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ento rok som bol rozcestovaný až do 
poslednej chvíle. V novembri som do-
stal pozvánku od IBM v Zürichu a bolo 

to stretnutie so špecialistami z CERN-u. Nuž, 
s IBM som bol naposledy v zahraničí tak pred 15 
rokmi a ten CERN ma lákal. Vo štvrtok večer tam, 
v piatok večer zase doma – to by aj šlo. Téma 
bola tiež zaujímavá, a to kvantové počítače. 
Rozhodnuté, poletím teda do Švajčiarska. 

IBM v prípade novinárskych ciest postupuje 
presne tak, ako by to malo byť. Dostal som 
obsiahly dokument, ktorý presne sumarizoval 
náklady IBM s mojou cestou. A postupovali veľ-
mi premyslene – výber letu bol údajne zverený 
kvantovému počítaču. Následne mi odporučil, 
aby som šiel z zürišského letiska do sídla 
IBM osobným vlakom a neskôr poslednú míľu 
taxíkom. Dokonca mi aj vybral taxi spoločnosť, 
ktorá mala byť najekonomickejšia a pritom 
s dobrou karmou. OK, s nákladmi som súhlasil, 
cesta môže začať. 

Do Zürichu som doletel načas, čo bolo dosť 
podstatné, keďže cenovo optimálny lístok 
na vlak som mal len na spoje v hodinovom 
časovom intervale. To v praxi znamenalo dve 
možnosti spojenia s tým, že som dostal úplne 
presný popis ako sa dostať po vystúpení z lie-
tadla na konkrétne nástupište. Mal som k tomu 
aj mapu a počítalo sa aj s krátkou zastávkou 
na občerstvenie. To všetko som využil a načas 
som sa dostal k vlaku. 

Švajčiarsky vlak prekvapivo vyzerá rovnako 
ako nové vlakové súpravy ZSSK, ktoré premá-
vajú na regionálnych tratiach. Tiež je poscho-
dový, v podstate čistý a vo výbave je aj internet. 
Z letiska do sídla IBM to bolo vlakom 28 minút 
s tým, že jednou zo zastávok bola aj hlavná 
stanica v Zürichu. Je to najväčšia stanica vo 
Švajčiarsku a zatiaľ čo dovtedy bol internet vo 
vlaku slabý, po tejto stanici výrazne zrýchlil. 
A ja som si stiahol všetky maily a aktualizácie, 
ktoré na mňa čakali od nastúpenia do lietadla 
vo Viedni. Len pripomeniem, že Švajčiarsko nie 
je členom EÚ a ceny volaní a hlavne dát sú tu 
také, ako keby ste boli povedzme v Japonsku. 
Vedel som to, preto som dátový roaming radšej 
nezapínal a radšej som sa spoľahol po celú 
dobu pobytu výhradne na Wi-Fi. 

Dobré pripojenie po hlavnej stanici zároveň 
znamenalo, že som zrazu mal čo vybavovať, 
a tak sa aj pekne-krásne stalo, že som sa 
v mojej cieľovej stanici spamätal neskoro a ne-
stihol už vystúpiť. Čo čert nechcel, do ďalšej 
zastávky to bolo 15 minút a ten švajčiarsky 
osobák si to šinul rýchlosťou tak 120 km/h. 
Vystúpil som dobrých 30 km od hotela a pre-
mýšľal, čo urobiť. Práve však prichádzal vlak 

z opačnej strany, a tak jednoduché riešenie 
bolo doň rovno nastúpiť. Na smerovej tabuli 
som videl, že ide presne tam, kam som potre-
boval. Až vo vlaku som si uvedomil, že som cel-
kom iste čierny pasažier, teda bez lístka. Wi-Fi 
pripojenie bolo stále dobré, tak som zašiel na 
stránku SBB.ch a po chvíli som našiel možnosť 
kúpiť lístok. Tu sa už naplno prejavil rozdiel me-
dzi slovenským a švajčiarskym vlakom. Za tých 
30 km chceli 8,80 švajčiarskych frankov (8 eur) 
v 2. triede. No a samozrejme, nedal sa kúpiť 
lístok na ten vlak, v ktorom som už sedel, ale na 
časovo najbližší. Neváhal som a kúpil som ho. 
Netrvalo dlho a prišiel sprievodca a začala naša 
diskusia. Trochu bol problém v tom, že sprie-
vodca ovládal všetkých 5 úradných jazykov vo 
Švajčiarsku, ale angličtinu nie, aspoň nie tak, že 
by mohol týmto jazykom hovoriť. Dohodli sme 
sa, že on bude hovoriť po nemecky a ja po an-
glicky a snáď si budeme rozumieť. To som ešte 
netušil, že jazyk, ktorý on nazýval nemčina, je 
v skutočnosti švajčiarska nemčina, čo znie ako 
keď Nemec dostane silný zápal hrdla a vychá-
dzajú z neho také skomolené zvuky vo vyšších 
frekvenciách. Ale dobre. Popísal som mu svoj 
príbeh v nádeji, že pochopí aspoň 60 %. To bol 
trochu optimistický predpoklad, resp. na jeho 
podotázky som ja nebol schopný odpovedať, 
lebo som nevedel, na čo sa to pýta. Našťastie 
tu bol Google so záznamom mojej trasy a keď-
že som bol väčšinu času na Wi-Fi sieti, bolo to 
celkom dobre zdokumentované. Kontrolór na-
koniec všetko pochopil, v mojej cieľovej stanici 
mi ešte z vlaku zakýval a ja som šiel nájsť ten 
najekonomickejší taxík na svete, čo ma neskôr 
naozaj pohodlne doviezol do hotela. 

Keď som tam prišiel, všetci už sedeli na 
uvítacej večeri a keďže som vôbec nikoho 
nepoznal, sadol som si k stolu, kde bolo jediné 
voľné miesto. Aj to však bolo naplánované, 
vedľa mňa totiž sedel zamestnanec IBM a bol 
to Slovák. Celkom mladý človek, veľmi rýchlo 
odišiel z našej krajiny a nejako sa ani neplánuje  
vrátiť, čo je škoda. Vyzeral šikovný a rozhodne 
mal v živote šťastie, keď sa dostal na takéto 
prestížne miesto. Svoju prácu berie ako zába-
vu, robí v oblasti blockchainu a ekonomicky je 
zabezpečený. Nuž, asi budeme musieť niečo 
veľké na Slovensku zmeniť, aby sa takíto ľudia 
chceli k nám vrátiť. 

Na druhý deň boli prednášky a demonštrácie 
od 8. ráno. Ešte tak úvodnej prednáške som 
rozumel. Neskôr, keď začali vysvetľovať princíp 
kvantových počítačov, som si spomenul na 
podobnú prednášku na konferencii v Tatrách, 
a tak na 80 % som vedel, o čom to hovoria. 
Kvantové počítače totiž vyžadujú, aby ste skôr 

Keď treba zmeniť myslenie

Verím, že aj vám prinesie toto vydanie 
TOUCHIT veľa nových poznatkov a budete 
ho čítať s takým nadšením, ako sme ho my 
v redakcii tvorili. Zároveň vám prajem pokojné 
vianočné sviatky a šťastný nový rok 2020!

T

zabudli na všetko, čo doteraz poznáte zo sveta 
počítačov a pozreli sa na ne fakt úplne inak. 
Platí, že čím menej o klasických počítačoch 
viete, tým lepšie. A to nie je celkom môj prípad. 
Pochopiť napr. to, že mačka môže byť v jednom 
čase aj tak trochu živá aj tak trochu mŕtva, 
očividne vyžaduje iný pohľad na vec. A prišli 
prednášky špecialistov z pokročilej kvantovej 
fyziky a chémie ako aj človeka, ktorý ukazoval, 
ako sa dá s kvantovým počítačom úspešne 
investovať na burze. Nebudem skrývať, že som 
takmer ničomu nerozumel, ale neskôr som 
pochopil, že to tak aj musí byť. Rozumieť tomu 
vyžaduje čas (a znalosti), nejde to z minúty na 
minútu. Fajn boli živé demá, kde nám ukazo-
vali, ako kvantový počítač počíta a ako zvládne 
komplikované úlohy za zlomok času klasického 
počítača. Triviálnu matematickú úlohu síce bez 
chyby nezvládne, ale nájsť liek na AIDS, na to si 
celkom trúfa. Celkovo to bola fascinujúca náv-
števa. Priznávam, že doma som si naštudoval 
všetku dostupnú literatúru, aby som mohol 
napísať reportáž zo sídla IBM. A zase som sa 
dozvedel niečo nové. 

PRI CESTE VLAKOM ZA KVANTOVÝM 
POČÍTAČOM
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03) DVD: MISS HANOI 

DE CEMBRO VÁ
SÚ ŤA Ž
V decembrovej súťaži hráme o zaujímavé 
ceny. Stačí, ak odpoviete na súťažnú otázku 
a zaradíme vás do žrebovania. Súťaž sme 
pripravili v spolupráci so spoločnosťami 
Niceboy, ZyXEL a Bontonfi lm.

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 12/2019“     
Troch z vás odmeníme skvelými cenami.

