadne prístupové heslá, všetko 
sa prenesie z mobilu. Používanie 
Philips Smart TV je potešením, 
využiť sa dá aj hlasové ovládanie 
cez Google Asisstant.

Zaujímavosťou je diaľkové ovlá-
danie, ktoré má na opačnej strane 
Qwerty klávesnicu. To využijete 
napr. pri zadávaní adresy webovej 
stránky alebo pri vyhľadaní fi lmu 
či videa na Netfl ix alebo YouTube. 
Diaľkové ovládanie má tiež rýchle 
klávesy pre Netfl ix a Rakuten TV. 
ZAPOŽIČAL: TP VISION/PHILIPS

PHILIPS OLED 804 S BOHATOU 
ZBIERKOU APLIKAČNEJ VÝBAVY

TAKÉTO SÚ MOŽNOSTI NASTAVE-
NIA SYSTÉMU AMBILIGHT

NA PHILIPS OLED 804 SI S VÝHODOU 
POZRIETE FILMY Z NETFLIXU

NAJZAUJÍMAVEJŠIE 
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE 
AJ S QWERTY 
KLÁVESNICOU

Cena
65-palcová verzia – 2 299 € 
55-palcová verzia – 1 399 €
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Téma

Samsung Th e Frame 
TV

Pre ľudí s umeleckým cítením
Samsung sa rozhodol zmeniť to, 
že televízor sledujeme len 4 hodi-
ny počas bežného dňa a 20 hodín 
nám v podstate prekáža. The 
Frame TV je totiž televízor, ktorý 
sa dokáže zmeniť na umelecký 
obraz. A niečo pritom ušetrí aj na 
elektrickej energii. 

V zásade je The Frame výborný 
televízor na sledovanie televízne-
ho vysielania. Má vlastnosti ako 
najlepšie QLED televízory, obraz je 
dosť dobrý aj zo širších uhlov. Vyu-
žiť môžete systém Smart TV, teda 
aplikácie ako je napr. YouTube, 
Netfl ix, HBO Go a pod. Je to QLED 
televízor s rozlíšením 4K, 100 % 
pokrytím farebného priestoru 
a vysokou úrovňou kontrastu. 

Najzaujímavejšia je práve časť 
s umeleckým obrazom. Pritom 
prepnete napr. pomocou diaľko-
vého ovládania televízor do tohto 
režimu a zobrazia sa umelecké 
obrazy. Zadarmo je na výber len 
niekoľko obrazov, ale keď si zapla-
títe, dostanete sa ku skutočným 
skvostom. Samsung nedávno 
nadviazal partnerstvo so štátnym 
múzeom Ermitáž v Petrohrade. Do 
mája 2020 predstaví integrova-
ný Obchod s umením 52 nových 
umeleckých diel. Poplatok je 5,99 
eura mesačne (prvý mesiac je 

   Verdikt
Tak, toto bola naozaj zaujímavá zbierka tele-
vízorov. Ak vám môžeme odporučiť, plánujte 
si televízor zavesiť na stenu. Sledovanie 
takto umiestneného televízora poskytuje 
oveľa silnejší zážitok a každý z testovaných 
televízorov takéto umiestnenie podporuje. 
Panasonic GZ2000 je televízor z inej 
dimenzie. Je to profesionálne a drahé 
riešenie, ktoré prinesie zatiaľ nevídaný 
zážitok z obrazu a zvuku. Podaril sa aj 
po dizajnovej stránke, čo je na japonskú 
značku veľmi potešujúce. 
Philips OLED 804 zaujme predovšetkým 
kvalitou obrazu rozšíreného pomocou systé-
mu Ambilight. My oceňujeme aj rozumne vo-
lenú cenu a celkové vyhotovenie televízora.
Samsung The Frame TV je špecialita pre 
ľudí, ktorí majú radi umenie alebo chcú mať 
doma niečo fakt nevídané. My sme si po-
mocou neho našli cestu k umeniu a ocenili 
sme jednoduchosť pripevnenia rámov. 

zadarmo) a takto si už dnes vybe-
riete spomedzi 1200 diel známych 
maliarov a fotografov (Cézanne, 
Rubens, Monet, Van Gogh). 

Zobrazenie umeleckého diela 
je veľmi verné. Nastaviť si môžete 
farebné ladenie obrazu alebo 
farbu pozadia. V tomto režime sa 
sníma vonkajšie osvetlenie a svie-
tivosť televízora sa upravuje tak, 
aby to pôsobilo verne. Pri úplnej 
tme televízor zhasne celkom. Tiež 
je tu snímač pohybu, pokiaľ sa 
v miestnosti nikto nenachádza, 
vypne sa tiež. 

My sme v redakcii testovali 
43-palcové vyhotovenie, ešte 
existuje 49-, 55- a 65-palcové vy-
hotovenie. Pri prevádzke v režime 
televízor bola elektrická spotreba 
75 W, v režime umeleckého obrazu 
bola spotreba v šere 33 W. Pri 
vypnutí displeja klesla na 0,3 W. 

Televízor The Frame sa dá nain-
štalovať rôznymi spôsobmi, napr. 
do držiaka v štýle maliarskeho 
stojana, alebo je možné ho pripev-
niť priamo na stenu. Výhodou je 
„neviditeľné“ pripojenie pomocou 
connect boxu.

Televízor v balení prichádza bez 
rámu, ale v akcii do konca roka 
dostanete ku každému Frame 
televízoru jeden rám podľa vlast-
ného výberu zadarmo. Rám sa pri-
pája k televízoru veľmi jednoducho 
pomocou magnetov.
ZAPOŽIČAL: SAMSUNG

ZOBRAZENIE 
KLASICKÉHO VYSIELANIA 
NA THE FRAME TV

TAKTO SI VYBERÁTE UMELECKÉ 
DIELA V OBCHODE S UMENÍM

THE FRAME NA MALIARSKOM STOJANE 
A S UMELECKÝM DIELOM

RÁM TELEVÍZORA SI MÔŽETE PRESNE 
PRISPÔSOBIŤ OBÝVAČKE

Cena
43-palcová verzia – 999 €
49-palcová verzia – 1 199 €
55-palcová verzia – 1 399 €
65-palcová verzia – 1799 €
Doplnkový rám – 129 €

44 NOVEMBER 2019



www.hyundai.sk                  HyundaiSlovensko

Vybrať si Tucson 
je teraz SMART.

Kombinovaná spotreba: 5,5 – 9,0 l/100 km, emisie CO2: 145 – 204 g/km. Foto je ilustračné. 
Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá 
Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi 

podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.

ReFresh paušál už od

217 €/mesiac

Za každým šťastím je kus roboty. Preto je tu Tucson v edícii SMART!
Cesta do práce, nákupy, príchod na večeru včas. My vieme, že za šťastím je kus tvrdej práce. Preto vám prinášame obľúbený Tucson vo výhodnej 
edícii Smart s bezkľúčovým vstupom a štartovaním, 7-palcovým multimediálnym displejom, bezdrôtovým nabíjaním smartfónu aj zadnou parkovacou 
kamerou. To všetko už od 20 390 € alebo s kompletným poistením od 217 € mesačne pri novom financovaní cez ReFresh paušál. Ak hľadáte viac emócií, 
Tucson v športovej výbave N Line môže byť váš od 26 740 € alebo s ReFresh paušálom už od 281 € mesačne. A nechýbajú ani 5-ročná záruka bez 
obmedzenia počtu najazdených kilometrov a zimné pneumatiky za výhodnú cenu.

Viac o ponuke Hyundai Tucson a o ReFresh paušále na www.hyundai.sk.



NÁDOBA NA MLIEKO SA 
VYČISTÍ ZA 15 SEKÚND

FILTER AQUACLEAN JE VLOŽENÝ 
V ZÁSOBNÍKU NA VODU

však v prípade auto-
matického kávovaru 
LatteGo série 3200. 

Testovali sme ho dlhodobo a pri-
nášame naše skúsenosti s ním. 
Ten pripraví zamatovo hebkú 
mliečnu penu vďaka špeciálnemu 
riešeniu s najrýchlejším čistením 
na trhu. Jeho unikátny mliečny 
systém LatteGo mieša mlieko, 
paru a vzduch v optimálnom 
pomere a vzniknutú krémovú penu 
so správnou teplotou naleje do 
šálky tak opatrne, že ju nebude-
te musieť stierať ani z linky ani 
zo seba. Navyše použitý systém 
LatteGo sa úplne jednoducho čistí, 
nie sú tu žiadne rúrky a stačí na to 
len tečúca voda.

Lahodné kávové 
špeciality
LatteGo série 3200 pripraví 5 rôz-
nych kávových špecialít, a to stla-
čením jediného tlačidla. Kávovar 
tak pripraví Espresso, Cappuccino, 
čiernu kávu, Latte Mac-
chiato a Americano. 
Stačí si len vybrať. 
Všetky tieto nápoje 
(vrátane tých 
mliečnych) naozaj 
pripravíte len 
stlačením jedného 
tlačidla. Okrem ká-
vových nápojov si však 
môžete pripraviť aj horúcu 
vodu a čistú mliečnu penu napr. 
pre kakao. Kávovar si tiež hravo 
poradí s mletou kávou.

Philips LatteGo 3200 vám 
umožní doladiť si každú šálku 
podľa vašej chuti. V rámci nasta-
venia si môžete uberať či pridávať 
objem nápoja, jeho kávovú silu 
alebo objem mliečnej peny. Naraz 
môžete pripraviť aj dve šálky kávy. 

Intuitívne dotykové 
ovládanie
Systém ovládania je prehľadný 
s dotykovými tlačidlami a pod-
svietením vybranej funkcie. Jed-
noducho si upravte silu, množstvo 
vody či mlieka pomocou ponuky 
My Coff ee Choice. Vždy máte na 
výber z troch rôznych nastavení.

Aj bez odstraňovania 
vodného kameňa
Vďaka fi ltru AquaClean pripravíte 
až 5000 šálok kávy bez odstra-
ňovania vodného kameňa. Voda 
bude pritom dokonale čistá. Na 
to, aby ste takýto počet šálok bez 
odstraňovania vodného kameňa 

dosiahli, je potrebné na 
požiadanie prístroja 

meniť fi lter AquaClean. 
Pred inštaláciou kávovaru 

sa ešte pomocou dodávaneho pa-
pierika zmeria tvrdosť vody a táto 
hodnota sa zadáva do kávovaru. 

Kávovar sa po každej príprave 
kávy automaticky prepláchne. 
Vodný fi lter AquaClean sa priebež-
ne stará o kvalitu vody. 

Keramický mlynček
Keramika sa na rozdiel od iných 
materiálov pri mletí kávy nepre-
hrieva a postará sa tak o to, aby 
zostala zachovaná plná aróma 
a chuť kávových zŕn. Vďaka tesne-
niu si zrná uchovávajú v zásob-
níku kávy dlhšie svoju čerstvosť 
a arómu počas uskladnenia. 

Vďaka extrémne pevným 
a presným keramickým mlynče-
kom pripraví tento kávovar najme-

nej 20 000 šálok. Samozrejmos-
ťou je pritom možnosť nastavenia 
hrubosti mletia (v 12 krokoch). 
Do každej šálky vám kávovar sám 
namelie čerstvú kávu priamo 
z kávových zŕn. Presnejšie pove-
dané, namelú ju extrémne odolné 
a presné keramické mlynčeky. 

Čistenie
Systém na mlieko sa skladá len 
z dvoch plastových častí. Nenájde-
te v ňom žiadne trubičky ani iné 
skryté časti kvôli ktorým môže byť 
čistenie okruhu mlieka hocikedy 
poriadny oriešok. LatteGo po po-
užití jednoducho rozložíte a pre-
pláchnete pod tečúcou vodou. 
Ako sme si vyskúšali, jeho čistenie 
zaberie asi 15 sekúnd pod vodo-
vodom. Navyše sa táto nádobka 
dá umývať aj v umývačke riadu. Aj 
celú naparovaciu jednotku sami 
v pohodlí domova ľahko vyberiete 
a jednoducho opláchnete vodou. 
Nemusíte vyhľadávať žiadny servis 
alebo prístroj niekam voziť. Všetko 
rýchlo, ľahko a so zaistením maxi-
málnej hygieny.

Na záver pár technických údajov. 
Hmotnosť LatteGo 3200 je 8 kg, 
objem nádoby na vodu je 1,8 litra. 
Nádoba na mlieko má objem 0,26 
litra. Do zásobníka dáte 275 gra-
mov kávových zŕn, elektrický príkon 
je 1450 W. Počas prevádzky vyvinie 
kávovar tlak 15 barov. Teplota 
vody je v rozmedzí 90 až 98 °C. Ku 
kávovaru dostanete odmerku na 
mletú kávu a tubu vazelíny. Vybrať 
si môžete medzi čiernou a strie-
bornou farbou. Kávovar sa dá vrátiť 
do 60 dní od jeho nákupu. 
Zapožičal: Philips

Dobrá káva je základom príjemnej 
atmosféry doma i v práci. A hlavne ľudia 
z oblasti IT si svoj život bez dobrej kávy 
nevedia predstaviť. Niektorí majú radi 
mliečnu kávu a tam býva často problém 
s nádobkou na mlieko. 

pôžitok z kávy a mlieka

NIE

Téma

Philips LatteGo séria 3200

Cena
Philips LatteGo séria 3200 – 549 €

T E S T

ONDREJ MACKO

LATTEGO 3200 
PRIPRAVÍ 5 
DRUHOV NÁPOJOV
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„Holenie 
s Philips S9000 je 
príjemné na dotyk 
s pokožkou“

Advertoriál

aximálne šetrný* po-
mocník na každodenné 
používanie je známy 

svojou dôkladnosťou podobne ako 
pri holení žiletkami. Preto mu ne-
robí problém oholiť každý chĺpok 
čo najtesnejšie aj pri týždňovom 
strnisku. Jeho najsilnejšou zbra-
ňou sú NanoTech čepele s mimo-
riadne ostrými a pevnými okrajmi, 
ktoré sú zosilnené nanočasticami. 
Revolučnou je aj holiaca hlava 
SkinComfort, ktorej krúžky sú 
pokryté kovovými pigmentmi. Tie 
umožňujú hladký sklz po pokožke 
vďaka zníženiu trenia.

Philips 
S9000 
Prestige
je mimoriad-
ne prepracovaný 
holiaci strojček, ktorý je obohatený 
o veľké množstvo technických 
vymožeností. Kontrolu hustoty 
chĺpkov až 15-krát za sekundu 
zabezpečí senzor, vďaka čomu 
môžete počítať s automatickým 
prispôsobením vašim chĺpkom. 
Vyberte si jedno z troch nastavení 
a nedajte šancu ani hustej brade. 
Bez problémov tak oholíte aj týž-
dňové strnisko. O dlhodobé použi-
tie sa postará bezdrôtová nabíjacia 
podložka Qi, vďaka ktorej môžete 
nabíjať vysokokvalitnú lítiovo-ióno-
vú batériu či iné zariadenia kompa-
tibilné s technológiou Qi. 

Holenie nikdy nebolo také ľahké, 
ako ho dokážete vykonať v kaž-
dom okamihu vďaka holiacemu 
strojčeku Philips S9000 Prestige. 
Presvedčte sa o tom, že mo-
mentálne nemá vo svojej cenovej 
kategórii žiadnu konkurenciu. 

72 čepelí dokáže vďaka trom 
režimom holenia vykonať 

až 150 000 rezov za mi-
nútu, čo umožní hladko 
a precízne bojovať aj 
proti niekoľkodňové-
mu zarasteniu tváre. 
Strojček poteší aj 

milovníkov kvalitne 
upravenej brady, o ktorej 

neodolateľný výzor sa po-
stará nadstavec vhodný práve 

pre tento moderný a trendy do-
plnok tváre. Aby ste sa nemuseli 
báť o bezpečnosť vášho nového 
pomocníka, v balení nájdete aj lu-
xusné pevné puzdro, ktoré ochráni 
strojček, príslušenstvo či nabíjaciu 
podložku. Bonusom je čistiaca 
kefa SmartClick, ktorá hĺbkovo 
vyčistí vašu tvár.

www.philips.sk/s9000prestige

*756 hodnotení od 7 holičov, 
z ktorých každý testoval strojček 
na 108 spotrebiteľoch v Nemecku

Ak vás už prestali baviť 
kompromisy a rozhodli ste sa 
pre špičkové holenie, máme 
pre vás tip na niečo veľmi 
aktuálne. Vychutnajte si pri 
holení pocit mimoriadne 
hladkého kĺzania po pokožke. 
Holiaci strojček Philips S9000 
Prestige sa momentálne 
pýši postavením najlepšieho 
pomocníka na dokonalé 
odstránenie fúzov na 
slovenskom trhu.

s maximálnym 
komfortom 
pri holení až 
7-dňovej brady 
a fúzov

M

Dokonalé oholenie 

HOLIACI STROJČEK PHILPS 
S9000 JE NAVRHNUTÝ
NA EGONOMICKÉ DRŽANIE

SÚČASŤOU 
DODÁVKY JE AJ 
BEZDRÔTOVÁ 
NABÍJAČKA

UMÝVANIE POD 
TEČÚCOU VODOU JE 
NAJEFEKTÍVNEJŠIE

Viac na:
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Vyberáme 
inteligentné 

a fi tness 
hodinky pod 

stromček 

Téma

Potrebujete tip na vianočný darček pre fanúšika 
technológií, ktorý má doma smartfón aj tablet? 
Mohli by ho potešiť inteligentné hodinky. Tie pred-
stavujú vhodný doplnok k smartfónu a teoreticky 
ho môžu motivovať k väčšej aktivite.

ASUS VivoWatch BP

Inteligentné hodinky ASUS VivoWatch BP boli 
predstavené pred vyše rokom, na trh prichádza-
jú až teraz – v momente, keď ASUS predstavil 
ich druhú generáciu, model VivoWatch SP.
ASUS VivoWatch BP majú atypický dizajn, ktorý 
je síce účelný, avšak pravdepodobne bude 
budiť pozornosť. Niekto sa vás možno aj spýta, 
či si pomocou nich môžete privolať KITT-a ako 
David Hasselhoff  v seriáli Knight Rider. Vtipy 
bokom, faktom je, že VivoWatch BP boli prvé 
inteligentné hodinky s meraním krvného tlaku 
a EKG. Senzor na meranie tlaku je umiestne-
ný vedľa displeja, čo sa podpisuje pod väčšie 
rozmery samotných hodiniek.
Hodinky od ASUS-u majú vždy zapnutý re-
fl exívny LCD displej, ktorý umožňuje výbornú 
čitateľnosť na priamom slnku. Displej zároveň 
obsahuje podsvietenie pre lepšiu viditeľnosť 
v tmavom prostredí. Dizajn používateľského 
rozhrania aj ciferníkov je jednoduchý a zák-
ladný. To platí aj pre mobilnú aplikáciu, ktorá 
svojou eleganciou neohúri. Je zrejmé, že ASUS 
v prípade týchto hodiniek kládol dôraz najmä 
na ich funkcionalitu.
VivoWatch BP majú zabudovaný akcelerome-
ter, PPG a EKG senzory a tiež aj GPS. Hodinky 
sú odolné voči vode a prachu na úrovni IP67 
a monitorujú aktivitu – počítajú kroky, kalórie 
a prejdenú vzdialenosť. Takisto monitorujú 
spánok a tep. K dispozícii je režim cvičenia, 
ktorý je veľmi jednoduchý. Rozdelený je na 
vonkajšie a vnútorné aktivity, pričom rozdiel 
medzi nimi je v tom, že v prípade vonkajšieho 
cvičenia sa hodinky pokúsia získať svoju lokali-

Testovali sme

T E S T

ROMAN KADLEC

- industriálny dizajn
- strohé rozhranie hodiniek aj aplikácie
- chudobná ponuka cvičení

c e n a 209 €

+ rozumný pomer cena/výbava
+ meranie tlaku je rýchle a jednoduché
+ dlhá výdrž na jedno nabitie

ASUS VivoWatch BP

tu pomocou zabudovaného GPS senzora. ASUS 
VivoWatch BP zobrazujú notifi kácie z telefónu 
a upozornia na prichádzajúce volania. 
Meranie tlaku nefunguje kontinuálne, je 
potrebné priložiť prst k senzoru vedľa displeja. 
Meranie trvá približne 15 sekúnd a okrem 
informácií o krvnom tlaku získate aj údaje 
o aktuálnom tepe a strese. Hodinky posudzujú 
stres na základe HRV metódy, ktorá berie do 
úvahy variabilitu srdcovej frekvencie. Túto me-
todiku využívajú viaceré fi tness hodinky. Stres 
a tep si môžete merať kontinuálne.   
ASUS VivoWatch BP nemajú certifi káciu ako 
zdravotnícka pomôcka. To znamená, že všetky 
namerané údaje treba brať s určitou rezervou. 
Pokiaľ vám však hodinky budú často hlásiť 
vysoký krvný tlak a nebudete sa cítiť dobre, je 
vhodné s touto informáciou zájsť k lekárovi, 
ktorý vás vyšetrí a následne môže stanoviť 
liečbu, ak bude potrebná.
VivoWatch BP považujeme za zaujímavé hodin-
ky, ktoré môžu osloviť používateľov s potrebou 
merať si tlak rýchlym a jednoduchým spôsobom. 
Meranie tlaku je ich hlavná pridaná hodnota, a to 
aj napriek tomu, že nie sú medicínskou pomôc-
kou. Pokiaľ sa ich rozhodnete používať, odporú-
čame porovnať si výsledky meraní zo zdravot-
níckeho tlakomera a hodiniek a na základe toho 
získate predstavu o prípadnej odchýlke, ktorá je 
pre každého človeka individuálna. Poteší aj výdrž 
na jedno nabitie na úrovni až 28 dní.
Pokiaľ meranie tlaku nepotrebujete, ostatné 
hodinky v tomto článku ponúkajú lepšiu funk-
cionalitu a dizajn. Zapožičal: ASUS

nás v redakcii sme potenciál fi tness funkcií inteli-
gentných hodiniek využili naplno a začali sme s nimi 
behávať. Je jasné, že prvé kroky musíte spraviť sami, 

avšak hodinky môžu byť užitočným pomocníkom, ktorý vás 
naučí, ako behať, ak chcete chudnúť. Alebo, ako treba behať, ak 
sa chcete zlepšovať. Hodinky sú v tomto smere skutočne nápo-
mocné, prípadný nedostatok disciplíny však za vás nevyriešia. 
A takisto za vás ani nebudú behať, odcvičiť si to musíte sami.

Nie je náhoda, že na vianočný trh prichádza viacero známych 
výrobcov s novými modelmi svojich inteligentných hodiniek. 
V redakcii sa nám tak stretli hodinky Garmin vívoactive 4, Gar-
min Venu, Huawei Watch GT 2, Samsung Galaxy Watch Active2 
a aj špecialita v podobe ASUS VivoWatch BP. Otestovali sme ich 
a porovnali. Pokiaľ by vás zaujímalo, aké vylepšenia výrobcovia 
vymysleli, tak dnešné inteligentné hodinky už dokážu merať 
aj krvný tlak, stres počas celého dňa a dokážu fungovať aj ako 
hudobný prehrávač či platobná karta. Samozrejme, nie všetky 
hodinky majú všetky zo spomenutých funkcií.

U
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Rad hodiniek Garmin vívoactive 
patrí u nás v redakcii medzi najob-
ľúbenejšie. Ide o športové hodinky, 
ktoré ponúkajú atraktívny pomer 
cena/výkon a sú určené aktív-
nym používateľom. Nemusíte byť 
profesionálni športovci, naplno ich 
využijete, pokiaľ máte vzťah aspoň 
k občasnému cvičeniu.

Garmin predstavil štvrtú gene-
ráciu hodiniek vívoactive a spolu 
s nimi aj úplne nový model Garmin 
Venu. Obe hodinky sme umiest-
nili do spoločného popisu z toho 
dôvodu, že sa odlišujú iba disple-
jom – funkcionalita je rovnaká. 
Dokonca aj dizajn a spracovanie 
tela sú prakticky identické.

Garmin vívoactive 4 využíva už 
tradične 1,3-palcový transfl ektív-
ny farebný MIP displej s rozlíšením 
260 × 260 pixelov. Jeho výhodou 
je, že je vždy zapnutý a je výborne 
čitateľný na priamom svetle 
a dobre čitateľný aj v horších sve-
telných podmienkach. Hodinky tiež 
obsahujú podsvietenie, takže čas 
si skontrolujete aj v úplnej tme. 

Garmin Venu dostali do vienka 
1,2-palcový AMOLED displej s roz-
líšením 390 × 390 pixelov, takže 
texty aj samotné používateľské 
rozhranie pôsobia na pohľad ele-
gantnejšie. Takisto oceníte pekné 
zobrazenie tmavej farby pozadia, 
v prípade Garmin vívoactive sa 
musíte zmieriť so šedým pozadím. 
Garmin však podľa nás nevyužil 
naplno potenciál AMOLED displeja, 
konkurenčné hodinky majú krajšie 
a bohatšie spracované animácie 
aj ciferníky. V prípade Garminu to 
môže byť dané tým, že hodinky 

využívajú rovnaké rozhranie a sys-
tém ako modely s transfl ektívnym 
displejom. Treba však uznať, že 
notifi kácie sa na AMOLED displeji 
čítajú pohodlnejšie.

Ak vás funkcionalita nových 
hodiniek od Garminu zaujme, 
rozhodovanie sa medzi Garmin 
vívoactive 4 a Garmin Venu nebu-
de jednoduché. Garmin vívoactive 
4 sú približne o 50 eur lacnejšie, 
majú o pár dní dlhšiu výdrž a vždy 
zapnutý transfl ektívny MIP displej 
má svoje čaro. Nemusíte pohy-
bovať rukou, čas si skontrolujete 
aj letmým pohľadom na zápästie, 
a to niekedy oceníte aj počas 
športovania. Garmin Venu síce 
tiež ponúkajú voliteľný režim vždy 
zapnutého displeja, avšak na úkor 
výdrže batérie. AMOLED displej 
vyzerá na prvý pohľad lepšie ako 
transfl ektívny MIP displej, počas 
testovania oboch hodiniek sme 
však nemali pocit, že by nám Venu 
ponúkli všeobecne lepší komfort 
alebo používateľský zážitok. Obe 
technológie majú svoje pre a proti 
a sami nemáme jasno v tom, 
ktoré hodinky by sme preferovali. 
Dlhšia výdrž a nižšia cena je však 
lákadlom v prospech Garmin 
vívoactive 4.

Bez ohľadu na to, pre ktorý 
model z dvojice sa rozhodnete, 
novinky od Garminu ponúkajú 
prakticky všetko, čo od dnešných 
inteligentných hodiniek s fi tness 
funkciami očakávame. Pohodlne 
sa nosia, nie sú prehnane veľké 
a majú príjemný dizajn – ten neza-
prie športové zameranie, takže 
z hľadiska elegancie vyhotovenia 

Garmin vívoactive 4 a Garmin Venu

- nič výrazné

c e n a 330 €

+ výborné fi tness funkcie
+ Spotify a Deezer s offl  ine režimom
+ praktické platenie cez Garmin Pay aj na 
Slovensku
+ slušná výdrž na jedno nabitie
+ skvelá čitateľnosť displeja na priamom 
slnku

Garmin vívoactive 4

TIP
Funkčná 
výbava

zaostávajú za Huawei Watch GT 2. 
Hodinky majú veľmi slušnú výdrž 
na jedno nabitie, ktorá dosa-
huje až 8 dní v prípade Garmin 
vívoactive 4. Venu majú výdrž 5 
dní s vypnutým režimom vždy 
zapnutého displeja, čo potvrdilo aj 
naše testovanie.

Obe hodinky majú podpo-
ru hudobných služieb Spotify 
a Deezer, a to aj s offl  ine režimom, 
podporujú platby cez Garmin Pay 
a tie fungujú už aj na Sloven-
sku – ponúkajú ich banky 365.
bank, Poštová banka, Slovenská 
sporiteľňa a najnovšie aj mBank. 
V prípade notifi kácií poteší mož-
nosť zadefi novať rýchle odpovede, 
takže na správy môžete reagovať 
aj cez hodinky. Síce obmedzene, 
ale dá sa to. A v neposlednom rade 
ponúkajú pokročilé fi tness funkcie 
s kontinuálnym meraním tepu, 
stresu, okysličenia krvi, frekvencie 
dýchania a aktivít. Hodinky dokážu 
niektoré z cvičení rozpoznať aj 
automaticky, prípadne ich spustíte 
manuálne. K dispozícii je celkovo 
20 cvičení, vrátane plávania. 

Hodinky majú odolnosť voči vode 
na úrovni 5 ATM a ženy ocenia aj 
aplikáciu menštruačný cyklus.

Garmin hodinky tiež obsa-
hujú zabudované aplikácie na 
predpoveď počasia, kalendár, 
bežeckého trénera, ktorý vám 
vytvorí harmonogram behu 
v snahe dosiahnuť žiadanú for-
mu. Bežecké trasy na spaľovanie 
tuku sme v ponuke Garminu 
síce nenašli, avšak prepojenie 
bežeckého tréningu s hodinkami 
je praktická funkcia. 

Mobilná aplikácia tiež patrí 
k absolútnej špičke a obsahuje 
množstvo detailných informácií. 
Okrem iného si môžete pozrieť, 
kedy presne ste sa počas spánku 
prehadzovali z jednej strany na 
druhú alebo si môžete vytvo-
riť cvičenie na doma. Hodinky 
obsahujú GPS senzor a v rámci 
testovania sme nemali výhrady 
k presnosti údajov, ktoré vívo-
active 4 a Venu zaznamenávali 
– či už z hľadiska presnosti GPS 
alebo tepu či merania stresu. 
Zapožičal: Garmin
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- softvérové ciferníky by mohli 
byť elegantnejšie

c e n a 380 €

+ výborné fi tness funkcie
+ Spotify a Deezer s offl  ine režimom
+ praktické platenie cez Garmin Pay aj na 
Slovensku
+ pekný AMOLED displej

Garmin Venu

Huawei Watch GT 2

Prvá generácia Huawei Watch GT 
bola predstavená presne pred 
rokom. Nástupca GT 2 prináša 
drobné vylepšenia a nové funkcie 
a má potenciál osloviť najmä 
nových používateľov, ale aj skal-
ných fanúšikov prvej generácie 
hodiniek.

Huawei Watch GT sú stále 
jedny z najkrajších inteligentných 
hodiniek na trhu a GT 2 idú v tom-
to smere ešte o krok ďalej. Na 
testovanie sme mali verziu Classic 
v 46 mm vyhotovení a s koženým 
remienkom a konštatujeme, že 
vyzerajú skvelo. A sekne im aj 
oranžový silikónový remienok, 
ktorý sme si zakúpili a používali 
sme ho pri cvičení.

Druhá generácia Watch GT má 
zapustený rámik okolo displeja 
priamo do ochranného skla. Môže 
to vyvolávať pripomienky z hľa-
diska ochrany hodiniek, nakoľko 
vyvýšený rámik môže v niektorých 
situáciách chrániť sklo pred neže-

lanými nárazmi. Hodinky sa nám 
však doteraz nepoškriabali, takže 
v tomto smere zatiaľ nemáme 
výhrady. Vizuálne sa nám nový 
dizajn rámika páči, Watch GT 2 vy-
zerajú elegantne a nielen v rámci 
tohto článku ich považujeme za 
najkrajšie na trhu. Samozrejme, 
záleží na vašich preferenciách, 
my sme ocenili, že vyzerajú ako 
tradičné luxusné hodinky a hodia 
sa aj k saku. Niekomu sa môžu 
zdať veľké, avšak na ruke nám ne-
prekážali, a to ani počas cvičenia. 
V súvislosti s dizajnom konštruk-
cie chválime aj skvelý a jasný 
1,39-palcový AMOLED displej a 
softvérové ciferníky – z ponuky 
si určite vyberiete zopár, ktoré 
vyzerajú štýlovo a atraktívne.

Huawei Watch GT prišli na trh 
s konceptom, ktorý by sme mohli 
nazvať ako fi tness náramok v tele 
hodiniek. Tento koncept sa ukázal 
byť úspešný, GT 2 teda nemení nič 
zo zaužívaných základov, avšak 

pridáva nové funkcie. Hodinky 
dostali úložisko pre hudobné 
súbory, umožňujú pripojenie Blue-
tooth slúchadiel a 46 mm verzia 
podporuje aj telefonovanie cez 
Bluetooth z pripojeného telefónu. 
Výrobca takisto trochu vylepšil 
fi tness funkcie a za posledný rok 
zoptimalizoval softvér.

GT 2 v porovnaní s predchod-
com ponúkajú monitorovanie 
stresu, dychové cvičenia, ovláda-
nie hudby z telefónu a tiež aj zvu-
kové oznamy počas cvičenia. Je to 
praktické, na hodinky sa nemusíte 
dívať a máte prehľad o tom, ako 
veľmi potrebujete spomaliť, aby 
bol váš tep v zóne spaľovania tuku. 

Huawei využíva technológie 
Firstbeat, ktoré má vo svojich 
hodinkách aj Garmin. Watch GT 2 
ich ponúka celkovo osem, v porov-
naní s prvou generáciou pribudlo 
hodnotenie účinku anaeróbneho 
cvičenia. Hodinky tiež zhodnotia 
prínos aeróbneho cvičenia a vy-

hodnotia zaťaženie organizmu, 
odporučia vám dobu oddychu do 
ďalšieho intenzívneho tréningu 
a určia aj hodnotu VO2 max. Z hľa-
diska týchto technológií sú Watch 
GT 2 bohato vybavené, treba ich 
však vedieť správne využiť v rámci 
tréningového procesu.