1.CENA
REMAX CAR 
HOLDER   

3.CENA
PODLOŽKA POD MYŠ 
THE PREDATOR   

D e c e m b e r  /  2 0 1 9

01

02

3

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

2.CENA
BEZDRÔTOVÁ MYŠ 

V TVARE AUTA    

01) NICEBOY RAZE HOME     

02) ZYXEL LTE PORTABLE ROUTER 
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Súťažná otázka

Akú kapacitu batérie 
má CAT S52?

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

Výhercovia z vydania október:
Niceboy Raze: Stanislav Š., Bacúch;
Logitech H390: Frederik P., Košice;
powerbanka TCL: Branislav Š., Bratislava;
Niceboy HIVE XL: Milan Z., Handlová;
ochrana displeja WOW FIXIT: Maroš Č., Hruštín;
Kniha: Naučte sa exponovať kreatívne:
Tomáš K., Slovenský Grob;
powerbanka XLAYER: Vladimír P., Nitra

02
01) NICEBOY RAZE HOME     
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Galaxy

Stále spolu s Galaxy
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18
Prehľad

Moderné spôsoby nabíjania
elektrických vozidiel

Rozvoj infraštruktúry pre elektrické vozidlá bude veľmi intenzívny. V tomto článku 
sa pozrieme na to, čím je možné rozšíriť sieť elektronabíjačiek, a to pre rôzne 
typy vozidiel na elektrický pohon – elektrické bicykle, kolobežky i elektrické autá. 
Predstavujeme nabíjačky, ktoré sú predávané pod značkou Antik. 

40
   Prehľad

TOP produkty
 roka 2019

V tomto vydaní zhrňujeme najlepšie produkty, ktoré sa objavili v našej 
redakcii počas celého roka 2019 alebo sme ich testovali na zahraničných 
výstavách. Nájdete tu najlepšie smartfóny, notebooky, televízory, slúchadlá, 
reproduktory, inteligentné hodinky, elektrické vozidlá, inteligentnú domác-
nosť, fotoaparáty a tablety.

10
   Reportáž

Kvantové počítače
ako prísľub liečenia rakoviny
V sídle firmy IBM v Zürichu sme sa boli pozrieť na skutočný kvantový počítač. 
Zažili sme tu živé demo ukážky, prednášali nám špecialisti z CERN-u a začali 
sme tak trochu chápať, že je čas zmeniť to, ako sme sa dlhé roky pozerali na 
počítače. 

d e c e m b e r   2 0 1 9

Téma
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Prehľad

Bezpečnostný 
softvér

V rámci prehliadky bezpečnosti pri IT zariadeniach sme sa tentoraz pozreli 
aj na Kaspersky Antidrone. Je to riešenie na rozpoznanie dronu a prevzatie 
jeho ovládania. Záujem o toto riešenie majú hlavne letiská. V tomto článku 
sa tiež pozrieme na strojové učenie od ESET-u a cloudový antivírus. 

Prehľad 

Kam smeruje
vývoj smartfónov?

Ako špeciálnu tému sme si zvolili vízie vývoja do budúcna. Zamysleli sme sa tu nad 
tým, s čím sa budeme stretávať v roku 2020 v oblasti smartfónov. Venujeme sa 

modelom so skladateľným displejom, pričom konkrétne produkty predstavili firmy 
Huawei, Motorola a Samsung. 

46
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100 TOUCHIT radí

103 Pripravujeme

Hard

78
Test

Bezdrôtové slúchadlá
na šport a do kanceláriem
V špecializovanom teste nájdete štvoricu najlepších bezdrôtových 
slúchadiel. Ako uvidíte, v tomto segmente je stále veľa inovácií. Nastupuje 
rozhranie Bluetooth 5.0 a port USB-C. Špeciálne odolné vyhotovenia sú 
určené na šport. 

Tips

Apps



Vianočné 
darčeky
na poslednú 
chvíľu
Vianoce sú už naozaj tu a ak ste doteraz nestihli 
vymyslieť niečo zaujímavé napr. pre celú rodinu, 
sme tu s naozaj zaujímavými darčekmi. 

Odvážny zvuk pre vás
Svoju obľúbenú hudbu si teraz 
môžete zobrať na cesty prostred-
níctvom výkonného reproduktora 
JBL Flip 5. Výhodou je, že tento 
Bluetooth reproduktor si môžete 
zobrať so sebou kamkoľvek. 
Prekážkou nie je ani dážď či silné 
sneženie. Vďaka vodotesnému 
vyhotoveniu si môžete užívať cha-
rakteristický zvuk vždy. A užívať 
sa dá ešte viac. Stačí spárovať 

Lampa na nezaplatenie
Miniatúrny lampáš LEDLENSER 
ML4 má také kompaktné rozmery, 
že by ste ho mohli aj stratiť. Ak si 
na neho však dáte pozor, dobre 
vám poslúži pri plánovaných, ale 
aj úplne neočakávaných situáci-
ách. Aj napriek malým rozmerom 
je totiž osvetlenie efektívne a 
prekvapivo výkonné. Napriek tomu 
svetlo neoslňuje. Vďaka karabíne 
poskytuje fl exibilné možnosti 
použitia a prenášania, pripnúť ho 
môžete aj na batoh. Rovnako máte 
možnosť dať si ho za opasok, kde 
ho budete mať neustále po ruke. 

dva kompatibilné reprodukto-
ry s funkciou JBL PartyBoost 
dohromady na stereo zvuk, alebo 
môžete prepojiť viacero repro-
duktorov kompatibilných s JBL 
PartyBoost. Takto vytvoríte zvuk aj 
pre veľkú párty. Z hľadiska batérie 
sa dá vychutnať viac ako 12 hodín 
prehrávania hudby. Pritom repro-
duktor môžete použiť zvislo alebo 
vodorovne a vybrať si zo žiarivých 
farieb vyhotovenia.

C E N A 4 9 , 9 0  €

C E N A 1 2 9  €

Aj do takých drobných roz-
merov dokázal totiž výrobca 
vtesnať tie najmodernejšie 
technológie ako napr. Dual 
Power, ktorá umožňuje v prípade 
nutnosti použiť obyčajnú AA 
batériu. Energiu tak vždy ľahko 
doplníte a vždy môžete s lampá-
šom svietiť. Samozrejmosťou je 
červené svetlo na nočné videnie. 
Bonusom je jednoduchý magne-
tický dobíjací systém. Na tento 
produkt sa vzťahuje unikátna 
záruka 7 rokov.
Zapožičal: www.ledlenser.sk

6 DECEMBER 2019

P O Č A S  D E C E M B R A 
J E  I C H  A K C I O V Á 
C E N A  1 1 4 , 9 9  €

Tech



C E N A

( C o m b o  b a l e n i e  4 9 9 € )

3 9 9  €

Dron na rodinné 
fotografi e a videá
Ak si chcete urobiť efektné rodin-
né fotografi e, dron DJI Mavic Mini 
je na to ideálny. Cena je pomerne 
priaznivá, samotný dron sa pritom 
zmestí aj do vrecka a funguje 
s mobilnými zariadeniami. Dodáv-
ka pozostáva zo samotného dronu 
a riadiacej časti, ktorá sa pripája 
na smartfón. Smartfón sa pripája 
pomocou kábla, v dodávke sú 
adaptéry na pripojenie pomocou 
USB-C, microUSB a iPhone. Cel-
ková hmotnosť dronu aj s batériou 
je 249 gramov, čo pre krajiny ako 
je USA znamená, že ho netreba 
registrovať. 

Ide o kompaktný dron, ktorý 
zachytí momenty netradičným spô-
sobom. Jediným obmedzením je to, 

že nasmerovanie kamery nemôžete 
samostatne ovládať a jej rozlíše-
nie je 2,7K pre videá a 12 Mpx pre 
fotografi e. Obraz môžete nahrávať 
na microSD kartu priamo v dro-
ne. Trojosová stabilizácia vyrovná 
chvenie dronu a kamery, pričom 
zaisťuje pomerne plynulé zábery. To 
na bežné videá a fotky stačí. 

DJI Mavic Mini môže lietať až 
do vzdialenosti 4 km od vysielača, 
s plne nabitou batériou dokáže 
lietať až 30 minút. Okrem základ-
ného balenia existuje aj Combo, 
ktoré obsahuje 2 batérie, ďalšie 
2 páry vrtúľ, 360° ochranu vrtúľ, 
nabíjací hub, 18 W USB nabíjačku 
a ochranný obal.
Zapožičal: www.dronerepublic.sk

C E N A 1 7 9  €

Tlakomer pre milovníkov 
technologických noviniek
Problémy s vysokým krvným tla-
kom nemajú len seniori, ale čoraz 
častejšie aj ľudia v strednom veku. 
A práve pre fanúšikov najmoder-
nejších technológií a noviniek v 
medicíne je určený prvý bezdrô-
tový monitor krvného tlaku EVOLV 
od japonskej značky OMRON. Na 
rozdiel od minulosti tlakomer 
EVOLV neobsahuje žiadne zby-
točné hadičky. Odmerať si krvný 
tlak teraz zvládne každý a pritom 
to bude meranie presné. Tlako-
mer s manžetou OMRON EVOLV 
vďaka svojej väčšej ploche pokryje 
celú pažu dookola a tým zachytí 
všetky pulzové vlny pri akomkoľvek 
otočení na ruke. Samotné meranie 
tlaku nie je nepríjemné a reali-
zuje sa pri vzrastajúcom tlaku. 
Pomocou technológie IntelliSense 

zažijete komfortné natlakovanie, 
pričom sa minimalizuje tlak man-
žety pri meraní. 

Zariadenie sa vyznačuje ľahkým 
ovládaním, stačí totiž len spustiť 
zapínacie tlačidlo. K dispozícii je aj 
prenos údajov do mobilnej apliká-
cie pomocou Bluetooth pripojenia. 
V aplikácii OMRON connect potom 
máte kompletný prehľad o krvnom 
tlaku a upozorní vás aj na vysoké 
hodnoty. Údaje o krvnom tlaku 
je možné poslať rodine alebo 
zdravotníkovi, tiež si môžete 
viesť podrobný denník zdravia či 
sledovať vplyv zdravého životného 
štýlu na zlepšujúce sa výsledky 
meraní tlaku. V dobe záruky máte 
možnosť dvakrát nechať prístroj 
skalibrovať. 
Zapožičal: www.celimed.sk
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Televízor za výbornú 
cenu
TCL ukázal televízor EC78 počas 
veľtrhu IFA a už vtedy nás zaujal. 
Je to televízor s rozlíšením 4K 
Ultra HD s integrovaným sound- 
barom Onkyo v spodnej časti. 
Výborný je jeho bezrámčekový 
dizajn, kovové vyhotovenie a pod-
pora moderných štandardov ako 
je Dolby Vision a HDR10+, široké 
pozorovacie uhly a operačný 
systém Android. Inštalácia s mo-
bilným telefónom, ktorý s televí-
zorom pripojíte cez Bluetooth, je 
otázkou chvíľky. Nemusíte pritom 
zadávať žiadne heslá do Wi-Fi 
siete ani do aplikácií ako je napr. 
Netfl ix. Na našom trhu je televízor 
dostupný v 55- a 65-palcovom 

vyhotovení.
Zvukový systém Onkyo je 

vybavený štyrmi reproduktormi, 
zvuk smeruje dopredu a podporuje 
Dolby Atmos vo fi lmoch aj v hrách. 
Jeho hudobný výkon je až 60 W. 
Rozlíšenie Ultra HD (3840 × 2160) 
a viac než 8 miliónov obrazových 
bodov spolu s technológiou Wide 
Colour Gamut zabezpečuje obraz 
veľmi podobný tomu, čo poznáte 
z moderného kina u vás doma. 
Oproti bežným LED obrazovkám 
reprodukuje farby o 30 % vernej-
šie. Vďaka podpore štandardu HDR 
10+ je obraz v podporovaných fi l-
moch bohatý, živý a plný detailov. 
Podporovaný je kodek H.265/HEVC 

C E N Y

5 5 - P A L C O V Á  V E R Z I A

6 5 - P A L C O V Á  V E R Z I A

( a k o  d a r č e k  B T  s l ú c h a d l á )

7 3 5  €

9 9 9  €

C E N A 1 7 9  €

Bohaté basy po celý deň
Slúchadlá JBL TUNE500BT umož-
ňujú streamovať výkonný zvuk bez 
akýchkoľvek káblových pripojení, 
a to až 16 hodín. Dlhé cesty vo vla-
ku či v lietadle tak nie sú s týmito 
slúchadlami problém. Príjemné 
sú aj mäkké náušníky a hmotnosť 
148 gramov. Vybavené sú 32 mm 
JBL meničmi a JBL Pure Bass zvu-
kom, čo im dáva jedinečný zvuk. A 
ak prichádza telefonický hovor do 
spárovaného telefónu v priebehu 
sledovania videa napr. na televí-
zore, slúchadlá JBL TUNE500BT 
plynule prepnú na váš
 mobil. Komunikácia je pomocou 
technológie Bluetooth a umož-
nia tak pripojenie k Siri alebo 
Google Now aj bez použitia vášho 
mobilného telefónu. K dispozícii 
sú v 4 jasných farbách s možnos-
ťou sklopenia pre ich jednoduchú 
prenosnosť. Kompletné nabitie 
trvá 2 hodiny, za 5 minút nabíjania 
získate 1 hodinu počúvania hudby. 
Tieto slúchadlá budú riešením 
ako vniesť hudbu do každej časti 
vášho života.

Bezdrôtová sloboda
Slúchadlá JBL UA True Wireless 
Flash poskytujú skutočne bezkáb-
lový zážitok a využijú ich hlavne 
extra aktívni ľudia. Technológia 
UA vodotesnosti a nadstavce do 
uší Sport Flex Fit boli vytvorené 
špeciálne pre kondičné tréningy. 
Zaujmú elegantným a hliníkovým 
vysúvacím dizajnom. Plus je tu 
nabíjacie puzdro s tkaninovou 
šnúrkou, ktoré zaisťuje rýchle a 
bezpečné nabíjanie slúchadiel. 
Pritom zvuk JBL Charged Sound 

bol optimalizovaný a vyladený pre 
vašu motiváciu. Prostredníctvom 
Bionic Hearing vybavenej tech-
nológiou TalkThru môžete ľahko 
počuť svoje okolie. Môžete tak 
rýchlo reagovať napr. na svojho 
tréningového partnera a prostred-
níctvom technológie AmbientAwa-
re môžete počúvať svoje okolie na 
zaistenie zvýšenej bezpečnosti. S 
celkovou výdržou batérie 25 hodín 
a odolným nabíjacím puzdrom tie-
to slúchadlá evidentne prekračujú 
hranice.

C E N A 4 9 , 9 0  €

ako aj norma DVB-T/S2/C. 
Ak to chcete, môžete tento 

televízor ovládať hlasom (v anglič-
tine). Takto je možné napr. zmeniť 
program alebo vstup, nastaviť 
hlasitosť, ale aj vyhľadať daný 
obsah. Televízor sa dá umiestniť 
na stôl pomocou kovového pod-
stavca. Rovnako je možné EC78 
umiestniť na stenu. Vo výbave sú 
2 porty USB, 3 porty HDMI, Wi-Fi 
a Bluetooth pripojenie a Mira-
cast. V dodávke sú dve diaľkové 
ovládania. Konštatujeme, že tento 
televízor poskytuje výborný obraz 
aj zvuk a v inteligentnej výbave 
vôbec nič nechýba. 
Zapožičal: www.tcl.com/sk

P O Č A S  D E C E M B R A 
J E  I C H  A K C I O V Á 
C E N A  1 5 5  €
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Vývoj počítačov a ich 
komponentov naráža na 
technické problémy. Máme už 
počítače, ktoré sú schopné 
obrovského výkonu, ale sú tu 
úlohy, s ktorými si neporadia. 
Práve tu prichádzajú k slovu 
kvantové počítače. 

Kvantové 
počítače 
ako prísľub 
liečenia 
rakoviny

KVANTOVÝ POČÍTAČ PRACUJE 
V UZATVORENOM PROSTREDÍ

TAKTO VYZERÁ DNEŠNÉ 
PRACOVISKO PRE KVANTOVÝ 

POČÍTAČ S 20 QUBITAMI

Typy úloh pre kvantové počítače
Dobre, tak aké sú to teda úlohy, ktoré nevie-
me dnes vypočítať s klasickým počítačom 
s poriadnym výkonom? Príkladom je obchodný 
cestujúci, ktorý má precestovať viacero miest 
na zemeguli. Pritom treba nájsť jeho optimálnu 
trasu vzhľadom na čas a náklady a zároveň 
je možné použiť rôzne typy verejnej dopravy 
vrátane všetkých možností v letectve. Vyriešiť 
tento problém trvá na bežnom počítači pri 
malom počte miest napr. 2 minúty. Ale ak 
pridáme len jedno ďalšie navštívené mesto, rie-
šenie bude trvať až 330 rokov. Túto úlohu však 
kvantový počítač vyrieši len za 10 minút. Po 
pridaní ešte ďalšieho mesta by riešenie s kla-
sickým počítačom znamenalo vyše 3000 rokov 
výpočtov, u kvantového počítača je to hotové 
za 11 minút. Nájdeme mnoho úloh, pri ktorých 
sa radikálne prejaví vplyv rýchlosti výpočtu, 
niektoré sú dokonca také, že ich výpočet na 
klasickom počítači by nikdy neskončil. 

Príkladom takýchto úloh je hľadanie 
optimálnej investície na fi nančnej burze so 
započítaním všetkých efektov, hľadanie lieku 
na konkrétny typ rakoviny, vývoj nových ma-
teriálov a pod. Kvantové počítače nám takto 

dokážu doslova zachrániť život. 
V Zürichu sme videli experimenty zamera-

né napr. na hľadanie pôvodných čísiel, z kto-
rých vznikol ich súčin. Toto je mimochodom 
základ rozlúštenia šifrovacích algoritmov. 
Rovnako sme videli reverzné hľadanie v tele-
fónnom zozname – v databáze usporiadanej 
podľa mien sa hľadal majiteľ určeného čísla. 

Podstatné využitie je to, že príroda je na 
základnej úrovni kvantová a simulovať ju kla-
sickým počítačom je vyslovene nevhodné. 

ZÜRICH

ONDREJ MACKO

kvantové počítače reálne vyzerajú 
a čo sa s nimi dá skutočne robiť, sme 
sa boli pozrieť na špecializovanom 

pracovisku IBM v Zürichu. Mimochodom, pra-
cujú tu ľudia rôznych národností a medzi nimi 
sme našli aj Slovákov. 