Huawei Watch GT 2 monitorujú 
15 rôznych typov cvičení a môžete 
s nimi aj plávať. Hodinky sú odolné 
voči vode na úrovni 5 ATM, pričom 
výrobca vylepšil senzor tepu, ktorý 
by mal merať presný tep aj počas 
plávania vo vode. V rámci konti-
nuálneho merania tepu si môžete 
nastaviť v hodinkách inteligentný 
alebo neustály režim – v prípade 
inteligentného režimu sa počas 
oddychovania zmeria tep raz za 
10 minút. Hodinky tiež ponúkajú 
13 bežeckých trás, čo je funkcia, 
ktorú sme často využívali. Môžete 
si zvoliť beh na spaľovanie tukov, 
HIIT beh, beh v tempe, intervalový 
beh a hodinky vás budú cvičením 

50 NOVEMBER 2019



PREHĽAD

- drobné odchýlky GPS senzora
- pomalé kopírovanie hudby 
a málo pohodlná správa 
hudobných súborov
- notifi kácie nezobrazujú 
smajlíkov

c e n a 249€

+ nádherný dizajn
+ pokročilé fi tness technológie, ktoré 
ocenia najmä bežci
+ dlhá výdrž na jedno nabitie
+ zvukové povely pri cvičení sú 
v niektorých prípadoch užitočné 

Huawei Watch GT 2

Názov modelu / 
Technické parametre

ASUS Vivo 
Watch BP

Garmin
vívoactive 4 Garmin Venu Huawei Watch 

GT 2

Samsung 
Galaxy Watch 

Active2

Typ a veľkost displeja LCD, výrobca neuvádza 
detaily

1,3“, MIP, 260 × 260 px 1,2“, AMOLED, 
390 × 390 px

1,39“, AMOLED, 
454 × 454 px

1,4“, Super AMOLED, 
360 × 360 px

Automatické / 
manuálne monitoro-

vanie aktivity
Nie / áno Áno / áno Áno / áno Nie / áno Áno / áno

Barometer / GPS Nie / áno Áno / áno Áno / áno Áno / áno Áno / áno

Odolnosť voči vode IP67 5 ATM 5 ATM 5 ATM 5 ATM + IP68

NFC platby Nie  Áno  Áno  Nie  Nie

Výdrž batérie Až 28 dní Až 8 dní, GPS až 18 
hodín

Až 5 dní, GPS až 20 
hodín

Až 14 dní, GPS až 30 
hodín Až 3 dni

Extra funkcie Meranie tlaku, EKG
Úložisko na hudbu, 

Spotify, Deezer, bežecký 
tréner

Úložisko na hudbu, 
Spotify, Deezer, bežecký 

tréner

Úložisko na hudbu, 
telefonovanie cez 

Bluetooth, bežecké 
trasy, zvukové povely pri 

cvičení

Úložisko na hudbu, 
Spotify, EKG a detekcia 

pádu (zatiaľ nefunguje), 
telefonovanie cez Blue-
tooth, bežecký tréning, 

zvukové povely

Parametre a  hodnotenie  testovaných hodin iek

na úrovni 5 %. Ani Garmin nemal na 
ovále bezchybné zaznamenávanie 
polohy, Watch GT 2 však mali väčší 
rozptyl. Predpokladáme, že Huawei 
presnosť GPS senzora vylepší 
softvérovými aktualizáciami. Tak 
to bolo aj v prípade prvej generá-
cie hodiniek a tie si dnes poradia 
s oválnou traťou veľmi dobre.

Zabudovaný reproduktor poteší 
svojou kvalitou, krátky telefonický 
hovor v prípade núdze vybavíte aj 
cez hodinky. V prípade počúvania 
hudby odporúčame použiť Blueto-
oth slúchadlá. Hodinky ponúkajú 
cca 2 GB priestoru pre hudbu, pre-
nášanie prebieha cez Bluetooth. 
My sme úložisko hodiniek zaplnili 
takmer celé, prenos trval 4 hodiny. 
Huawei Watch GT 2 tiež obsahujú 
zabudovaný NFC čip. Ten funguje 
aj na Slovensku, avšak nie na účely 
platieb, ale na rýchle zdieľanie 

vlastného ciferníka z telefónu do 
hodiniek cez funkciu OneHop.

Lákadlom Huawei Watch GT 2 
je dlhá výdrž. Tá dosahuje 10 až 
14 dní pri zapnutom meraní tepu, 
spánku a stresu a zobrazovaní no-
tifi kácií. Zapnúť si môžete aj režim 
vždy zapnutého displeja, výdrž sa 
však v takom prípade skráti na 
polovicu.

Huawei Watch GT 2 neumož-
ňujú automatické monitorovanie 
cvičenia. Sledovanie behu, chôdze 
a ďalších pohybových cvičení 
si musíte zapnúť manuálne, ak 
chcete získať podrobné štatistiky. 
Hodinky tiež neponúkajú auto-
matické pozastavenie cvičenia. 
V porovnaní s Garmin hodinkami 
nie je možné reagovať na správy 
a notifi kácie, zamrzí aj nezobra-
zovanie smajlíkov. Trochu to kazí 
dojem. Zapožičal: Huawei

všimli na mape drobné odchýl-
ky v zaznamenaných údajoch 
v porovnaní s naším skutočným 
pohybom. Najzreteľnejšie to bolo 
v prípade behania po oválnej trati. 
Prejavilo sa to aj na odbehnutej 
vzdialenosti, rozdiel v porovnaní 
s Garmin hodinkami bol približne 

sprevádzať. V tomto smere je 
praktické pripojenie slúchadiel, 
povely dostanete aj vo forme 
hovoreného slova.

Hodinky od Huawei počas 
testovania najrýchlejšie lokalizovali 
GPS, avšak po skončení tréningu 
sme si pri niektorých cvičeniach 
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Samsung Galaxy 
Watch Active2

Samsung predstavil hodinky Gala-
xy Watch Active na jar tohto roka 
a po polroku prichádza s vylepše-
ným modelom. Ten si zachováva 
kompaktný a športový dizajn bez 
fyzickej lunety, resp. bez rámika 
okolo displeja. Samsung však 
vypočul žiadosti používateľov 
a ovládanie v štýle lunety do no-
vých hodiniek zakomponoval – je 

síce dotykové, ale funguje skvelo.
Galaxy Watch Active2 majú 

1,4-palcový Super AMOLED displej 
s rozlíšením 360 × 360 pixelov, 
ktorý je špičkový a dobre viditeľný 
aj na slnku. Oceňujeme dôraz na 
detail a rôzne drobné animácie, 
ktoré si môžete všimnúť pri použí-
vaní hodiniek. V tomto smere majú 
Samsung hodinky jasne navrch 

   Verdikt
Ktoré hodinky si teda vybrať? ASUS 
VivoWatch BP zaujmú najmä špe-
cifi ckú skupinu používateľov, ktorí 
si chcú merať tlak a dizajn hodiniek 
nie je pre nich až taký  významný. 
Z hľadiska masového publika budú 
atraktívnejšie hodinky VivoWatch 
SP, ktoré boli predstavené v sep-
tembri na výstave IFA.
Nové modely značiek Garmin, Hu-
awei a Samsung sú do veľkej miery 
vyrovnané a záleží najmä na vašich 

- kratšia výdrž batérie
- nespoľahlivá aplikácia Spotify

c e n a 319 €

+ pokročilé inteligentné funkcie
+ eSIM verzia
+ zvukové povely pri behu
+ množstvo cvičení

Samsung Galaxy 
Watch Active2

v porovnaní s Garmin Venu, ale 
konštatujeme, že je to dané aj iným 
operačným systémom a odlišnou 
výdržou batérie. Obľúbili sme si 
najmä animáciu srdiečka po splne-
ní všetkých denných cieľov aktivity, 
môže to mať motivujúci účinok.

Hlavným lákadlom Galaxy 
Watch Active2 je zabudovaný EKG 
senzor. Ten však momentálne nie 
je aktívny. V Amerike by mal začať 
fungovať začiatkom budúceho 
roka, keď Samsung získa potrebné 
povolenie od štátnych organizácií. 
Druhou novinkou je eSIM verzia, vo 
svojej ponuke ju má aj sloven-
ský Orange. Samsung v prípade 
Galaxy Watch Active2 vylepšil tiež 
presnosť GPS senzora a senzora 
na meranie tepu.

Samsung Galaxy Watch Active2 
ponúkajú v porovnaní s ostatnými 
hodinkami v tomto článku aj vy-
soko nadštandardné inteligentné 
funkcie. Faktom je, že ak hľadáte 
používateľský zážitok na úrovni 
Apple Watch, avšak máte telefón 
s Androidom, Galaxy Watch sú 
pravdepodobne najlepšia voľba. 
K dispozícii sú viaceré systémové 
aplikácie, ako sú pripomienky 
či pokročilý kalendár. A z Galaxy 
obchodu si môžete stiahnuť ďalšie 
aplikácie, okrem iného aj Spotify. 
Táto aplikácia nás však iritovala, 
v offl  ine režime totiž nefungo-
vala vždy spoľahlivo. A nie je nič 
otravnejšie, ako keď idete behať, 
chcete si pustiť hudbu a Spotify 
v hodinkách sa nechce spustiť. 
Najnovšie je k dispozícii pre Galaxy 
hodinky aj Microsoft Outlook.

Čo sa fi tness funkcií týka, tie sú 

preferenciách a tiež aj telefóne, 
ktorý používate. Je jasné, že najlepší 
zážitok ponúkne prepojenie Huawei 
telefónu s Huawei hodinkami a rov-
nako je to aj v prípade Samsungu. 
Hodinky pripojíte aj k iným telefó-
nom, dokonca podporujú aj iPhone, 
avšak v takom prípade je potrebné 
nainštalovať ďalšie aplikácie.
Pri výbere hodiniek si preto treba 
zodpovedať otázky, nakoľko je pre 
vás dôležitý ich vonkajší vzhľad, či 

takisto pokročilé. K dispozícii je viac 
ako 39 rôznych druhov cvičenia, 
ktoré môžete monitorovať a tiež 
aj zvukové povely pri behaní. Oce-
níte to počas bežeckého tréningu, 
v rámci ktorého musíte postupne 
zvyšovať tempo. Hodinky vás 
zvukovo informujú o tom, či bežíte 
pomaly alebo rýchlo – odporúčame 
túto funkciu využívať v kombinácii 
s Bluetooth slúchadlami.

Hodinky ponúkajú pomerne 
presný GPS senzor. Pri behaní 
v lese fungoval spoľahlivo, na be-
žeckom ovále sme si všimli drobné 
odchýlky, avšak tie sme zazna-
menali aj v prípade ostatných 
hodiniek. Stalo sa nám tiež to, že 
Galaxy Watch Active2 v prípade 
jedného nášho behu nedokáza-
li lokalizovať GPS signál, a tak 
vzdialenosť počítali iba na základe 
akcelerometra.

Samsung hodinky merajú 
kontinuálne tep, spánok a ponú-
kajú aj automatické rozpoznanie 
aktivity a automatické pozasta-
venie cvičenia. Môžete s nimi aj 
plávať, k dispozícii je meranie 
stresu a dychové cvičenia. Manu-
álne meranie stresu považujeme 
v prípade Samsung hodiniek za 
najpresnejšie spomedzi testova-
ných hodiniek.

Pokročilé inteligentné funkcie 
hodiniek sa podpisujú pod slabšiu 
výdrž, ktorá dosahuje 2 až 3 dni. 
Bezdrôtové nabíjanie pomocou 
nabíjacej kolísky trvá cez 2 hodiny. 
Ostatné hodinky v tomto článku 
sa nabíjajú cca 1 hodinu, avšak 
nevyužívajú bezdrôtové nabíjanie. 
Zapožičal: Samsung

vám vadí kratšia výdrž a či chcete 
platby hodinkami alebo Spotify v of-
fl ine režime či pokročilé inteligentné 
funkcie. Všetky testované novinky 
od Garminu, Huawei a Samsungu 
sú kvalitné hodinky s veľmi dobrými 
fi tness funkciami, ktoré by sme 
kedykoľvek vedeli začať používať 
ako naše primárne hodinky. Každý 
model má svoje pre a proti a ide 
teda o to, aby ste dokázali využiť ich 
hlavné výhody.
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DOSTUPNÝ
VO FARBÁCH

° Veľkosť meniča 40 cm, frekvenčný rozsah 16 Hz–20 kHz 

° ANC - Funkcia aktívneho potlačenia hluku

° Čas prehrávania hudby až 35 hodín

° Hands-free telefonické hovory
 
° Pohodlne pasujúci tkaninový hlavový pás

SKUTOČNÝ ZVUK
PRE VAŠE UŠI

LIVE 650BTNC
Bluetooth sluchátka cez uši s ANC



P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

DIY Christmas Decorations
DIY Christmas Decorations je veľmi jednoduchá 
aplikácia, ktorá obsahuje galériu niekoľkých 
obrázkov. Tie by vás mali krok za krokom spre-
vádzať pri tvorbe vianočných ozdôb. Spracova-
nie aplikácie je základné a obsahuje pomerne 
veľa reklám, takže je zrejmé, že jej tvorca ju 
vytvoril pomerne rýchlo a s cieľom zarobiť na 
vianočnej horúčke.

Niekomu však môžu obrázky s návodmi po-
môcť pri tvorbe vianočných ozdôb, takže ak niečo 
takéto hľadáte, DIY Christmas Decorations si za-
slúži pár minút vášho času. Aplikácia je v anglič-
tine, takže sa predpokladá znalosť tohto jazyka. 
Prípadne môžete použiť Google Translator.

Zedge
Pokiaľ patríte medzi používateľov, ktorí si radi 
prispôsobujú zvonenie a pozadie telefónu 
podľa aktuálnej udalosti, potom vám odporú-
čame aplikáciu Zedge. Tá obsahuje obrovskú 
databázu rôznych zvonení a zároveň aj tapiet 
telefónu. V praxi to znamená, že si nepotrebu-
jete sťahovať niekoľko samostatných aplikácií, 
vystačíte si iba s jednou aplikáciou – so Zedge.

Aplikácia ponúka praktické vyhľadávanie. 
Pomocou neho si v priebehu niekoľkých sekúnd 
zobrazíte zvonenia, zvuky notifikácií a tapety 
s vianočnou tematikou – alebo s hocakou inou. 
Následne si tapetu či zvonenie stiahnete do 
telefónu a použijete v nastaveniach. 

Vianoce sa 
nezadržateľne blížia 
a tieto aplikácie 
vám skrátia čakanie, 
prípadne ich prežitie.

Téma

Vianočné 
aplikácie

Christmas Countdown
Túto aplikáciu ocenia nielen deti, ale aj každý, 
kto sa nevie dočkať Vianoc. Ako už názov napo-
vedá, Christmas Countdown vám ukáže, koľko 
dní ostáva do Vianoc. Alebo koľkokrát sa ešte 
musíte vyspať. Alebo koľko ešte musí uplynúť 
sekúnd do Štedrého dňa. V momente prípravy 
tohto článku to bolo 4 608 593 sekúnd.

Aplikácia ponúka možnosti prispôsobenia. 
K dispozícii je viacero pozadí a dokonca aj 
príjemný hudobný podmaz. Vo výsledku pôsobí 
aplikácia Christmas Countdown veľmi milým 
dojmom a vytvára pozitívnu atmosféru. Jej 
súčasťou je aj adventný kalendár, táto funkcia 
je aktívna od 1. decembra.

Pokiaľ si aplikáciu nainštalujete, v nastave-
niach si zmeňte, aby bol cieľom odpočítavania 
24. december. Štandardne je totiž prednasta-
vená na 25. decembra, kedy oslavujú Vianoce 
v niektorých krajinách.

Canva
Aplikácia Canva je pomocník, ktorý výrazne 
uľahčuje tvorbu plagátov, titulných fotogra-
fií alebo virtuálnych pozdravov či pohľadníc. 
V prípade Vianoc ju každoročne používame na 
prípravu vianočných pozdravov.

Canva obsahuje bohatú databázu rôznych 
dizajnov a obrázkov. Niektoré sú dostupné 
zadarmo, iné si musíte zakúpiť. Pri tvorbe 
vianočných pozdravov a pohľadníc sme si však 
vždy vystačili aj s bezplatnou ponukou. Po 
zvolení motívu alebo obrázka stačí vložiť text 
a v priebehu 10 minút máte nádherný vianočný 
pozdrav. Ten môžete zdieľať na sociálnych 
sieťach alebo emailom.

Canva je dostupná vo forme mobilnej apli-
kácie pre iOS a Android. Využiť ju môžete na 
smartfónoch a tabletoch a tiež aj na počíta-
či – v takom prípade je k dispozícii webové 
rozhranie.

Sledujte vianočné TV vysielanie aj bez televízora
Pokiaľ nemáte televízor, ale nechcete sa pripraviť o vianočné rozprávky, 
môžete využiť niektoré z aplikácií a služieb na sledovanie TV vysiela-
nia. Služba SledovanieTV.sk ponúka TV kanály Jednotka a Dvojka aj 
v bezplatnej verzii. K dispozícii sú tiež internetové televízie Lepšia.TV 
a KukiTV.sk – tie ponúkajú bezplatnú skúšobnú dobu, ktorá pokryje celé 
vianočné sviatky. A do pozornosti dávame aj úplne vynovenú službu 
Magio GO, ktorú si môžete zakúpiť samostatne alebo ju získať bezplat-
ne ako bonus k Magio televízii.
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Zero - Fasting Tracker
Vianoce bývajú často náročné pre naše žalúdky. 
Množstvo jedla a koláčov a k tomu vysedávanie 
pred televízorom a sledovanie vianočných roz-
právok. U vás to možno funguje inak, ale faktom 
je, že po vianočných sviatkoch sa postavíme na 
váhu a nejaký kilogram obvykle svieti navyše.

Ak chcete nasadiť diétu, odporúčame apli-
káciu Zero - Fasting Tracker. Tento nástroj po-
môže pri diétach, ktoré sú založené na princípe 
toho, že počas dňa jete iba počas určitej doby 
a zvyšok dňa nekonzumujete jedlo. Najschod-
nejšou diétou tohto typu je diéta 16 : 8, kedy 8 
hodín počas dňa môžete prijímať potravu a 16 
hodín nejete. Táto diéta podľa viacerých štúdií 
funguje, dokonca zlepšuje aj zdravie.

Aplikácia Zero - Fasting Tracker vám umožní 
merať čas nejedenia aj v prípade iných typov 
diét a zároveň vidíte, koľko ľudí má diétu v rov-
nakom čase ako vy. Chválime tiež dizajn apliká-
cie, ktorý je prehľadný a moderný. Zero - Fasting 
Tracker takisto ponúka užitočné štatistiky 
a články v angličtine o zdravom spôsobe jedenia. 

Použite to-do list a digitálny 
poznámkový blok
S Vianocami obvykle súvisí veľa povinností a tie 
sa nemusia týkať iba nakupovania vianočných 
darčekov pre množstvo priateľov a členov 
rodiny. Zapamätať si všetky tieto informácie 
je prakticky nemožné, praktickejšie je si ich 
niekam značiť. Môžete použiť poznámkový blok 
alebo vyskúšať jeho digitálnu verziu.

V obchode s aplikáciami nájdete množ-
stvo digitálnych poznámkových blokov, ktoré 
sa synchronizujú naprieč všetkými vašimi 
zariadeniami. Prakticky všetky ponúkajú tie 
isté funkcie, takže záleží na vašich preferen-
ciách dizajnu a tiež aj na skutočnosti, či máte 
vytvorené používateľské konto v rámci skupiny 
služieb alebo ešte nie. Medzi najlepšie digitálne 
poznámkové bloky patria aplikácie Microsoft 
OneNote, Google Keep, Evernote. 

A odporúčame vyskúšať aj to-do listy. Po-
mocou nich si môžete rozvrhnúť nakupovanie 
darčekov na niekoľko týždňov vopred, takže sa 
nedostanete do časového stresu. Respektíve, 
nemali by ste sa. Aj v tomto prípade je k dispo-
zícii viacero možností. Za najlepšie to-do listy 
považujeme Todoist, Úlohy Google, Microsoft To 
Do, Any.do či SplenDO. Prípadne môžete využiť 
predinštalované aplikácie tohto typu, ktoré po-
núka Apple alebo vybrané nadstavby výrobcov 
Android zariadení.

YouTube
YouTube netreba nikomu predstavovať. Táto 
videoslužba je obrovskou studnicou obsahu a s 
trochou šikovnosti v jej ponuke nájdete všetko, 
čo potrebujete aj počas Vianoc. Či už ide o via-
nočné koledy, vianočné rozprávky alebo hocaké 
iné videá s vianočnou tematikou.

YouTube je tiež vhodný zdroj, pokiaľ hľadáte 
pomoc pri pečení vianočných dobrôt alebo sa 
pokúšate zhotoviť vianočné dekorácie od vý-
myslu sveta. Je takmer isté, že všetky tieto veci 
na YouTube nájdete. Časť vianočného obsahu 
bude dostupná v slovenčine či češtine a pokiaľ 
ovládate aj anglický jazyk, tak vás YouTube 
určite nesklame. 

Spotify
Pokiaľ hľadáte vianočné koledy alebo vianoč-
né melódie, vyskúšajte aplikáciu Spotify. Tá 
je dostupná aj zadarmo a poskytuje prístup 
k databáze miliónov pesničiek. V jej ponuke 
nájdete aj viacero zoznamov skladieb, ktoré sú 
špecifi cky navrhnuté pre vianočné sviatky.

Používanie aplikácie Spotify je pohodlné, 
v priebehu pár sekúnd získate prístup k hudbe, 
ktorú práve chcete počúvať. Je to oveľa jedno-
duchšie ako vyhľadávanie a nelegálne sťahova-
nie mp3 súborov. Spotify vás v bezplatnej verzii 
bude otravovať reklamami, v prípade plateného 
členstva získate prístup k offl  ine režimu, ktorý 
oceníte na mobilných zariadeniach.

Nakupujte cez aplikácie
Pokiaľ tento článok čítate v momente, keď ešte 
nemáte vyriešené všetky vianočné darčeky, 
možno oceníte nakupovanie cez mobilné apli-
kácie. Svoju aplikáciu ponúka obchod Alza.sk, 
Bazoš, NAY, ale aj Heureka. Nemá zmysel sa im 
venovať samostatne, keďže ich funkcionalita je 
prakticky totožná.

Mobilné aplikácie môžu spríjemniť naku-
povanie v obchodoch cez smartfón a často 
ponúkajú aj pridanú hodnotu vo forme väčšie-
ho komfortu alebo extra funkcií v porovnaní 
s webovou stránkou. Pokiaľ teda máte svoj 
obľúbený obchod, skontrolujte, či nemá v ob-
chode s aplikáciami svoju appku.
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Surfujeme na internete

Začať môžete na webe www.
kreativita.info, ktorý obsahuje 
tipy pre tých, čo radi pečú alebo 
vyrábajú rôzne veci. Okrem návodu 
na čokoládovú roládu tu nájdete 
aj postupy, ako vytvoriť polárneho 
medvedíka z filcu alebo kŕdeľ hrd-
ličiek z papiera. Stránka nie je len 
o návodoch, ale aj o zaujímavých 
príbehoch ľudí, ktorí tvoria veci 
rôznymi spôsobmi. Napríklad le-
pením, vyšívaním, pletením alebo 
napríklad háčkovaním. Prídete na 
rôzne inšpirácie a možno v sebe 
prebudíte nevyužitý potenciál.

Všetko o domácnosti a vylep-
šenia pre každý kút nájdete na 
webe www.goodhousekeeping.
com. Na tomto serveri nájdete tie 
najzaujímavejšie tipy. Možno nie-
kedy megalomanské, inokedy zase 
gýčovité, vy si ale presne vyberie-
te, čo sa vám páči. Odporúčame 
aj tipy na čistenie domácnosti a 
špeciality ako uchovať bielizeň 
čo najdlhšie sviežu. Skoro, ako z 
reklamy na prací prášok. Otvorte 
tento web a posúďte sami.

Podobne je zameraný web www.
navodyzadarmo.sk, kde je obrov-
ská zásoba postupov na tvorbu 
šperkov, návodov z gumičiek, šitie 
z korálikov, tvorba z papiera alebo 
vytváranie stužiek. Keďže Vianoce 
sú takmer za rohom, tipy na tieto 
sviatky vám prídu vhod. Nezabud-
nite na tieto webové stránky ani 
počas iných dní v roku, veľa tipov 
na vlastnú výrobu pekných vecí 
nájdete aj na Veľkú noc.

Tipy na každý deň pre deti, ale 
aj dospelákov. Jednoduché, 
extrémne zložité i cvičiace 
vašu schopnosť zachovať 
pokoj. To všetko nájdete na 
webových stránkach, ktoré 
sme pre vás vybrali.

nielen na 
Vianoce

Téma

Tvorivé tipy

Na webe www.decorcoco.com 
sú tipy na dekorácie všemožných 
spôsobov a do každého priesto-
ru. Sú tu tipy na Vianoce, ale aj 
na bežné dni, tipy na skrášlenie 
záhrady alebo obývačky, kuchyne 
alebo detskej izby. Tu síce nenáj-
dete návody, ale fotiek s peknými 
návrhmi je tu do sýtosti.

Na webe www.buggyandbuddy.
com nájdete množstvo tipov na 
výrobu ozdôb, ktoré zvládnete 
vyrobiť so všetkým, čo máte 
prakticky doma. Stačí mať školáka 
a jeho výbava výkresov, lepidiel 
a šnúrok či stužiek poslúži na 
realizáciu veľmi pekných vecí. Na 
webe vyzerajú ľahko, vyrobiť ich 
bude vyžadovať trochu sústre-
denia. Vyhľadajte si Paper Mache 
Christmas Tree Ornament a môže-
te si zložiť vianočný stromček ako 
závesnú ozdobu.

Na sviatky alebo bežné dni 
sa hodí Origami. Skladačky z 
papiera, ktoré sú náročnejšie, 
než sa na pohľad zdá. Na webe 
www.origami.cz nájdete návody k 
jednoduchým aj skutočne zložitým 
výtvorom. Upozorňujeme, že tie 
jednoduché vám dajú zabrať hoci 
aj s priloženým návodom.

Skutočné preverenie vašich 
schopností pri skladaní origami 
preverí aj server www.paperfol-
ding.com, kde nájdete návody na 
zloženie všeličoho, výzvou bude 
sekcia hmyzu. Vyskúšajte aj www.
en.origami-club.com. Tu je toho 
toľko, že si zo skladačiek papiera 
vytvoríte vlastný papierový svet.

Ak by vás návody príliš vyčerpali 
alebo by ste chceli relaxovať, môžete 
tak spraviť pri relaxačných zvukoch 
na webe www.relax-sounds.org.

P R E H Ľ A D

MICHAL REITER
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  TOUCHIT       

BEST 
Vianoce sú časom pokoja 
a oddychu. Čím sú pre nás 
špecifické a čo si s nimi 
okrem tých samozrejmých 
vecí najviac spájame?

58 NOVEMBER 2019

Ondrej

1

Krupicová kaša

Vianoce pre mňa znamenajú krupicovú 
kašu. Nie, nejem ju celé sviatky, avšak 
je neoddeliteľnou súčasťou štedrove-
černého stola a vždy sa ňu teším. Je to 
zvyk, ktorý ma sprevádza od malička 
a doteraz ma neomrzel. A ani moju 
mamu, ktorá je za túto časť večere vždy 
zodpovedná. 
Neviem vysvetliť, čo je na krupicovej kaši 
v rámci vianočnej večere také špecifické 
a mnohí ľudia sa čudujú, keď im poviem, 
že to máme ako predjedlo pred kapust-
nicou a rybou. Ale poviem vám, vždy sa 
na ňu teším, a to napriek tomu, že si ju 
môžem kedykoľvek spraviť počas roka. 
Nikdy však nechutí tak dobre ako práve 
počas Vianoc. Jednoducho, vtedy má 
svoje nezameniteľné čaro.

Roman

3

Poriadok nadovšetko

Ja na Vianoce upratujem, ale toto 
upratovanie treba vysvetliť bližšie. Týka 
sa môjho pracovného stola v práci 
a mojej izby doma. A upratujem kom-
pletne a takpovediac do hĺbky. Znamená 
to aj vyhodenie kopy nepotrebných vecí, 
množstva papierov, USB kľúčov, batérií 
a pod. Aby som to teda povedal polopa-
te, neupratujem nikdy počas roka, len na 
Vianoce a vtedy sa na to celkom aj te-
ším. Niežeby ma to až tak bavilo, ale ten 
rok je fakt dosť dlhá doba a v novembri 
tak už na stôl neviem nič položiť, lebo 
akosi nie je kam. Po Vianociach potom 
nasleduje obdobie, ktoré je charakte-
ristické tým, že neviem nič nájsť. Vo 
svojom „bordeli“ sa totiž vyznám, viem 
kde čo je, ale v tom poriadku veru nie. 

Fero

Baliaci rituál

Do vianočného režimu, ktorý vnímam 
značne romanticky, čarovne a oddy-
chovo, ma vždy dostane len jeden rituál. 
Nie, nie je to zdobenie stromčeka a ani 
samotné kupovanie darčekov. Je to ich 
následné balenie. Vždy večer, 23. de-
cembra si pustím nahlas svoj vianočný 
playlist a všetky nakúpené darčeky 
schované v igelitkách začnem starostli-
vo baliť do roztomilých papierov. Playlist 
má len desať, značne bradatých, ale pre 
mňa špecifických vianočných skladieb, 
ktoré sa prehrajú zhruba za 40 minút. 
Keďže mám darčekov vždy ako maku 
a balenie robím s láskou a pozorne, ob-
čas playlist prebehne dookola aj trikrát. 
Manželka (ktorá sa na svoje darčeky 
pravdaže nesmie pozerať) občas hovorí, 
že už jej to opakovanie lezie na nervy, ale 
ja sa nedávam odradiť. Rituál opakujem 
už asi 15. rok po sebe a nič ma do via-
nočnej atmosféry nedostane lepšie.

2

1

2

3
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Tomáš

Maratón vianočných 
fi lmov

Bude to znieť uletene, ale Vianoce si uží-
vam naplno. Vedeli by o tom rozprávať aj 
kolegovia, ktorým tu púšťam koledy už od 
novembra. Totiž, do obchodných domov 
takmer nechodím, štandardné televízne 
vysielanie nepozerám, a tak ani nejako 
nepociťujem tú vianočnú atmosféru, ktorá 
je masovo šírená už od Dušičiek všade, 
kam sa pozrieme. Každoročne si preto 
robím vianočnú náladu predčasne, preto-
že s príchodom Silvestra to u mňa všetko 
končí. Úplne najradšej mám môj vianočný 
maratón fi lmov. Týždenne si pozriem 
niekoľko fi lmov s vianočnou tematikou 
a končím niekedy okolo Štedrého dňa. 
Pozerám úplne všetko, aj tie najpríšernej-
šie a najgýčovejšie fi lmy, aké si dokážete 
predstaviť, stačí, že je v nich umelý sneh, 
rolničky, Santa, svetielka. A jasné, všetky 
končia happyendom.  

Miro

Sánkovačka s deťmi 

Vianoce sú skvelé, počas týchto sviatkov 
mám zväčša viac času na rôzne aktivity, 
ktoré veľmi obľubujem. Obchodné domy 
plné ľudí nemusím, ale svah plný snehu 
áno. Nie, nelyžujem, ale chystám sa to 
napraviť. S princeznami (dcérami) mi-
lujeme sánkovanie, a tak je táto aktivita 
u nás v domácnosti celkom preferova-
ná. Či už je to obyčajná prechádzka so 
sánkami po dedine, kde som ja ten „ťažný 
kôň“ alebo kopec srandy na sánkovačke 
na obľúbených Donovaloch alebo v Droz-
dove, kde sa mením na malého chlapca 
a idem „snežné bomby“. To znamená, že 
televízoru sa počas sviatkov veľmi pekne 
vyhýbam (ako po celý rok) a snažím sa 
vypnúť prostredníctvom takýchto aktivít 
s rodinou, ktoré sú veľmi príjemné a po-
važujem ich za extra účinný detox. Viano-
ce sú však nepochybne aj o oddychu 
a pohode v kruhu najbližších, takže treba 
spomaliť a trošku viac to precítiť. 

Mišo

Koľko želaní naozaj 
potrebujeme?

Toto je špecifi cký sviatok. V širokej ve-
rejnosti najviac diskutovaný už mesiace 
dopredu, nakedy vychádzajú dni voľna. 
Pri našej práci berieme voľno trochu 
inak a staráme sa aj o to, aby ste mali 
na webe čo čítať a pripravujeme sa na 
koniec roka.
Od skorého veku sú pre mňa Vianoce 
symbolom oddychu. Väčšina ľudí spo-
malí, donútia ich okolnosti alebo sviatky 
alebo kombinácia oboch faktorov.  To 
sa dotkne potom aj nás v redakcii 
a mňa takisto. Mám rád vôňu Vianoc, 
stromčeka, dobrého jedla a celkovo tej 
prípravnej atmosféry. Držím sa princípu, 
že by to mal byť príjemne strávený čas 
či už s niekým alebo osamote. V niečom 
sú tieto dni iné, v niečom zase rovnaké. 
Snažím sa využiť trochu pokoja pre 
seba a nenechať sa zahltiť. Mnohí sa 
na Vianoce netešia, pretože je to zhon, 
nával nervozity, hutnej atmosféry pre 
umelé vyčarovanie dokonalosti na tri 
dni. Nebojte sa občas uprednostniť 
svoje potreby pred potrebami ostatných. 
Možno si sviatky vychutnáte trochu viac.

4
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Hard

otebook s rozmerom uhlopriečky 
13,3 palca je ideálny na cestovanie. 
Naproti tomu 14-palcový model je 

vhodnejší ako univerzálny kancelársky note-
book. Ak máte externý monitor, situácia je jed-
noduchšia. Pri menších notebookoch budete 
mať displej nižšie a viac sa k nim budete hrbiť 
alebo skláňať hlavou.

To z dlhodobého hľadiska nebude vhodné pre 
krčnú chrbticu. No a ak neplánujete s note-
bookom pracovať vo vlaku, lietadle alebo v ka-
viarňach a nevadí vám väčší rozmer, najlepšie 
sa oplatí 15,6-palcový model. Displej je väčší, 
čo pocítite pri fi lmoch aj hrách a celkovom 
pohodlí za pracovným stolom.

ASUS ZenBook 14 UX434F
Jeden z najkrajších notebookov na trhu. A to 
naprieč rôznymi kategóriami. Nielen pekný, ale 
aj užitočný a vhodný na prácu. Výrobca nešiel 
do extrému, a preto tu nájdete základné porty. 
Prekvapením pre nás bol port USB 2.0.

Najviditeľnejším prvkom je touchpad, čo je tu 
vlastne displej. Výrobca ho nazval ScreenPad 2 
a oproti minulej generácii to nie je len numeric-
ký blok, ale skutočný displej. Inak povedané, 
druhý monitor a vy si do tohto displeja môžete 
presunúť okná vašich programov.

Vyhotovenie a používanie
Hliníkové telo chráni notebook a zároveň spĺňa 
štandard MIL-STD 810G. Prežije teplotné 
výkyvy, vibrácie a horšie zaobchádzanie. Dizajn 
vychádza z podstaty všetkých notebookov tejto 
série. Sústredné kruhy na veku nemôžu chýbať 
ani v prípade tohto modelu.