Aj v tomto vydaní TOUCHIT máme článok 
o náhrade pamätí RAM a Flash novým typom 
materiálu a vysvetľujeme v ňom, že súčasný 
evolučný spôsob znižovania výrobného proce-
soru tranzistorov už naráža na problémy. Jed-
noducho, potrebujete aspoň niekoľko atómov, 
aby ste vystavali funkčný tranzistor. Prakticky 
nie je možné mať napr. štvrtinu molekuly na to, 
aby ste zostrojili funkčnú súčiastku. 

AKO
Stavte na kvalitu a ocenený dizajn značky SHARP

Tel: +421 2 3211 8552  Mail: info.sk@sharp.eu
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PRACOVNÍK CENTRA IBM RESEARCH NÁM 
PRÁVE VYSVETĽUJE, ŽE TOTO JE CENTRÁLNA 
JEDNOTKA KVANTOVÉHO POČÍTAČA

Odlišnosť medzi klasickým 
a kvantovým počítačom
Súčasné superpočítače majú vysoký výkon, ale 
súčasne aj vysokú spotrebu. Bežný super-
počítač súčasnosti potrebuje celú vlastnú elek-
tráreň, a to navyše aj so skutočne efektívnym 
chladením. Obyčajne sa tak centrá so super-
počítačmi kvôli dobrému chladeniu stavajú na 
našej pologuli na severe, ideálne pri mori. 

Ako všetci vieme, základom klasického 
počítača je 1 bit. Ten nesie informáciu 0 alebo 
1 a toto je jednoduché. Mačka v krabici môže 
byť buď živá alebo mŕtva. V prípade kvantového 
počítača je to komplikovanejšie a na pochopenie 
ako to funguje, musíme zmeniť svoje dote-
rajšie predstavy. Treba akosi rozmýšľať inak. 
Okrem dvoch krajných stavov tu existuje princíp 
superpozície s tým, že 1 qubit (kvantový ekvi-
valent bitu) môže mať aj medzistavy. Qubit sa 
teda môže nachádzať aj v kombinácii krajných 
stavov. Ak použijeme príklad s mačkou, tá môže 
byť v krabici tak trochu živá ale zároveň aj tak 
trochu mŕtva. Vieme, že je to dosť ťažké si pred-
staviť, ale pre fotóny to takto v prírode funguje.

A pokračujeme ďalej. V prípade kvantovej 
mechaniky existuje princíp merania a kolapsu 
stavu pri meraní. Znie to nezrozumiteľne, ale 
znamená to, že ak sa na mačku v krabici raz 
pozriem, tak sa do jedného stavu preklopí. 
V tejto chvíli (pri meraní) je buď živá alebo mŕt-
va. A výsledok je tu náhodný. Ťažko predstavi-
teľné? Áno, rozumieme. 

Ale to stále nie je všetko. Ešte tu platí princíp 
kvantového previazania, teda systém môže 
mať kolektívne vlastnosti. Ak máme skupinu 
mačiek, v kvantovej mechanike sa dá ľahko 
zistiť, či má väčšina mačiek rovnakú farbu. 
Nezisťuje sa pritom, či je to napr. čierna farba, 
len to, či je to rovnaká farba. 

Výhľad do budúcnosti
Kvantové počítače sú momentálne v stave, keď 
sa len rozvíjajú. Je to pre ne pionierska doba. 
Už vieme, že s nimi treba počítať, rovnako už 
existujú prvé kusy, ale zatiaľ ich nedokážeme 
poriadne využiť. Nevieme ešte pripraviť efek-
tívne algoritmy pre výpočty a niektoré veci sú 
skôr náhodné. 

Treba vedieť, že kvantové počítače rozhodne 
nenahradia klasické počítače, to nie je ich po-
slanie. Budú skôr doplnkom k tomu, čo pozná-
me dnes. Rovnako treba vedieť, že prostredie, 
v ktorom sú kvantové počítače prevádzkované 
musí byť špeciálne prispôsobené. Napr. pra-
cujú pri teplote blízkej absolútnej nule, majú 
špeciálnu ochranu voči elektromagnetickému 
žiareniu a tiež sa v ich priestore udržiava váku-
um. Aj ich elektrická spotreba je vyššia, ako pri 
bežných počítačoch. 

Rozhodne však o nich budeme veľa počuť. 
Je množstvo úloh, ktoré bude možné pomocou 
nich riešiť a je celkom pravdepodobné, že do 
veľkej miery ovplyvnia náš život. 

Počet qubitov
Grafi cká reprezentácia qubitu je tak možná 
na povrchu gule a okrem stavu 0 a 1 spolu so 
superpozíciou nadobúda aj čokoľvek medzitým. 
Jednoducho, je to bodka na povrchu gule. V pra-
xi máme však viacero qubitov pokope. Za každý 
pridaný qubit sa počet elektrónov, s ktorými 
budem v kvantovom počítači pracovať, zdvoj-
násobí. Zhruba 20 qubitov v kvantovom počítači 
odpovedá výkonu dnešného klasického počítača. 

Počet qubitov je v podstate ekvivalent pamä-
te a určuje, akú náročnú úlohu možno na ta-
komto počítači vypočítať. Ešte treba spomenúť, 
že kvantové počítače sú do istej miery chybové 
a s takouto chybou treba počítať. Nestačí teda 
len zvyšovať počet qubitov, zároveň treba udr-
žať chybovosť na primeranej úrovni. 

IBM Qiskit a konkurencia
IBM celkovo vlastní viac ako 10 kvantových po-
čítačov, väčšina z nich má 20 qubitov. V októbri 
2019 však fi rma predstavila aj prvý 53-qu-
bitový počítač s kódovým menom Rochester. 
Zákazníci využívajú kvantové počítače IBM na 
špeciálne výpočty v oblasti chémie, medicíny, 
farmácie, biológie, nových materiálov, nano-
technológie, ale aj fi nancií. Služby kvantového 
počítača je možné u IBM využívať aj cez fi rem-
ný cloud na diaľku. V podstate si prenajímate 
výpočtový výkon, pričom programovanie je 
pomerne jednoduché cez grafi cký systém. 

Firma označuje celý ekosystém okolo kvanto-
vých počítačov ako IBM Qiskit a prirodzene nie je 
v tomto výskume jediná. Asi najsilnejšiu konku-
renciu má vo fi rme Google, ktorá hovorí o tom, 
že má výkonný kvantový počítač. Tento je však 
zatiaľ dosť zahalený tajomstvom. V kvantových 
počítačoch sa angažuje aj spoločnosť Intel či 
Alibaba, alternatívu voči kvantovým počítačom 
predstavila spoločnosť Fujitsu. Kvantové počíta-
če sú momentálne kombináciou toho, čo sa dá 
urobiť z hľadiska počtu qubitov, miery chybovos-
ti a možnosti chladenia počítača. 
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Najväčšia konferencia o informačných 
technológiách (IT) vo verejnej správe na 
Slovensku, ITAPA 2019 prebehla v polovici 
novembra. Boli sme na nej všetky tri dni 
a vieme, ako bude Slovensko v digitalizácii 
ďalej pokračovať. 

ITAPA 2019
Stav digitalizácie Slovenska 
a jej ďalší vývoj

ástupcovia Európskej komisie, ÚPVII 
a Slovenskej akadémie vied a IT špe-
cialisti na nej diskutovali o tom, ako to 

vlastne s digitalizáciou na Slovensku naozaj je. 
S hlavným príspevkom vystúpil podpredseda vlády 
SR pre investície a informatizáciu, Richard Raši. 

„Bojujeme proti byrokracii. Podarilo sa 
nám odstrániť papierový výpis z obchodného 
a živnostenského registra, z listu vlastníctva 
a registra trestov. Od 1. septembra zmizli aj 
ďalšie výpisy, napríklad papierové potvrdenie 
o návšteve školy,“ pochválil sa R. Raši. Podľa 
ÚPVII sa od zavedenia druhého antibyrokra-
tického balíčka overilo až 7-tisíc študentov. 
V ďalšom balíčku by sa mali odstrániť papierové 
kópie rodného listu, sobášneho a úmrtného 
listu. Zaujímavým faktom je, že v roku 2018 
občania predložili úradom 1,77 milióna kópií 
a zaplatili za ich vyhotovenie 133 170 eur.

Cieľ je teda jasný – chceme spoločne vyvinúť 
a zaviesť moderný digitálny štát, v ktorom si 
úrady navzájom poskytujú údaje a nezaťažujú 
občanov. Zníženie byrokracie totiž nie je tren-
dom len na Slovensku, ale aj v rámci jednotnej 
politiky Európskej únie. Na to, aby sme boli 
efektívni však potrebujeme viac ako len finan-

cie, potrebujeme expertov. Koncepcia ľudských 
zdrojov v IT vo verejnej správe je strategickým 
plánom, ktorý by mal jednotlivým úradom na 
Slovensku pomôcť nielen získať odborníkov, ale 
aj umožniť im poskytnúť kariérny rast.