Na pohľad je notebook úzky a takpovediac 
príliš širokouhlý. Je to ale dané úzkymi rámikmi 
a NanoEdge displejom. Náš nebol dotykový, 
dá sa však kúpiť aj dotykový displej. Má úzke 
rámiky nielen na bokoch a hore, ale aj na 
spodnej strane. A to sa ešte podarilo vsadiť do 
horného rámu infračervenú kameru na odo-
mykanie tvárou. Nie je tu ale čítačka odtlačkov. 
Popravde, ani sme si na ňu nespomenuli. Stačí 
otvoriť veko a systém nás prihlási rýchlejšie 
ako čítačka odtlačkov. Notebooku sa netreba 
ani dotknúť. Naozaj praktické a užitočné.

Klávesnica má tri stupne bieleho podsvie-
tenia a dobre sa na podsvietenie pozerá aj cez 
deň. Je tichá aj vďaka nízkemu zdvihu. Výborne 
sa na nej píše. Výhradu máme k tlačidlu na 
vypnutie. Je totiž vsadené do bloku s klávesmi 
a hneď napravo od klávesu Delete. Má tuhší 

Predmetom tohto testu je trojica 
notebookov vhodných na časté 
prenášanie. Majú dostatočne silný 
výkon a nie sú to len obyčajné 
notebooky v malom rozmere. Za 
tento fakt si bude treba priplatiť. 
Prvý v teste má displej v touchpade, 
druhý je mobilná pracovná stanica 
a tretí je odľahčený notebook 
s odolným telom.

Testovali sme

DOTYKOVÝ DISPLEJ AKO TOUCHPAD

14-palcové notebooky 
na cestovanie

T E S T

MICHAL REITER

N

stisk, aj tak by sme boli radšej, keby bolo inde. 
Jeho funkciu sme preto v správe napájania 
vypli. Zo začiatku sme ho omylom stlačili a sys-
tém si tak počas práce vypli.

Stereo reproduktory ASUS SonicMaster sú 
umiestnené na spodnej strane. Hrajú vynikajú-
co, ako to už pri ultrabookoch od ASUS-u býva. 
Plnosť zvuku a podanie celého spektra tónov 
vám vyrazí dych.

V rámci konštrukcie sme ocenili ešte jeden 
prvok. Je ním systém ErgoLift, ktorý po otvorení 
veka zdvihne základňu a klávesnicu máte o 3° 
naklonenú smerom k sebe. Škoda, že uhol otvo-
renia veka je len 145°. Je to málo a mali sme 
tendenciu skláňať krk aj hlavu príliš nízko. To je 
inak dôsledok toho, že NanoEdge má aj spodný 
rám úzky a displej tak nie je zdvihnutý vyššie.

Netradičný touchpad
ScreenPad 2 je veľmi dobre navrhnutý a vy-
riešený systém. Má dve funkcie. Je to bežný 
čierny touchpad tak, ako ho poznáte z iných 
notebookov. Dá sa zapnúť do režimu displeja 
a vtedy na ňom môžete mať okná iných apli-
kácií. Napríklad si na ňom pustiť nejaké video 
z YouTube alebo naň umiestniť ovládacie prvky 
vybranej aplikácie. Zároveň funguje v režime 
podpory pre aktívny program vo Windows. 
Napríklad Microsoft Word alebo Excel a vy máte 
na spodnom displeji časť ovládacích prvkov. 
Dokonca sa dá nastaviť, aby sa po spustení 
podporovaných aplikácií displej aktivoval v ich 
podpornom režime. Aj v tomto režime sa dá 
použiť ako touchpad. Stlačíte jedno tlačidlo, 
displej mierne stmavne a bude zatiaľ fungovať 
v tomto režime. ScreenPad 2 má rozlíšenie 
2160 × 1080 px a ide o IPS displej s pozorova-
cím uhlom až do 178°.
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- horúca spodná strana pri záťaži- malý uhol otvorenia veka
- tlačidlo na vypnutie je súčasťou 
klávesnice

+ certifi kácia ISV
+ odolné a pevné telo
+ klávesnica
+ grafi cká karta NVIDIA Quadro

+ tenký dizajn so štandardnou výbavou 
portov
+ pevné telo
+ nanoEdge displej a systém ErgoLift
+ užitočný ScreenPad 2

lenovo
ThinkPad P43s

ASUS
ZenBook 14 UX434F

1 8 3 5 , 5 0  €c e n a1 1 2 9  €c e n a

- umiestnenie slotu na SIM a MicroSD 
kartu

+ klávesnica
+ pevný a odolný
+ režim výkonu/úspory energie

Lenovo
ThinkPad X390

2 1 9 9  €c e n a

Výkon a výbava
Malý a tenký počítač, ktorého dizajn nie je na 
úkor výkonu. Vo vnútri sme mali procesor Intel 
Core i5-8265U 1,6 ÷ 3,9 GHz. Tento typ CPU je 
typický pre kanceláriu a multimédiá a z nášho 
praktického pohľadu nie je treba hnať sa za 
vyšším modelom. Komu by sa 8 GB RAM málilo, 
má možnosť získať tento notebook v konfi gu-
rácii so 16 GB RAM. Nás viac potešila prítom-
nosť karty NVIDIA GeForce MX250. Nie je to 
herná karta, ale je rozhodne násobne výkonnej-
šia ako integrovaná grafi ka. Skúste staršie hry 
a dáte nám za pravdu. Jej výkon sme každý deň 
docenili pri spracovávaní fotiek.

Notebook je počas kancelárskej práce nehluč-
ný, vo vyššej záťaži ho je počuť, nie je to nič dra-
matické. NanoEdge má totiž ešte jednu funkciu 
a tou je lepšie chladenie. Tým, že sa základňa 
zdvihne do vzduchu, netreba taký silný ťah zo 
spodnej strany. Najmä ak nemáte notebook na 
tvrdej podložke. ZenBook sa ale takmer vôbec 
neprehrieval. Výdrž nás potešila, cez 12 hodín, 
ako to uvádza výrobca to ale nebolo.
Zapožičal: ASUS

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.ESET.SK

OCHRÁŇTE ZARIADENIA CELEJ RODINE
S ESET FAMILY SECURITY PACK VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.ESET.SK

TIP
Profesionálny 

notebook
na biznis

Lenovo ThinkPad P43s
Pracovná stanica pre profesionálov. Vítaný 
je najmä rozmer. Dodáva sa so 14-palcovým 
displejom a je na vás, aký typ si vyberiete. 
Ísť môžete až na rozlíšenie 2560 × 1440 px 
a svietivosť 500 nitov. Podstatné na tomto 
notebooku je, že má ISV certifi káciu, a to je 
garanciou spoľahlivej prevádzky CAD aplikácií 
od vybraných výrobcov.

Vyhotovenie a používanie
Telo je odolné, rovnako ako pri ostatných 
ThinkPadoch vyššej série. Zmena je v kompo-
nentoch, a to najmä v prispôsobení na použitie 
s profesionálnymi aplikáciami. Na rozdiel od 
13,3-palcového modelu X390 má ešte pôvodnú 
veľkosť klávesov. Menší ThinkPad v tomto člán-
ku ich má zmenšené, no nie je to také viditeľné 
a už vôbec citeľné.

Všetko ostatné, ako napríklad podsvietená 
klávesnica (tu aj s odolnosťou voči vode), touch-
pad, trackpoint, je na svojom mieste, ako ste 
zvyknutí. Nechýba plný ethernetový konektor, 
takže netreba dokupovať žiadne redukcie.

ASUS
ZenBook 14 UX434F

Profesionálny 
notebook
na biznis

TIP
Profesionálny 

notebook
Profesionálny 

notebook
Profesionálny 

na biznis

Výrobca pridal kryt kamery ThinkShutter, 
v tomto prípade nie je možné voliteľne dokúpiť 
ochranu PrivacyGuard vo forme elektronické-
ho fi ltra obrazovky. Rozšírenie výbavy je cez 
Lenovo Vantage. Je to softvér na správu na-
stavení ako aj aktualizácií poskytnutých priamo 
výrobcom. Nechýba rozšírenie Dolby Audio. 
Úroveň zvuku je na rovnakej úrovni ako pri 
X390 v našom teste. Dá sa rozumne používať 
so svojimi výhodami a nevýhodami.

Na prihlasovanie do systému sa dá použiť 
voliteľná infrakamera alebo čítačka odtlačkov. 
V našom prípade sme mali iba čítačku odtlač-
kov. Fungovala spoľahlivo a takisto má menší 
tvar ako predchádzajúce generácie. Pánt disple-
ja je pevný a veko sa dá otvoriť na 180°. Keďže je 
tu dotykový displej, takéto otvorenie sa dá využiť 
lepšie ako pri strojoch s klasickým displejom.

„Deviatu generáciu 
procesorov Intel 

výrobcovia ignorovali, 
desiatu snáď budú 

integrovať častejšie.“

TEST



Hard

Model notebooku / 
Parameter ASUS ZenBook 14 UX434F Lenovo ThinkPad P43s Lenovo ThinkPad X390

Procesor Intel Core i5-8265U 1,6 ÷ 3,9 GHz,
6 MB cache (max. 15 W TDP)

Intel Core i7-8565U 1,8 ÷ 4,6 GHz,
8 MB cache (max. 15 W TDP)

Intel Core i7-8665U 1,9 ÷ 4,8 GHz,
8 MB cache (max. 15 W TDP)

Operačná pamäť 8 GB DDR3 (max. 16 GB) 16 GB DDR4 (max. 48 GB) 16 GB DDR4 (max. 32 GB)

Pevný disk WDC, 512 GB SSD Toshiba, 512 GB SSD Samsung, 1 TB SSD

Displej 14", IPS, max. rozlíšenie 1920 × 1080 px, 
100 % sRGB

14", IPS, Anti-Glare, dotykový,
max. rozlíšenie 1920 × 1080 px

13,3", IPS, Anti-Glare,
max. rozlíšenie 1920 × 1080 px

Grafická karta NVIDIA GeForce MX250, 2 GB VRAM NVIDIA Quadro P520, 2 GB VRAM Intel UHD Graphics 620

Porty
1 × USB 3.1, 1 × USB 2.0,

1 × USB-C, HDMI, microSD, 
kombinovaný audio

2 × USB 3.1, 2 × USB-C + TB, HDMI 
1.4b, LAN, SmartCard, microSD, 

kombinovaný audio

2 × USB 3.1, 2 × USB-C + TB, HDMI 1.4, 
Lenovo LAN, microSD, kombinovaný 

audio

Operačný systém Microsoft Windows 10 Home Microsoft Windows 10 Pro Microsoft Windows 10 Pro

Rozmery [mm] 319 × 199 × 17 329 × 227 × 18 312 × 217 × 17

Skutočná hmotnosť [kg] 1,305 1,528 1,17

Zapožičal ASUS Datacomp Datacomp

Cena (EUR s DPH) 1129 1838,50 2199

  Parametre testovaných notebookov

Výkon a výbava
Procesor Intel Core i7-8565U 1,8 ÷ 4,6 GHz, 
ktorý bol v našej konfigurácii, považujeme za 
dostatočne silný. Najmä pri jeho spojení s gra-
fickou kartou NVIDIA Quadro P520. Aj toto je 
súčasťou ucelenej konfigurácie pracovnej sta-
nice. Špecializovaná karta na 3D grafiku, strih 
videa, no a povedzme, že aj na hranie starších 
hier. Jej výpočtová sila je však orientovaná do 
sveta 3D návrhov a výpočtov v programoch od 
výrobcov ako Autodesk, SketchUp alebo naprí-
klad SolidWorks.

Kapacitu operačnej pamäte môžete rozšíriť 
až na 48 GB a pevný disk až do kapacity 2 TB. 
Výbava portov je štandardná a oba USB-
-C slúžia na nabíjanie. Ani tento notebook už 
nemá klasický obdĺžnikový konektor. Treba na 
to myslieť, keď sa budete spoliehať na adaptér 
niekoho iného.

Hlučnosť pri záťaži je v rámci štandardov, 
ak by sme ju porovnali s inými 14-palcovými 
notebookmi. Je tu počuť jemné šušťanie ven-
tilátora. Zahrievanie je vyššie, veď je tu predsa 
len výkonnejšia grafická karta. Na kolenách 
by vám bolo horúco, pri kancelárskej činnosti 
teploty odpovedajú notebookom so základnými 
konfiguráciami.
Zapožičal: Datacomp

Lenovo ThinkPad X390
Malý a ľahký, k tomu navyše odolný a rýchly 
notebook. Ideálny na cestovanie. Prežije nároč-
nejšie zaobchádzanie, ale aj teplotné výkyvy. 
ThinkPad X390 je určený pre náročnejších 
používateľov. V našej konfigurácii s 1 TB SSD 
diskom a hmotnosťou menšou ako 1,2 kg.

Vyhotovenie a používanie
Verzie X boli vždy o trochu viac špecializované 
stroje. Sú však zo série ThinkPad a vy tak viete, 
čo môžete od takéhoto počítača očakávať. Má 
teda plnú výbavu v štandardných prvkoch a ich 
rozmiestnení.

Z pohľadu vyhotovenia sme ocenili fakt, že 
sa výrobca nevydal cestou najtenších rámikov. 
Máme 13,3-palcový displej, ktorý je vďaka 
hrubšiemu rámu zospodu posadený vyššie. 
Ocení to váš krk a k notebooku sa nebudete 
musieť tak veľmi skláňať. Za výhodu považu-
jeme tradičnú konštrukciu kĺbu. Ten umožňuje 
vyklopenie displeja až na úroveň 180°. Displej 
nie je dotykový a má antireflexnú úpravu. Vo-
liteľne sa dá dokúpiť s funkciou PrivacyGuard, 
elektronickým filtrom súkromia na displej. To je 
ideálne, ak chcete, aby vám pri cestovaní nikto 
nepozeral na displej zo širších uhlov. My sme 
túto funkciu nemali a ani WWAN LTE modul. 
V slote na zadnej hrane sme mali výlisok iba na 
pamäťovú kartu. V závislosti od konfigurácie by 
tu bol priestor na SIM kartu.

Klávesnica má dva stupne podsvietenia, 
touchpad je klasický s tromi tlačidlami navrchu 
a trackpointom v klávesnici. Notebook sa s ním 
ovláda výborne, tak ako pri iných ThinkPadoch. 
Čítačka odtlačkov funguje výborne, jej rozmer 
je v tejto generácii zmenšený, je ale presnejšia 
a rýchlejšia. Na prihlasovanie sme ale najradšej 

používali infračervenú kameru. Občas nás síce 
nerozpoznala, ale to bolo spôsobené pros-
tredím a menej vhodným osvetlením. Inak bol 
tento proces spoľahlivý a rýchly. Súkromie sa 
dá chrániť krytom ThinkShutter, čiže mecha-
nickým prepínačom, ktorý zaslepí kameru.

Nabíjanie je výhradne cez port USB-C a mô-
žete použiť hociktorý z týchto dvoch portov. 
Menšou nevýhodou je vlastný ethernetový 
konektor, avšak redukcia je v balení.

Výkon a výbava
Veľmi dobré na notebooku ako celku je to, že 
ho máte v plnej konfigurácii. Teda ozajstný 
procesor Intel Core i7-8665U 1,9 ÷ 4,8 GHz, 
žiadne odľahčovanie menej výkonnými mo-
delmi. Procesory sa síce líšia, no jedno majú 
spoločné. Sú to sedmičky z ôsmej generácie. 
Maximom je 32 GB RAM a je treba sa rozhod-
núť už pri kúpe, keďže sú spájkované priamo na 
základnú dosku. My sme mali 16 GB, a to nám 
vystačilo aj na prevádzku virtuálneho počítača. 
V režime vysokého výkonu nebudete limitovaní, 
no v režime šetrenia získate nejaký čas navyše 
pri práci na batériu. Riadenie spotreby bolo 
zapracované dobre a nastavenia fungovali. To 
sa nedá povedať o každej zostave s Windows 
10. Vidno, že Lenovo na tomto zapracovalo 
a prinieslo zosúladenie svojho hardvéru s ope-
račným systémom.

Nástroje Lenovo Vantage umožňujú nastaviť 
správanie špecifických klávesov, ovládanie 
kamery ako aj nastavenie Dolby Audio. Zvuk je 
veľmi dobrý, nie tak ako v prípade notebooku 
od ASUS-u, ale použiť sa určite dá. Nielen na 
filmy, ale aj na hudbu. Prekážalo nám, že si 
nastavenia nepamätali naše predvoľby a rea-
govali na prepnutie podľa aplikácie. Z vlastného 
ekvalizéra sme sa dostali na filmový pri zapnutí 
prehrávača s filmom. Po jeho vypnutí sme mali 
režim na prehrávanie hudby. Je to detail, nako-
niec sme Dolby Audio vypli. To vtedy, keď sme 
mali zapnutý film a zároveň sa prepínali medzi 
inými oknami. Neustála zmena režimu zvuku 
pôsobila rušivo.

Samostatná pochvala patrí chladeniu. 
Notebook sa príliš neprehrieval. Pri práci na 
kolenách je to dôležitý fakt. Vyššie zaťaženie 
budete pociťovať, najmä praváci pri používaní 
myši, keďže aj táto generácia zmenila výduch 
z ľavej strany na pravú.

„Notebooky 
s minimálnymi okrajmi 
displeja vyzerajú fajn, ale 
displej bude príliš nízko.“
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Model / Testy ASUS ZenBook 14 UX434F Lenovo ThinkPad P43s Lenovo ThinkPad X390

PCMark 10 - Kancelársky výkon 3888 4175 4309

Essentials 7882 8521 9191

Productivity 6268 7274 7338

Digital Content Creation 3229 3186 3220

3DMark 11 - Herný výkon 3920 4582 1160

Graphics score 3640 4287 1055

Physics score 6341 8235 3059

Combined score 3943 3990 984

VR Mark - Virtuálna realita

Orange Room 1544 1016 400

HD Tune Pro 5 - Pevný disk

Average speed [MB/s] 651,9 1211,8 1320

Access time [ms] 0,08 0,037 0,054

Batériové testy

PCMark 10, Modern Office [hh:mm] 6:41 10:02 6:51

Displej - meranie jasu

Maximálna hodnota jasu [cd/m2] 338 333 317

Teplota - kancelársky / výkonný režim

Klávesnica, najhorúcejšie miesto [°C] 36,4 / 42 34,5 / 43,6 36,1 / 41,6

Spodok, najhorúcejšie miesto [°C] 37,5 / 42 37,2 / 52,2 36,9 / 44,2

Celkové hodnotenie

Faktor mobility 5,12 6,57 5,85

Odolnosť tela

Dizajn

Klávesnica

HW a SW vyladenie

Celkový výkon

  Tabuľka výkonnostných testov notebookov

       Verdikt
ASUS ZenBook 14 UX434F je špecifický 
notebook. Dva displeje sú zaujímavým 
rozšírením a môžete pre ne nájsť využitie. 
Vďaka samostatnej grafike má vyšší 3D 
výkon. Celkovo je to praktický notebook aj 
na cestovanie. Škoda len, že sa displej nedá 
otvoriť do väčšieho uhla.

Lenovo ThinkPad P43s je pracovná stanica 
s dobrou mobilitou. Má 14-palcový displej, 
a tak môžete pracovať na cestách a mať 
zároveň odpovedajúci výkon.

Lenovo ThinkPad X390 je cestovný no-
tebook v plnej výbave. Rýchly, odolný a so 
štandardnými portami. Notebook nie je 
hlučný ani v záťaži a má tichú klávesnicu. 
Pracovať môžete kdekoľvek.

TEST



T E S T

ROMAN KADLEC

Testovali sme najnovšie tablety so systémom 
Android. V porovnaní s ostatnými zariadeniami 
tohto typu sa novinky odlišujú snahou o pridanú 
hodnotu.

Hard

koncept je určite zaujímavý – pokiaľ tablet 
nepotrebujete aktívne používať, bude slúžiť ako 
inteligentný displej pre celú domácnosť. Je to 
dobrý nápad.

Lenovo Yoga Smart Tab má 10,1-palcový 
IPS displej s rozlíšením 1920 × 1200 pixelov. 
Kvalita je dobrá a zodpovedá cene zariadenia. 
Zabudované reproduktory sú špičkové, ocenili 
sme najmä hĺbku v rámci reprodukcie zvuku. 
V tomto smere môže nový Yoga Tab konkurovať 
aj výrazne drahším tabletom. Kvalitné repro-
duktory sú v tomto prípade nutnosťou, keďže 
tablet budete využívať aj ako inteligentný 
displej. Dobrú kvalitu ponúkajú aj zabudované 
mikrofóny, ktoré boli schopné reagovať na náš 
hlas z diaľky štyroch a viac metrov. Opäť ide 
o nutnosť, aby ste mohli na Google Asistenta 
rozprávať cez celú izbu. V rámci testovania 
sme si všimli, že Asistent často ignoroval náš 
povel „Hey Google“, avšak na „OK Google“ 
reagoval spoľahlivo vždy.

Yoga Smart Tab obsahuje zabudovaný stojan, 
ktorý umožňuje využívať tablet v rôznych reži-
moch. Bočný valček umožňuje pohodlné držanie 
v jednej ruke, napríklad pri čítaní. Tablet chválime 
aj za dobrú výdrž počas používania a rozumnú 
výbavu z hľadiska RAM a úložiska. Procesor by 
sme však ocenili o niečo rýchlejší, Snapdra-
gon 439 nedisponuje dostatočným grafi ckým 
výkonom na hranie náročnejších hier v rozumnej 
kvalite. Tablet má vo výbave aj 3,5 mm jack.
Zapožičal: Lenovo

Lenovo Yoga Smart Tab 
Tablety so systémom Android to dnes nemajú 
jednoduché. Rozumnú kvalitu ponúkajú približ-
ne od ceny 300 eur, v cenovej kategórii od 200 
eur sa dá fungovať s určitými kompromismi. 
Lenže na úrovni 300 eur im už konkuruje Apple 
so svojimi lacnými iPadmi a tie bežne majú 
lepší výkon a kvalitnejší displej ako rovnako 
drahé Android tablety.

Výrobcovia Android tabletov sa preto snažia 
prichádzať s nejakou pridanou hodnotou. V prí-
pade modelu Yoga Smart Tab je to nadštan-
dardná integrácia Google Asistenta. V praxi to 
znamená, že Yogu Smart Tab si môžete preme-
niť na inteligentný displej, ktorý vám ponúkne 
podobnú funkcionalitu ako reproduktor Google 
Home, a to aj so zobrazovaním informácií na 
displeji. Vďaka zabudovanej funkcii Ambient 
Mode takisto môžete tento tablet premeniť na 
fotorámik. Na displeji sa budú okrem aktuálne-
ho času zobrazovať vaše fotografi e zo služby 
Fotky Google.

Aby ste mohli tieto funkcie využívať, je 
potrebné si nastaviť jazyk tabletu do angličtiny. 
V slovenčine nie je Google Asistent dostupný 
a rovnako ani Ambient Mode. Konštatujeme, 
že v slovenčine sa Yoga Smart Tab výraznejšie 
neodlišuje od ostatných tabletov a ani od pred-
chádzajúcich tabletov radu Yoga. Pokiaľ však 
chcete využívať Google Asistenta a používanie 
tabletu v angličtine vám nerobí problémy, 
potom má Yoga Smart Tab svoje čaro. Samotný 

- slabší grafi cký výkon
- Netfl ix iba v SD kvalite
- plný potenciál využijete iba 

v angličtine 

+ kvalitná reprodukcia zvuku
+ funguje ako inteligentný displej
+ nahradí aj fotorámik
+ slušná výdrž batérie 
+ unikátny dizajn

Lenovo
Yoga Smart Tab 

Tablety so systémom 
Android, ktoré prinášajú 
aj niečo naviac

c e n a 2 9 9  €

LENOVO YOGA SMART TAB 
OBSAHUJE ZABUDOVANÝ 
STOJAN NA RÔZNE 
SPÔSOBY POUŽÍVANIA
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Samsung Galaxy Tab S6 10.5 LTE
Samsung Galaxy Tab S6 je najlepší Android 
tablet na trhu. Táto informácia asi nikoho 
neprekvapí, a to najmä kvôli slabej konkuren-
cii. Prémiové tablety so systémom Android 
dnes vyrába prakticky už iba Huawei, ten sa 
však cenovo drží na úrovni 500 eur. Jediný, kto 
sa nebojí konkurovať Applu a jeho iPadu Pro je 
tak iba Samsung.

Galaxy Tab S6 je prémiovo spracované 
zariadenie. Tenké rámiky okolo displeja, hmot-
nosť 420 gramov a nádherný 10,5-palcový 
Super AMOLED displej spôsobia, že sa do toh-
to zariadenia okamžite zamilujete. Je radosť 
ho držať v rukách a sledovať obsah na displeji. 
Jeho rozlíšenie je 2560 × 1600 pixelov a pod-
poruje aj HDR zobrazenie.

Galaxy Tab S6 má kovové telo a zaoblené 
hrany. Hrúbka je 5,7 mm a pôsobí moderným 
dojmom. Zatiaľ čo v prípade Huawei MediaPadu 
máme niekedy pocit, že výrobca prestupuje 
na mieste, Samsung posúva dizajn maličkými 
krokmi smerom vpred. Faktom je, že tablety 
neponúkajú až taký priestor na experimentova-
nie s dizajnom ako smartfóny.

- chýba 3,5 mm jack
- Samsung klávesnica ponúka iba 

QWERTY rozloženie
- v niektorých momentoch nepraktické 

uchopenie dotykového pera na chrbte 
zariadenia 

+ špičková audiovizuálna výbava
+ dotykové pero S Pen v základnej výbave
+ zabudovaný Samsung DeX sa dá využiť 

na základnú prácu
+ výpočtový výkon tabletu si poradí 

s ľubovoľnou úlohou  

Samsung
Galaxy Tab S6 10.5 LTE

TIP
Technologická 

výbava

Prémiový tablet od Samsungu má vo výbave 
procesor Snapdragon 855, 6 GB RAM a 128 GB 
úložisko. Výrobca použil aj slot na microSD 
kartu a nami testovaný model ponúkal pripoje-
nie do mobilnej siete, čo sme ocenili. Kapacita 
batérie je 7040 mAh, v teste aplikácie PCMark 
sme dosiahli výdrž na úrovni 9 hodín.

Samsungu dávame plusové body za 
zakomponovanie dotykového pera S Pen do 
základnej výbavy. Netreba teda nič dokupo-
vať a S Pen ponúka špičkový pocit z písania 
či kreslenia na dotykovom displeji. Výborne 
funguje aj rozpoznanie dlane, takže na časť 
obrazovky si môžete pohodlne položiť ruku 
a kresliť. Odozva pri používaní pera je mini-
málna. V tomto smere môže Galaxy Tab S6 
naplno konkurovať iPadu Pro.

Dotykové pero umožňuje aj pripojenie cez 
Bluetooth a funguje ako diaľkový ovládač. V na-
staveniach si môžete prispôsobiť akcie, ako je 
napríklad spustenie fotoaparátu alebo diaľková 
spúšť. Pero využijete aj pri prezentovaní na 
prepínanie slajdov. S Pen je možné k tabletu 
magneticky prichytiť na jeho chrbte, pero sa 
následne začne nabíjať. Kresliť a písať môžete 
aj s vybitou batériou pera, tá je potrebná iba na 
účely diaľkového ovládania.

Magnetické uchopenie pera nie je úplne prak-
tické a môže sa stať, že ho pri prenášaní nech-
tiac stratíte. Magnet je dostatočne silný, avšak 
pero sa môže napríklad zachytiť o nejaký iný 
objekt. Samsung na to myslel pri návrhu svojich 
ochranných obalov, ktoré obsahujú výčnelok na 
pero a zabránia jeho strate počas prenášania 
tabletu. Zároveň však zvyšujú jeho hmotnosť. 
V redakcii sme používali ochranný obal s kláves-
nicou, ktorý sa dal rozdeliť na dve časti. 

Z praktického používania tvrdíme, že hlav-
ným lákadlom tabletu Galaxy Tab S6 je jeho au-
diovizuálna výbava. Tá je jednoducho špičková, 
reproduktory hrajú výborne. Výkon zariadenia 
si poradí s ľubovoľnými úlohami a v niekto-
rých podmienkach môže nahradiť aj tradičný 
notebook. V tomto smere pomáha zabudovaný 
režim Samsung DeX, ktorý umožňuje používať 
viacero aplikácií súbežne v režime okien. K dis-
pozícii je tiež režim rozdelenej obrazovky a je 
fajn, že v oboch oknách si môžete otvoriť ten 
istý internetový prehliadač, avšak s rozdielnymi 

c e n a 7 7 9  €

Technologická 

TABLET OD SAMSUNGU MÁ 
VO VÝBAVE AJ DUÁLNY ZADNÝ 

FOTOAPARÁT

PRIPRAVTE SA 
S NAMI NA JESEŇ

K VYBRANÝM MODELOM 
TLAČIARNÍ ZÍSKATE 

ZNAČKOVÉ OBLEČENIE

VESTA
POWDER 

LITE

ZDARMA

MIKINA
PANORAMA

ZDARMA

Trvanie akcie 1. 10.– 31. 12. 2019  
alebo do vypredania zásob!

• Mono laserové tlačiarne
• Farebné atramentové tlačiarne
• Farebné laserové tlačiarne

Viac na: www.brother.sk

Akcia platí u vybraných partnerov. 
Ohľadom dostupnosti sa informujte u svojho predajcu.

BUNDA
HORIZON 
EXPLORER

ZDARMA



Hard

  Parametre a  hodnoty  testovaných tabletov 

       Verdikt
Lenovo Yoga Smart Tab je 
atypický tablet, ktorý funguje aj 
ako inteligentný displej a foto-
rámik. Nad kúpou tohto tabletu 
má zmysel uvažovať v prípade, 
že využijete zabudovaného 
Google Asistenta. V opačnom 
prípade, ak hľadáte iba obyčajný 
tablet, by sme v tejto cene 
zvažovali aj lacný iPad.

webovými stránkami. V prípade režimu DeX si 
budete musieť zvyknúť na rozloženie klávesni-
ce QWERTY, ktoré sa, žiaľ, nedá zmeniť.

Galaxy Tab S6 sme testovali v kombinácii 
s ochranným obalom s klávesnicou a touch-
padom. Ide o praktické príslušenstvo, ktoré 
premení tablet na malý notebook s Androidom. 
Zadná časť obalu má zabudovaný stojan, čo je 
užitočné. Časť obalu je však k chrbtu table-
tu prilepená, takže sa nepredpokladá, že ho 
budete často dávať dole. Bez klávesnice sa 
hmotnosť tabletu so zadným krytom zvýšila na 
595 gramov, v kompletnej výbave mal tablet-
-notebook 790 gramov.

Galaxy Tab S6 využíva operačný systém Andro-
id 9 s nadstavbou One UI. Aktualizácie na Android 
10 by sme sa mali dočkať v budúcnosti. A hoci 
Samsung vytvoril skvelý produkt, a to z hľadiska 
hardvéru aj vlastného softvéru, platforma Android 
neponúka pre kreatívnych profesionálov také 
bohaté možnosti ako iOS. V tomto smere teda 
bude mať iPad Pro stále mierne navrch.  

V súvislosti s novým Galaxy tabletom stojí 
za zmienku aj duálny zadný fotoaparát, ktorý 
obsahuje hlavný senzor a tiež ultraširokouhlý 
fotoaparát. Z hľadiska kvality fotiek nečakajte 
zázraky, avšak fotoaparát je v tomto prípade 
použiteľný a dobre poslúži ako záložné riešenie, 
ak by sa vám napríklad vybil váš smartfón. 
Zapožičal: Samsung

Samsung Galaxy Tab S6 10.5 LTE
je najlepší Android tablet na 
trhu. Odporúčame ho, ak hľa-
dáte zariadenie s Androidom, 
ktoré potenciálne využijete aj 
na základnú prácu. Rovnako 
stojí za pozornosť, ak chcete 
používať dotykové pero. Pokiaľ 
hľadáte tablet iba na multimé-
diá, potom upriamte pozornosť 
na Samsung Galaxy Tab S5e.

Model tabletu Lenovo
Yoga Smart Tab

Samsung
Galaxy Tab S6 10.5 LTE

Operačný systém Android 9.0,
aktualizácie 5. 8. 2019

Android 9.0,
aktualizácie 1. 9. 2019

Pamäť RAM / ROM / 
iná [GB] 4 / 64 6 / 128

Procesor Snapdragon 439, 8 jadier, 
až 2,0 GHz

Snapdragon 855, 8 jadier,
až 2,84 GHz

Displej, počet farieb IPS, 16 miliónov Super AMOLED, 16 miliónov

Displej - veľkosť 
[palcov] / rozlíšenie 

[bodov]
10,1 / 1920 × 1200, 16:10 10,5 / 2560 × 1600, 16:10

Slot na pamäťovú / 
SIM kartu microSDXC do 256 GB / nie microSDXC do 1 TB / áno

Bluetooth, Wi-Fi, 
USB, GPS, NFC 4.2, ABGNac, USB-C, áno, nie 5.0, ABGNac, USB-C, áno, nie

Fotoaparáty zadný 
/ selfi e 8 Mpx / 5 Mpx 13 (f/2.0) + 5 Mpx / 8 Mpx 

(f/2.0)

Vymeniteľná batéria 
a vlastnosti nie, 7000 mAh nie, 7040 mAh

Rozmery [mm] / 
hmotnosť [gramov] 242 × 166 × 8,5÷24 / 580 245 × 160 × 5,7 / 420

Benchmarky

AnTuTu Benchmark - 
Total score 96774 436611

PCMark for Android - 
Performance / Výdrž 4066 / 12:46 9938 / 9:11

3DMark Sling Shot 
Extreme - Total 435 5548

Graphic / Physics 365 / 1306 6242 / 3994

A1 SD Bench - RAM 5014 27921

Úložisko čítanie 
/ zápis 266 / 138 1306 / 218

Japonský koncern Konica Minolta otvoril na Slovensku 
celosvetovo najmodernejší showroom so zameraním na 
všetky svoje hlavné technológie industriálnej tlače. 

Konica Minolta
otvorila európsky showroom 
priemyselnej tlače v Bratislave

mbíciou nového showroomu Konica 
Minolta v Bratislave je prevádzkovať 
strategické polygrafi cké centrum so 

zameraním na tlač demo výtlačkov v najvyš-
šej kvalite pre všetky pobočky Konica Minolta 
v rámci celej Európy a zároveň organizovať 
prezentácie daných technológií pre pobočky 
strednej, južnej a východnej Európy. 