O tom, že Slovensko ašpiruje na status jednej 
z najmodernejších krajín svedčí aj fakt, že ÚPVII 
plánuje zriadenie bezplatných Wi-Fi zón v ob-
ciach. Plán je pokryť minimálne 50 % domácností 
internetom s rýchlosťou nad 100 Mbit/s do roku 
2020. Ďalšie aktivity úradu sú zamerané aj na 
vytvorenie osobného mobilného ID v smartfóne.

Na konferencii ITAPA boli aj predstavitelia 
súčasnej opozície, hovorili sme napr. s Michalom 
Trubanom zo strany Progresívne Slovensko. 
Podľa ich názoru sa v digitalizácii Slovenska uro-
bilo málo, resp. úsilie sa vynaložilo neefektívne. 
Tak uvidíme po voľbách vo februári 2020, čo sa 
naozaj u nás stane. 

ITAPA bola nielen o expertoch, 
paneloch a odborných diskusiách. 
Na slávnostnom galavečere ITAPA 
boli udelené ceny za najlepšie 
projekty v troch hlavných kategó-
riách. Magazín TOUCHIT je členom 
komisie a na vyhlásení Ceny ITAPA 
sme boli osobne. 

Hlavná cena: eZdravie
Víťazom Ceny ITAPA 2019 v kategórii Najlepší 
projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska 
získal projekt eZdravie od konzorcia firiem 
Asseco a Beset, LeikTec, LYNX, NESS Slo-
vensko. Zadávateľom je Národné centrum 
zdravotníckych informácií. Projekt umožnil 
vytvorenie bezpapierového zdravotníctva, 
a to zdieľaním receptu, elektronickej lekárskej 
správy, pacientskeho sumáru bez toho, aby 
musel pacient doručiť papierovú verziu osob-
ne svojmu všeobecnému lekárovi. Zmizla aj 
povinnosť tlačiť lekárske nálezy a správy a tiež 
sa zaviedla archivácia zdravotnej dokumen-
tácie v elektronickej podobe so zdokonaleným 
elektronickým podpisom. 

Na druhom mieste sa umiestnil projekt 
Elektronizácia potvrdení o návšteve školy, za 
ktorého riešením stojí spoločnosť DITEC na 
základe zadania od Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a Úradu podpredsedu 
vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). 
Cieľ projektu je jasný už z názvu, potvrdenia 
o návšteve školy už viac nie je potrebné pred-
kladať úradom na papieri. 

Z

PODPREDSEDA VLÁDY SR PRE 
INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU, 
RICHARD RAŠI, PRI SUMARIZÁCII 
STAVU DIGITALIZÁCIE SLOVENSKA

ZĽAVA VÝKONNÝ RIADITEĽ 
KONGRESU ITAPA M. 
IVANTYŠYN, GENERÁLNY 
RIADITEĽ ASSECO J. KLEIN 
A GENERÁLNY RIADITEĽ NCZI 
P. BLAŠKOVITŠ PRI PREBERANÍ 
CENY ITAPA ZA 1. MIESTO
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Tretie miesto získal projekt Zelená nafta 
2019+. Riešiteľom je Atos IT Solutions and Ser-
vices na základe zadania od Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry a ÚPVII. Projekt elektronicky 
integroval 8 potvrdení, ktoré predtým žiadatelia 
museli predkladať pri žiadosti o štátnu dotáciu 
pre zelenú naftu. Celý proces sa tak skrátil na 
približne 10 minút.

Čestné uznanie poroty získal projekt Lepšia 
obec od spoločnosti Resco. Jeho cieľom je 
zmeniť fungovanie obcí tak, aby si získali 
priazeň svojich obyvateľov. Umožňuje ľahké 
a rýchle vyriešenie podnetov, oznamov, zlepšu-
je aj komunikáciu s občanmi a úradníkmi medzi 
sebou navzájom.

Okrem uvedenej kategórie, boli na slávnost-
nom galavečere udelené aj ďalšie ocenenia:

Najinovatívnejší projekt v oblasti verejnej 
správy, životného prostredia alebo vedy a vý-
skumu – SINO CLOUDclient od spoločnosti SINO 
je víťazom v kategórii projektov, ktoré využí-
vajú najnovšie IT technológie na zefektívnenie 
fungovania verejnej správy. Cieľom bolo vyvinúť 
počítačové vybavenie pre zložité 2D a 3D projek-
ty, ako aj zvýšiť výkon a znížiť náklady počítačov 
na školách, univerzitách a v organizáciách. 
Dôležitým prvkom projektu je aj výnimočná 
kybernetická bezpečnosť takýchto zariadení.

Najlepší projekt vzdelávania 
v IT alebo pre IT – v kategórii 
projektov, ktoré originálne 
využívajú IT pre zvýšenie atrak-
tívnosti a efektivity vzdelávania 
vyhrala Virtuálna anatómia od 
spoločnosti Virtuale Medicine. 
Výsledkom projektu je program, 
v ktorom môžu študenti medi-
cíny študovať anatómiu cez 3D 
model ľudského tela. Projekt 
sa stal celosvetovým hitom a v 
čase spustenia išlo o absolútnu 
svetovú novinku tohto typu.

Cena Rádia Slovensko – 
Projekt Inteligentná doprava 
v Žiline, ktorého zadávateľom 
je mesto Žilina a riešiteľom 
spoločnosť ALAM presvedčil 
tým, že prináša malé zmeny, 
no s veľkými dôsledkami. Systém umožňuje 
„podržať“ zelenú na križovatke, keď vozidlo 
MHD mešká, alebo prepne na červenú, keď 
ide skôr. Pre ostatných vodičov ide o niečo, 
čo si ani nevšimnú. Možno niekoľko sekúnd 
dlhšej zelenej signalizácie. Ale pre autobusy 
s desiatkami cestujúcich to znamená, že spoj 
príde načas.

PREDNÁŠKOVÉ SÁLY BOLI POČAS 
KONFERENCIE ZAPLNENÉ.

AŽ 300 €  
CASHBACK
Zachyťte zimnú atmosféru technikou Canon!  

Live for the story_

1. NAKÚPTE PRODUKT Z PONUKY 
v termíne 25. 10. 2019 – 31. 1. 2020

ZAREGISTRUJTE SA  
na webe canon.sk/zimnycashback do 29. 2. 20202.

ZÍSKAJTE SPÄŤ AŽ 300 €3.
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Nové TV kanály
v ponuke televízie Magio
Od polovice novembra 2019 sú v ponuke Magio 
TV tri nové televízne kanály. Pre milovníkov zá-
bavy pribudol kanál Comedy House zameraný 
na komediálny žáner. Ten ponúka predovšet-
kým kratšie humorné formy, ako sú skeče či 
skryté kamery, obohatené o viacero zábavných 
relácií domácej produkcie. Pri ich príprave asis-
tuje skúsený režisér a producent Peter Núňez. 
TV kanál Comedy House je dostupný v balíku L 
a XL v Magio TV a Magio Sat a v službe Magio 
GO Premium.

K vlastnému originálnemu detskému kanálu 
Ťuki TV pribudol v ponuke ďalší detský kanál Nick 
Toons určený pre predškolské a mladšie školské 
deti. Kanál je súčasťou detského a hudobné-

Magio televízia 
od Telekomu
Do roku 2020 
s množstvom noviniek

Telekom oznámil v polovici novembra 
viacero vylepšení a noviniek pre svoju 
Magio televíziu, ktoré môžu už dnes 
využívať existujúci aj noví používatelia 
tejto služby. Pribudli nové TV kanály, 
služba Magio GO sa vynovila vo všet-
kých smeroch a Telekom si pripravil aj 
cenovo výhodnejšie predplatné pré-
miového obsahu od HBO.

ho programového balíka Magio TV a XL balíka 
satelitnej platformy Magio Sat a tiež je súčasťou 
mobilnej platformy Magio GO Premium.

Telekom zároveň rozšíril základný balík IPTV 
o hudobný kanál Šlágr 2, pričom v januári 2020 
pribudnú do ponuky Magio TV ďalšie novinky – 
Arena Sport a LiChi TV.

Ak sa teda pozrieme na aktuálnu ponuku 
exkluzívneho obsahu televízie Magio, tá ob-
sahuje detský TV kanál Ťuki TV, dokumentárny 
BBC Earth a folklórnu TV Folklorika. Športových 
fanúšikov poteší exkluzívny športový obsah 
v rámci TV kanálov DIGI Sport a Premier Sport 
a už spomenutou novinkou je komediálny 
Comedy House.

PONUKA EXKLUZÍVNEHO 
OBSAHU MAGIO TV SA 
OPÄŤ ROZRÁSTLA

NOVINKY V OBSAHU 
MAGIO TV AJ S DÁTUMOM 
ICH SPUSTENIA

P R E H Ľ A D
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Viac fi lmov a seriálov v Magio Kine
Magio Kino je videopožičovňa, ktorá je súčas-
ťou služieb Magio TV a Magio GO, s výnimkou 
služby Magio TV SAT. Magio Kino ponúka nie-
koľko fi lmov zadarmo každý mesiac a platený 
obsah v dvoch úrovniach. Magio Kino M si 
môžete aktivovať k Magio televízii M, L alebo 
XL za poplatok 3,99 eura mesačne a získate 
prístup až k 300 titulom. Magio Kino L je k dis-
pozícii pre Magio televíziu L a XL a za 5,99 eura 
mesačne ponúka do 500 titulov.