20 najnovších technológií
Na ploche 480 m² je umiestnených viac ako 
20 rôznorodých technológií. Medzi hlavné 
ťaháky patria novinky AccurioJet KM-1 či MGI 
JETvarnish 3D Evolution, ktoré reprezentujú 
najmodernejšie svetové polygrafi cké trendy 
tlače a zušľachtenia. Podľa slov predstaviteľov 
Konica Minolta je ich cieľom vytvoriť z nového 
priestoru galériu kreatívnej tlače, kde majú 
možnosť sesterské spoločnosti a ich klienti 
nielen vidieť zariadenia v praxi, ale aj na vlastné 
oči zažiť možnosti netradičného zušľachtenia 
tlačových materiálov.

Slávnostné otvorenie priestoru sa uskutoč-
nilo v dňoch 5. - 8. novembra 2019 za účasti 
európskeho prezidenta a najvyšších predsta-
viteľov Konica Minolta v Európe. Otváracích dní 
sa zúčastnilo viac ako 100 vybraných manažé-
rov, obchodných partnerov a špecialistov. 

A

„Do Bratislavy sme dostali aktuálne 
najlepšie dostupné technológie 
na produkčnú tlač a následné 
zušľachťovanie. Našou snahou bolo 
vytvoriť priestor pre industriálnu 
tlač svetovej kvality. Takého 
zloženie technológií na jednom 
mieste nie je nikde na svete,“

„Chceli by sme vytvoriť zo showroomu 
priestor, kde každý návštevník 
získa ucelený a komplexný prehľad 
o našich službách, zariadeniach 
a riešeniach. Od zlepšovania 
každodenných procesov vo fi rme, 
digitalizácie, profesionálnej tlače až po 
netradičné a kreatívne zušľachtenie 
obalov či etikiet výrobkov,“ 

konštatuje Milan Kasík
výkonný riaditeľ Konica Minolta Slovakia

konštatuje Štefan Peľo
generálny manažér nového showroomu.
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T E S T

MICHAL REITER

V prázdninovom období sme určite nezaháľali a naďalej 
sme pre vás testovali najnovšie smartfóny. Máme pre 
vás 8 smartfónov, ktoré sú dobre použiteľné a vo svojej 
triede si nájdu svojich fanúšikov. Výrobcovia to veľmi 
dobre vedia a tomu prispôsobili cenu aj možnosti týchto 
telefónov.

víľu to vyzeralo, že pomer strán 18 : 9 
prinesie väčšie displeje a povedz-
me prijateľnú veľkosť smartfónov. 

Výrobcovia sa však adaptovali a telefóny sú zase 
obrovské. Väčšina smartfónov na trhu je takej 
veľkosti, že prstom nedočiahnete na hornú časť 
obrazovky. A tak skoro sa to nezmení. Pre mno-
hých je smartfón zároveň počítač a zariadenie 
na vybavovanie bankových vecí, chatovanie, 
prezeranie emailov alebo dokumentov a fi lmov. 
A na toto všetko sa hodí veľký displej.

Cenovo vychádza najlepšie Honor 9X. Nie je ale 
úplne najlepší vo všetkom. Najlepšie fotí Nokia 
7.2, je ale aj najdrahšia z nášho testu. Samsung 
Galaxy A30s má  výbornú výbavu, je ale najpo-
malší spomedzi zariadení z testu. Stále však dosť 
rýchly na to, aby sa dal spoľahlivo používať.

CH

2 7 9  €c e n a

- pomalšia expozícia fotoaparátu

+ vynikajúca cena a výbava
+ vysúvací fotoaparát a veľký displej
+ nočný režim fotografovania

Honor
9X

„Jeden výsuvný 
fotoaparát 
v teste. 
Výrobcovia sa do 
tohto konceptu 
príliš nehrnú.“

Smartfóny
s obrovským displejom

Testovali sme

Podľa názvu smartfónu je vyrobený zadný 
kryt. Výrobca použil svoju technológiu holo-
grafi ckého dizajnu a je tu s novým odleskovým 
vzorom. Vyzerá to veľmi pekne a v odrazoch 
uvidíte písmeno X. Nakláňaním na svetle sa 
bude meniť jeho vzhľad, podobne akoby sa 
premiestňovali dlaždice.

Displej má uhlopriečku 6,59 palca a je to na 
ňom naozaj vidieť. Tým, že tu nie je výrez, máte 
skutočne obrovský displej. Zároveň najväčší 
spomedzi trojice testovaných obrov v našom 
teste. Výkonovo je to najsilnejší smartfón, a to 
nielen podľa benchmarku, ale aj nášho testo-
vania. Beh systému je plynulý ako aj používanie 
aplikácií. Tiež aj používanie fotoaparátu.

Rozhranie EMUI 9.1 je úsporné a svižné, 
rýchlosť totiž z praktického pohľadu odpovedá 
smartfónom okolo 500 eur. Súčasťou je tech-
nológia GPU Turbo 3.0 s podporou niektorých 
hier. Ich počet sa postupne rozrastá a patria 
medzi ne napríklad Fortnite, Battle Bay, Real 
Racing 3 alebo PES2019.

Fotoaparát podporuje nočný režim vylepšený 
o umelú inteligenciu. Nie je tu optická stabilizácia, 
ale digitálna. Výrobca ju nazýva AIS a my s ňou 
máme dobré skúsenosti. Nočné fotky vyzerajú 
obzvlášť dobre. Nedajte sa pomýliť nízkou cenou 
smartfónu. Širokouhlý režim je zvládnutý menej 
dobre. Na okrajoch fotky pôsobí, akoby vám scé-
nu niekto zohol do oblúka ako kus papiera. Ocenili 
sme ale stabilizačný režim pri videu. Pokojne 
môžete nakrútiť aj odvážnejšie videá bez rizika, 
že to bude len spleť roztrasených záberov.
Zapožičal: Honor

Honor 9X
Silný hráč na poli cenovej vojny. Zároveň aj po-
riadny kus telefónu. Pomer strán 19 : 9 a displej 
s 91 % pokrytím prednej plochy. Otázkou teda 
zostáva, kde je predný fotoaparát? Honor použil 
zatiaľ nie celkom prebádaný trend a vložil ho do 
výsuvnej konštrukcie. Je ukrytý v hornej časti 
rámu a trvá približne 2 sekundy, kým sa vysunie 
a je pripravený. Veľmi pekná vec, navyše uhlade-
ná a výrobne dobre spracovaná. Selfi e fotografi e 
sú výborné, avšak pri priamom porovnaní ich 
robí lepšie Galaxy A30s od Samsungu. Využiť ale 
môžete množstvo efektov rozostrenia a imitáciu 
profesionálneho nasvietenia.

Odomykanie tvárou výrobca nepridal. Pravde-
podobne kvôli potrebe vysunúť predný objektív, 
čo by celý proces zbytočne predlžovalo. Na zadnej 
strane je čítačka odtlačkov a tá funguje bleskovo. 
Pri rozpoznaní pádu smartfónu sa automaticky 
zasunie. Výrobca uvádza výdrž stlačenia tlačidla 
na vypnutie 200 000-krát, o počte zasunutí a vy-
sunutí selfi e fotoaparátu nehovorí nič.
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Nokia 7.2
Pokračovateľ sedmičkovej série s vylepšeným 
výkonom a fotoaparátom. Telefón s možnosťa-
mi vyššej strednej triedy a prínosom najmä pre 
fotografovanie. Ponúka naozaj široké možnosti 
fotenia v kombinácii s umelou inteligenciou.

Prvotriedne spracovanie zaujme na prvý 
pohľad, pričom nechýba kovové vyhotovenie 
a viacnásobná zadná vrstva s matným sklom. 
Pri bližšom preskúmaní zadnej strany, ktorá 
je vo verzii zamatovo čiernej, je vidieť, že aj na 
tejto na pohľad fádnej farbe, sa dá urobiť štý-
lový výzor. Výrobca stavil na 6,3-palcový displej 
s kvapôčkovým výrezom a displejom PureView. 
Pridal možnosť superjasného nastavenia. Je to 
poznať nielen na priamom slnku, ale aj v pre-
svetlených miestnostiach. Aj napriek tomu, 
že tu nie je AMOLED displej, celkové farebné 
podanie IPS panela je výborné.

Tri fotoaparáty na zadnej strane robia 
vynikajúce fotografi e. Špecialitou je bokeh 
efekt. Ten je jeden z najlepších v tejto cenovej 
kategórii. Samostatne sme si všímali aj vyvá-
ženie bielej a celkové vyrovnanie farieb podľa 
okolitého osvetlenia. Vždy bude závisieť od 
uhla fotenia a dopadu svetla v miestnosti, no 
tu bolo vyváženie expozície priam excelentné. 
Ani studené ani príliš teplé farby prípadne až do 
sépiového efektu.

Prechádzanie medzi režimami fotenia je kro-
kové, teda postupne zľava doprava sa nedajú 
rotovať ako pri smartfónoch od Samsungu. Nie 
je ich ale veľa a tak stačí ťuknúť na ďalší režim 
a prepínanie je pohodlnejšie. Fotiť sa dá aj do 
RAW formátu, ale iba v režime Pro. Okrem toho 
je tu prepínanie medzi normálnym a široko-
uhlým režimom. Režim Portrét sa tu volá Na 
výšku. Nie je to síce dôležité, no zaužívaný 

preklad je iný a na chvíľu pomýli. Výrobca ale 
pridáva k optike ZEISS tri špeciálne rozostrova-
cie režimy – moderný, vírivý a krémový.

Súčasťou je čistý Android 9 s minimálnymi 
zásahmi od Nokie a je tu garancia výrobcu 
prechodu na Android 10 a dva roky vydávania 
bezpečnostných aktualizácií od vydania smart-
fónu na trh. My sme použili Microsoft Launcher, 
nakoľko sa v základných možnostiach systému 
nedalo prehodiť poradie domácich obrazoviek. 
A toto bol príliš veľký limit. Z nášho pohľadu by 
mohla Nokia trochu zapracovať a systém ešte 
mierne modifi kovať. 

Nokia 7.2 je najmä o fotografovaní a selfi e ka-
mera s rozlíšením 20 Mpx len podčiarkuje celkové 
zameranie telefónu. Nabíjanie 3500 mAh batérie 
je cez USB-C, ale iba s podporou 10 W nabíjania. 
Mohlo by byť aj rýchlejšie, avšak sme radi za 
uprednostnenie rýchlosti systému a fotenia.

Telefón však nemá zvýšené krytie, čiže si naň 
treba dávať väčší pozor. Z pohľadu využitia je 
to lahôdka pre tých, čo radi sledujú video. Je tu 
podpora HDR transformácie v reálnom čase, 
a tak bude každý videoobsah vizuálne vylepše-
ný. Samostatné tlačidlo pre Google Asistenta 
využijete iba, ak si telefón prepnete do podpo-
rovaných jazykov. V slovenčine zatiaľ nie je.
Zapožičal: HMD Global

Samsung Galaxy A30s
Veľký displej a priaznivá cena. Stredná trieda 
má v novom modeli A30s konkurenta, ktorý 
prináša všetky obľúbené funkcie. Má aj 15 W 
nabíjanie, čo je jedno z tých rýchlejších a pri 
batérii s kapacitou 4000 mAh sa bude hodiť.

Výrobca použil displej Inifnity-V a v jeho 
výreze je selfi e fotoaparát. Robí veľmi dobré 
fotky, a to aj s bokeh efektom. Vďaka roz-
líšeniu 16 Mpx a širokému objektívu máte 
možnosť vytvoriť oddialenú fotku. Nie je úplne 
širokouhlá, ale rozšírený záber určite získate. 
Z ruky tak na lepšie zachytenie troch osôb. 
Pri fotení portrétov sa dá využiť aj dynamické 
zaostrenie. V prípade selfi e fungovalo veľmi 
dobre. Tu je predsa len jednoduchšie určiť 
hlavný objekt a podľa neho rozostriť pozadie 
ako pri hlavnom fotoaparáte.

Čítačka odtlačkov je pod displejom a je 
optická, na rozdiel od ultrazvukových v mode-
loch Galaxy S10 / S10+ a telefónoch Note10. 
Fungovala však spoľahlivo, rýchlejšie sme 
ale odomykali telefón prostredníctvom tváre. 
Čítačka však bola alternatívou v tmavých pod-
mienkach. Keďže tu nie je infračervená dióda, 
potrebujete svetlo na rozpoznanie obrazu tvá-
re. Je tu voľba, ktorá v takom prípade rozjasní 
displej ešte viac, no málokedy nám to pomohlo 
a výsledkom bol iba oslepujúci displej. Možnosť 
rozjasnenia displeja sa dá vypnúť. Pekný efekt 
je v poloblúku displeja pod predným foto-
aparátom, keď ho použijete pri odomykaní 
alebo selfi e. Niečo podobné ako pri Galaxy S a 

3 4 9  €c e n a 2 6 9 €c e n a

- nemá rýchle nabíjanie
- žiadna odolnosť voči vode

- väčšie okraje displeja
- pomalé nabíjanie

+ nádherný dizajn a celkové spracovanie
+ symetrické umiestnenie fotoaparátov 
a blesku
+ rýchly systém
+ kvalitné fotografi e, špeciálne bokeh efekt

+ spracovanie tela, nešmýka sa
+ režimy fotenia a kvalita fotiek
+ dynamické zaostrenie pri selfi e
+ displej Super AMOLED

Nokia
7.2

Samsung
Galaxy A30s
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okrúhlych výrezoch.
Zadná strana je teda čistá a obsahuje iba 

stĺpec trojitého fotoaparátu s možnosťou re-
alizácie ultraširokouhlých fotiek. Kvalita fotiek 
je podobná ako pri Nokii 7.2, prirodzenejšie na 
nás pôsobili fotky z Nokie a tiež sme pri nej 
zaznamenali vyššiu rýchlosť.

Telefón je však dostatočne rýchly na 
používanie. Spravidla ale budete pociťovať 
mierne spomalenie pri spustení aplikácií. Na 
aplikáciách ako Facebook to občas môže byť 
vidno. Inak je to dostatočne rýchly telefón so 
všetkými výhodami rozhrania od Samsungu. 
Teda funkciou Game Booster na optimalizo-
vanie systémových prostriedkov na hranie 
náročných hier a tiež napríklad bezpečnosť 
s hardvérovým čipom a platformou Knox. 
Porovnanie podľa AnTuTu mu síce do karát 
príliš nenahráva, z praktického testovania ho 
hodnotíme ako rýchlejší. Odhadli by sme tak 
nad úroveň 140 000 bodov.

Na Super AMOLED displeji sa dobre pozerajú 
fi lmy. Tento displej chválime a rovnako tak 
iniciatívu výrobcu prísť s AMOLED displejom 
do takmer všetkých svojich smartfónov. Z po-
hľadu konštrukcie od nás dostáva pochvalu 
telo. V ruke drží tento objemný telefón naozaj 
stabilne a nie je taký šmykľavý ani na oblečení 
alebo hladkých povrchoch. Telo nie je kovové, 
takže napriek veľkosti nie je A30s ťažký 
telefón. Dobre sa používa, ale je naozaj veľký. 
To aj napriek Infi nity displeju. Orámovanie 
zaobleného displeja je totiž s väčšími okrajmi, 
ako pri sérii Galaxy S.
Zapožičal: Samsung

       Verdikt
Honor 9X je cenový tip 
v strednej triede. Je to 
rýchly smartfón, ktorý robí 
veľmi dobré nočné foto-
grafi e. Je to poriadne veľký 
kus, na ktorom sa budú 
dobre sledovať fi lmy. Priali 
by sme si však rýchlejšie 
nabíjanie ako len 10 W.

Nokia 7.2 je telefón v strednej 
triede. Je to ten lepší model, 
no aj cena je vyššia. Odmenou 
budú ale veľmi dobré fotogra-
fi e a vynikajúci jasný displej. 
Máte radi smartfóny s veľkým 
displejom? Toto bude model 
pre vás. Už teraz s garanciou 
na Android 10.

Samsung Galaxy A30s
je cenový tip na lacnejší 
smartfón z Áčkovej série. 
Cena odpovedá modelu 
strednej triedy s niektorými 
vylepšeniami oproti najlac-
nejším modelom zo série 
A. Vhodný pre tých, čo chcú 
naozaj veľký displej.

DETAIL NA FOTOAPARÁT 
SAMSUNG GALAXY 
A30S

Model telefónu Honor
9X

Nokia
7.2

Samsung
Galaxy A30s

Operačný systém
Android 9,

aktualizácie 1. 8. 2019
Android 9,

aktualizácie 5. 9. 2019
Android 9,

aktualizácie 1. 8. 2019

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

Pamäť RAM / ROM / iná [GB] 4 / 128 6 / 128 4 / 64

Procesor [max. frekvencia]
Kirin 710F,

8-jadrový, 2,2 GHz
Snapdragon 660,               
8-jadrový, 2,2 GHz

Exynos 7885,
8-jadrový, 1,8 GHz

Displej, počet farieb
IPS LCD,

16 miliónov
IPS LCD,

16 miliónov
Super AMOLED,

16 miliónov

Displej - veľkosť [palcov] / 
rozlíšenie [bodov] 6,59 / 1080 × 2340, 19 : 9 6,3 / 1080 × 2280, 19 : 9 6,4 / 720 × 1560, 19 : 9

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

Bluetooth, Wi-Fi, USB, GPS, NFC 4.2, ABGNac, áno, áno, nie 5.0, BGNac, áno, áno, áno 5.0, ABGNac, áno, áno, áno

Hlavný fotoaparát / video
48 (f/1.8) + 2 + 8 Mpx,

4K, 60 fps
48 (f/1.8) + 5 + 8 Mpx,

4K, 30 fps
25 (f/1.7) + 5 + 8 Mpx,

Full HD, 30 fps

Predný fotoaparát / video
16 (f/2.2) Mpx,
Full HD, 30 fps

20 (f/2.0) Mpx,
Full HD, 30 fps

16 Mpx (f/2.0),
Full HD, 30 fps

Vymeniteľná batéria 
a vlastnosti nie, 4000 mAh nie, 3500 mAh nie, 4000 mAh

Rozmery [mm] / hmotnosť 
[gramov] 164 × 77 × 9 / 197 160 × 75 × 8 / 180 159 × 75 × 8 / 166

Konektor USB-C, 10 W USB-C, 10 W USB-C, 15 W

Zapožičal Honor HMD Global Samsung

Cena [EUR s DPH] 279 349 269

Benchmarky

AnTuTu Benchmark - Total score 172071 140565 109961

PCMark for Android - Performance 5868 5977 5402

3DMark Sling Shot Extreme 
- Total 869 1343 657

Graphic 736 1177 557

Physics 2371 2661 1761

VRMark Amber Room - Total 1127 1168 964

A1 SD Bench - RAM [MB/s] 6408 6573 5 180

Úložisko čítanie / zápis [MB/s] 563 / 116 249 / 169 241 / 86

Hodnotenie

Dizajn a konštrukcia

Hardvérová výbava

Rýchlosť

Výdrž

P a r a m e t r e  t e l e f ó n o v  a   v ý s l e d k y  b e n c h m a r k o v  t e s t o v a n ý c h  s m a r t f ó n o v
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Zameranie na detail, presne podľa 
súčasných fotografi ckých trendov. 
Motorola je tu s ďalším smartfónom, 
ktorý umožní fotiť s 5-násobným 
priblížením. Má laserové zaostrovanie 
a na zachytenie aj na pohľad 
neviditeľných detailov je priamo 
predurčená.

S NOVÝM TELEFÓNOM 
MOTOROLA ONE MACRO 
ODFOTÍTE ABSOLÚTNE 
DETAILY 

motorola one macro
Fotenie detailov ako pod lupou

MICHAL REITER

M A C R O

motorola one macro
Macro

Macro

S NOVÝM TELEFÓNOM 
MOTOROLA ONE MACRO 
ODFOTÍTE ABSOLÚTNE 

M A C R O

motorola one macromotorola one macromotorola one macro
MacroMacroMacroMacro

C E N A 2 2 9  €
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lavnou súčasťou je totiž Macro Vision 
Camera s rozlíšením 2 Mpx. S týmto 
fotoaparátom budete môcť snímať 

objekt zblízka už zo vzdialenosti 2 cm a ukázať 
nový pohľad na svet. Ďalej je tu 13 Mpx fotoapa-
rát na bežné fotenie a tiež snímač hĺbky s rozlí-
šením 2 Mpx. Obidva fotoaparáty spolupracujú 
a vytvoríte s nimi portréty s rozostreným poza-
dím. Predný fotoaparát má rozlíšenie 8 Mpx. 

Motorola one macro prináša okrem zamerania 
na makro fotografi e aj množstvo funkcií za výbor-
nú cenu. Procesor MediaTek Helio P70 s podpo-
rou umelej inteligencie poskytne vyvážený výkon 
na bežné používanie. Vďaka 4 GB RAM tu nie sú 
žiadne obmedzenia a táto kapacita poskytne 
spoľahlivý základ na aplikácie aj hry. Úložisko má 
kapacitu 64 GB a fotografi ckí nadšenci ho môžu 
rozšíriť o ďalších 512 GB pamäťovou kartou. Ale-
bo si do telefónu nahráte fi lmy, na 6,2-palcovom 
HD+ Max Vision displeji budete mať dostatočne 
veľkú plochu na sledovanie. Súčasťou výbavy je 
FM rádio, stačí pripojiť slúchadlá.

Integrovaná batéria s kapacitou 4000 mAh 
poskytne výdrž 2 dni používania. Výrobca to 
dosiahol nielen veľkou batériou, ale aj čistým 
Androidom. Aj preto je smartfón svižný a ne-
obsahuje zbytočnosti, ktoré by ho spomaľovali. 
Vo výbave sú overené rozšírenia Moto, ktoré 
zjednodušujú používanie a zlepšujú zážitok so 
smartfónom. Na nabíjanie je použitý port USB-C 
a priamo v balení je nabíjačka s výkonom 10 W.

Nech už budete s novým macrom fotiť 
kdekoľvek, vodoodpudivá vrstva ho ochráni 
proti dažďu.

H

• Macro Vision Camera 
s rozlíšením 2 Mpx. Fotí 
s 5-násobnými detailmi už od 
2 cm

• 
• 
• Hlavná a doplnková kamera 

na bežné fotografi e a portréty 
s LED bleskom a laserovým 
zaostrením scény 

• 

• Snímač odtlačkov prstov
• 

• Predný 8 Mpx fotoaparát 
v kvapôčkovom výreze

• 

• HD+ displej s rozlíšením
• 720 × 1520 px
• 

• Nabíjanie cez USB-C 
s výkonom 10 W

1

2

3

4

5

6
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Multifunkčné smartfóny tlačia do 
zabudnutia množstvo zariadení, medzi 
ktoré patria aj kompaktné fotoaparáty. 
Aktuálnym trendom je mobilná 
fotografi a (tzv. instantná) alebo 
pokročilá fotografi a, ktorá je tvorená 
profesionálnymi strojmi. Kompaktné 
fotoaparáty dnes využíva málokto, 
keďže túto triedu dokážu špičkové 
smartfóny vo veľkej miere zastúpiť – 
ponúkajú výborné foto aj video výstupy, 
ktoré sú ideálne na okamžité zdieľanie. 
To je síce pravda, ale keď sa trošku 
viac zameriame na kvalitu, tak zistíme, 
že kompakt má ešte stále so svojou 
optikou navrch. 

Hard

Novinky v G7X Mark III
Kompletné technické špecifi kácie si môžete 
prečítať na stránke výrobcu, my sa zameria-
me na poznatky z praxe. Základom dobrého 
fotoaparátu je telo, ktorého šasi je vyrobené 
z hliníka a ako celok dobre padne aj do väčších 
rúk. Ergonómia síce nie je ideálna, ale dá sa 
sním pracovať. Vrchná časť obsahuje hlavné 
ovládacie prvky, teda volič režimov, dvojpolohovú 
spúšť a otočnú lunetu na zmenu času uzávier-
ky – manuálny režim. Výhodou je integrovaný 
blesk. Zadná časť obsahuje 3-palcový výklopný 
dotykový LCD displej a niekoľko hardvérových 
tlačidiel, medzi ktoré patrí aj rýchle menu, zme-
na režimu zaostrovania, vstup do galérie a pod. 
Jednoduché ovládanie ocení aj začiatočník. 

Práca s manuálnym režimom nás veľ-
mi nebavila. Rýchle nastavenie dôležitých 
parametrov nie je také intuitívne ako v prípade 
zrkadlovky, čo je daň za kompaktné rozmery. 
Automatický režim však pracuje excelentne, 
čo nás celkom prekvapilo. Výkonný obrazový 
procesor Canon DIGIC 8 si s každou scénou 
poradil veľmi dobre. Ocenili sme výbornú prácu 
HDR a optimálne nastavenie času uzávierky + 
hodnoty ISO (125 až 25 600). 

Canon G7 X Mark III disponuje 20,1 Mpx sní-
mačom, ktorý je zárukou detailných fotografi í, 
ale aj kvalitného 4K (30/25 fps) videa s max. 
dĺžkou jedného cyklu 9 minút 59 sekúnd. Nie-
koľko videí sme natočili v náročnom prostredí, 
pričom sme ocenili nielen obrazovú kvalitu, ale 
aj pokročilú stabilizáciu: 5-osový dynamický 
stabilizátor obrazu + funkcia automatické-
ho vyrovnávania. Viac sme však fotili, boli to 
produktové fotky v exteriéri/interiéri, klasické 
portréty, reportáže, ale aj krajina a boli sme 

eľkosť totiž neoklameš! Smart-
fóny zhotovujú krásne fotografi e, 
ale zväčša ide o výpočtové, teda 

softvérovo dorábané fotky kvôli „okamžitej 
príťažlivosti“. Malý snímač v smartfóne nemá 
také možnosti ako väčší snímač v kompakte, 
ktorý zachytáva viac svetla/detailov, ponúka 
intenzívnejšiu hĺbku ostrosti, menej digitál-
neho šumu a pôsobivé večerné fotografi e. Tie 
vyzerajú dobre aj na veľkej obrazovke. My sme 
sa o tom presvedčili počas testu nového Cano-
nu G7 X Mark III, ktorý sme testovali súčasne 
s iPhonom 11 Pro Max. Fotenie so špičkovým 
smartfónom je rýchle a výsledky pekné, ale 
v mnohých situáciách sme narazili na slabé 
miesta, ktoré Canon pekne vykryl. 

Canon PowerShot
G7 X Mark III
Kompaktný fotoaparát 
v dobe smartfónov 

VLOGEROV POTEŠÍ OKREM KOMPAKTNÝCH ROZMEROV (105,5 X 60,9 X 41,4 
MM / 300 GRAMOV) AJ 3,5 MM AUDIOKONEKTOR NA PRIPOJENIE EXTERNÉHO 
MIKROFÓNU A JEDNODUCHO VÝKLOPNÝ LCD DISPLEJ DO SELFIE REŽIMU

1250 MAH BATÉRIA VÁM VYDRŽÍ NA VIAC AKO 300 
ZÁBEROV ALEBO DEŇ STRIEDMEHO NATÁČANIA 4K VIDEO 

SEKVENCIÍ 

V 
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spokojní. Takéto fotky zo smartfónu nečakajte! 
11-prvkový objektív ponúka svetelnosť f/1.8 

až f/2.8, vďaka čomu sa dajú vytvoriť krásne 
zábery aj v horšom svetle. Máme radi bodové 
zaostrovanie, ale G7X Mark III nám dokázal, že 
vie plnohodnotne zaostrovať aj automaticky, 
a to zväčša na tie body scény, ktoré sme mali 
v oku. Systém zaostrovania AiAF využíva 31 
bodov, rozpoznáva tváre a sleduje označené 
objekty. Automatické zaostrovanie má viacero 
režimov, vrátane servo AF/AE a AF na dotyk. 
Zaostrovať je možné aj manuálne, pričom 
nechýba ani výber jedného bodu ostrenia 
(ľubovoľná poloha alebo fi xný stred). 

Canon G7 X Mark III má integrovaný ND fi lter, 
ktorý eliminuje príliš jasné svetlo a zábery 
sú zväčša pekne prekreslené, bez prepalov. 
Fotografi e je možné snímať do formátu cRAW, 
JPEG alebo ich kombinovať. Samozrejmosťou 
je aj sériové snímanie – klasický režim 20 fps 
alebo RAW Burst s 30 fps. V ponuke sú aj rôzne 
fotorežimy a kreatívne efekty, ktoré môže 
niekto oceniť. 

Konektivita predstavuje USB-C (nabíjanie + 
dáta), HDMI a 3,5 mm audiokonektor. Bezdrôto-
vú časť zastupuje Wi-Fi a Bluetooth, k dispozícii 
je aj mobilná aplikácia. Novinkou je možnosť 
živého vysielania priamo na sociálne siete.
Zapožičal: Canon 

PRVÁ FOTKA JE Z INTERIÉRU S KATASTROFÁLNYM 
SVETLOM NA PLNEJ AUTOMATIKE

NA DRUHEJ FOTOGRAFII Z EXTERIÉRU SI VŠIMNITE 
DETAILY A HĹBKU OSTROSTI PRI KOMPAKTE

Kompaktné rádio, ktoré môžete použí-
vať doma alebo si ho zobrať so sebou. 
Na jeho napájanie potrebujete 4 kusy 
ceruzkových batérií typu AA. Tie nie sú 
súčasťou balenia. Umožnia prehrávanie 
do 20 hodín v závislosti od hlasitosti 
alebo podsvietenia displeja.

T E S T

MICHAL REITER

C E N A 3 9 , 9 9  €

Prenosné digitálne rádio

Hama DR7

ádio má podporu pre FM príjem ako 
aj DAB+. Celkovo podporuje uloženie 
až 60 staníc, 30 pre analógový 

príjem a 30 pre digitálny. Dve obľúbené stanice 
si môžete pre každý typ vysielania uložiť na 
rýchlu voľbu pod samostatné tlačidlá na hornej 
strane. Ovládanie je cez multifunkčné koliesko. 
To sa dá stlačiť a tým sa potvrdzujú voľby. 
Ovládanie je vidieť na displeji s dvomi riadkami. 
Tento spôsob ovládania je prehľadný a zmestí 
sa tu všetko potrebné. Tiež aj informácie, ktoré 
vysielajú stanice, teda napríklad názov skladby.

Rádio nemá Wi-Fi a teda nepodporuje príjem 
internetového vysielania. Jednoduchšia výbava 

má pozitívny vplyv na funkčnú výbavu. Nie 
každý potrebuje funkciami nabitý produkt. Na-
príklad starší ľudia zvládnu toto rádio ovládať 
aj bez prečítania návodu. Vyhľadanie staníc je 
automatické a k uloženým predvoľbám sa dá 
dostať jedným tlačidlom a pohybom kolieska 
na prechádzanie uložených pozícií. K rádiu sa 
dajú pripojiť slúchadlá a konektor je na zadnej 
strane. Softvérová lokalizácia je v niekoľkých 
jazykoch vrátane slovenčiny.

Výkon je 0,5 W RMS a rádio má reproduk-
ciu v mono režime. Je tu jeden reproduktor. 
Z nášho pohľadu je vhodné do kuchyne, alebo 
stredne veľkej izby. Počuť ho rozhodne budete 
a má naozaj hlasnú reprodukciu. Pri takejto 
základnej konfi gurácii však neodporúčame 
vysoké hlasitosti kvôli vyššej rezonancii a mož-
nosti skreslenia zvuku.
Zapožičal: Hama Slovakia 

       Verdikt
Hama DR7 je FM / DAB+ rádio vhodné 
pre starších ľudí, ktorí chcú rádioprijímač 
s podporou digitálneho vysielania. Má prí-
vetivé ovládanie a spĺňa základnú potrebu 
nielen pre starších ľudí, teda zapnúť a hrať 
bez študovania návodu, nastavovania 
Wi-Fi alebo inej konfi gurácie. Dá sa použiť 
aj na chate alebo v miestach, kde nie 
je elektrická energia a využijete fakt, že 
funguje na klasické batérie a netreba mu 
nabíjať vstavaný akumulátor.

R

Prečo kúpiť:

+ bez komplikovaných funkcií a rozšírení
+ cena a výbava
+ použitie aj s ceruzkovými batériami
+ slovenské rozhranie
+ nastavenie a ovládanie
+ pamäť na obľúbené stanice
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Spoločnosť Nikon predstavila nový 
mirrorless fotoaparát radu Z, formátu 
DX (APS-C) a prvé dva objektívy NIKKOR 
Z formátu DX so zoomom – NIKKOR Z DX 
16 - 50 mm f/3.5 – 6.3 VR a NIKKOR 
Z DX 50 - 250 mm f/4.5 – 6.3 VR. 
Novinky sme si pozreli v Prahe za účasti 
ambasádorov spoločnosti Nikon. Ich 
skúsenosti boli pozitívne a po našich 
skúškach môžeme s nimi iba súhlasiť. 
Rad “Z” je skutočne vydarený. Podrobný 
redakčný test pripravujeme. Novinka je 
ofi ciálne dostupná od novembra. 

Hard

prvom rade je dôležité vedieť, že ide 
o strednú triedu, ktorá je primárne 
určená pre pokročilých začiatočníkov 

a cestovateľov, ktorí vyžadujú kompaktné rozme-
ry a zároveň všestrannú využiteľnosť – fotogra-
fovanie i video. Nikon Z50 zaujme kompaktným 
telom s dobrou ergonómiou, vďaka čomu pekne 
sadne aj do väčšej ruky a dobre sa s ním pracuje. 
Novinkou je aj výklopný displej, ktorý je možné 
otočiť o 180° do selfi e režimu, čo ocenia najmä 
blogeri a vlogeri. Skelet tela tvorí horčíková zliati-
na, čo zvyšuje celkovú odolnosť zariadenia. Avšak 
voči vode a prachu odolný nie, na to treba dávať 
pozor. Pochváliť treba celkové spracovanie, ako aj 
dobre umiestnené ovládacie prvky.

Prevažná časť ovládacích prvkov je na pravej 
strane, takže práca s jednou rukou nebude 
problém. Výklopný displej má 3,2-palca, je plne 
dotykový a novinkou sú dotykové tlačidlá na 
jeho pravej strane, ktoré celé ovládanie ešte 
viac zjednodušujú. Dodajme, že Nikon Z50 dis-
ponuje aj integrovaným bleskom, 3,5 mm au-
diokonektorom, USB-A portom, HDMI portom 
a jedným slotom pre SD kartu. O výdrž sa stará 
vymeniteľná batéria s kapacitou 1120 mAh. 

Samozrejmosťou je OLED hľadáčik s rozlí-
šením 2,3 milióna bodov, ktorý pokrýva 100 % 
snímanej scény. Je precízne vyhotovený a v 

reálnom obraze vidíte aj nastavenia fotoapa-
rátu, ktoré môžete meniť bez toho, aby ste 
zariadenie dávali dole z oka. Pochváliť treba aj 
spracovanie menu, ktoré je prehľadné a dobre 
sa v ňom orientuje, pričom ponúka veľa zau-
jímavých nastavení a možností konfi gurácie 
zariadenia a jednotlivých funkčných tlačidiel 
podľa predstáv. 

Základným prvkom je snímač (nestabillizo-
vaný), ktorý má v tomto prípade rozlíšenie 20,9 
Mpx (DX). Samozrejmosťou je hybridné PDAF 
zaostrovanie, 209 ostriacich bodov a 90 % pokry-
tie obrazovej plochy. Počas testu sa zameriame 
aj na inteligentnú detekciu tváre a zaostrovanie 
na oko s automatickým sledovaním. Rozsah 
citlivosti ISO je 100 až 51 200, čo je v tejto 
kategórii viac než výborná hodnota. O rýchle 
spracovanie obrazu sa stará najnovší procesor 
Exspeed 6 a nechýbajú ani rôzne vopred pripra-
vené „picture control“ scény. Vďaka inteligent-
nému automatickému zaostrovaniu s detekciou 
očí je Nikon Z 50 skvelý na snímanie portrétov 
a sériové snímanie rýchlosťou až 11 snímok 
za sekundu (s automatickým zaostrovaním/

Nikon Z50
stredná trieda pre pokročilých 
začiatočníkov a cestovateľov

NIKON Z50 PONÚKA VEĽMI 
DOBRÝ POMER VÝKON/CENA, 
VĎAKA ČOMU MÁ NÁBEH STAŤ 
SA TOHTOROČNÝM „FOTO 
BESTSELLEROM”

V 

NIKON Z50 VYNIKÁ V ŠTYROCH 
BODOCH – OBRAZOVÁ KVALITA, 

POKROČILÉ 4K VIDEO, 
KONEKTIVITA A DIZAJN + 

ERGONÓMIA 
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automatickou expozíciou) sa postará o dostatok 
kvalitného foto materiálu pri snímaní akčných 
scén. Prednosťou tohto modelu je aj schopnosť 
natáčať kvalitné 4K/30fps video, pričom sa 
nezabúda ani na spomalené video vo Full HD 
rozlíšení. Päťnásobné spomalenie vo výsledku 
znamená frekvenciu 120 fps (bez zvuku). 

Spomenúť treba aj bajonet, ktorý má totožnú 
veľkosť ako modely Nikon Z6 a Z7. Vďaka tomu 
je Nikon Z50 plne kompatibilný s bajoneto-
vým adaptérom FTZ, ktorý umožňuje použí-

vať s týmto fotoaparátom objektívy NIKKOR 
s bajonetom Nikon F pre digitálne jednooké 
zrkadlovky, čo je veľkou výhodou. Základné 
balenie bude obsahovať ultraľahký a kompakt-
ný objektív – NIKKOR Z DX 16 - 50 mm f/3.5 
– 6.3 VR). Prípadne budete môcť siahnuť po 
objektíve – NIKKOR Z DX 50 - 250 mm f/4.5 – 
6.3 VR, ktorý umožňuje komponovať jedinečné 
portréty a snímať vzdialené akcie s plynulou 
a stabilnou presnosťou.

Dôležitým prvkom je aj bezdrôtová konekti-

vita, ktorú zastupuje dvojica Wi-Fi a Bluetooth. 
Samozrejmosťou je komunikácia fotoaparátu 
s aplikáciou Nikon SnapBridge, vďaka ktorej je 
možné toto zariadenie vzdialene ovládať a rých-
lo prenášať súbory do smartfónu alebo tabletu. 
Časť používateľov ocení aj možnosť rýchleho 
zdieľania fotografií priamo na sociálne siete. 

Nikon Z50 bude dostupný, a to hneď so zau-
jímavou zľavou, ktorá sa pred Vianocami hodí. 
Kombo Nikon Z50 + FTZ adaptér bude stáť 1099 
eur a Nikon Z50 + setový objektív NIKKOR Z DX 
16 - 50 mm alebo NIKKOR Z DX 50 - 250 mm 
bude stáť po zľave 1139 eur. Na dané parametre 
a možnosti je to veľmi zaujímavá cena a my sa 
už teraz tešíme na redakčný test tejto novinky. 

Nevyhnutné náklady na predstavenie hradila 
spoločnosť Nikon

VÝBORNÉ VLASTNOSTI, KVALITNÉ VÝSTUPY 
A KOMPAKTNÉ ROZMERY NOVINKY OCENÍ 
NEJEDEN CESTOVATEĽ, KTORÝ OPTIMALIZUJE 
VÁHU A VEĽKOSŤ TECHNIKY

tento mesiac nahliadneme trošku do nášho 
redakčného zákulisia. Každému vydaniu nášho 
časopisu predchádza plánovanie. Je síce fajn, 

že sedíme v jednej kancelárii, ale ako to už býva, mo-
hokrát ideme vo svojich zabehnutých koľajach, a preto 
potrebujeme viesť aj spoločné plánovanie. To prebieha 
každý pondelok na pravidelnej porade. 

Okrem toho mávame samozrejme aj kreatívne 
stretnutia a brainstormingy, aby sme prichádzali na 
nové myšlienky a nápady. Ak máte aj vy nejaké myšlienky 
a nápady, ktoré by sme mohli zrealizovať, pokojne nám 
ich napíšte na redakcia@touchit.sk.

Ale aby sme neboli iba príliš formálni, každý druhý 
pondelok v mesiaci si dávame spoločnú redakcovicu, čo 
v preklade znamená, že sa večer stretneme v podniku 
na drinku či pri dobrom jedle. Naši kolegovia z Aston 
ITM zase mávajú pravidelné teambuildingy. Na jednom 
boli naposledy v októbri. A ešte jedna pikoška. Sme dog 
friendly, čiže či keď prídete ku nám na poschodie, môže-
te tu niekedy stretnúť napríklad aj Higgsa.

AJ

KAŽDÝ DRUHÝ PONDELOK V MESIACI MÁVAME 
REDAKCOVICU

ASTOŇÁCI BOLI
NA TEAMBUILDINGU 
NA MORAVE

HIGGS JE ÚPLNÉ ZLATÍČKO, 
ZACHRÁNIL HO KOLEGA, 
KTORÝ HO NAŠIEL BEHAŤ 
PRI DIAĽNICI V TRNAVE

Z nášho redakčného zákulisia, pretože aj my sme len ľudia

Zo života redakcie
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Hard

Testovali sme

Bezdrôtové 
slúchadlá
Celkovo máme pre vás šesť slúcha-
diel v našom najnovšom teste, ktorý 
obsahuje skutočne rôzne modely. 
Väčšinou síce veľké, avšak konštrukčne 
rozdielne. Mysleli sme aj na športovcov 
a vyskúšali za vás model značky JBL. Za 
taký dobrý peniaz sa určite oplatí. Na-
ozaj držia v ušiach, už len s nimi behať, 
ako názov naznačuje.

aujímavým úkazom je prvý model 
v našom teste. Výrobca prevzal 
vlastnosti z reproduktorov a vložil 

ich do slúchadiel. Bezdrôtové slúchadlá sú 
dnes jasným trendom. Ak má firma nejaké 
slúchadlá, majú určite funkciu Bluetooth. 
Následne, keď sa výrobca rozhodne, pri-
dá audiokábel do balenia. Aktuálne najviac 
pridávanými funkciami sú aktívne odhlučnenie 
alebo špeciálny režim na prepúšťanie okolitého 
zvuku. Menej bežné býva dvojité párovanie. 
Slúchadlá síce majú možnosť zapamätať si dve 
posledné párované zariadenia. Len málo z nich 
ale má možnosť párovania na dve zariadenia 
súčasne.

Carneo S7
Bezdrôtové slúchadlá prevažne na domáce po-
užitie. Typovo vychádzajú sčasti zo slúchadiel 
s veľkými mušľami. Majú však malý polomer 
vnútorného výrezu polstrovania, a tak sa na uši 
iba prikladajú. Dovnútra sa ucho nezmestí, ale 
prítlak na uši nie je nakoniec taký silný.

Kožené polstrovanie je ale tvrdšie. Rovnaký 
materiál je použitý aj na spojovacom oblúku. Zo 
spodnej strany je takisto kožené polstrovanie. 
Zhora sú slúchadlá spevnené oceľovým oválom.

Zaujímavé na týchto slúchadlách je, že majú 
univerzálny dizajn. Bude to o vašom zvyku, ako 
si ich nasadíte na hlavu. Ani jedna strana totiž 
nie je označená ako ľavá alebo pravá. Celé ovlá-
danie je sústredené po obvode jednej z mušlí. 
Tým, že slúchadlá majú integrovanú čítačku 
microSD kariet a FM rádio, je tu rozšírený 

spôsob ovládania tlačidlami na posun hudby 
a úpravu hlasitosti. Slúchadlá sa dajú použiť 
aj ako bezdrôtové. Nabíjajú sa cez microUSB 
port, avšak na bežné počúvanie ich stačí 
prepojiť dodávaným audiokáblom. Prídete síce 
o rozšírenú funkcionalitu v podobe vstavaného 
prehrávača a FM rádia, ale zvuk z externého 
zdroja bude fungovať.

Párovanie cez Bluetooth prebehlo bez 
problémov, za obťažujúce sme však považovali 
hlásenia zo slúchadiel pri prepínaní režimov. 
Namiesto nepodareného hlásenia so ženským 
hlasom by stačilo jemné cvaknutie.

Hudobne patria k základu a výrobca sa viac 
sústredil na pridanie funkcií ako na kvalitu zvu-
ku. Je zastretý a pôsobí ako spoza skla. Preto 
ich odporúčame len nenáročným používateľom. 
Zapožičal: Carneo

Creative Outlier Active
Slúchadlá na športovanie s dávkou univerzál-
neho použitia. V balení sú aretačné návleky, 
ktoré si môžete a nemusíte nasadiť. Okrem 
veľkostí návlekov do ucha sa na slúchadlo 
nasadzuje bežný návlek alebo aretačný so za-
hnutou špičkou. Na behanie je určite potrebný. 
Komu by to prekážalo, má na výber. Slúchadlá 
držia v uchu dobre a používajú jeden prvok na 

T E S T
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kábli. Batéria je súčasťou ovládača s tlačidlami 
a nie je oddelená. Slúchadlo sa aj napriek tomu 
z pravého ucha nevyberalo. Slúchadlá vydržia 
do 10 hodín prehrávania, a to je čas, ktorý je pri 
danej konštrukcii nadštandardný. Mrzelo nás 
nabíjanie cez microUSB, no vieme ho pochopiť. 
Pri cene slúchadiel do 40 eur je prechod na 
novší konektor USB ešte stále prekážkou. Slú-
chadlami sa dá ovládať hlasitosť, prechádzanie 
medzi skladbami a hovory.
   Hudobne majú isté rezervy a kvalitatívne 
ich nemôžeme porovnávať s AKG Y100. Sú aj 
cenovo inde. Výšky aj stredy sú detailné. Na 
to, aby ste pocítili silnú dynamiku basov, je 
potrebné použiť správny nadstavec do ucha. 
Napriek tomu všetkému je tu isté skreslenie 
zvuku. Na športovanie sú ideálne, navyše 
s odolnosťou IPX4 proti spoteniu a dažďu. To 
je ich hlavná výhoda. Zvukovo sme počuli aj 
lepšie hrajúce slúchadlá od Creative. Zapoži-
čal: Creative

AKG Y100
Vynikajúce slúchadlá na nosenie všade. 
Nemajú ale odolnosť voči vode, preto dajte 
pozor, aby vám nezmokli. Veľmi dobre sa nosia 
a budú kompromisom pre každého, kto nemá 
rád pevný oblúk za krkom. Tu je tenký kábel so 
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- Rezervy v oblasti stredov a výšok
- Hlučné tlačidlá na pravej mušli

− Odchýlka v presnosti reprodukcie

c e n a 34,90  € c e n a 29 €

+ Univerzálna konštrukcia
+ Vstavané FM rádio

+ Ľahké
+ Výdrž batérie
+ Voľba aretačných prvkov

Carneo S7 Creative Outlier 
Active

− Preexponované výšky
− Bez ANC

c e n a 99 €

+ Konštrukcia spojovacieho oblúka
+ Dynamika basov
+ Ambient Aware

AKG Y100

NÁJDETE NA

WWW.NAY.SK

Široký
výber 

slúchadiel

AKG Y500
Slúchadlá na hlavu. Pritlačia sa na uši a sú vhodným kom-
promisom medzi veľkými a štupľovými slúchadlami. Dobrou 
správou je, že nemajú silný prítlak. Odporúčame ich aj pre 
tých, čo nemajú radi silný tlak na uši. Dajú sa nosiť niekoľko 
hodín bez toho, aby vás boleli uši. Výrobca hovorí o 33 ho-
dinách na jedno nabitie. Hoci sme tento údaj nemerali, dô-
kazom pre nás bolo nabíjanie raz za týždeň. Pri spojení cez 

Zvukovo majú rezervy len v oblasti príliš prenikavých 
výšok. Toto stiahnete ekvalizérom a pokojne si môžete 
pridať na basoch. Slúchadlá to zvládnu a vychutnáte si 
príjemnú dynamiku zvuku. Detailné sú aj v oblasti stredných 
tónov. Na každodenné počúvanie hudby sú výborné. Chváli-
me aj funkciu Ambient Aware, ktorá cez mikrofóny prepúšťa 
okolité zvuky. Vhodné, keď potrebujete počuť hlásenie alebo 
dianie na ulici a zároveň chcete počúvať hudbu. 
Zapožičal: Samsung

spevneným tvarom. Oblúk si ľahko prispô-
sobíte podľa hrúbky goliera na oblečení 
a nebude vás nijako ťahať.

Výrobca zvolil klasické umiestnenie dvoch 
prvkov. Vpravo je modul s batériou, vľavo 
modul na ovládanie a nabíjanie. Trojicu štan-
dardných tlačidiel dopĺňa tlačidlo funkcie 
Ambient Aware. Nabíjanie je cez microUSB, 
a to je naša jediná výhrada, chceme už USB-
-C. V našom prípade je to jediné zariadenie, 
kvôli ktorému musíme nosiť druhý kábel.

Mušle sú objemnejšie, no tvarovo sú 
rozložené tak, že priveľmi nevytŕčajú z uší. 
Po zložení z ucha si ich môžete o seba 
magneticky pripnúť. Škoda, že sa v tomto prípade nepoza-
staví reprodukcia. Je to teda pasívna funkcia, ktorá zabráni 
ich plantaniu po oblečení. Tenšie káble vedúce do mušlí sú 
dlhšie a samotné mušle tak máte na hrudi nižšie, ako sme 
bežne zvyknutí. Veľmi dobre sa nosia, a to aj s oblečením, 
ktoré má golier. Na výber sú klasicky tri veľkosti návlekov. 
Dobre izolujú a držia v ušiach, to práve aj keď sa tenšie 
káble otierajú o golier. Je to vďaka dĺžke a stabilite oblúka 
za krkom. Praktickou výhodou je možnosť pripojenia k dvom 
zariadeniam súčasne.

DETAIL NA SLÚCHADLO MODELU AKG Y100 

Bluetooth sa dá sledovať ukazovateľ batérie cez smartfón. 
Počas používania príde vhod aj to, že za 5 minút ich nabijete 
na ďalšiu hodinu používania.

Konštrukcia je premyslená a nebude náchylná na zlome-
nie. Zmena veľkosti je totiž v hornej časti oblúka, nie v spod-
nej nad mušľami. Prenášať sa dajú v dodávanom látkovom 
vrecku. Tu sa dajú zložiť na plocho otočením mušlí o 90° 
alebo ich môžete zohnúť v spojovacom oblúku do kompakt-
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Názov modelu / 
Technické parametre Carneo S7 Creative Outlier 

Active AKG Y100 AKG Y500

Typ Bluetooth 4.1 Bluetooth 4.1 Bluetooth 4.1 Bluetooth 4.2

Veľkosť meniča [mm] 40 6 N/A 30

Odhlučnenie od okolia nie konštrukciou konštrukciou nie

Funkcia handsfree áno áno áno áno

Frekvenčný rozsah [Hz] 20 ÷ 20 000 20 ÷ 20 000 20 ÷ 20 000 16 ÷ 22 000

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

NFC nemá nemá nemá nemá

Nabíjací konektor microUSB microUSB microUSB microUSB

Výdrž batérie [hod.] 5 10 8 33

Hodnotenie

Vlastné odhlučnenie

Odhlučnenie od okolia

Kvalita reprodukcie
Pomer cena / celkové 

možnosti

Parametre a  hodnotenie  testovaných s lúchadie l

ného tvaru. Polstrovanie mušlí je extra jemné 
a mäkké. Je radosť mať slúchadlá na ušiach.

Zložením z uší sa pozastaví prehrávanie 
hudby, po založení na hlavu sa prehrávanie 
automaticky spustí. Toto je užitočná funkcia 
a obľúbili sme si ju ako jednu z najpraktic-
kejších zo sveta slúchadiel celkovo. Pozasta-
venie hudby v smartfóne je nadradené. Ak ju 
pozastavíte takto, založením slúchadiel na 
hlavu sa nezačne prehrávanie. Toto sa nám tiež 
páčilo. Tiež aj multibodové pripojenie k dvom 
zariadeniam naraz. V jednom čase tak môžete 
mať slúchadlá spojené s tabletom aj telefónom 
alebo počítačom. Vďaka tomu nezmeškáte 
hovory zo smartfónu, ani keď pozeráte fi lmy na 
notebooku a používate slúchadlá.

Ovládanie je na obvode mušlí. Spôsob pridá-
vania hlasitosti cez dvojpolohový prvok sa nám 
páčil. Je to vlastne malá páčka a jej vychýlením 

nahor alebo nadol sa mení hlasitosť. Samo-
statným tlačidlom sa dá pozastaviť hudba 
alebo ovládať hovory. Na pravej mušli je posuv-
ný prvok na párovanie a zapnutie slúchadiel 
a tlačidlo Ambient Aware. AKG Y500 nemajú 
aktívne odhlučnenie. Je tu režim na to, aby ste 
mohli počúvať hudbu a zároveň počuli okolité 
zvuky a najmä výstrahy a hlásenia.
Používať sa dajú aj vo vypnutom stave, a to 
s priloženým audiokáblom. Káblové pripojenie 
podporuje telefonovanie. Mikrofón je na ovlá-
dacom prvku priamo na kábli. V tomto režime 
ale nefunguje funkcia Ambient Aware a je 
potrebné použiť bezdrôtové pripojenie. 

Z hudobnej stránky získate detailný zvuk. De-
taily objavíte vo všetkých spektrách. Slúchadlá 
sú preto vhodné pre používateľov, ktorí si potr-
pia na kvalitný zvuk. Chválime dynamiku basov 
a ich podanie ako aj zreteľné stredy, vhodné pri 
elektronickej hudbe a hrách.
Zapožičal: Samsung - Nemajú aktívne odhlučnenie

c e n a 149 €

+ Pevná konštrukcia
+ Možnosť zloženia
+ Výborný zvuk
+ Ovládanie

AKG Y500

  Verdikt
Carneo S7 sú základné slúchadlá. Majú netra-
dičné funkcie prevzaté z externých reproduk-
torov. Škoda, že sa výrobca nesústredil viac 
na kvalitu prejavu ako na pridávanie slotu na 
pamäťovú kartu a FM rádio.

Creative Outlier Active sa hodia pre aktívnych 
používateľov. Majú dobrú cenu a dlhú výdrž na 
jedno nabitie. Zvukovo sú tu nejaké rezervy, 
keď ale započítame do celkového prínosu aj 
cenu, máte tu jedny z najlacnejších športových 
slúchadiel.

TIP
Kvalita 
zvuku

AKG Y500

DETAIL OVLÁDANIA HLASITOSTI 
NA SLÚCHADLÁCH AKG Y500

AKG Y100 sú praktické slúchadlá s dobrým ba-
sovým prejavom. Majú režim na Ambient Aware, 
ktorý sa hodí pri športe v rušnom prostredí ale-
bo počas cestovania. Škoda len, že sa nabíjajú 
cez microUSB konektor.

AKG Y500 sú väčšie slúchadlá a prikladajú sa na 
uši. Samotný prítlak nie je silný a dobre sa nosia. 
Okrem kvalitného zvuku oceníte aj výdrž do 30 
hodín. Komu nevadia väčšie slúchadlá, no stále 
v cestovnom rozmere, tieto odporúčame.
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C E N A 1 9 9  €

Testovali sme

       Verdikt
Klipsch T5 True Wireless odporúčame 
zvukovým nadšencom. Hrajú vynikajúco 
a celkovo je na nich poznať premyslenosť 
každého detailu, počínajúc párovaním 
cez Bluetooth 5.0. Tiež v oblasti zvuku 
alebo tvarovania zvukového kanálu. 
Jedinú výhradu máme k tlačidlu navrchu 
mušle, ktoré má silný stisk. Môžete s nimi 
aj športovať. Majú odolnosť IPX4, čiže 
prežijú pot a vyššiu vlhkosť. Pred silným 
dažďom ich však radšej chráňte.

Skutočne bezdrôtové slúchadlá má 
v ponuke každá fi rma, ktorá chce 
zachytiť tento trend. V prípade značky 
Klipsch tomu nie je inak a pre náročných 
poslucháčov je tu model T5. Vyzerá však 
trochu inak ako väčšina slúchadiel na 
trhu, nabíjaciu kolísku nevynímajúc. 
Značka si drží svoj štýl a pripravila 
slúchadlá vhodné pre každého.

Slúchadlá Klipsch T5 True 
Wireless

SILNÝ MAGNET ICH UDRŽÍ 
V PUZDRE

Technológie
Základom je zvuk verný tejto značke a po-
čuť to už po niekoľkých minútach. Slúchadlá 
kladú na kvalitu zvuku veľký dôraz a s tým 
súvisí hneď niekoľko vecí. Prvou je konštrukcia 
a oválne návleky zo silikónu. Slúchadlá sa dajú 
používať s rôznym otočením v uchu, ideálna 
poloha bude blízko rovného zobrazenia nápisu 
na mušli. Výrobca si dal záležať na celkovom 
vyhotovení zvukového kanála a je výrazne tenší 
ako u mnohých konkurenčných modelov. Má 
dopad na hrúbku jeho vývodu a následne na 
hrúbku objímky v návleku na slúchadlo. Ide 
o konštrukčnú charakteristiku, ktorá následne 
umožňuje menší rozmer návlekov.

Vo všeobecnosti sa ale nedá tvrdiť, že by 
hrúbka zvukového vývodu mala priamu úmeru 
v kvalite zvuku. Návleky majú na násadke plas-
tový prvok a stačí ho len zacvaknúť do vývodu 
na slúchadlách. Je to najlepší systém, aký sme 
kedy videli. Menej sa namáha návlek a celkovo 
je nasadenie otázkou zatlačenia. Netreba sa 
dlho pasovať s nasadením silikónovej časti na 
hrubý vývod. Skrátka a dobre, tento systém 
zatiaľ žiadny z nami testovaných produktov za 
posledné roky neprekonal.

Na výber sú tri veľkosti. Model T5 je aj týmto 
vhodný pre tých, ktorí neobľubujú vtláčanie slú-
chadiel do uší. Oválny tvar nepôsobí tak rušivo 

a pootočením slúchadiel si môžete korigovať 
to, ako budú v uchu držať. Nabíjanie kolísky je 
cez kábel USB-C. V balení je obojstranný kábel 
s týmto konektorom a aj redukcia na USB-A, ak 
by ste nemali počítač alebo nabíjačku s USB-
-C. Kovová kolíska ich dobre chráni a umožní tri 
plné nabitia, teda 24 hodín počúvania.

Plne nabité slúchadlá majú maximálnu dobu 
prehrávania 8 hodín. Ak by sme teda počítali čisto 
matematicky, máte 32 hodín počúvania hudby 
bez potreby nabíjať kolísku. Počas testovania sme 
nemali slúchadlá nikdy vybité a nabíjanie kolísky 
nepredstavovalo žiadny problém. Slúchadlá 
stačí dať do nabíjačky na 15 minút a máte ich 
pripravené na dve hodiny počúvania. Stačí krátka 
prestávka alebo hodinka, pokým ich nepoužívate 
a znova ich máte pripravené s navýšenou výdržou.

Dajú sa s nimi ovládať hovory aj digitálni 
asistenti od Googlu a Applu. Na vrchnej strane 
majú tlačidlá. Ich stlačenie vyžaduje silnejší 
prítlak. Toto nám prekážalo a zakaždým sme si 
zatlačili do ucha. To platí všeobecne pri použití 
v hociktorom režime, teda 
napríklad aj pri poza-
stavovaní skladieb alebo 
prijímaní hovoru.
Slúchadlá zapožičal:
Bis Audio
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Trh s prenosnými reproduktormi 
je viac-menej stabilný. Je z čoho 
vyberať a s istou dávkou pravidelnosti 
(trikrát do roka) pribúdajú nové 
modely. Odlišností nie je veľa, predsa 
len sa nejaké nájdu. Najmä, ak ide 
o pokračovateľa danej série. Tu nám 
výrobcovia situáciu zjednodušujú 
a našťastie pre používateľov prinášajú 
jednoduchý systém. Svoje reproduktory 
zreteľne číslujú.

Hard

Bezdrôtové 
multimediálne 
reproduktory

renosné reproduktory z nich robí 
vlastná batéria. Toto je vlastnosť, 
ktorá sa veľmi nemení. Jej kapacita 

závisí predovšetkým od veľkosti reproduktora 
a bodka. Situácia je však už o poznanie lepšia 
a máte tu naozaj dlhšiu životnosť. To je dané 
najmä novými Li-Ion batériami, ktoré sa me-
dzigeneračne menia a výrobcovia ich imple-
mentujú do svojich produktov. Adaptovanie sa 
na štandard USB-C je len veľmi pozvoľný.

Podobne to je s implementovaním čipu na 
lepší zvukový kodek. Základom pre Bluetooth 
Audio je kodek SBC. Aj napriek tomu, že ide 
o základ, reproduktory v našom teste hrali dob-
re. Pri väčších zostavách by ste rozdiely v ko-
deku určite počuli, teda pri priamom porovnaní. 
Bez toho možno mnohí nie. Na kvalitu zvuku 
má veľký vplyv, keďže práve počas prenosu 
sa „zreže“ z možného objemu frekvenčného 
pásma.

No a do tretice je tu neduh v podobe skutoč-
ne otravných zvukov sprevádzajúcich ovláda-
nie. Najhoršie na tom je fakt, že nemáte istotu 
pri žiadnom reproduktore. Neraz vás nezachrá-
ni ani to, že bude drahší. Spravidla sa to deje 
pri lacnejších modeloch. V našom teste trpeli 
nežiaducimi zvukmi pri zapnutí oba reproduk-
tory Lamax. Creative nebol rušivý. Zvučku, ktorú 
so seba vydajú pri zapnutí, nemáte možnosť 
stíšiť. Takže, ak si večer chcete pustiť potichu 
hudbu, po zapnutí reproduktora spoľahlivo 
vytrhnete z bdenia celé svoje okolia. A potom 
už je asi jedno, akú hlasitosť použijete.

Označenie 
reproduktora / 

Technické parametre

Creative
MUVO Play

Lamax
Flow 1

Lamax
Soul 1

Typ 2.1 2.1 2.1

Frekvenčný rozsah [Hz] 70 ÷ 20 000 20 ÷ 20 000 20 ÷ 20 000

Výkon RMS [W] 20 30 35

Aux in áno áno áno

Bluetooth 5.0 4.2 4.2

Výstup na slúchadlá nie nie nie

NFC nie nie nie

Ovládanie hlasitosť, hudba, 
hovory

hlasitosť, hudba, 
hovory

hlasitosť, hudba, 
hovory

Odolnosť IPX7 nemá nemá

Výdrž batérie [h] 10 20 12

Vyhotovenie plast plast plast, drevo

Rozmery [mm] 80 × 80 × 110 70 × 88 × 195 240 × 130 × 80

Hodnotenie

Kvalita zvuku

Výbava

Pomer cena / možnosti

Cena 39,99 € 79,90 € 99,90 €

  Parametre a  hodnotenie  testovaných reproduktorov

P
Creative MUVO Play
Novinka, ktorá nás potešila najviac. Je to typic-
ký reproduktor na doma aj na von. Výrobca ho 
teraz posilnil odolnosťou IPX7. Keď mu dobre 
zavriete konektory na nabíjanie a vstupný 
audiokonektor, neutopíte ho. Môžete ho totiž 
hodiť do vody a nič sa mu nestane. To platí aj 
pre údržbu a keď ho zašpiníte, ľahko ho pod 
tečúcou vodou umyjete.

Reproduktor sa nabíja cez konektor USB-C, 
a to nás potešilo. Žiadne kompromisy ale mo-
derný konektor, navyše v tejto cenovej hladine. 
Oválny tvar ho umožňuje používať rôznymi 
spôsobmi. Na výber je jednak vertikálny režim, 
tiež aj horizontálny. Tlačidlá sú, podobne ako 
pri iných modeloch, multifunkčné. Máte tak 
spôsob ako ovládať hovory a hudbu. Pripája sa 
cez Bluetooth 5.0 a v tomto prípade bolo pri-
pojenie bez akýchkoľvek problémov. Keď si kú-
pite dva rovnaké reproduktory, dajú sa pripojiť 
k sebe bezdrôtovo. AUX vstup je len na priame 
spojenie s jedným zariadením. My sme testo-
vali dvojicu MUVO Play a vytvorili si tak stereo 
režim so samostatným kanálom pre ľavý 
a pravý reproduktor. Zvuk bol výborný, avšak 
aj s jedným si užijete dostatok zvuku. Výbavu 
totiž tvoria dva hlavné meniče a dva pasívne po 
bokoch. Zvuk sa dá čiastočne korigovať tým, 
ako ho položíte. Ak bude na mäkšom povrchu 
a zvislo, máte možnosť vytvoriť mierne odlišný 
basový efekt.

Takisto sme vyskúšali párovanie oboch 
reproduktorov. Nepotrebujete žiadnu aplikáciu 

- Žiadne podstatné

+ Odolnosť IPX7
+ Nabíjanie cez USB-C
+ Cena
+ Kvalita zvuku

Creative
MUVO Play

c e n a 3 9 , 9 9  €

a spárujete ich nezávisle na zariadení. Postup 
je v návode a je veľmi jednoduchý. Vďaka tomu 
si takéto stereo spravíte aj k počítaču, nielen so 
smartfónom. Podporuje len štandardný kodek 
SBC, napriek tomu má veľmi dobrý zvukový 
prejav. Zapožičal: Creative

TIP
Kvalita
zvuku
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       Verdikt
Creative MUVO Play je jeden z najlepšie 
hrajúcich reproduktorov na trhu, navyše 
s veľmi dobrou výbavou. Výdrž do 10 
hodín sa takisto počíta.

Lamax Flow1 je kompaktný reproduktor 
s vyváženou reprodukciou. Kto nepotre-
buje odolnosť voči vode a chce niečo na 
doma, napríklad k hnedému nábytku, 
toto je perfektná voľba.

Lamax Soul1 je vhodný do väčšej 
miestnosti. Poskytne dostatočný výkon 
aj výdrž na batériu. Prejav je dynamický, 
ale úprave ekvalizérom sme sa nevyhli. 
Inak je  príliš zvučný, a to na rozhraní 
stredných a vysokých tónov. Vyslovene 
nám prekážali hlasné zvuky pri zapnutí 
a vypnutí. Večer tým spoľahlivo niekoho 
zobudíte.

Lamax Flow1
Dizajnovo ladený v podobnom smere ako 
nedávno u nás testovaný reproduktor Soul1. 
Po materiálovej stránke tu nie je drevo, ale vy-
nikajúca imitácia plastom. Toto je taký šikovný 
a kompaktný model, nechýba mu ale pasívny 
žiarič a spredu dva širokospektrálne meniče. 
Zvukovo je dostatočne výkonný aj na ozvučenie 
väčšej miestnosti. V našom teste sa nachá-
dza presne na pomedzí troch testovaných 
reproduktorov. Jeho výkon je niekde uprostred 
a takisto aj jeho cena.

Ovládanie je na hornej strane a opäť klasic-
kou zostavou multimediálnych tlačidiel. Samo-
statné tlačidlá na hlasitosť a hudbu a tlačidlo 
na pozastavenie hudby a hovory. Ukazovateľ 
batérie má 4 zelené LED diódy na hornej stra-
ne. Efektný prvok k hnedo-čiernej kombinácii. 
Nabíjanie cez microUSB je klasikou. Zvykneme 
ho kritizovať, no výrobcovia zatiaľ neradi opúš-
ťajú zažité štandardy. Výhovorka na cenu asi 
len tak neobstojí. Najmä ak Creative v našom 
teste ukazuje, že sa to dá. V prospech repro-

− Rušivé zvuky počas zapnutia 
a vypnutia
− Reprodukcia vyžaduje doladenie 
ekvalizérom

+ Drevené prvky
+ Aktívny subwoofer
+ Výdrž na batériu

Lamax
Soul1

c e n a 9 9 , 9 0  €

− Rušivé zvuky počas zapnutia a vypnutia

+ Výborná imitácia dreva
+ Výdrž na batériu
+ Vyvážený hudobný prejav

Lamax
Flow1

c e n a 7 9 , 9 0  €

duktora hrá nielen jeho dobrý zvukový prejav, 
ale aj výdrž na batérie. Tá je až 20 hodín a tak 
sa nám nestalo, že by bol vybitý. Treba mu ale 
vyčleniť jednu stabilnú nabíjačku, na ktorej ho 
pravdepodobne budete stále používať.

Výkonovo nemá ďaleko od väčšieho modelu 
Soul1. Celkový prejav je mierne slabší, najmä 
kvôli veľkosti ozvučnice. Chýbajúcich 5 W na 
výkone nepoznáte, na celkovom rozmere však 
áno. Ak teda chcete menší reproduktor, toto 
je vhodný adept. Dva rovnaké reproduktory 
môžete prepojiť bezdrôtovo a zvukový zážitok 
ešte rozšíriť.

Zvukovo je veľmi dobre vyladený. Výšky aj 
stredy sú tak akurát. Nie síce také čisté ako 
u drahších reproduktorov, no neprejavuje sa 
tu jedna zásadná chyba. Tou je napríklad príliš 
intenzívny prejav. Basová zložka vhodne dopĺňa 
reprodukcie a pomerne stabilný prejav si drží aj 
pri vyššej hlasitosti. Príliš veľká hlasitosť však 
deformuje vyváženosť reprodukcie. 
Zapožičal: Lamax Electronics

Lamax Soul1
Multimediálny reproduktor prekladaný drevom. 
Štýl, ktorý je zatiaľ pomerne neopozeraný. 
Výrobcovia sa väčšinou vydávajú cestou pogu-
movaných povrchov a odolných modelov. Tento 
odolný nie je a hodí sa do miestnosti, kde mu 
nehrozí poškodenie dažďom alebo vlhkosťou.