Magio Kino sa dočkalo rozšírenia, takže po-
čas Vianoc si budete môcť vychutnať fi lmové 
trháky, česko-slovenskú klasiku i novú produk-
ciu, napríklad fi lm Čiara a užiť si pohodu pri 
rodinných, dobrodružných a dokumentárnych 
seriáloch z produkcie Viasat či BBC.

Magio Kino od decembra posilnil aj športový 
obsah. Na týždňovej báze budú pribúdať zostri-
hy z kľúčových zápasov, magazíny z anglickej, 
nemeckej, španielskej či talianskej ligy, ale na-
príklad aj športový klebetník 
Skybox, kde futbalové 
dianie glosujú 
celebrity nielen 
zo sveta 
športu.

Prémiový obsah od HBO za 
výhodnejšiu cenu
Telekom vstupuje do roku 2020 v strategickom 
partnerstve s HBO. Táto spolupráca by sa mala 
počas najbližších mesiacov prejaviť rôznymi 
spôsobmi. Na začiatok však Telekom ponúka 
zvýhodnené predplatné TV kanálov HBO a služ-
by HBO GO, ktoré si môžete aktivovať už dnes.

K dispozícii sú celkovo dve ponuky. Pokiaľ 
máte službu Magio TV, môžete si objednať 

balíček HBO + HBO GO za špeciálnu cenu 
6 eur mesačne. Pokiaľ používate 

od Telekomu mobilný paušál 
alebo fi xný internet, HBO GO 

si môžete aktivovať za 
zvýhodnenú cenu 5 eur 

mesačne. Tieto ceny 
platia pri dvojročnej 
viazanosti. Pripo-
meňme, že HBO 
predáva službu HBO 
GO za poplatok 6 eur 
mesačne. S Tele-

kom paušálom alebo 
internetom tak môžete 

ušetriť 1 euro mesačne.

Úplne nové Magio GO
Telekom takisto kompletne vynovil svoju služ-
bu Magio GO, ktorá je teraz dostupná nielen 
pre smartfóny, tablety a počítače, ale aj pre 
inteligentné televízory. Vynovené Magio GO 
si môžete jednoducho aktivovať zaslaním 
SMS správy a službu si môžete vyskúšať na 
obdobie 30 dní zadarmo. Stále platí, že pokiaľ 
máte Magio televíziu, Magio GO získate ako 
bezplatný benefi t. 

Vylepšeniam aplikácie a webového rozhrania 
služby Magio GO a tiež aj novým aplikáciám 
pre inteligentné televízory sa podrobne venu-
jeme v samostatnom článku v tomto čísle. 

Do pozornosti však dávame úplne nový Magio 
GO TV Box, ktorý je založený na platforme 
Android TV 8.0 a obsahuje predinštalovanú 
aplikáciu Magio GO. Pokiaľ používate službu 
Magio GO, môžete si ho prenajať za 2,95 eura 
mesačne.

viazanosti. Pripo-
meňme, že HBO 
predáva službu HBO 
GO za poplatok 6 eur 
mesačne. S Tele-

kom paušálom alebo 
internetom tak môžete 

ušetriť 1 euro mesačne.

COMEDY HOUSE VHODNE 
ROZŠIRUJE PONUKU EXKLUZÍVNEHO 
OBSAHU V MAGIO TV

MAGIO GO UŽ MÔŽETE 
SLEDOVAŤ AJ NA INTELI-
GENTNÝCH TELEVÍZOROCH

NOVÝ MAGIO GO TV BOX JE 4K READY 
A UMOŽŇUJE PRIPOJENIE DVB-T2 
ANTÉNY A TIEŽ AJ INŠTALÁCIU 
ĎALŠÍCH APLIKÁCIÍ, AKO JE HBO GO 
ČI YOUTUBE Z OBCHODU PLAY
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MAGIO GO JE KONEČNE K DISPOZÍCII AJ PRE 
INTELIGENTNÉ TELEVÍZORY

NOVÝMI FUNKCIAMI V MAGIO GO JE VIDEO-
POŽIČOVŇA A POKRAČOVAŤ V SLEDOVANÍ

vedomujú si to aj prevádzkovatelia 
čisto internetových televízií, o kto-
rých sme na stránkach magazínu 

TOUCHIT už viackrát písali. Služby ako Lepšia.
TV, SledovanieTV.sk alebo Kuki.TV sa snažia 
konkurovať tradičným televíznym službám 
modernými technológiami – v rámci jedného 
predplatného môžete sledovať TV vysielanie na 
ľubovoľných zariadeniach, či už ide o telefón, 
tablet, počítač alebo inteligentný televízor. 
K dispozícii máte TV archív a ďalšie extra funk-
cie, ktoré prinášajú pridanú hodnotu.

Moderné technológie neignoruje ani Tele-
kom, ktorý v polovici novembra 2019 ofi ciálne 
spustil novú generáciu svojej mobilnej televízie 
Magio GO. Tá prináša vynovené a moderné 
používateľské rozhranie, vylepšenú mobilnú 
aplikáciu, ale najmä pohodlnejšie sledovanie na 
počítači a televíznych obrazovkách. Služba je 
takisto dostupnejšia pre nových používateľov, 
jej objednanie je jednoduchšie ako v minulosti 
a Magio GO si môžete po novom vyskúšať na 
obdobie 30 dní zadarmo.

Magio GO 3.0
Otestovali sme 
novú generáciu 
mobilnej televízie 
od Telekomu
Televízia sa mení. Čelí čoraz výraznejšej 
konkurencii zo strany prémiových služieb, 
ako je Netfl ix či HBO GO. Tí prinášajú 
viacero moderných technológií do mobil-
ných zariadení a na televízne obrazovky.

Čo je nové v Magio GO 3.0?
Telekom zakomponoval do novej verzie svojej 
služby viacero vylepšení. My dávame do pozor-
nosti najmä tie najdôležitejšie novinky.

Sledovanie na počítači je v novej verzii oveľa 
komfortnejšie. Predchádzajúca verzia Magio GO 
fungovala iba v prehliadači Chrome, pričom ste 
museli inštalovať doplnok z obchodu s rozšírenia-
mi a následne ste museli do počítača nainštalovať 
špeciálny prehrávač. Magio GO 3.0 už tieto kroky 
nevyžaduje a funguje na všetkých moderných 
internetových prehliadačoch. Stačí teda navštíviť 
webovú stránku magiogo.sk, prihlásiť sa a o pár 
sekúnd neskôr sledujete televízne vysielanie.

Magio GO 3.0 je k dispozícii pre inteligentné 
televízory. Toto je výrazná novinka, vďaka ktorej 
môže služba konkurovať internetovým televízi-
ám Lepšia.TV a ďalším. Aktuálne je k dispozícii 
aplikácia pre televízory značky Samsung s ope-
račným systémom Tizen 3.0 – ide o modelové 
rady na rok 2017 a novšie. Magio GO si tiež 
môžete stiahnuť do televízorov a set-top boxov 
s operačným systémom Android TV 7.0 a novším. 
Telekom potvrdil, že pracuje na podpore pre 
Chromecast a aplikáciách pre Apple TV a tiež 
televízory značky LG. Na Apple TV a ďalších zaria-
deniach s podporou funkcie AirPlay však môžete 
Magio GO sledovať už dnes – iOS aplikácia 
umožňuje streamovanie cez AirPlay.

Pokiaľ nemáte kompatibilný televízor alebo 
set-top box, Telekom ponúka novú generáciu 
svojho Magio GO TV Boxu. Ten je založený na 
platforme Android TV 8.0 a obsahuje predinšta-
lovanú aplikáciu Magio GO. Takisto umožňuje 
inštaláciu ďalších aplikácií, ako je HBO GO či 
YouTube z Obchodu Play a aj pripojenie DVB-T2 
antény. Tento box si môžu prenajať používatelia 
so službou Magio GO za 2,95 eura mesačne.  

Ako to funguje?
Nové Magio GO prináša viditeľne vyššiu kvalitu 
obrazu, a to si všimnete najmä pri používaní 
aplikácie pre televízne obrazovky. V ponuke sú 

tri nastavenia kvality a viaceré TV kanály sú 
k dispozícii vo Full HD kvalite. Telekom aktuálne 
využíva kodek H.264, v blízkej budúcnosti na-
sadí H.265 pre najobľúbenejšie TV kanály.

TV archív je v novej verzii skrytý v TV programe, 
ktorý obsahuje časovú os a umožňuje rýchly 
prístup k žiadanému dňu a odvysielanej TV relácii. 
Ovládanie TV programu vo webovom prehliadači 
bolo pri spustení novej verzie nepohodlné, Tele-
kom tento problém rýchlo odstránil a už sa v ňom 
môžete pohodlne navigovať pomocou myši. V prí-
pade TV archívu je príjemným bonusom funkcia 
Pokračovať v sledovaní. Služba si zapamätá, kde 
ste skončili a od daného miesta môžete pokračo-
vať v sledovaní na inom zariadení.

V novom Magio GO je tiež zakomponovaná 
videopožičovňa, ktorá obsahuje aj niekoľko 
fi lmov zadarmo.