Z dizajnového hľadiska bude ideálny ako 
cenový tip na použitie s domácim nábytkom, či 
už do obývačky alebo v bežnej izbe. Výkonovo sa 
hodí na univerzálne ozvučenie. Či už chcete po-
čúvať hudbu alebo ho využiť ako reproduktor na 
fi lmy. Predná aj zadná strana je z dreva a vyzerá 
naozaj dobre. Jemný retro štýl, ktorý nezostar-
ne. Silnou stránkou je aktívny subwoofer. S ním 
získate podstatne lepší zvuk ako len pri dvoch 
stereo meničoch. Výrobca dáva možnosť spojiť 
dva reproduktory do jedného a vytvoriť tak 
z každého ľavý a pravý zvukový kanál. Tým sa ale 
dostanete na cenu 200 eur a klasické zvažova-
nie, či potrebujete práve tento model. Pridanú 
hodnotu vidíme v 12-hodinovej výdrži. To vďaka 
4400 mAh batérii. Pripojenie cez Bluetooth bolo 
bez najmenších problémov. Stále je tu možnosť 
prepojiť reproduktor s 3,5 mm audiokonek-
torom. Ako je dobrým zvykom tohto výrobcu, 
kábel máte v balení.

Ovládanie je na hornej strane, na zadnej sú 
porty vrátane slotu na microSD karty a por-
tu microUSB na nabíjanie. Hovory aj hudbu 
môžete ovládať cez hornú súpravu tlačidiel. Sú 
multifunkčné a pravdepodobne aj tak budete 
používať smartfón. V prípade prehrávania 
hudby priamo z pamäťovej karty sa vám multi-
funkčné využitie tlačidiel zíde.

Zvukovo sa hodí na ozvučenie väčšej 

miestnosti. Produkuje zreteľné výšky, mier-
ne výraznejšie stredy a menej výrazné basy. 
To v základe. Keď prejav trochu skorigujete 
ekvalizérom, získate podstatne lepšie basy. 
Stále si zachovajú svoju dynamiku a zvuk bude 
detailný. Jedinú výhradu máme k pocitu šumu, 
ktorý je dôsledkom nepresnosti v oblasti výšok 
a stredných tónov. 
Zapožičal: Lamax Electronics

„V segmente prenosných 
reproduktorov netrpez-

livo očakávame konektor 
USB-C.“
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MICHAL REITER

C E N A M B 2 2 3 6 A D W E  –  1 6 4  €

Inovácia portfólia

Nové zariadenia z portfólia tejto značky prinášajú dobre 
ovládateľné a pohotové zariadenia. Obmena a osvieženie 
tlačiarní a multifunkcií značky Lexmark priniesli svoje výhody 
priamo na stôl používateľa. Cielené sú do malých kancelárií. 
Spoločných rysov je niekoľko, spoločným menovateľom sú 
kompaktné rozmery. My sme testovali dve multifunkcie, jednu 
s farebnou a druhú s ČB tlačou. Obe sú určené pre používateľov, 
ktorí chcú stroje s čo najjednoduchšou obsluhou a nenáročnou 
výmenou spotrebného materiálu.

Hard

Farebne
Farebná multifunkcia Lexmark MC3326adwe je 
jednopriechodová, to znamená, že každá farba 
má zároveň svoj optický valec. Takto sa v oboch 
prípadoch kupujú tonery a vždy ich kúpite aj 
s valcom. Založenie do zariadenia je celkovo 
jednoduché a neriskujete žiadnu poruchu alebo 
zlomenie niektorej z častí na zariadení. Pri mo-
nochromatickej MFP sa vyberá jeden objemnejší 
modul, farebná MFP má tonery kompaktnejšie.

Toto zariadenie je mierne pomalšie a za mi-
nútu vytlačí 22 strán podľa výrobcu, pri našom 
meraní to bolo až 25 farebných strán. Rýchle 
je pri tlači PDF dokumentov, pričom doba na 
vytlačenie 5 strán predstavovala 12 sekúnd. 
Cena čierneho tonera je 58,30 eura a má 
výťažnosť 1500 strán. Farebné majú rovnakú 
výťažnosť a cena každého farebného je 67,40 
eura. Orientačná cena monochromatickej tlače 
sú 4 centy, pri farebnej je to 13 centov.

Čiernobielo
Multifunkcia na čiernobielu tlač označená ako 
Lexmark MB2236adwe sa vyznačuje rýchlou 
tlačou. Podľa špecifi kácie aj našich meraní je 
to 34 strán za minútu. Pri duplexnej tlači je to 
približne 15 str./min. K počítaču sa dá pripojiť 
cez štandardný USB port alebo cez Wi-Fi. Tlač 
jednej strany trvá 4 sekundy. To je veľmi poho-
tový čas a veru, nie každá laserová tlačiareň ho 
dosiahne. Zariadenie je dimenzované na tlač do 
2500 strán za mesiac a do zásobníka sa dá vlo-
žiť 250 listov papiera. Priamo nad zásobníkom je 
samostatný vstup na jednu predlohu, napríklad 
obálku. Slúži na tlač špecifi ckých formátov.

Automatický podávač skenera má kapaci-
tu 50 listov a podporuje skenovanie z jednej 
strany. Pre tento model existujú tri kapacity 
tonerov. Na 1200, 3000 a 6000 strán za 34,20 
eura, 60 eur alebo 120 eur. Pri objednávke via-
cerých zariadení alebo fi remných požiadavkách 
na lepšiu tlač sa dá pri toneri na 6000 strán 
získať výhodnejšia cena. Cena tlače pri strednej 
kapacite tonera vychádza na 2 centy.

Hlavné výhody:

+ kompaktné rozmery
+ cena tlače
+ tichá prevádzka
+ vynikajúce ovládanie
+ napojenie na Wi-Fi bez PC
+ duplexná tlač

Multifunkčné 
zariadenia Lexmark

       Verdikt
Hlavné výhody oboch zariadení sú 
v kompaktných rozmeroch a tiež nízkych 
nákladoch na tlač. Nám sa páčila aj 
nehlučná tlač, čo pri laserových tla-
čiarňach nebýva pravidlom. Vynikajúce 
ovládanie na displeji vám umožní ľahko 
skenovať, využívať funkciu zabezpečenej 
tlače alebo si prispôsobiť všetky potreb-
né parametre. Výrobca ponúka aj mo-
dely s inou konfi guráciou a tiež klasické 
tlačiarne bez skenovacieho modulu.

Spoločné vlastnosti
Oba modely používajú farebný dotykový displej 
s podsvietením. Jeho ovládanie a reakcie 
patria medzi najlepšie, aké sme za posledné 
roky videli. V predvoľbách sa dá nastaviť obsah 
domácej obrazovky a nepoužívané funkcie 
nemusia zavadzať medzi najpoužívanejšími 
voľbami. Pripojenie na Wi-Fi sieť bolo vďaka 
WPS jednoduché. Stačí aktivovať na zariadení 
a na routeri a multifunkcia je vo vašej sieti. 
Tlačový ovládač si Windows 10 nainštaluje au-
tomaticky. Ten umožňuje zabezpečenú tlač a vy 
tak môžete odoslať tlačové úlohy v čase, keď 
to potrebujete a vytlačia sa až po overení PIN 
kódom, ktorý zadáte na dotykovom displeji.

Jazyk na ovládanie displeja je aj slovenčina. 
Veľmi sme ocenili aj detail ako trvalé zobraze-
nie IP adresy MFP v hornom riadku. Nič netreba 
zisťovať v niekoľkých úrovniach sieťových 
nastavení. Dostupné je skenovanie na FTP 
alebo napríklad do emailu či počítača v sieti. 
V oboch prípadoch sa dá skenovať na USB 
jednotku, v prípade ČB multifunkcie je konektor 
umiestnený trochu nešikovne pod výklopným 
displejom. Farebná multifunkcia zase nemá 
výklopný displej, ale USB port je dostupnejší. 
Obe zariadenia sa dajú napojiť na službu 
Lexmark Cloud Connector. Získate možnosť 
skenovať priamo na cloudové služby alebo 
tlačiť dokumenty priamo z týchto úložísk. 
Zapožičal: Lexmark 
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Výdrž batérie až 12 hodín

Výkon 160W

USB vstup / nabíjanie

Bluetooth

Vstupy pre mikrofón aj gitaru



T E S T

ROMAN KADLEC

očas testovania projektora sme 
ocenili vysokú kvalitu obrazu a svie-
tivosť na úrovni až 5000 lúmenov. 

Tento jas zabezpečuje veľmi dobrú viditeľnosť 
v takmer všetkých svetelných podmienkach, na 
optimálny zážitok však možno budete musieť 
použiť žalúzie na oknách. Závisí od veľkosti va-
šej zasadačky a množstva svetla, ktoré dopadá 
do miestnosti. Pokiaľ na stenu alebo plátno 
nedopadá priame svetlo, resp. miestnosť nie 
je výrazne presvetlená, disponuje premietaný 
obraz živými a jasnými farbami.

Epson udáva životnosť lampy na úrovni 
až 10-tisíc hodín v režime šetrenia energie. 
V štandardnom režime je životnosť polovičná. 
Nastavenie projektora je rýchle, zariadenie sa 
automaticky prispôsobí stene alebo plátnu. 
S inštaláciou a úvodným nastavením sme 
nemali žiadne problémy.

10-bitový obraz a extra funkcie
Projektor dokáže zobraziť obraz s 10-bitovou 
hĺbkou, zobrazí teda viac ako miliardu farieb. 
Ponúka kontrast na úrovni 15 000 : 1. K dispo-
zícii je viacero režimov zobrazenia. Režim Pre-
zentácia je vhodný na prezentácie či premie-
tanie textových dokumentov. Dynamický režim 
zvýrazňuje maximálny jas obrazu, oceníte ho 
v svetlejších priestoroch. Režim Kino využijete 
pri sledovaní multimediálneho obsahu a režim 
sRGB je určený na prezentácie fotiek s dôra-
zom na verné podanie farieb. Epson EB-2250U 
ponúka tradičné nastavenia obrazu, upraviť si 
môžete jas, kontrast, ostrosť, ale aj jednotlivé 
farebné zložky.

Z hľadiska využitia projektora v práci pova-
žujeme za pridanú hodnotu niekoľko funkcií. 
Jednou z nich je tzv. Gesture Presenter. Táto 
funkcia využíva kameru v projektore, ktorá sní-
ma stenu, resp. plátno a reaguje na poklepanie 
daného povrchu v konkrétnych bodoch. V praxi 
to znamená, že nepotrebujete prepínať slajdy 
pomocou diaľkového ovládača, jednoducho 
poklepete na stenu alebo plátno a slajd sa 
prepne. Efektné!

Ďalšou 
praktickou 
funkciou je režim 
rozdelenej obrazovky, keď 
projektor premieta obsah z dvoch 
zdrojov vedľa seba. Táto funkcia nie je v projek-
toroch štandardom a v niektorých situáciách 
sa môže zísť. Môžete si napríklad v jednej 
polovici zobraziť obsah z notebooku, ktorý 
je pripojený k projektoru cez HDMI kábel a v 
druhej polovici obsah zo zariadenia, ktorý sa 
prenáša bezdrôtovo.

Pripojíte sa k nemu aj bezdrôtovo
Bezdrôtové pripojenie k projektoru je ďalšia 
praktická funkcia. Využiť môžete Wi-Fi modul, 
ktorý jednoducho pripojíte do USB portu note-
booku a ten sa automaticky pripojí k projektoru 
bez nutnosti nastavovať bezdrôtovú sieť. Wi-Fi 
modul je užitočný v situáciách, keď lokálna 
sieť nie je dostupná. A bezdrôtové pripojenie 
urýchľuje aj v ostatných podmienkach.

Epson EB-2250U takisto obsahuje zabu-
dovanú technológiu Miracast. Vďaka nej sa 
k projektoru môžete jednoducho pripojiť z mo-
bilného zariadenia. V prípade telefónu Huawei 
P30 Pro sme boli schopní bezdrôtovo zrkadliť 
obrazovku a tiež aj aktivovať režim EMUI Desk-
top, ktorý premení telefón na počítač so systé-
mom Android. Je to praktické pri prezentovaní, 
nepotrebujete používať notebook. Prezentáciu 
jednoducho premietnete z vášho telefónu.

Projektor má vo výbave viacero portov 
- dvojicu HDMI portov, jeden s podporou 
technológie MHL, VGA, ethernet, USB porty 
a ďalšie. Diaľkové ovládanie umožňuje rýchle 
prepínanie a tiež aj zmenu nastavení. Diaľko-
vú kontrolu umožňujú tiež technológie AMX, 
Crestron a Control4.
Zapožičal: Datacomp

       Verdikt
Epson EB-2250U je praktický biznis projektor. 
Ponúka kvalitnú reprodukciu obrazu s uhlo-
priečkou až 300 palcov a viacero užitočných 
extra funkcií, ktoré nájdu využitie práve v pra-
covnom prostredí.

Epson EB-2250U je moderne 
vybavený biznis projektor. Využíva 
technológiu 3LCD a ponúka obraz 
v rozlíšení 1920 × 1200 pixelov 
s pomerom strán 16 : 10. Projektor 
dokáže vytvoriť 50- až 300-palcový 
obraz. Projekčná vzdialenosť musí byť 
minimálne 1,5 metra.

Epson EB-2250U
Skvelý projektor do práce

PORTOVÁ VÝBAVA PROJEKTORA 
JE BOHATÁ, K DISPOZÍCII JE TIEŽ 
BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE

EPSON EB-2250U 
OCENÍTE V PRACOVNOM 
PROSTREDÍ

Hard

P ocenili vysokú kvalitu obrazu a svie-
tivosť na úrovni až 5000 lúmenov. 

Tento jas zabezpečuje veľmi dobrú viditeľnosť 
v takmer všetkých svetelných podmienkach, na 
optimálny zážitok však možno budete musieť 
použiť žalúzie na oknách. Závisí od veľkosti va-
šej zasadačky a množstva svetla, ktoré dopadá 
do miestnosti. Pokiaľ na stenu alebo plátno 

Ďalšou Ďalšou 
praktickou praktickou 
funkciou je režim funkciou je režim 
rozdelenej obrazovky, keď rozdelenej obrazovky, keď 

s pomerom strán 16 : 10. Projektor 
dokáže vytvoriť 50- až 300-palcový 
obraz. Projekčná vzdialenosť musí byť 

C E N A 1 4 8 1  €
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Ricoh Ri 100 nie je obyčajná tlačiareň. 
Hoci nápadne pripomína bežnú atra-
mentovú tlačiareň, jej doménou nie 
je papier, ale potlač textilu a tričiek. 
Pracuje na báze atramentu a používa-
nie tohto zariadenia nevyžaduje o nič 
väčšie znalosti, ako obsluhovať bežnú 
tlačiareň na papier formátu A4. Potla-
čiť dokážete aj väčšiu plochu, záleží od 
toho, ako tričko umiestnite pri ďalšej 
tlači. Tým, že sa používa atrament, je 
celkový proces jednoduchší, ako pri 
použití laserovej technológie. Potlače-
ný textil by ste nemali prať na vyššej 
teplote ako na 30 °C. 

Ricoh Ri 100

S INOU PODKLADOVOU 
JEDNOTKOU SA DAJÚ 
TLAČIŤ PONOŽKY 
A RUKÁVY 

Tlačíme vlastné tričko
Ako prvé je potrebné vložiť do podkladovej jed-
notky tričko, na ktoré chceme tlačiť. Logicky je 
tu priestor na jedno tričko. To sa potom rámom 
uzavrie a prichytí k tejto jednotke. Zvyšok látky 
založíme pod podkladovú dosku. Týmto sa 
dosiahne to, aby sa materiál vyrovnal a tlač bola 
čo najkvalitnejšia. Podkladová doska sa vloží do 
tepelného lisu, kde v priebehu pár sekúnd na-
stane vyrovnanie materiálu. Následne sa vloží do 
samotnej tlačiarne. Po zadaní úlohy na tlač cez 
ovládací panel tlačiarne si túto podkladovú jed-
notku vtiahne hlbšie do seba, kde prebehne au-
tomatické nastavenie vzdialenosti tlačovej hlavy 
od potláčaného materiálu  a spustí proces tlače. 
Dokončenie fi nálneho produktu je potrebné ešte 
zafi xovať. Po vytlačení sa vráti podkladová jed-
notka späť do tepelného lisu na niekoľko minút. 
Potom už stačí vybrať jednotku, otvoriť aretačný 
rám a pozrieť si hotový výsledok. 

Tričko je mierne teplé a jediná výrazne teplejšia 
vec je tepelný lis. Celkovo ide o bezpečný proces. 
To platí pri vyberaní teplej podkladovej jednotky 
ako aj pre vyberanie trička po fi xácii. Tepelný list 
sa zahrieva na teplotu vyššiu ako 170 °C, napriek 
tomu tu nie je cítiť nepríjemné teplo. Takisto sa 
netreba obávať náhodného popálenia. Celkovo je 
manipulácia nadmieru bezpečná. Celok je totiž 
navrhnutý tak, že sa nepopálite omylom ani pri 
nepozornej manipulácii so zariadeniami. Tie sú 
totiž dve. Tlačiareň je samostatná a tepelný list je 
takisto samostatné zariadenie. Výhoda pre tých, 
čo chcú mať podkladových jednotiek viac. Kým sa 
jedna nahreje v tepelnom liste, druhá jednotka sa 
môže zasunúť do tlačiarne. 

Celý proces výroby trička od vloženia do te-
pelného lisu, cez tlač až po fi nálnu fi xáciu trvá 
približne 10 minút.

       Verdikt
Ricoh Ri 100 tlačí v rozlíšení
1200 x 1200 dpi alebo polovičnom. Ide-
álne je, aby ste použili materiál so 100 % 
bavlnou. Avšak stále je tu istá voľnosť a 
použiť sa dá aj také oblečenie, ktoré má 
aspoň polovičný podiel bavlny. Na ňu sa 
totiž najlepšie fi xuje farba. Tlačiť sa dá 
nielen na tričká ale aj polokošele, tašky 
a iný materiál. Na čokoľvek látkové, čo 
sa dá prichytiť do zapekacej jednotky a 
hrúbka látky nepresiahne 4 mm.
Uplatnenie nájde v kreatívnych štúdiách 
a u podnikateľov, ktorí buď s potlačou 
textilu začínajú, alebo chcú svoje služby 
rozšíriť o nový sortiment. Uplatnenie tiež 
vidíme aj vo veľkých fi rmách, ktoré chcú 
operatívne tlačiť pre svojich zamestnan-
cov alebo v marketingových oddeleniach. 
Takisto aj v špecializovaných prevádz-
kach, ktoré chcú na objednávku vyrábať 
tričká pre zákazníkov.

T E S T

MICHAL REITER

C E N A  T L A Č E P R I B L I Ž N E  0 , 3 0  €  Z A  V Ý T L A Č O K

HOTOVÉ TRIČKO S KOMBINÁCIOU 
OBRÁZKA A TEXTOVÉHO LOGA

UMIESTNENIE TRIČKA NA PODKLADOVÚ 
JEDNOTKU

ATRAMENTOVÉ NÁPLNE

Tlačíme na textil

Grafi cký návrh
Silnou stránkou je aplikácia RICOH Design 
Software na návrh vašich grafi ckých podkladov. 
Netreba byť profesionálny grafi k ani navrhovať 
podklady v profesionálnych editoroch. Tlačiť 
môžete v zásade akékoľvek obrázky, texty alebo 
grafi ku. Podstatné je, aby ste mali pokiaľ možno 
biele tričko. V prípade inej farby, treba počítať s 
tým, že farby nemusia vyzerať tak, ako ste za-
mýšľali. Je to podobné ako tlačiť text na iný než 
biely papier, pričom tlačiareň počíta s tým, že 
podkladová farba je biela. My sme tlačili na biele 
aj žlté tričko. V prípade tlače na žlté sme použili 
čierne farby obrázkov v databáze programu. 
Dajú sa prefarbiť podľa vášho uváženia. 

Navrhovanie sa podobá práci v grafi ckom 
editore. Na plochu si vyberiete všetky objekty, 
ktoré chcete vytlačiť, upravíte rozmery, nato-
čenie, texty a následne pošlete do tlačiarne ako 
tlačovú úlohu. Veľmi užitočnou funkciou tohto 
softvéru je tiež možnosť kalkulácie ceny atra-
mentu pre daný farebný motív (obrázok). Tým 
si dokážete hneď vypočítať náklady na jedno 
potlačené tričko. 
Zapožičal: Ricoh

Ricoh Ri 100 nie je obyčajná tlačiareň. 
Hoci nápadne pripomína bežnú atra-
mentovú tlačiareň, jej doménou nie 
je papier, ale potlač textilu a tričiek. 
Pracuje na báze atramentu a používa-
nie tohto zariadenia nevyžaduje o nič 
väčšie znalosti, ako obsluhovať bežnú 
tlačiareň na papier formátu A4. Potla-
čiť dokážete aj väčšiu plochu, záleží od 
toho, ako tričko umiestnite pri ďalšej 
tlači. Tým, že sa používa atrament, je 

Ricoh Ri 100
T E S T

MICHAL REITER

tlačiareň na papier formátu A4. Potla-
čiť dokážete aj väčšiu plochu, záleží od 
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T E S T

ROMAN KADLEC

AOC U2790PQU
AOC U2790PQU je monitor, ktorý nájde uplat-
nenie v ľubovoľnej domácnosti či kancelárii. 
Ponúka 27-palcový IPS displej s rozlíšením 4K 
a nadpriemerný maximálny jas. V teste sme 
namerali hodnotu 320 cd/m2.

Kvalita panelu je na vysokej úrovni, oceňujeme 
jasné zobrazenie farieb a dobré pozorovacie 
uhly. Obrazovka je rovnomerne podsvietená, 
počas testovania sme si nevšimli nedostatky 
v tomto smere. Zabudovaný režim sRGB pokrýva 
85 % tohto farebného priestoru, pomocou kalib-
rácie sme dosiahli pokrytie na úrovni 91 %. Táto 
hodnota bude bohato postačovať na bežné 
multimediálne či pracovné používanie doma 
alebo v práci.

AOC U2790PQU má moderný dizajn s tromi 
tenkými rámikmi. Vizuálne atraktívne pôsobí 
aj strieborný stojan, ten je vyrobený z plastu. 
Monitor umožňuje nastavenie výšky, náklonu 
a natočenia. Vo výbave má dvojicu HDMI portov 
a DisplayPort. K dispozícii je tiež USB hub 
s dvojicou USB 3.0 portov. Je škoda, že výrobca 
nezakomponoval do monitora aj moderný USB-
-C port, jeho absencia dnes zamrzí. Monitor 
neponúka extra funkcie, avšak jeho výbava je 
vzhľadom na cenu viac ako atraktívna. 
Zapožičal: AOC

- menšie pokrytie priestoru sRGB bez 
kalibrácie 

- 24 palcov sa môže niekomu máliť 

+ atraktívny pomer cena/výbava  + vernosť zobrazenia farieb  
+ kalibračný softvér zadarmo 

AOC
U2790PQU

EIZO
ColorEdge CS2410

c e n a 3 1 1  € c e n a 5 0 5  €

Testovali sme najnovšie monitory, ktoré 
sú určené špecifi ckému segmentu 
používateľov a aj masám.

Monitory pre profesionálov 
aj do domácnosti

USB HUB VO VÝBAVE JE 
PRAKTICKÝ DOPLNOK

a manuálne si nastavíte monitor tak, aby farby 
na obrazovke zodpovedali tomu, čo vidíte na 
vytlačenej fotografi i. ColorNavigator 7 ukladá 
profi l nielen v počítači, ale posiela ho aj priamo 
do monitora. K dispozícii je celkovo 5 režimov – 
3 kalibrácie, sRGB a nastaviteľný režim.

EIZO ColorEdge CS2410 je praktický monitor. 
Ponúka rozlíšenie 1920 × 1200 pixelov a pomer 
strán 16 : 10. Tento formát je na účely úprav 
fotografi í vhodnejší ako tradičný pomer 16 : 9. 
Uhlopriečka monitora je 24,1 palca. Maximálny 
a minimálny nameraný jas nájdete v tabuľke 
a rovnako aj pokrytie jednotlivých farebných 
priestorov, ktoré sme namerali.

Stojan monitora umožňuje nastavenie výšky, 
náklonu a natočenia. Monitor môžete používať 
aj v režime na výšku. K dispozícii sú HDMI 1.4, 
DisplayPort 1.3 a DVI-D 1.4 porty. Nechýba ani 
USB hub, ktorý obsahuje trojicu USB 3.1 portov. 
Pripojenie cez USB kábel medzi monitorom 

TIP
Cena/

profesionálna 
výbava

Hard

EIZO ColorEdge CS2410
EIZO ColorEdge CS2410 je monitor, ktorý je ur-
čený primárne kreatívnym používateľom. Ocení 
ho každý, kto edituje fotografi e, pracuje s vide-
om alebo zalamuje časopisy. Predpokladom je, 
že pracujete primárne vo farebnom priestore 
sRGB a vyžadujete jeho kompletné pokrytie.

EIZO ColorEdge CS2410 pokrýva 100 % 
farebného priestoru sRGB. Otestovali sme to 
aj pomocou sondy v redakcii, namerali sme 
hodnotu 99,8 %. Chválime aj vysokú vernosť 
zobrazenia farieb. Z praktického hľadiska pote-
ší, že monitor ponúka hardvérovú kalibráciu pre 
režim sRGB a do tohto režimu sa môžete rýchlo 
prepnúť cez nastavenia. EIZO zároveň k tomu 
monitoru ponúka bezplatný softvér ColorNa-
vigator 7, pomocou ktorého si môžete urobiť 
kalibráciu monitora a otestovať pokrytie farieb.

Program ColorNavigator 7 umožňuje auto-
matickú kalibráciu pomocou sondy, my sme 
použili sondu X-Rite i1Display Pro. K dispo-
zícii je aj manuálne nastavenie bieleho bodu, 
čo môžete využiť, pokiaľ nemáte k dispozícii 
sondu. Koncept je taký, že si vytlačíte obrázok 

profesionálna 

EIZO  MÁ PRAKTICKÝ DIZAJN
A DOBRÚ ERGONÓMIU
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- kvalita zabudovanej webkamery 
neohúri 

+ kvalitný IPS panel    
+ praktická výbava monitora  
+ USB dokovanie pre všetky počítače

Philips
272B7QUBHEB

c e n a 5 3 9  €

       Verdikt
AOC U2790PQU je 4K monitor s kvalitným IPS 
panelom za rozumnú cenu. Monitor ponúka 
všetky potrebné vlastnosti a ide o praktické 
riešenie do domácnosti alebo kancelárie.

EIZO ColorEdge CS2410 je monitor pre foto-
grafov. Oceňujeme 100 % pokrytie farebného 
priestoru sRGB, rovnomerné zobrazenie jasu na 
celej ploche a tiež aj verné zobrazenie farieb. 
Pridanou hodnotou je kalibračný softvér, ktorý 
je k monitoru k dispozícii zadarmo a umožňuje 
manuálnu kalibráciu a tiež aj automatické 
nastavenie pomocou kalibračnej sondy.

Philips 272B7QUBHEB je praktický a moderne 
vybavený monitor. Chválime kvalitu IPS displeja 
a tiež aj praktickú výbavu od všestranného 
stojana cez užitočné USB dokovanie pre všetky 
počítače. K tomuto monitoru pripojíte cez USB 
kábel ľubovoľný počítač a je to užitočná funkcia.

Philips 272B7QUBHEB
Philips 272B7QUBHEB je moderne vybavený 
monitor, ktorý je vhodný do kancelárie aj do 
domácnosti. Ponúka 27-palcový IPS panel s roz-
líšením 2560 × 1440 pixelov a 75 Hz obnovova-
cou frekvenciou. Obrazovku chválime za 100 % 
pokrytie farebného priestoru sRGB a pomerne 
vysoké hodnoty pokrytia dosahuje aj v prípade 
ostatných farebných priestorov. Veľmi dobré sú aj 
pozorovacie uhly a rovnomernosť zobrazenia.

Philips 272B7QUBHEB stavia svoj úspech 
na kvalitnom displeji, avšak nezaostáva ani 
z hľadiska ostatných parametrov. Stojan 
umožňuje nastavenie výšky, náklonu a nato-
čenia. Obrazovku môžete používať aj v režime 
na výšku. Rámiky okolo displeja sú ultratenké, 

takže monitor pôsobí moderne. A vo výbave má 
aj senzor, ktorý zisťuje prítomnosť používa-
teľa pred obrazovkou a podľa toho upravuje 
nastavenie jasu. Táto funkcia šetrí náklady na 
energiu, môžete si ju vypnúť alebo zapnúť.

Monitor chválime za vysoký maximálny 
jas a výborný kontrast. Portová výbava je 
skutočne bohatá, k dispozícii je DisplayPort 
1.2, HDMI 1.4 a tiež aj DisplayPort výstup. Po-
mocou neho môžete k Philips 272B7QUBHEB 
pripojiť ďalší monitor.

Vo výbave monitora sa nachádza aj USB hub 
so štvoricou USB 3.2 portov, ethernet, USB-C 
port a dokonca aj napájací port. Dokovanie cez 
USB-C je v prípade tohto monitora dôležitá 
vlastnosť, pričom k monitoru môžete pripojiť 
počítač, ktorý obsahuje USB-C port alebo 
tradičný USB port. Súčasťou balenia je kábel 
s tradičným USB konektorom na jednej strane 
a USB-C koncovkou na druhej strane. Potenciál 
USB-C dokovacej stanice tak využijete bez 
ohľadu na váš počítač. Monitor dokáže cez 
USB-C nabíjať s výkonom až 65 W.

Súčasťou Philipsu 272B7QUBHEB je 2,0 Mpx 
webkamera s rozlíšením Full HD, ktorá pod-
poruje biometrické odomykanie cez Windows 
Hello. Kvalita tejto kamery nie je príliš vysoká, 
avšak svoj účel splní a na občasné videohovory 
poslúži. Pokiaľ však komunikujete cez video 
pravidelne a vyžadujete vysokú kvalitu, odporú-
čame zakúpiť samostatné príslušenstvo.  
Zapožičal: Philips

  Parametre testovaných modelov

Model AOC U2790PQU EIZO ColorEdge CS2410 Philips 272B7QUBHEB

Veľkosť a typ panela 27", IPS,
3840 × 2160 px, 60 Hz

24,1", IPS,
1920 × 1200 px, 60 Hz

27", IPS,
2560 × 1440 px, 75 Hz

Minimálny 
a maximálny jas, 

odozva
75,48 až 319,74 cd/m2, 5 ms 28,08 až 263,58 cd/m2, 14 ms 113,42 až 497,26 cd/m2, 5 ms

Pokrytie farebného 
priestoru

91,1 % sRGB, 66,2 % Adobe RGB, 
69,4 % DCI P3

99,8 % sRGB, 77,8 % Adobe RGB, 
81,5 % DCI P3

99,9 % sRGB, 86,6 % Adobe RGB, 
94,3 % DCI P3

Nastaviteľná výška, 
USB hub, extra funkcie Áno, áno, nie Áno, áno, hardvérová kalibrácia, 

kalibračný softvér zadarmo

Áno, áno, dokovanie cez USB pre 
všetky počítače, senzor šetrenia 

energie, webkamera

Konektivita HDMI 2.0, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, 
2× USB 3.0, 3,5 mm jack

HDMI 1.4, DisplayPort 1.3, DVI-D 1.4, 
3× USB 3.1, 

HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, 
DisplayPort výstup, USB-C,

4× USB 3.2, ethernet, napájací port,
3,5 mm jack

a počítačom je potrebné aj z hľadiska použitia 
spomenutého programu ColorNavigator 7.

Samotná obrazovka je matná a nadštan-
dardne potláča odrazy svetla. Chválime 
rovnomerné podsvietenie a veľmi dobré po-
zorovacie uhly. EIZO využíva technológiu DUE, 
aby zabezpečil rovnomerné zobrazenie farieb 
a jasu na celej ploche monitora. Toto môžeme 
z testovania potvrdiť a je to vlastnosť, ktorú pri 
práci s fotografi ami určite oceníte.

Ovládanie nastavení zabezpečujú dotykové 
tlačidlá, tie však fungujú oveľa spoľahlivej-
šie v porovnaní s konkurenčnými monitormi. 
V rámci nastavení nájdete všetky potrebné 
parametre na optimálne nastavenie obrazu.
Zapožičal: EIZO

WEBKAMERA PRIAMO
V MONITORE? ODTERAZ UŽ ÁNO  
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TIP
Funkčná 
výbava

T E S T

ROMAN KADLEC

C E N A 3 3  €

C E N A 1 1 5  €

Inovácia portfólia

Herné klávesnice sú dostupné 
v rôznych cenových kategóriách 
a v rôznej kvalite. My sme testovali 
dvojicu nových produktov, ktoré 
zaujmú svojím spracovaním a tiež 
aj kvalitou.

Hard

Hama uRage Ergo 1H
Hama uRage Ergo 1H je atypická herná klá-
vesnica, pretože ponúka iba časť kláves. Tento 
koncept dáva zmysel – cieľom výrobcu bolo 
vytvoriť mobilné príslušenstvo, ktoré si môžete 
nosiť so sebou, nebude zaberať veľa miesta 
a pritom ponúkne výborný zážitok pri hraní 
počítačových hier – alebo na konzole. Tie už 
totiž tiež podporujú klávesnice a myši.

Hama uRage Ergo 1H obsahuje ľavú časť 
klávesnice, ktorá konči na úrovni číslice 6 a pís-
men TGB. Je zrejmé, že na takejto klávesnici si 
slohovú prácu nenapíšte, avšak na hranie FPS 
titulov je ako stvorená. Ide o vhodné príslušen-
stvo k hernému notebooku alebo aj k stolnému 
počítaču na LAN party.

Hama uRage Ergo 1H je mechanická kláves-
nica. Je dosť hlučná, avšak to v prípade tejto 

vesu a F1 až F12. Rovnako nie je k dispozícii ani 
USB hub, ktorý je súčasťou niektorých drahších 
herných klávesníc. Táto funkcia nám nechýbala.

Počas testovania sme ocenili tri úrovne 
nastavenia náklonu, tie by mali vyhovieť každé-
mu hráčovi. K dispozícii je tiež interná pamäť 
pre tri profi ly a softvér pre úpravu nastavení. 
V tomto smere nemáme výhrady, HyperX Alloy 
Origins ponúka presne to, čo sme očakáva-
li. Samozrejmosťou je aj herný režim, ktorý 
znefunkční Windows kláves či Anti-Ghosting 
a N-key rollover funkcie.

Do pozornosti dávame aj menšiu vzdialenosť 
medzi klávesmi, chvíľu sme si na ňu zvykali. 
A výrobca elegantne vyriešil zobrazovanie in-
dikátorov zapnutého Caps Locku či numerickej 
klávesnice – tie sa zobrazujú na malom displeji.   

Z hľadiska herného zážitku nemáme k HyperX 
Alloy Origins pripomienky. Ide o kvalitnú kláves-
nicu, ktorá uspokojí aj náročných hráčov. Cena 
je trochu vyššia, avšak na pomery prémiových 
mechanických klávesníc nie je prehnaná.
Zapožičal: HyperX

Testovali sme 
najnovšie herné 
klávesnice 

HYPERX ALLOY ORIGINS JE ŠPIČKOVÁ 
MECHANICKÁ HERNÁ KLÁVESNICA

TAK TAKÚTO KLÁVESNICU SME EŠTE 
NEVIDELI. ALE JEJ DIZAJN DÁVA NA 
URČITÉ ÚČELY ZMYSEL

T E S T

ROMAN KADLECa v rôznej kvalite. My sme testovali 
dvojicu nových produktov, ktoré 
zaujmú svojím spracovaním a tiež 

kategórie neprekvapuje. Používanie klávesnice 
je pohodlné, spätná väzba pri hraní je výborná. 
Hama uRage Ergo 1H umožňuje presné ovláda-
nie a rýchle reakcie pri hraní.

Klávesnica poteší zabudovanou podložkou 
pre zápästie, do dokonalosti jej chýba iba 
možnosť nastavenia uhla náklonu. Takisto je 
podsvietená, túto funkciu si môžete vypnúť. 
A samozrejmosťou je funkcia Anti-Ghosting pre 
stlačenie viacerých kláves súbežne.

Hama uRage Ergo 1H je polovičná mecha-
nická klávesnica, ktorá je určená pre špecifi cký 
segment používateľov, ktorí si sebou nechcú 
nosiť herný ovládač, ale preferujú zážitok 
z hrania na klávesnici. Táto klávesnica im ho 
ponúka pri minimalizovaní rozmerov. Oceňuje-
me, že Hama myslela aj na túto skupinu hráčov.
Zapožičal: HAMA SLOVAKIA

HyperX Alloy Origins
HyperX Alloy Origins je špičková mechanická 
herná klávesnica, ktorá je zameraná najmä na 
samotné hranie. Neponúka veľa extra funkcií, 
avšak jej spracovanie je prémiové a zážitok 
z hrania a používania je vynikajúci.

HyperX Alloy Origins je kompaktná klávesnica, 
výrobca sa snažil minimalizovať jej rozmery natoľ-
ko, ako to len bolo možné. Konštrukcia je z hliníka, 
čo zabezpečuje vysokú odolnosť a tiež aj rozumnú 
hmotnosť. Podobne ako Hama uRage Ergo 1H, aj 
táto klávesnica je prispôsobená na prenášanie. 
Nedá sa zmenšiť, avšak má odnímateľný USB-C 
kábel, čo uľahčuje jej nosenie so sebou.

HyperX Alloy Origins využíva mechanické spí-
nače, ktoré si navrhol priamo HyperX. Pocitovo 
nám pripomínajú červené Cherry MX spínače. 
Klávesnica nie je prehnane hlučná, avšak počas 
hrania alebo rýchleho písania ju budete počuť.

Ako je už dnes zvykom, klávesnica ponúka aj 
farebné podsvietenie. Samostatné multimediálne 
klávesy nemá a rovnako ani žiadne extra klávesy. 
Budete musieť využiť kombináciu funkčného klá-
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       Verdikt  
ASUS ROG Zephyrus G GA502DU je 
praktický herný notebook, ktorý zaujme 
dobrým pomerom cena/kompaktné pre-
vedenie/výkon. Ak hľadáte tenký a po-
merne ľahký herný notebook na cesty, 
toto je výborná voľba. Nie je však celkom 
bez kompromisov, čo sa najvýraznejšie 
prejavilo na slabšej kvalite displeja.

Ak nie je kompaktné prevedenie pre 
vás prvoradé, v cene na úrovni 1400 až 
1500 eur nájdete už aj herné notebooky 
s grafi ckou kartou GeForce RTX 2060, 
ktoré ponúkajú približne o 20 až 30 % 
vyšší grafi cký výkon.

ASUS ROG Zephyrus G GA502DU
Tenký herný notebook za atraktívnu 

T E S T

ROMAN KADLEC

C E N A 1 4 0 4  €

C E N A 1 4 0 4  €

  Parametre a  namerané hodnoty

Model ASUS ROG
Zephyrus G GA502DU

Displej 15,6", IPS-level, 1920 × 1080 px, 
120 Hz

CPU / GPU AMD Ryzen 7 3750H / NVIDIA GeForce 
GTX 1660 Ti Max-Q 6 GB

Operačná pamäť / 
Úložisko 16 GB DDR4 / 512 GB SSD

Konektivita 3× USB 3.1, USB-C, HDMI 2.0b, 
ethernet, 3,5 mm jack

Rozmery a hmotnosť 360 × 252 × 20 mm / 2,1 kg

Test - Benchmarky

PCMark 10 - Rozšírený test 3 042

Výdrž batérie - Práca / Video 7:57 / 6:02

3DMark - Port Royal / 
Stress Test 1361 / 97,8 %

Time Spy 4605 / 2111 (Extreme)

Fire Strike 10987 / 2942 (Ultra)

VRMark - Orange Room / 
Blue Room 6061 / 1550

Test - Hry vo Full HD 
rozlíšení

Assassin's Creed Odyssey 45 fps (High) / 38 fps (Ultra High)

Far Cry New Dawn 60 fps (High) / 56 fps (Ultra)

Metro Exodus 43 fps (High) / 19 fps (Extreme)

Shadow of the Tomb Raider 59 fps (High) / 54 fps (Highest)

Test - Displej a maximálne 
teploty

Minimálny / maximálny jas od 12,82 do 284,78 lúmenov

Pokrytie farebných 
priestorov

61,3 % sRGB, 42,4 % Adobe RGB,
43,5 % DCI P3

Teplota CPU / GPU v záťaži 103 °C / 79 °C

SUS ROG Zephyrus G GA502DU 
svoj pôvod nezaprie, a to aj napriek 
tomu, že určité rozdiely v porovnaní 

s drahšími súrodencami si všimnete takmer 
okamžite. Novinka má veko z brúseného 
hliníka, okolie klávesnice je však z plastu. Nový 
Zephyrus vďaka nízkej hrúbke iba 20 mm pô-
sobí elegantným až športovým dojmom. Vďaka 
tomu by sme tento notebook nosili so sebou na 
cesty, a to aj na pracovné účely. Hmotnosť je 
2,1 kg, čo je takisto príjemná hodnota.

ASUS ROG Zephyrus G GA502DU sa predáva 
na Slovensku za 1404 eur. Je to takmer o 350 
eur nižšia cena v porovnaní s ďalšou konfi gu-
ráciou, ktorá bola doteraz najlacnejšia. ASUS 
dokázal znížiť cenu použitím procesora AMD 
Ryzen a ušetril aj na displeji. 15,6-palcová 
obrazovka je matná, ponúka rozlíšenie Full HD 
a chválime aj 120 Hz obnovovaciu frekvenciu. 
Displej však ponúka iba 6-bitové zobrazenie 
farieb a má viditeľne nižšie pokrytie farebné-
ho priestoru sRGB ako konkurencia, resp. iné 
cenovo porovnateľné notebooky od ASUS-u. 
Je teda otázka, či preferujete tenký dizajn 
alebo kvalitu zabudovaného displeja. Výrobca 
označuje panel pojmom IPS-level, podľa nás 
ide o TN panel – je to vidieť na pozorovacích 
uhloch. Farby takisto pôsobia mierne vybled-
nuto v porovnaní s IPS displejmi.

S procesorom Ryzen 7  
Procesor AMD Ryzen 7 nie je v mobilnej verzii 
plnohodnotnou konkurenciou pre Intel Core 
i7. Jeho výkon zodpovedá skôr procesorom 
Core i5. Počas testovania notebooku sme však 
netrpeli nedostatkom výkonu pri práci alebo 
v rámci surfovania webom. A nemali sme ani 
problém pri hraní hier, takže v tomto smere 
nepovažujeme Ryzen za negatívum. Práve 
naopak, notebook ponúka značne dlhšiu výdrž 
batérie v porovnaní s konkurenciou. Nedostat-
kom môže byť o niečo vyššia teplota v záťaži. 
Zatiaľ čo procesory Intel Core obvykle atakujú 
hranicu 95 °C, AMD Ryzen 7 dosahoval pri hraní 
103 °C. V praxi nám to neprekážalo. Naplno 
sme ocenili už spomenutú dlhšiu výdrž batérie 
a potešil nás aj výrazne kompaktnejší a ľahší 
napájací adaptér. V tomto smere je ASUS ROG 
Zephyrus G GA502DU naozaj praktický note-
book, a to aj na cesty.

Najlacnejší ROG Zephyrus ponúka na bielo 
podsvietenú klávesnicu. Nie je hlučná a píše sa na 
nej pohodlne. Rovnako chválime touchpad, ktorý 
je dostatočne veľký. Pri hraní sa teplota klávesov 
WSAD pohybovala na úrovni 30 °C, horšie to bolo 
v okolí klávesov UIO, ktoré dosahovali teplotu až 
50 °C, a to už bolo nepohodlné na dotyk.

O grafi cký výkon notebooku sa v testova-
nej konfi gurácii starala grafi cká karta NVIDIA 
GeForce GTX 1660 Ti v Max-Q prevedení. 
V moderných hrách sme pri hraní vo Full HD 
rozlíšení namerali približne 60 fps, zážitok 
z hrania bol na veľmi dobrej úrovni. Detaily 
nájdete v tabuľke. A hoci niektoré hry dosaho-
vali menej snímok za sekundu pri maximálnych 
nastaveniach kvality, v kombinácii s nástrojom 
NVIDIA GeForce Experience si viete automatic-
ky aplikovať odporúčané nastavenia. V takom 
prípade dosiahnete približne 60 fps. Aplikovali 
sme to aj v novinkách Gears 5 a Destiny 2.
Zapožičal: ASUS

Herné notebooky radu ASUS ROG 
Zephyrus pútajú atraktívnym 
dizajnom. Majú tenké šasi s hrúbkou 
pod 20 mm a hmotnosťou pod 
2 kg. Zároveň ponúkajú aj vysoký 
výkon, čoho výsledkom je prémiová 
cenovka. Novinka, ASUS ROG Zephyrus 
G GA502DU, je doteraz cenovo 
najdostupnejší model tohto radu.

A
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éria Tom Clancy‘s Ghost Recon 
dostala ďalší prívlastok s podtitulom 
Breakpoint. Táto herná séria bola 

v minulosti zameraná na taktické vojenské 
akcie, avšak predchádzajúci diel Wildlands 
prišiel s konceptom otvoreného sveta. A toho 
sa drží aj novinka.

Ghost Recon Breakpoint 
je hra, ktorá svoj pôvod ne-
zaprie. Ak ste hrali iné hry 
od Ubisoftu, potom v Ghost 
Recon Breakpoint nájdete 
z každého titulu niečo. 
Otvorený svet, RPG prvky, 
plnenie hlavných a vedľaj-
ších misií – v určitých mo-
mentoch sme si pripadali, 
že hráme ďalší Assassin‘s 
Creed z blízkej budúcnosti a namiesto asasína 
ovládame elitného vojaka. Problém je, že Break-
point nedosahuje kvalít série AC a ani ďalších, 
ako je Far Cry či The Division.

Je to škoda, pretože na papieri vyzerá Break-
point atraktívne. Kombinácia nápadov, ktoré 
fungujú, kvalitné audiovizuálne spracovanie 
a veľký otvorený svet s množstvom obsahu. 
Čo sa môže pokaziť, že? Nuž, niektoré veci 
jednoducho nefungujú a pri hraní Ghost Recon 
Breakpoint to, bohužiaľ, drhne.

Hlavným nedostatkom 
je stereotyp počas hrania 
a celkový pocit, že Breakpo-
int ponúka nevýrazný herný 
zážitok. Príbeh, postavy, 
dialógy, to všetko je prie-
mernej kvality. Veľký herný 
svet je fajn, avšak tvorcovia 
nevyužili jeho potenciál. 
Niekedy je až príliš obrovský, 
a tak sme počas hrania 

najradšej využívali helikoptéru, aby sme sa čo 
najskôr presunuli z miesta A do miesta B, kde 
bolo potrebné splniť ďalšiu misiu. Nebavilo nás 
jazdiť v aute alebo na motorke a spoznávať 

každý kút herného 
sveta. Na to bol až 
príliš generický.

Zároveň sme ani 
nevideli dôvod, prečo 
bezducho jazdiť po 
svete a snažiť sa 
otvoriť každú krabicu 
s vybavením. Misie 
nám poskytovali 
dostatok predmetov 
na to, aby sa vyba-
venie našej postavy 
utešene vylepšovalo. 
A ak existuje nejaký 
dôvod, ktorý vás bude 

„Ghost Recon 
Breakpoint je 
kokteil nápadov, 
ktoré sme už videli 
inde“

motivovať k hraniu Ghost Recon Breakpoint, 
tak sú to RPG prvky a sledovanie toho, ako sila 
vášho vojaka rastie. Pochváliť treba aj samotnú 
akciu, ktorá síce neohúri kvalitou, avšak výbor-
ne sa pri nej odreagujete – ak vypnete mozog, 
lebo vaši nepriatelia sú v niektorých situáciách 
naozaj hlúpi.

Ghost Recon Breakpoint si najviac užijete 
pri hraní s ostatnými hráčmi, ideálne s vašimi 
priateľmi. Hra bola navrhnutá s dôrazom na 
kooperatívne hranie, avšak po hernom svete 
môžete behať aj sami. V takom prípade treba 
niekedy zvoliť opatrnejší prístup, pretože 
nepriateľov je veľa a radi si volajú ďalšie posily. 
K dispozícii je aj kompetitívny multiplayer, proti 
sebe bojujú dva štvorčlenné tímy v rôznych 
režimoch. Multiplayer predstavuje príjemné 
oživenie hlavnej kampane.  
Zapožičal: Ubisoft / Hrac.sk

Ghost Recon Breakpoint 

S

- stereotyp
- hlúpi nepriatelia
- nevyužitý potenciál veľkého otvoreného sveta

G A M E S

ROMAN KADLEC

PC

+ RPG prvky
+ strieľačka na odreagovanie
+ audiovizuálne spracovanie

60 % 
cena 4 4 , 9 9  € 

h o d n o t e n i e

Ubisoft prichádza s ďalšou hrou s veľkým 
otvoreným svetom.

HERNÚ RUBRIKU VÁM PRINÁŠA SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ELEKTRONICKÝCH ŠPORTOV

Apps



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

rvý Call of Duty: Modern Warfare sme si zahrali pred 12 
rokmi a moderná vojna sa teraz opäť vracia na naše mo-
nitory a televízory. Rovnako tak sa vracia aj plnohodnotná 

kampaň pre jedného hráča, ktorá v prípade minuloročného CoD 
chýbala. A treba uznať, že je to poriadna jazda.

Vynovenému Call of Duty: Modern Warfare môžete síce vyčítať 
určitú propagandu amerických vojakov, avšak spracovanie a at-
mosféra hry je na vysokej úrovni. Kampaň čerpá inšpiráciu v reál-
nom svete, takže zažijete teroristické útoky v Londýne a virtuálne 
budete súčasťou aj sýrskej vojny. Áno, Call of Duty je v podstate 
jednoduchá strieľačka, avšak vďaka moderným technológiám 
ponúka čoraz lepšiu atmosféru a šikovnejšie dokáže pracovať aj 

s hráčovými emóciami – a 
nie, nie je to iba o výbuchoch. 
Nočná misia v londýnskom 
dome patrí v tomto smere 
medzi najlepšie zážitky.

Faktom je, že kampaň patrí 
medzi najlepšie v rámci série 
CoD aj z hľadiska príbehu a 
to je asi jedna z najväčších 
lichôtok, aké môžeme FPS 
strieľačke udeliť. Call of Duty: 
Modern Warfare prináša 
okrem kampane aj tradičný 
režim pre viacerých hráčov. 
Ten najnovšie podporuje 
hranie naprieč viacerými pla-
tformami, takže si zahráte s 
kamarátom, ktorý hrá na inej 
konzole ako vy. Autori takisto 
vylepšili niektoré režimy a 
navýšili maximálny počet 
hráčov na 64.

Call of Duty: Modern War-
fare je výborná strieľačka, 
ktorá ponúka vysokú kvalitu 

v kampani aj v režime viacerých hráčov. Pokiaľ ste fanúšikom tejto 
série, potom ste už novinku asi dohrali. V opačnom prípade vám ju 
dávame do pozornosti – tento diel série CoD sa oplatí zahrať si.  
Zapožičal: Activision / Hrac.sk 

IFA 20 prináša minimálne vylepšenie hrateľnosti v porovnaní 
s predchodcom, a tak aktuálny ročník obľúbenej futbalovej hry 
zachraňuje úplne nový režim Volta Football. V ňom sa z tráv-

nikov presuniete do ulíc alebo na futsalové ihrisko a budete hrať zápasy 
3 vs 3 až 5 vs 5. Volta Football predstavuje príjemné oživenie tradičných 
futbalových zápasov a vyvoláva spomienky na sériu Fifa Street. Tomuto 
režimu takisto svedčí arkádová hrateľnosť, ktorou je FIFA špecifi cká.

Vývojári takisto čiastočne vylepšili režim kariéry, avšak pokiaľ ste si 
v minulosti obľúbili hranie príbehového režimu The Journey, ten už vo 
FIFA 20 nenájdete. Samozrejmosťou je FIFA Ultimate Team, v rámci 
ktorého si budete tvoriť svoj futbalový tím snov.

4. do 6. októbra 2019 prebiehali v Bratislave Orange Majstrov-
stvá SR v elektronických športoch. Hráči súťažili v tituloch Co-
unter-Strike: Global Off ensive, League of Legends, Hearthsto-

ne, PUBG, Dota 2 a ďalších. Okrem herných miestností bolo k dispozícii aj 
perfektne osvetlené pódium pre fi nálové zápasy a sprievodný program. 

Spoločne s majstrovstvami SR v e-športoch prebiehal aj Y-Fest. Tento 
rok ho navštívili hostia ako Kazma, MenT, Duklock, Expl0ited, Patra Bene, 
s ktorými sa mohli návštevníci porozprávať či odfotiť. Návštevníci si tiež 
mohli vyskúšať najnovšie herné novinky spoločností Acer, Lenovo, Omen 
od HP a ďalších. Jedným z hlavných lákadiel bolo herné kreslo Acer 
Predator Thronos. Na svoje si prišli aj milovníci cosplayu. 

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE FIFA 20 

V BRATISLAVE SA SÚŤAŽILO 
O TITUL MAJSTROV SR 
V E-ŠPORTOCH 

P F

OD

PC PC

„Ďalší rok, 
ďalší CoD“
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Tri nové programy od ESET-u 
prinášajú zdokonalenie funkcií, ktoré 
poznáme z minulých verzií. Výrobca 
sa vydáva cestou vylepšovania toho, 
čo už pozná a toho, čo považuje za 
najdôležitejšie. Funkcie sú priamo 
integrované v detekčnom jadre, 
modifi kácia prostredia má len 
minimálne zmeny.

Bezpečnosť na rok 2020

HLAVNÉ OKNO NOVEJ VERZIE ZOSTALO 
BEZO ZMENY

INFORMÁCIE O ZARIADENIACH PRIPOJENÝCH 
DO VAŠEJ SIETE

DETEKCIA ANTI-PHISHINGU ROZOZNÁ AJ TAKÉTO 
PODVODY, PRE ČLOVEKA ŤAŽKO POSTREHNUTEĽNÉ

Nové verzie bezpečnosti

od ESET-u

PREHĽAD

MICHAL REITER

ktualizáciu nových verzií získate 
automaticky počas platnosti vašej 
licencie. Nie je potrebné kupovať novú 

licenciu a aktualizuje sa automaticky. Platí to 
pri všetkých troch nových verziách – NOD32 
Antivirus, Internet Security a Smart Security 
Premium. Niektoré z vlastností sú dostupné len 
pre posledné dva zmienené programy. Je to zá-
roveň najlepšia voľba ako ochrániť svoj počítač.

Kým NOD32 Antivirus je hlavne antivírus 
a nemá fi rewall a ďalšie prvky ochrany vhodné 
pre používateľa a jeho dáta, Internet Security je 
stredná cesta ako ochrániť svoj digitálny život. Tu 
už je navyše aj fi rewall a ďalšie doplnkové funkcie 
ako napríklad zaistenie bezpečnosti inteligentnej 
domácnosti, ochrana webovej kamery počíta-
ča a ďalšie. Smart Security prináša rozšírené 
funkcie ako napríklad Password Manager na 
bezpečné uloženie hesiel alebo Secure Data.

ESET Smart Security Premium
Najvybavenejšia verzia pre tých, čo chcú získať 
špecializované nástroje navyše. Poskytne 
všetko na ochranu súborov, on-line platieb 
a zároveň je tu možnosť šifrovať dáta. Pre 
používateľov, ktorí majú Windows 10 Home 
je to najlepšia voľba. V tomto systéme nie je 
zahrnuté šifrovanie BitLocker. Funkcia Secure 
Data tak môže byť vhodnou alternatívou, ako 
si ochrániť súbory. Vhodné ako ochrana pre 
externé pevné disky alebo fl ashdisky. Vytvárať 
si môžete zabezpečené kontajnery, ktoré sa 
dajú pripojiť ako bežné pevné disky a do nich 
vkladať všetky súbory. 

Medzi nové vlastnosti patrí lokálne strojové 
učenie, na ktorom fi rma pracuje roky a prie-
bežne túto technológiu do svojich produktov 
integruje. V minulosti bolo strojové učenie na-
viazané na internetové pripojenie. Aj preto bolo 
typické, že antivírusové jadro vás veľmi dobre 
ochráni, keď budete on-line. Odpájať sa od 

internetu paradoxne nedávalo zmysel, nakoľko 
sa program nemohol spojiť so servermi ESET-u 
a využívať znalosti zo strojového učenia. Teraz 
je vlastnosť vylepšená o to, že nie je potrebné 
byť on-line, aby sa tento typ učenia uplatnil 
priamo na počítači používateľa.

Funkcionalita v tejto podobe je vhodná 
najmä na lepšiu ochranu IoT zariadení a všade 
tam, kde nie je trvalé alebo stabilné pripojenie 
do internetu. S týmto súvisí aj vylepšenie funk-
cie Zariadenia v domácej sieti. Tých pribúda 
čoraz viac, či už je to inteligentná chladnička, 
kamera, reproduktor, TV alebo napríklad tla-
čiareň. Budete informovaní o novom zariadení, 
ktoré sa pripojí do siete, čo platí aj pre smart-
fóny a tablety alebo počítače.

Kradnutie prístupových údajov a lákanie osob-
ných dát od používateľov pod nejakou zámienkou, 
je dlhé roky bežná vec. ESET pridáva lepšie rozpo-
znávanie phishingových emailov a sleduje aj také 
detaily, ako vidno na obrázku s písmenom „p“.

       Verdikt
ESET Smart Security Premium
je program obsahujúci všetko 
podstatné na ochranu počíta-
ča, on-line života aj platieb na 
internete. Obsahuje špecializovaný 
prehliadač ESET Ochrana online 
platieb, no zatiaľ stále pracuje ako 
v súčasnosti už nepodporovaný 
prehliadač Internet Explorer 11.

Použiť ale môžete vlastný pre-
hliadač, antivírus poskytne ochra-
nu v každom prípade. Lokálne 
strojové učenie je cítiť a miestami 
sa spomalia niektoré programy, 
typicky internetový prehliadač. 
Deje sa to pri prvotnom prístupe 
na niektoré stránky alebo služby, 
po niekoľkých sekundách je výkon 
počítača obnovený.

A
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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



Začínať netreba z úplne prázdneho návr-
hu, súčasťou inštalácie sú vzorové príklady 
miestností ako aj celých domov. Všetky návrhy 
sa ukladajú vo forme projektu, aktuálny stav 
ale môžete zdieľať aj s používateľmi, ktorí tento 
program nemajú. Označíte pohľad na export 
a zvolíte obrazový súbor na uloženie. Takto sa 
dajú ukladať náhľady vo forme pôdorysu alebo 
celý 3D pohľad. Či to už bude na budovu alebo 
miestnosť, je na vás. Takisto aj to, aká forma 
pohľadu to bude. V základe sa dá pracovať 
s kompletnou textúrou, sieťovým modelom 
alebo vo forme kresleného náčrtu.

Postavanie objektu úplne od základu sa dá 
urobiť za pomoci asistenta, ktorý vás prevedie 

avrhovanie celého domu alebo 
bytu – to všetko zvládnete s týmto 
programom. Patrí do kategórie CAD 

programov, ktorý ale nie je taký zložitý. Pri 
zariaďovaní izieb alebo prerábke a navrhovaní 
budúcej vízie je ideálny. S programom sa nau-
číte pracovať za podstatne kratší čas, prakticky 
hneď pri prvom použití.

Na výber sú dve rozhrania, tradičné s tla-
čidlami na štandardnom paneli nástrojov alebo 
moderné s pásom kariet, podobne ako pri 
kancelárskom balíku Microsoft Offi  ce. Tento 
spôsob je podstatne lepší, nakoľko vidíte mož-
nosti programu v prehľadnejšej forme a navyše 
rozhranie je v slovenskom jazyku.

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.

Užitočný softvér

ZAČAŤ MÔŽETE PRISPÔSOBENÍM HOTOVÝCH ŠABLÓN

POHĽAD NA KOMPLETNÝ NÁVRH VIACPOSCHODOVÉHO 
OBJEKTU

Ashampoo 
Home Design 5

N

L I N K  N A  S T I A H N U T I E

T I N Y . C C / H O M E D E S I G N E R 5

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

PREHĽAD

MICHAL REITER

ZADARMO
pre našich

čitateľov

šie, najmä ak je súčasťou reálneho návrhu.
V tejto súvislosti máte možnosť využiť aj 

nasvietenie. Pridať sa dá vlastné, avšak za 
mimoriadne užitočnú vlastnosť považujeme 
vypočítanie polohy svetla vzhľadom na polohu 
objektu. Zadáte zemepisné údaje alebo si polo-
hu vášho miesta načítate z databázy a zvyšok 
program vypočíta.

Do návrhu sa dá pridať elektroinštalácia 
a prakticky akákoľvek výbava. Objekty vo forme 
výbavy konkrétnych miestností si importu-
jete z programov SketchUp alebo Colada. Pri 
týchto formátoch si teda môžete zariadiť byt 
nielen fi ktívnymi objektmi alebo nábytkom, ale 
aj reálne dostupnými modelmi. No a nechýba 
obrovská zásoba vlastných prvkov, ktoré sa 
dajú vložiť do návrhu. Všetko hierarchicky za-
triedené podľa miestnosti určenia a v mnohých 
prípadoch aj vo forme viacerých variantov. 

Aktivácia
Na plnú funkcionalitu je potrebné 
program registrovať hneď pri 
prvom spustení. Zobrazí sa okno, 
kde stačí vyplniť meno a emailovú 
adresu. Tu sa program aktivuje do 
úplnej verzie a vy ho môžete pou-
žívať v neobmedzenej funkciona-
lite zadarmo.

procesom návrhu novej budo-
vy. Home Design 5 nie je len 
kresliaci program s prispô-
sobením na tvorbu objektov, 
avšak rešpektuje parametre 
jednotlivých komponen-
tov ako napríklad nosných 
priečok. Takto sú evidované 
všetky položky v projekte. To 
znamená steny, podkladové 
dosky, stropy, komíny, okná 
a takisto aj nábytok v celkovej 
výbave miestností. Samostat-
ne sa dajú navrhovať strechy 
a pridať do návrhu rôzne štýly. 
K tomu dokonca aj strešné 
solárne panely.

Zoznam objektov sa zobra-
zuje hierarchicky a pri každom 
sa dajú meniť jeho povolené 
parametre, napríklad upraviť 
hrúbka stien. Objekt sa dá 
postaviť na vlastnom teréne. 
K dispozícii je zadávanie 
ohybov cez vrstevnice s mož-
nosťou defi novania priehlbín, 
kopca, stien alebo napríklad 
žľabov. V rámci detailov exte-
riérového návrhu sa dá pridať 
cesta alebo napríklad potok. 
Vizualizácia potom vyzerá lep-
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SSLmarket je 
DigiCert partnerom 
roka 2019 

SSLmarket získal pre ZONER, a.s. najvyššie 
ocenenie, ktoré možno v spolupráci 
s certifikačnou autoritou DigiCert dosiahnuť. 
Potvrdzuje sa tak jeho výnimočné postavenie 
na európskom trhu.

Cena DigiCert Partner of the Year
SSLmarket získal najprestížnejšie ocenenie Partner roka 
2019 (Partner of the Year). Toto najvyššie ocenenie získal 
za mimoriadne výkony a spoluprácu pri uvádzaní nových 
produktov na trh.

Okrem neho získal Cenu za spoluprácu (Cooperation 
Award 2019). DigiCert ocenil našu výnimočnú spoluprácu 
v oblasti obchodu, marketingu a vývoja. Potvrdil svoju mieru 
vzájomnej spolupráce.

Tretím ocenením je Million dollar club, ktoré získal už 
v roku 2018. Získavajú ho iba partneri s najvyšším predajom 
certifikátov, ktorých je v Európe iba niekoľko. Ocenenie 
dokazuje, že patríme medzi tých najúspešnejších.

Vyššie spomínané ocenenie potvrdzuje poprednú pozíciu 
SSLmarketu na európskom trhu a výnimočnú spoluprácu 
s najväčšou certifikačnou autoritou na svete. Pre koncových 
zákazníkov ocenenie znamená garanciu najvyššej úrovne 
služieb, dostupnosť najnovších inovácií a vždy kompletnú 
ponuku certifikačnej autority DigiCert a QuoVadis. 

Vďaka úzkemu vzťahu s DigiCertom dokáže SSLmarket 
zákazníkom poskytovať služby, ktoré nikto iný neposkytuje.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ing. Peter Tomaščík
špecialista
na bezpečnostné
SSL certifikáty
www.sslmarket.sk 



T I P S

MICHAL REITER

Novembrové vydanie tipov a trikov obsahuje dva tipy pre operačný systém Windows a jeden tip pre 
programy v kancelárskom balíku Offi ce. Nástroj guma bol rozšírený, no dlhšie ste si ho nemuseli 
všimnúť. Teda pokým ste nepotrebovali odstrániť niečo rukou kreslené.

Používame Microsoft Windows a Offi ce
Tipy a triky

Premenovanie počítača
Váš počítač má vygenerovaný nejaký názov. 
Pozrieť si ho môžete v časti Nastavenia – 
Systém – Informácie. Jeho názov je v našom 
prípade DESKTOP-L5A352F. Keď máte na svoj 
Windows Live účet prihlásených viac počíta-
čov, z tohto názvu vám nebude celkom jasné, 
o ktorý ide. Preto ho odporúčame premenovať. 
Napríklad podľa typu, výrobcu alebo podľa toho, 
na aký účel ho používate.

Premenovanie sa hodí napríklad na jednoduch-
šiu identifi káciu v službách ako napríklad Steam 
alebo cloudových úložiskách. Na Google Disku 
následne uvidíte synchronizovaný počítač so 
zrozumiteľným menom, takisto aj na OneDrive.

Spomaľte váš procesor
Radi by ste si zahrali staršie hry, no bežia 
príliš rýchlo? Máme pre vás tip, ako spomaliť 
procesor vášho počítača. Nemusíte sa obávať 
celkového spomalenia počítača, program CPU 
Grab Ex spomalí len vybraný proces.

Vďaka tomu si môžete zahrať niekoľko rokov 
staré hry povedzme na maximálnej grafi ke, 
avšak bez toho, aby boli nadmerne rýchle. 
Napríklad hru Commandos, ktorá sa bez tohto 
tipu na dnešných procesoroch hrať nedá.

Čas aktívneho používania
Štandardne ste mali na výber časový rozsah od 
kedy do kedy používate počítač. V tomto čase 
sa počítač nereštartoval a nevykonal fi nálny 
krok po inštalácii nových súborov v rámci 
aktualizačného procesu. Tento čas sa celkom 
nedal odhadnúť, a tak sme si mnohí ponechali 
štandardne čas od 8.00 do 17.00.

Nepríjemné prekvapenie mohlo prísť pri 
dlhom odkladaní aktualizácií, keď sa počí-
tač reštartoval. Zobrazí sa síce upozornenie, 
no nemusíte byť práve pri počítači. Ak máte 
SSD disk a rýchly stroj, výpadok na niekoľko 
minút zvládnete. Horšie to majú používatelia 
s otáčkovým diskom. Tí mohli mať dokončo-
vaním aktualizácie počítač odstavený niekoľko 
desiatok minút. Windows 10 teraz podporuje 
automatické zisťovanie toho, kedy používate 
počítač. Voľba nie je štandardne zapnutá, preto 
ju treba aktivovať v časti Nastavenia – Aktuali-
zácia a zabezpečenie – Windows Update.

Presnejšie mazanie v Offi  ce
Písanie alebo kreslenie rukou na dotykovom 
displeji dostáva novú možnosť. Je ňou pres-
nejšie mazanie. Na paneli Kreslenie máte teraz 
pod tlačidlom Guma ďalšie možnosti. Vo Worde 
budete mať na výber malú a strednú gumu. 
Nástroj PowerPoint má ešte ďalšie možnosti, 
keďže ide o prezentačný nástroj. Odteraz rých-
lejšie vymažete svoj obsah alebo ho môžete 
cieliť presnejšie, ak nechcete omylom vymazať 
iné rukou kreslené časti.

AKO NA TO?

AKO NA TO?

V časti, kde vidíte názov svojho počíta-
ča, je tlačidlo Premenovať toto PC. Na 
dokončenie akcie sa vyžaduje reštart, no 
môžete ho odložiť do vlastného pláno-
vaného reštartovania počítača. Zmena 
sa dá vykonať aj z kontextovej ponuky 
Vlastnosti, ktorú zobrazíte kliknutím na 
prázdne miesto v Prieskumníku a zobra-
zení Tento počítač. V zobrazenom okne 
je položka Zmeniť nastavenie. Tu sa dá 
zmeniť názov počítača prípadne jeho 
zaradenie do vybranej domény.