       Verdikt
Magio GO 3.0 hodnotíme pozitívne. Chválime 
novú platformu, ktorá je moderná a reaguje na 
požiadavky aktuálnej doby. Počas testovania 
sme nezaznamenali výraznejšie technické 
nedostatky. Pár drobností sa objavilo, napr. 
nesprávne fungujúce vyhľadávanie.
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ROMAN KADLEC

U

16 DECEMBER 2019

Tech



Hovorí sa, že nie je dôležité, kam idete, 
ale s kým. Svojim najbližším chcete určite 
na cestách dopriať čo najväčšie pohodlie 
a bezpečnosť, aby ste si spoločný čas 
skutočne užili. Preto teraz Hyundai ponúka 
Santa Fe v špeciálnej edícii Smart, ktorá 
prináša vysokú bezpečnosť, veľa pohodlia 
a veľkorysý priestor za vynikajúcu cenu. 

Je čas na lepšie časy 
s Hyundai SANTA FE 

Advertoriál

v edícii Smart

Edícia Smart je naozaj 
rozumná voľba
Rodinné SUV Santa Fe v edícii 
Smart vás očarí nielen skvelou 
výbavou, ale hlavne cenou.
Môžete ho mať teraz už za 34 490 
€ vrátane 5-ročnej záruky bez 
obmedzenia počtu najazdených 
kilometrov.

Vždy dobre naladení
Každý z nás vie, že cestovať s deť-
mi nie je len tak. Je dôležité ich 
neustále zabávať.

V tomto vás výbava edície Smart 
nenechá v štichu a postará sa 
o príjemný komfort celej posádky. Na 
ceste za zážitkami vás vždy dobre 
naladí rádio so 7-palcovým farebným 
multimediálnym displejom s pod-
porou zrkadlenia vášho smartfónu. 
Príjemný pocit aj v chladnom počasí 
zabezpečia vyhrievané predné aj 
zadné sedadlá. V lete zasa oceníte 
automatickú dvojzónovú klimatizáciu.

Celá rodina v bezpečí
Najdôležitejšia zo všetkého však 
pre nás zostáva bezpečnosť. O tú 
sa postarajú predné full LED svet-
lomety, zadná parkovacia kamera, 
asistent na rozjazd do kopca a z 
kopca, systém na sledovanie únavy 
vodiča DAW, systém na udržanie 
vozidla v jazdnom pruhu LKA a aj 
systém autonómneho núdzového 
brzdenia FCA, ktorý dokáže rozpo-
znať vozidlá, chodcov aj cyklistov. 

Vďaka všetkým týmto bezpeč-
nostným systémom viete, že sa 
domov z výletu vrátite šťastní 
a hlavne v poriadku.

Santa Fe vás dostane 
kamkoľvek 
Slovensko ponúka veľa krásnych 
miest, ktoré môžete s rodinou 
alebo priateľmi navštíviť.

Či už sú to historické pamiatky, 
ktoré by mal navštíviť každý Slo-
vák, aby spoznal naše tradície, 

alebo sa pokocháte jednou 
z množstva čarokrásnych prírod-

ných vyhliadok, na ktorých máte 
okolitú krajinu ako na dlani. 

Je jedno, kam sa vyberiete, 
o vašu spoľahlivú a bezpečnú 
cestu sa postará rodinné SUV Hy-
undai Santa Fe vo výhodnej edícii 
Smart s výkonným a úsporným 
naftovým motorom, pohonom 
všetkých štyroch kolies a 8-stup-
ňovou automatickou prevodovkou. 

BEZPEČNOSŤ, KOMFORT A INOVÁCIE - HLAVNÉ ČRTY SANTA FE

Viac o Santa Fe Smart:
www.hyundai.sk

Zdroj:
Hyundai Slovensko

 DECEMBER 2019 17

ADVERTORIÁL



PREHĽAD

ONDREJ MACKO

RÝCHLONABÍJAČKA
S VÝKONOM DO 120 KW

O tom, že vozidlá na elektrický pohon 
aj na Slovensku už dlhšie búchajú 
na dvere, nie je prečo pochybovať. 
Najmä vo väčších mestách u nás už 
elekromobil nie je žiadne prekva-
penie, ľudia si zvykli aj na elektrické 
bicykle a tiež sme v TOUCHIT pred-
stavili elektrické skútre a kolobežky 
od spoločnosti ANTIK. 

zrejmé, že rozvoj infraštruktúry tu 
musí byť, a to veľmi intenzívny. Práve 
infraštruktúra na nabíjanie batérií je 

tým kľúčovým prvkom pri rozvoji elektrického 
spôsobu pohonu. Pri testoch elektromobilov 
vždy prichádzame k záveru, že vlastníctvo 
špecializovanej nabíjačky na doma (nazýva-
nej aj wallbox) je nevyhnutnosťou. Hlavne na 
systematické nabíjanie batérie počas noci. 
Občas môžete využiť aj nabíjanie v rýchlonabí-
jačke, a to predovšetkým pri presune na dlhšiu 
vzdialenosť – napr. naprieč Slovenskom. 

V tomto článku si povieme, ako je možné 
rozšíriť sieť elektronabíjačiek, a to pre rôzne 
typy vozidiel na elektrický pohon. 

JE

Moderné 
spôsoby 
nabíjania 
elektrických 
vozidiel

PRÍKLAD 
OSVETLENIA

DO PARKU

NABÍJAČKA PRE ELEKTRICKÉ AUTÁ 
NA PARKOVISKU ALEBO V HOTELI 

Destinačné nabíjacie stanice
Začnime pri nabíjaní elektrických bicyklov 
a elektrických skútrov. Na ich nabíjanie v pod-
state potrebujete len 230 V zásuvku. Mohli 
by ste skúsiť nájsť niečo také napr. v okolí 
hotela, ale Antik na to ponúka špecializované 
riešenie. Vy, ako napr. majiteľ hotela alebo 
reštaurácie, môžete na parkovisku poskytnúť 
možnosť nabitia elektrickej batérie komu-
koľvek, a to za adekvátnu úhradu. Najčas-
tejšie by to bola minútová tarifi kácia a vtedy 
by ste mohli využiť produkt s názvom ATK.
CS.EV1.03.00. Je to v podstate elektrická 
zásuvka s chráneným prístupom. 

Ako človek, ktorý si chce nabiť batériu, si ju 
otvoríte pomocou načítania QR kódu do apliká-
cie. Ovládanie je cez sieť LoRa. Takáto zásuvka 
sa dá umiestniť napr. na stenu alebo na stĺpik, 
je odolná voči vonkajšiemu prostrediu. Jej 
maximálny výkon je 3,6 kW a predpokladá sa, 
že ňou budete nabíjať batérie so spotrebou do 
2000 W. O nabíjaní vás informuje LED indikátor. 

Z druhej strany ako človek, ktorý poskytuje 
elektronabíjačku, takto zarobíte, lebo časť 
z peňazí, ktoré sa zaplatia za nabíjanie, sa 
vráti k vám. Táto zásuvka prirodzene spĺňa 

vzdialenosť – napr. naprieč Slovenskom. 
V tomto článku si povieme, ako je možné 

rozšíriť sieť elektronabíjačiek, a to pre rôzne 
typy vozidiel na elektrický pohon. 

NABÍJAČKA PRE ELEKTRICKÉ AUTÁ 
NA PARKOVISKU ALEBO V HOTELI 
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ELEKTRONICKÁ 
PEŇAŽENKA ANTIK PAY

NABÍJAČKA
S 55-PALCOVÝM 

DISPLEJOM RÝCHLONABÍJAČKA
S VÝKONOM DO 40 KW

S 55-PALCOVÝM 

Platby za služby
Na jednoduchú realizáciu platieb fi rma vyvíja 
ANTIK PAY. Je to forma realizácie mikropla-
tieb a okrem platby za nabíjanie batérie bude 
pokrývať aj nákup služieb a produktov. To 
všetko priamo v mobile, pričom tieto fi nančné 
prostriedky môžete jednoducho previesť na 
svoj bankový účet. 

podmienky na udelenie dotácie MH SR pre 
elektronabíjačky pre samosprávy.

Ďalšia nabíjačka je určená aj pre nabíjanie 
elektrických áut. Ideálne je ju umiestniť niekde, 
kde sa auto môže zdržať od 2 do 6 hodín medzi 
jazdami. Príkladom sú fi remné garáže, kde sa 
počas práce dá auto nabiť doplna. Okrem toho 
sa dá v zabudovanej zásuvke nabíjať aj elek-
trický bicykel, kolobežka alebo skúter. Vhodné 
sú aj pre hotely, nákupné centrá, reštaurácie 
a pod. Výhodou je aj 7-palcový displej a až dve 
nabíjacie pištole s koncovkou IEC Typ 2. Nabí-
jačka s označením ATK.CS.EV1.07.07 má ma-
ximálny výkon 7,4 kW, model ATK.CS.EV1.22.07 
má výkon 22 kW. Ovládanie nabíjania je cez 
mobilnú aplikáciu, dotáciu od MH SR spĺňa. 

Nabíjačky ATK.CS.EV2.07.55 a ATK.
CS.EV2.22.55 sú veľmi podobné výkonom (7,4 
a 22 kW), ale ich dizajn je odvodený od reklam-
ného pútača. Takáto nabíjačka má totiž až 
55-palcový LCD displej, na ktorom beží reklama 
a je to ďalšia forma príjmu pre jej majiteľa. Ovlá-
danie displeja je možné realizovať cez internet. 
Aj v tomto prípade sa cez 230 V zásuvku dajú 
nabíjať aj iné elektrické vozidlá a tiež sa na ňu 
vzťahuje dotácia od MH SR.