Podobne môže ísť o ktorúkoľvek hru, ak pri 
nej zistíte príliš rýchly pohyb postavičiek 
alebo celkového diania. Ako prvé potrebu-
jete nájsť proces aplikácie, ktorej potrebu-
jete obmedziť dodávaný výkon z CPU.

Kliknite pravým tlačidlom na hlavný pa-
nel Windows a vyberte položku Správca 
úloh. V nej nájdite hru alebo bežiaci 
program v časti Aplikácie. Kliknite naň 
pravým tlačidlom a vyberte Prejsť na 
podrobnosti. Proces bude označený, 
a tak ho rýchlo nájdete.
Kliknite naň pravým tlačidlom a vyberte 
Nastaviť afi nitu. Nechajte aktívny len 
Procesor 0. Teraz v programe CPU Grab 
Ex znížte percentuálny výkon. Nebojte 
sa experimentovať, pokojne ho znížte až 
na 6 %. V závislosti od toho, ako sa bude 
aplikácia správať, máte možnosť jemne 
upravovať pridelený výkon.

TAKTO UVIDÍTE SVOJE POČÍTAČE NA LIVE 
ÚČTE OD MICROSOFTU. NÁZVY NIE SÚ VEĽMI 
PREHĽADNÉ

ČAS POUŽÍVANIA TERAZ ODHADNE WINDOWS 
AUTOMATICKY

GUMOVANIE JE TERAZ EŠTE PRESNEJŠIEZMENA AFINITY JADIER CPUPREMENOVANIE POČÍTAČA BUDE PO REŠTARTE
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Android 10 Q: 7 hlavných 
noviniek a vylepšení
Google na svojej vývojárskej kon-
ferencii Google I/O 2019 ofi ciálne 
oznámil hlavné vylepšenia operač-
ného systému Android 10 Q. Nová 
verzia prinesie systémový tmavý 
režim, ofi ciálnu podporu pre 
skladateľné telefóny, vylepšené 
ovládanie pomocou gest, pokroči-
lejšie nastavenie súkromia a tiež 
inteligentné skratky pre notifi kácie 
aplikácií tretích strán. Prečítajte 
si 7 hlavných noviniek nového 
Androidu na www.touchit.sk  

Xiaomi predstavilo
superlacné inteligentné 
hodinky
Xiaomi v spolupráci so spoločnos-
ťou Haylou predstavilo cenovo do-
stupné inteligentné hodinky LS01. 
Medzi hlavné funkcie zariadenia 
patrí monitor srdcového tepu, 
sledovanie spánku a aktivít. Roz-
hodne poteší aj 14-dňová výdrž 
batérie. Najzaujímavejšou bude 
určite cena, ktorá sa pohybuje na 
úrovni 13 eur. Pozrite si, ako tieto 
hodinky detailne vyzerajú
na www.touchit.sk 

    Nájdete na

www.touchit.sk
VIAC ZAUJÍMAVÝCH ČLÁNKOV A DENNÉ SPRAVODAJSTVO 
O TECHNOLÓGIÁCH NÁJDETE NA  WWW.TOUCHIT.SK

Google sa naštval:
Koniec novým 
smartfónom so starým 
Androidom
Telefóny, ktoré prídu na trh od 
1. februára 2020, budú mať 
predinštalovaný najnovší Android. 
Google sa opäť pokúša zvýšiť 
trhový podiel najnovšej verzie 
systému Android. Technologický 
gigant totiž oznámil, že zariadenia 
so systémom Android 9 prestane 
certifi kovať dňa 31. januára 2020. 
V praxi to znamená, že ak bude 
chcieť výrobca uviesť na trh nové 
zariadenie so systémom Android 
a bude chcieť získať certifi káciu, 
dané zariadenie bude musieť mať 
od 1. februára 2020 predinšta-
lovaný systém Android 10. Ako 
to zamáva s trhom smartfónov 
čítajte na www.touchit.sk. 

Kedy skončí podpora
pre váš Windows 10?
Podpora pre operačný systém 
Windows 10 je zatiaľ najkratšia 
v histórii. Microsoft sa rozhodol 
potlačiť používateľov smerom 
k aktualizovaniu na hlavné verzie 
systému. Tí v minulosti odkladali 
akékoľvek aktualizácie a mali tak 
operačný systém nechránený. 
Na aktualizácie upozorňuje na 
svojej stránke. Problém je v tom, 
že hlavné aktualizácie spôsobujú 
neraz kritické problémy. Či už so 
štartom, nefunkčnosťou niekto-
rých komponentov (napríklad Wi-
-Fi) alebo problémy so samotným 
bootovaním. Kedy skončí podpora 
pre váš Windows 10 čítajte na 
www.touchit.sk 

Ak chcete vidieť všetky 
naše videoreportáže,
testy a videorecenzie,
prihláste sa na odber 
nášho YouTube kanála 
TOUCHIT.

STAČÍ KLIKNÚŤ NA YOUTUBE A VYHĽADAŤ SI 
TOUCHIT, ALEBO NAČÍTAŤ UVEDENÝ QR KÓD
A PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER.

KLIKNITE NA HTTP://BIT.LY/TOUCHITYOUTUBE
A PRIHLÁSTE SA NA ODBER 

Sledujte nás aj na YouTube

STAČÍ KLIKNÚŤ NA YOUTUBE A VYHĽADAŤ SI 
TOUCHIT, ALEBO NAČÍTAŤ UVEDENÝ QR KÓD
A PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER.

KLIKNITE NA 

STAČÍ KLIKNÚŤ NA YOUTUBE A VYHĽADAŤ SI 
TOUCHIT, ALEBO NAČÍTAŤ UVEDENÝ QR KÓD
A PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER.
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V poslednom čase sme absolvovali mnoho 
zaujímavých školení, prezentácií a konferencií. 
Chceme sa s vami podeliť o to najzaujímavejšie, 
čo sme si z nich odniesli a čo považujeme za 
prínosné aj pre vás.

MILAN MARKOVIČ 
Leader Eff ectix Slovensko 

Digitalizácia 
a inovácie

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. 12. 2019.    
Všetky tieto programy môžete v rámci ich časovej licencie používať zadarmo. 

Heslo pre stiahnutie je: 784196

Vysoký rast a produktivita
Priemerný hospodársky rast v Európskej únii 
bol minulý rok na úrovni 2,1 %. Slovensko 
s 3,5 % rastom dosiahlo lepší výsledok nielen 
ako EÚ, ale aj ako náš najbližší sused, Česká 
republika (3,2 %).

Pozitíva má Slovensko v porovnaní s EÚ hlavne 
v nízkej nezamestnanosti a dlhom pracovnom 
čase. Negatívom je však nízka produktivita práce. 

Pokiaľ chcú mať zamestnanci vyššie platy, 
jediná možnosť je zvýšenie produktivity ich práce. 
To sa dá dosiahnuť viacerými spôsobmi: zefek-
tívnenie procesov a ich digitalizácia, zvýšenie vý-
konnosti zamestnancov vďaka správnej motivácii 
a povzbudzovanie pri tvorbe hodnôt. Mnohokrát 
stačí neznižovať chuť do práce kolegom a podria-
deným, nechávať priestor na inovácie, ako aj 
chváliť a vyjadriť uznanie za dobrú prácu.

Faktory produktivity sa musia implemento-
vať už vo vzdelávacom systéme, v digitalizácii 

celej spoločnosti. Deje sa to pomocou tvorby 
efektívnych procesov a podporou možnosti 
vzniku inovácií.

Nahradia nás roboti?
Vďaka prieskumu sa zistilo, že 52 % ľudských 
činností sa dá v najbližších rokoch nahra-
diť technológiami bez ľudí. Je to najväčšie 
riziko a zároveň výzva pre blízku budúcnosť. 
Vo vyspelých krajinách je cena ľudskej práce 
vyššia a viac sa oplatí pre fi rmy investovať do 
digitalizácie, než v rozvojových krajinách. 

Napríklad v Českej republike bude do 10 
rokov 1,5 milióna ľudí ohrozených postupom 
digitalizácie. Treba zvýšiť úroveň digitálnych 
znalostí strednej generácie. Tá je digitalizá-
ciou najviac ohrozená.

V 35 štátoch, ktoré sú v OECD je až 40 % ľudí 
zamestnaných v malých spoločnostiach, čo je 
veľmi vysoké číslo a podstatná sila ekonomiky. 

Štát a jeho postavenie 
v digitalizácii
V ČR je až 40 % ľudí zamestnaných v štátnej 
správe. Pritom digitalizácia štátnej správy je 
veľmi problematická. Defi novalo sa až 800 
služieb/procesov, ktoré štát ponúka a každú 
je potrebné čo najskôr digitalizovať. Mnohé sa 
pritom prekrývajú a dali by sa spojiť s inými. 
Byrokracia je často brzdou rastu ekonomiky.

Je veľmi dôležité, aby digitalizácia spoloč-
nosti mala v prvom rade zmysel a následne 
môžeme šetriť náklady a zamerať sa na 
efektivitu. To súvisí s tendrami, kde výber 
inovácie a digitálnych riešení orientovaných 
na najnižšiu cenu je kontraproduktívny. Štát 
je motivovaný nerobiť chybu a nie nachádzať 
najlepšie riešenia.

Štát má monopol na násilie (polícia, armáda, 
prokuratúra, súdy...) a svoje dane si vždy vydo-
byje. Veľké riziko podnikania a inovácií je regu-
lácia zo strany štátu. Firmy na to reagujú tým, 
že trendom sa stala mobilita fi riem v rámci 
podnikania. Firmy nemajú problém presťahovať 
sa kvôli lepším podmienkam do iného štátu, 
alebo aspoň využívať služby a zamestnancov 
v iných štátoch. Napríklad, sídlo spoločnosti je 
v Dubline a virtuálne sekretárky sú vo Varšave.

Digitalizácia je nezastaviteľná a vezie sa na 
vlne nových inovácií. Tie dnes hýbu svetom a za 
posledné roky vzniklo veľké množstvo povolaní, 
ktoré pred 10 rokmi neboli. Tento trend bude 
pokračovať a musíme byť naň pripravení. 
Zdroje: https://www.mckinsey.com/
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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 sa počítač z ničoho nič reštartuje a následne namiesto nábehu len bliká diódami
Na svojom desktope bojujem s tak trochu paranormálnym javom, s ktorým si neviem dať rady. Počítač sa občas z ničoho 
nič automaticky vypne a následne prejde do režimu, pri ktorom blikajú všetky jeho svetlá. Blikajú LED na zdroji, na gra-
fi ckej karte a takisto blikajú aj svetlá samostatných ventilátorov. Monitor je pri tom zhasnutý a nič nie je vidieť. Zaujímavé 
je, že ak si počítač „oddýchne“, napríklad cez noc, ráno už funguje normálne, ale po pár hodinách sa začne všetko opa-
kovať. Neviem, čo mám robiť a prosím aspoň o radu, či sa sústreďovať na softvér, alebo či ide skôr o problém s napájaním 
alebo prípadne s grafi ckou kartou.

Je pravda, že váš popis mierne naznačuje problémy v súvislosti 
s napájaním či prípadne aj kritickými teplotami, avšak je lepšie ho 
diagnostikovať všeobecne a postupne vyradiť všetky možné príčiny 
bez nutnosti tipovania. 

Každý stav, pri ktorom sa počítač samovoľne reštartuje a následne 
nechce nabehnúť do stavu, pri ktorom sa dá vchádzať do BIOS-u alebo 
nedôjde ani k pokusu o spustenie Windows (či iného OS), bezpodmie-
nečne značí, že problém sa nijako netýka vášho softvéru.

Nech by totiž pád systému a reštart vyvolala akákoľvek vážna 
softvérová chyba, počítač musí po reštarte vždy začať okamžite fun-
govať a bezpodmienečne späť nabehnúť (začať bootovať). Ak sa tak 
nedeje a namiesto nábehu sa len točia ventilátory, počítač pípa alebo 
blikajú diódy, znamená to, že počítač neprechádza úspešne úvodným 
POST testom. A dôvod na tento stav je vždy hardvérový (testuje sa pri 
ňom totiž pripravenosť hardvéru).

Postup pri diagnostike problémov 
tohto typu je nasledovný. Ako prvé si 
uvedomte, že takáto nefunkčnosť v zák-
lade môže patriť do troch kategórií. 
Chybný komponent, chybné spojenie 
a chybná inicializácia.

Prvá kategória je z vašej strany najbo-
lestivejšia a takisto najproblematickejšia, 
pričom ide o neodstrániteľnú poruchu 
spôsobenú chybou jedného komponentu 

(veľmi zriedkavo viacerých). V rámci servisu je jej identifi kácia obvykle 
triviálna, pretože je možné komponenty skrátka jeden po druhom 
vyskúšať vymeniť. V domácich podmienkach to obvykle nie je možné, 
pretože väčšina ľudí zásobu komponentov poruke nemá. Prednostne 
sa teda sústreďte na tie dve nasledujúce kategórie.

Ako prvé otestujte kontakty a spojenia jednoduchým vybratím 
a opätovným zasunutím komponentov a kabeláže. Nič vás to nestojí 
a dá sa to urobiť kedykoľvek (pravdaže pri vypnutom počítači). 
Mnoho používateľov sa v tejto súvislosti zarazí a povie si, že chybné 
zasunutie predsa z princípu musí spôsobovať nefunkčnosť neustále, 
nielen niekedy a pri reštartoch. Prax ale ukazuje, že to skrátka nie je 
pravda a nedokonalý kontakt grafi ckej karty v PCIe slote, pamäťového 

?

modulu v slote dosky alebo zlé dorazenie napájacej kabeláže môže 
spôsobovať problémy aj sporadicky. Je preto vhodné všetky kontakty 
rozpojiť a znovu vytvoriť. Okrem samotného zasunutia grafi ckej karty 
a slotu základnej dosky nezabudnite ani na opätovné zasunutie 
(prípadného) samostatného konektora jej napájania a takisto ani na 
prípadné opätovné zasunutie iných PCIe komponentov, ako napríklad 
SSD v M.2 konektore (v prípade, že ho používate). 

Po tomto procese sa posuňte na tretiu kategóriu, v podobe zlej 
inicializácie. Tá môže byť spôsobená nielen bugom v BIOS-e či 
v inom fi rmvéri, ale aj tým, že hardvér sa skrátka nedarí inicializovať 
z dôvodu prekročenej kritickej teploty. Ak sa nejaký váš komponent 
prehrieva, je celkom normálne, že BIOS v kritickom momente (keď 
hrozí prekročenie bezpečnej teploty z hľadiska zachovania životnosti 
komponentu) vyvolá okamžité núdzové vypnutie. Počítač následne 
nejde nejaký čas (desiatky minút) zapnúť, pretože chvíľu trvá, kým 
teplota bez aktívneho chladenia klesne na bezpečnú hranicu.

Vzhľadom na to, že váš problém sa opakuje približne každé tri 
hodiny, je overenie tejto možnej príčiny veľmi jednoduché. Stačí po-
užiť merací softvér, ako napríklad bezplatný program HWiNFO (www.
hwinfo.com), ktorý zobrazuje teplotu všetkých komponentov. S počí-
tačom normálne pracujte a v programe si všímajte, či sa teplota CPU, 
GPU alebo iného komponentu nedostáva k teplotám 100 °C. 

Ak je všetko v poriadku, je vhodné vyskúšať aktualizovať BIOS. 
Problém so zásekom a zlým nábehom môže spôsobovať aj on (tu už 
je treba upozorniť, že tu riešite už iba samostatnú chybu s nefun-
gujúcim nábehom/blikaním. Prvotné reštartovanie za behu OS bude 
mať už iného, pokojne softvérového vinníka). Najnovší BIOS vždy 
sťahujte výhradne zo stránky výrobcu vašej základnej dosky (napr. 
Gigabyte, Asus či MSI). Na stránke vyhľadajte váš model základnej 
dosky, BIOS stiahnite a aktualizujte pomocou integrovanej utility bez 
spustenia operačného systému (sú uložené na Flash pamäti základ-
nej dosky a spúšťajú sa na povel pri nábehu počítača. Ide napríklad 
o EZ Flash v prípade Asusu či Q-Flash v prípade Gigabytu).

Ak ani to neprinesie úspech, musíte sa vrátiť k prvotnej kategórii 
problémov a začať skúšať výmenu komponentov. Ako prvé určite 
vyskúšajte otestovať výmenu napájacieho zdroja. Druhým najvážnej-
ším kandidátom na problém tohto typu je základná doska, avšak jej 
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Ako zistiť IP adresu prichádzajúceho emailu a overiť jeho autenticitu?
Rád by som sa opýtal na návod, ako overiť autentickosť emailu, ktorý som dostal na svoju fi remnú adresu (do kancelá-
rie architektov). Mám totiž podozrenie, že email, ktorý som dostal v slovenčine od jednej advokátskej kancelárie z USA, 
je nejaký podvod. Overoval som, či vôbec taká advokátska kancelária existuje, pričom som zistil, že áno a aj sa zaoberá 
činnosťou, ktorú v tom maile spomína, ale nesedí email, na ktorý mám odpovedať.

Ešte predtým než prejdeme k návodu, ako IP adresu emailu 
identifi kovať, je v prvom rade nutné povedať, že nevyžiadaný „email 
z advokátskej kancelárie z USA“ v slovenčine (obvykle vypadnutej 
z automatického prekladača, takže plnej chýb), smrdí podvodom už 
na sto honov a žiadne zisťovanie autentickosti emailu zrejme vôbec 
nebude potrebné.

Podvody tohto typu majú v základe dve podoby (bič a cukor). Tá 
prvá vám oznamuje, že ste sa dopustili nejakého porušenia zákona, 

pričom ste žiadaný o uhradenie 
pokuty, alebo o zaplatenie výpalného 
niekomu, kto sa vyhráža, že niečo 
nepríjemné o vás zverejní. Tá druhá 
(cukor) sa týka toho, že dostanete 
oznámenie o nejakej obrovskej sume 
peňazí, ktorú ste „vyhrali“ v nejakej 
súťaži, ktorej ste sa nikdy nezúčastnili, 

alebo v rámci náhodného zlosova-
nia „emailových adries“. Alternatí-
vou je dar od štedrého miliardára, 

či pozostalosť po nejakom zosnulom, kde jeho „právnik“ potrebuje 
„pomôcť s prevodom peňazí“ do vašej krajiny. Namiesto prevodu pe-
ňazí na váš účet nasleduje len hradenie nejakých drobných poplatkov 
„za prevod“, ktoré postupne rastú a rastú (dokým ste ochotný platiť).

Základné overenie autentickosti emailu:
V súvislosti s e-mailom je nutné mať na pamäti, že adresa jeho 
odosielateľa nie je pevný údaj a môže byť zmenená a zadaná falošne. 
Autentickosť nie je nutná pre doručenie emailu ako takého. Podobá 
sa to na spätnú adresu napísanú na fyzickom poštovom liste. Ak 
posielate list na adresu Nezábudkova 7 v Bratislave, je jedno, že na 
bok obálky napíšete, že ho odosielate vy z Trenčína, alebo nejaký 
Guliver z Tramtárie. List pošta doručí na adresu Nezábudkova 7, teda 
na adresu adresáta. Údaj z kolónky odosielateľa ju nezaujíma, za 
predpokladu, že je doručenie listu úspešné. 

Podobnú úlohu má aj informácia o odosielateľovi v rámci emailu. 
Je vhodné, keď je pravdivá, pretože príjemca vie, kto mail poslal 
a zároveň na túto adresu môže poslať aj svoju odpoveď. Avšak 
zásahom do kódu, ktorý e-mail tvorí, je ju možné zmeniť a prepísať 
na akúkoľvek. Môžete tak pokojne dostať email z adresy bill.gates@
microsoft.com, alebo riaditeľ@právnická-fi rma.sk, či dokonca 
vidieť, že odosielateľom mailu ste vy sám. Falošný údaj v kolónke 
odosielateľa pritom nemusí mať s reálnym majiteľom danej adresy 
nič spoločné, podobne ako pápež nemá nič spoločné s tým, ak vy po-
šlete nejaký list a uvediete na ňom spätnú adresu: pápež František, 
Vatikán. List aj email stále dorazí do svojho cieľa (niektoré emailové 
servery tieto podvody kontrolujú a tie najamatérskejšie zmeny vidia 
a mail preventívne adresátovi radšej nedoručia).

Ešte predtým než prejdete k technickému overovaniu autenti-
city pomocou IP adresy, vždy začnite rýchlejším a jednoduchším 
overením autentickosti pomocou myšlienkovej úvahy. Základom 
je obyčajný fakt, či mail daného charakteru od odosielateľa vôbec 

?

očakávate. Nech už je charakter advokátskej kancelárie z USA aký-
koľvek, myšlienka, že by niekoho na Slovensku kontaktovali tak, že by 
použili automatický prekladač z angličtiny do slovenčiny, je celkom 
nereálna. Ak sa k tomu pridá fakt, že vás kontaktujú v ťažko uveriteľ-
nej veci, ktorá nemá s vami nič spoločné a nikdy ste s nimi nemali nič 
dočinenia, zrejme by volili iný spôsob, než čudesný e-mail. Podobne 
absurdné sú na tom emaily „od“ Billa Gatesa či Elona Muska, ktorí 
asi nebudú rozdávať peniaze štýlom, že napíšu na náhodnú emailovú 
adresu. Svet takto skrátka nefungu-
je. Nikto nikdy nenapíše na náhodnú 
slovenskú adresu s reálnym úmys-
lom, že vám z dobrého srdca venuje 
100 miliónov, alebo vám dá polovicu 
za pomoc s bankovým prevodom. 

Jasný varovný znak falošného 
emailu je takisto to, že síce dorazí 
zo známej adresy vaša@banka.sk, 
alebo známa@fi rma.com, avšak 
v texte vidíte žiadosť alebo odkaz na 
to, že odpoveď máte písať výhradne na adresu hlavný-administra-
tor@gmail.com, alebo účtovník@biznis.TK. Skrátka na celkom inú, 
než je tá ofi ciálna, ktorú poznáte a ktorá bola teda pravdepodobne 
podvrhnutá.

Ak ste naozaj na vážkach v tom, či je alebo nie je email reálny, 
nič vám takisto nebráni kontaktovať danú známu fi rmu/kanceláriu 
priamo, či už cez jej webový formulár, telefón, alebo verejne udávaný 
email, s otázkou, či vás ohľadom danej veci naozaj oslovili.

Zisťovanie IP adresy odosielateľa emailu a je trasovanie:
Samotné zisťovanie IP adresy v súvislosti s overovaním autenticity 
emailu robte vždy až ako poslednú možnosť (až po myšlienkových 
úvahách uvedených vyššie), nakoľko hrozí, že niečo prehliadnete 
alebo z dôvodu nedostatočnej technickej znalosti zle identifi kujete 
a neprávom sa o autentickosti emailu utvrdíte.

Samotné odhalenie IP adresy, 
respektíve adries ako takých nie je nič 
komplikované. Sú uvedené v skrytej 
hlavičke každého emailu, pričom 
zobrazenie tejto informácie umožňuje 
vykonať na požiadanie prakticky kaž-
dý softvérový e-mailový klient, alebo 
aj webové emailové rozhranie. 

Ak používate Microsoft Outlook, 
správu kliknutím otvorte do samostatného okna, kde na paneli 
Správa kliknite na malú dolnú ikonu šípky v sekcii Značky. Zobrazí sa 
okno Vlastností, kde hlavičku mailu uvidíte v samostatnej kolónke. 
Ak používate program Mozilla Thunderbird, otvorte email dvojklikom 
na novom paneli a následne cez hamburgerové menu v pravom 
hornom rohu zobrazte hlavičku cez menu Zobraziť/Hlavičky/Všetky 
(View/Headers/All). V rámci programu Opera Mail je obdobnú činnosť 
možné vykonať kliknutím pravým tlačidlom myši na otvorený email, 

ZOBRAZENIE HLAVIČKY EMAILU 
V ROZHRANÍ GMAILU

ZOBRAZENIE HLAVIČKY EMAILU 
V PROGRAME MICROSOFT OUTLOOK

LOKALIZÁCIA KONKRÉTNEJ IP ADRESY

otestovanie výmenou je značne prácne a nie každý bežný používateľ 
ju zvládne. Nehovoriac o tom, že druhú obdobnú dosku asi nemáte 
len tak k dispozícii. V takomto prípade je preto už vhodné obrátiť sa 

na nejaký lokálny servis, ktorý výmenu vyskúša za vás. Nezriedkavo 
je takáto diagnostika aj bezplatná, ak si u nich následne náhradnú 
dosku kúpite (za predpokladu, že súčasná už nie je v záruke).
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pričom z otvoreného menu vyberiete možnosť Zobraziť celú hlavičku 
a správu (View All Headers and Message).

Ak používate iba webové rozhrania mailových služieb, postup je 
obdobný. Napríklad v rámci Gmailu zobrazíte hlavičku správy tak, 
že na konkrétny email kliknite a otvoríte ho v celom okne. Napravo 
následne kliknite na ikonu troch bodiek, kde vyberte z menu možnosť 
Zobraziť pôvodnú správu.

Tá zobrazí okno s hromadou textu, pričom vás zaujíma tá časť, 
než sa začne zobrazovať samotný obsah emailu. Väčšina tohto textu 
je pre bežného používateľa mätúca a neprehľadná, avšak ten hlavný 
údaj vždy nájdete v riadku:

Received: from nejaký@email.sk (216.58.201.67).

Táto informácia je do hlavičky automaticky vložená serverom, ktorý 
routuje daný email internetom, pričom nie je nič neobvyklé, ak má 
hlavička týchto riadkov aj viac. Stáva sa tak vtedy, ak email preska-
kuje niekoľkými emailovými servermi, pričom ide o regulárnu činnosť 
a fungovanie internetu ako takého. Typicky narazíte okrem IP adresy 
odosielateľa takisto napríklad aj na IP adresu poskytovateľa emailovej 
služby, adresu nejakého antispamového servera a podobne.

Keďže v hlavičke sa veľmi ťažko orientuje len tak očami (bez 
zvýraznenia syntaxe), môžete na jej prehľadnejšie zobrazenie použiť 
nekonečný zástup pomocných služieb. Úvodný text (hlavička končí 
tam, kde začína text obsahu emailu) si skopírujte a vložte napríklad 
do pomocných formulárov na adresách https://testconnectivity.
microsoft.com, alebo https://mxtoolbox.com/EmailHeaders.aspx, či 
https://dnschecker.org/email-header-analyzer.php.

Po stlačení tlačidiel „Analyze“ sa jednotlivé adresy z hlavičky 
rýchlo vyextrahujú a zobrazia. Danú IP adresu si následne skopírujte 
a vložte ju do vyhľadávania na stránkach ako https://iplocation.com 
alebo https://www.iplocation.net, ktoré vám zobrazia komu daná 
adresa patrí a z akej fyzickej lokality je. 

Je potrebné si uvedomiť, že IP adresa neidentifi kuje výhradne 
odosielateľa ako takého. Nezobrazí sa vám údaj, že adresa patrí 
človeku XY, ktorý býva na adrese ABC. Takisto ani obvykle neuvidíte, 
že patrí danej advokátskej fi rme či konkrétnemu malému biznisu. Ako 
vlastník danej IP adresy sa obvykle ukáže poskytovateľ internetového 
pripojenia, ktorý túto IP adresu prenajíma svojim zákazníkom. Je to 
podobné, ako keby ste chceli zobraziť vlastníka nejakého podozrivého 
telefónneho čísla a dostali ste odpoveď štýlom, že číslo patrí slo-
venskému Telekomu alebo Orange, čo sú pravdaže ozajstní vlastníci 
daných čísiel ako takých.

Výsledná lokalita IP adresy je ale užitočná. Ak napríklad od emailu 
očakávate, že ho poslala nejaká advokátska kancelária niekde z USA a vy 
vidíte, že IP adresa odosielateľa je niekde z Thajska či zo Zimbabwe, je 
to pravdaže mimoriadne podozrivé. Lokalizátory IP adries vám často 
ukážu aj konkrétne mesto a niekedy aj ulicu, je ale potrebné myslieť 
na to, že táto informácia môže byť výrazne odklonená od reality. 
Dobrú predstavu o stave získate tak, že si v takýchto lokalizátoroch 
vyskúšate vyhľadať vlastnú IP adresu (zobrazí sa pri prvom otvorení 
stránok ako www.iplocation.com).

IP adresu skutočného odosielateľa nemusíte v hlavičke nájsť 
vždy. Ak napríklad niekto používa výhradne webové rozhranie Gmailu 
a pošle email cezeň, Google ju odstrihne a ako odosielateľa vidíte len 
jeho server. Ak ale posielate mail cez Gmail pomocou softvérového 
klienta (POP3/IMAP), vaša IP adresa v ňom bude. 

Na záver ešte radu. Ak zisťovanie IP adresy emailu robíte 
prvýkrát v živote, je vždy lepšie začať s analýzou hlavičky emailu, 
ktorý ste poslali sami sebe. Uvidíte, čo všetko sa vám darí úspešne 
identifi kovať a ako samotné „nájdenie odosielateľa“ prebieha. Pre-
svedčíte sa tak, že v procese často vidíte aj servery a adresy svojho 
poskytovateľa emailu a takisto adresy a mená poskytovateľa vášho 
internetového pripojenia. Až potom, ako sa s formátom a náležitosťa-
mi okolo analýzy hlavičky oboznámite, prejdite na pokus o identifi ká-
ciu odosielateľa podozrivého emailu.

Čo robiť, ak sa na monitore opakovane zobrazuje upozornenie „Attention. Waiting for automatic adjustment“
Zhruba pred dvoma mesiacmi sa na mojom počítači začal objavovať problém, s ktorým si neviem rady. Niekoľkokrát 
za deň, pri akejkoľvek práci sa mi na krátky okamih zobrazí na displeji biele okno s červeným rámikom, v ktorom je 
nápis „Attention. Waiting for automatic adjustment“. Okno následne zmizne bez akéhokoľvek zásahu, pričom počítač 
počas celého procesu funguje normálne. Snažil som sa prísť na to, čo by to mohlo spôsobovať, pričom na rôznych 
internetových fórach som sa dozvedel, že to asi nejako súvisí s monitorom. Nikde som sa ale nedočítal, ako túto chybu 
odstrániť. Mohli by ste mi poradiť?

Podľa vášho popisu je takmer isté, že ide o automatické upozornenie 
zobrazované fi rmvérom vášho monitora, pričom s počítačom ako ta-
kým (a jeho softvérom) nemá nič spoločné. Upozornenia v tomto znení 
majú napríklad monitory Philips, avšak ide o pomerne štandardný 
formát, ktorý sa môže zobrazovať aj na displeji iných výrobcov.

Správa v okne v preklade hovorí: „POZOR. Čakám na skončenie 
automatického zarovnania“. Toto 
upozornenie je relevantné v súvis-
losti s už trochu staršími monitormi, 
prepojenými s počítačom pomocou 
analógového VGA kábla. V rámci 

tohto spojenia sa musí obrazový 
signál správne prispôsobiť tak, aby 
nezachádzal za okraj displeja. 

Každý monitor, ktorý takéto 
analógové spojenie umožňuje, obsahuje špeciálny mechanizmus, ktorý 
posúva obrazový signál a deteguje jeho pozíciu v súvislosti s okrajmi. 
Tento proces trvá jednu až tri sekundy, pričom počas neho môžete ob-
čas aj vidieť, že sa obraz mierne posúva v horizontálnom aj vertikálnom 

?

smere. Následne sa nastavenie skončí a varovné okno zmizne.
Toto zarovnanie sa obvykle vyvolá dvoma spôsobmi. Buď novým 

pripojením kábla, alebo stlačením tlačidla konfi gurácie na spodku 
monitora. Keďže ani jedno nerobíte, dochádza k niektorej z týchto 
dvoch činností pravdepodobne z dôvodu zlého kontaktu.

V prvom rade odpojte obrazový VGA kábel a znovu ho pevne 
zasuňte (pokojne aj pri zapnutom počítači). To urobte na oboch 
koncoch, teda jednak na strane konektora monitora a takisto aj na 
strane konektora počítača. Je možné, že bolo spojenie nekvalitné 
a zle doliehalo, dôsledkom čoho sa kábel znovu často „pripájal“, na čo 
monitor vždy reagoval novou konfi guráciou zarovnania obrazu.

Ak to nepomôže, pravdepodobne bude zaseknuté alebo zaprášené 
tlačidlo automatickej konfi gurácie, ktoré sa nedopatrením samo 
spína. Je na spodku monitora, pričom obvykle má názov AUTO 
(z názvu automatická konfi gurácia). Ak ho stlačíte, okno, ktoré vás 
trápi, by sa malo okamžite objaviť. Tlačidlo stlačte silno niekoľkokrát 
po sebe, pričom ho kníšte čo možno najviac doľava aj doprava, aby sa 
jeho kontakt prečistil a nezostalo zaseknuté. Za predpokladu, že nie 
je poškodené fyzicky, sa váš problém odstráni.

UPOZORNENIE MONITORA NA SPUS-
TENIE AUTOMATICKÉHO ZAROVNANIA
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Pripravujeme do decembrového vydania

01 Strach zo sietí 5G a realita 

03

Máte radi technológie 
a chcete byť v obraze? 

Objednajte si ročné predplatné 
(10 vydaní) za 19,90 €
Objednajte si teraz:
predplatne.touchit.sk
predplatne@touchit.sk
tel. 0903 606 209

02Technológie, ktoré vám pomôžupri novoročnom chudnutí 
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Príručka Začíname so smartfónom je určená 
pre všetkých, ktorí začínajú so smartfónom úplne od začiatku. 

Prevedie vás jeho funkciami a jednotlivými nastaveniami 
až po osobné prispôsobenie. 

NAUČTE SA OVLÁDAŤ 
SVOJ SMARTFÓN

+

Príručka + Ročné 
predplatné TOUCHIT 

Príručka
ZAČÍNAME SO SMARTFÓNOM

     Cena 22,99 € 6,99 €
cena vrátane poštovného     Ušetríte 3,90 €

Objednávajte si ju na www.touchit.sk/predplatne

∆  kompletné nastavenia smartfónu

∆  rýchlo, jednoducho, 
   krok za krokom

∆  pre Android aj iOS

∆  časté problémy

∆  mobilní operátori a dáta

∆  vhodná aj pre seniorov

Vhodné aj 
ako darček 

pod stromček