Tranzitné rýchlonabíjačky
Prichádzame ku skutočným rýchlonabíjačkám. 
K DC modelom patrí ANTIK-CS30-FDW, čo 
je rýchlonabíjačka s jednoduchou a rýchlou 
inštaláciou aj na stenu alebo na stojan. Práve 
toto je model vhodný aj do osobnej garáže 
na systematické nabíjanie elektrického auta. 
Poskytne rýchle nabíjanie až do 40 kW a v 
jej výbave je 7-palcový displej. Je vybavená 
koncovkami CHAdeMO a CCS, 230 V zásuvka už 
nie je vo výbave. 

Skutočná rýchlonabíjačka na umiestnenie 
napr. v okolí obchodného centra je model ANTIK-
-CS120-HT. Vo výbave je 7-palcový dotykový 
TFT displej, je tu konektor CCS, CHAdeMO a AC 
Typ 2. Maximálny nabíjací výkon je už 120 W 
a nabíjačka pracuje pri teplotách od -20 do 
+50°C. Najvyšší model predstavovanej série 
nabíjačiek je ANTIK-CS160-HD s výkonom až 
160 kW. Ľahko pri nej nakonfi gurujete nabíjacie 
napätie od 500, 750 do 1000 V a výkon 120 kW 
alebo 160 kW. Konektory sú tu len dva – CHA-
deMO a CCS typ 1 a 2. 
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Vianočná ponuka v Orangei je v pl-
nom prúde a do 29. februára 2020 
ju môžete využiť aj vy. Operátor si 
pripravil tieto bonusy a darčeky.

Vianoce
v Orangei
Získajte nové 
zariadenie s extra 
zľavou až 150 eur 
a dáta zadarmo

ne balík 
služieb Love. 

Operátor chce takýmto spôsobom sprí-
stupniť a umožniť zmysluplné využívanie digi-
tálnych technológií, takže pestúnskym rodinám 
poskytne tiež internetový kurz, kde sa naučia, 
ako správne pracovať s internetom a vyhnúť sa 
všetkým nástrahám virtuálneho sveta, ako aj 
príručku Ako správne narábať s technológiami. 
Deti v týchto rodinách tak dostanú vhodné 
zázemie na to, aby mohli študovať a čerpať 
užitočné informácie z internetu.

Aby ste darovali svoje nevyužité dáta, je 
potrebné zaslať bezplatnú SMS správu na číslo 
100 s textom DARUJEM. O žiadne dáta takýmto 
spôsobom reálne neprídete a dáta, ktoré by 
inak prepadli, sa využijú na dobrý účel. Dáta 
môžete darovať v každom fakturačnom období 
v rámci trvania kampane. 

Orange bude vyberať pestúnske rodiny 
v spolupráci s občianskym združením Návrat. 
Viac informácií nájdete na stránke
www.orange.sk/darujem.

Získajte extra zľavu na nové 
zariadenie
Pokiaľ si v Orangei aktivujete nový alebo pre-
dĺžite existujúci mobilný paušál Go, v závislosti 
od zvoleného paušálu získate bonus na za-
riadenie. A až do 29. februára 2020 si môžete 
tento bonus navýšiť o ďalších 100 alebo 150 
eur. Stačí, ak si zriadite nový mobilný paušál 
a zoberiete si k nemu pevný internet alebo 
pevný internet s televíziou a vytvoríte si tak 
balík Love. Extra bonus pritom môžete získať 
aj v prípade, že momentálne využívate mobilný 
paušál Go a do konca februára 2020 si ho 
rozšírite o niektorú zo spomenutých pevných 
služieb. Nie je teda potrebné zriadiť alebo pre-
dĺžiť mobilnú a pevnú službu súbežne.

Ako to funguje v praxi uvedieme na príklade, 
ak by sme si spoločne aktivovali mobilný 
paušál a pevné služby. Povedzme, že si zoberiete 
obľúbený hlasový paušál Go 30 € s neobme-
dzenými volaniami a správami a so 4 GB 
dát za 30 eur mesačne. K tomu si aktivujete 
Balík starostlivosti za euro mesačne a pev-
ný internet Home Optimal Fiber za 15 eur 
mesačne s TV na optike Home Optimal 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 extra bonus 
vo výške 150 eur za balík Love. Vďaka balíku 
Love sa takisto zvýši objem predplatených dát 
pre Go 30 € zo 4 GB na 12 GB.

Extra zľavu môžete využiť na kúpu všet-
kých zariadení, ktoré má Orange v ponuke. Do 
pozornosti dávame zariadenia, 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. V portfóliu Orangeu však najnovšie nájde-
te aj smartfóny Xiaomi a viacero notebookov.

K novému zariadeniu extra dáta 
zadarmo až na 2 roky
Počas vianočnej kampane, ktorá trvá v Orangei 
do 29. februára 2020, sa oplatí aktivovať alebo 
predĺžiť mobilný paušál Go aj kvôli extra dátam 
navyše, ktoré operátor ponúka. Aby ste ich 
získali, je potrebné využiť zľavu na zariadenie 
k paušálu Go.

Pokiaľ tak spravíte, získate až 10 GB dát mesač-
ne zadarmo, a to na obdobie až 24 mesiacov. Toto 
obdobie je určené paušálom, ktorý si aktivujete. 
V prípade paušálu Go 30 € a vyšších budete mať 
extra dáta počas 2 rokov, takže s Go 30 € budete 
môcť využívať až 14 GB na mesiac počas celej doby 
trvania viazanosti. Pri Go 40 €  to bude 20 GB.
A ďalších 10 GB extra dát na mesiac môžete získať 
aj vďaka balíku Love, ak si k mobilnému paušálu 
zoberiete aj pevnú službu od Orangeu.

V prípade nižších paušálov a Go Data a ISIC 
platí tento bonus 6 mesiacov. Extra 10 GB dát 
na 9 mesiacov zadarmo získate s programom 
Go Biznis. Orange takisto navýšil objem dát pre 
Go 20 € z 500 MB na 1 GB počas celej doby 
viazanosti. 

Darujte dáta a pomôžte 
pestúnskym rodinám
Počas Vianoc a až do 31. januára 2020 môžete 
v Orangei pomôcť pestúnskym rodinám. Stačí 
darovať svoje nevyužité dáta. Orange za kaž-
dých 7 200 GB nevyužitých dát, ktoré takýmto 
spôsobom získa, daruje jednej pestúnskej rodi-

 ∫ Smart TV so zľavou za 113 eur 
namiesto 449 eur

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

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

 ∫ Xiaomi MiRobot Vacuum za 1 euro 
namiesto 310 euro

 ∫ Samsung Galaxy A50 za 1 euro 
namiesto 330 eur

V našom ilustračnom príklade 
by sme zvažovali niektoré
z týchto zariadení:
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Používanie digitálnych služieb 
a nástrojov so sebou prináša riziká pre 
vaše súkromie a používateľské kontá. 
Hackeri pravidelne kradnú databázy 
hesiel, ktoré následne zdieľajú na 
internete a dávajú tak útočníkom 
možnosť, ako sa nepovolane dostať 
možno aj k vašim údajom a kontám.

Ako sa starať o bezpečnosť 
a súkromie na internete

HESLÁ BY NEMALI BYŤ JEDNODUCHÉ. DNES UŽ NEPONÚKAJÚ TAKÚ 
SILNÚ OCHRANU AKO V MINULOSTI

VPN SLUŽBY ODPORÚČAME MAŤ PORUKE, 
KEĎ POUŽÍVATE VEREJNÉ WI-FI SIETE

Heslá by mali byť unikátne a nie 
príliš jednoduché
Na dostatočnú komplexnosť hesiel sme 
upozorňovali už viackrát. Platí, že by ste mali 
používať v každej službe unikátne heslo, a to 
z toho dôvodu, že útočníci sú často úspešní 
v kradnutí databáz slabšie zabezpečených 
služieb. A pokiaľ útočníci ukradnú databázu 
s kombináciou vášho emailu a hesla, ktorú 
používate aj v ostatných službách, potenciálna 
hrozba je na svete. Nie je totiž nič neobvyklé, 
že sa iní útočníci dostanú k ukradnutým dátam 
a začnú skúšať kombinácie mien a hesiel aj 
v iných službách. Optimálne je teda mať uni-
kátne heslo v každej službe alebo minimálne 
v každej dôležitej službe. 

Vaše heslo by tiež nemalo byť príliš jednodu-
ché. Zabudnite na bežne používané slová typu 
„heslo“ alebo „futbal“. Rovnako nie je vhodné 
kombinovať vaše meno a dátum narodenia, na-
koľko to sú údaje, ku ktorým sa môžu potenci-
álni útočníci dostať a pokúsiť sa ich zneužiť pri 
pokuse o prihlasovanie do vašich účtov.

So správou hesiel vám pomôžu internetové 
prehliadače, ktoré majú túto funkciu zakompo-
novanú priamo v sebe. Chrome, Edge, Firefox, 
všetky prehliadače ponúkajú ukladanie vašich 
hesiel a aj ich synchronizáciu naprieč zaria-
deniami. Z hľadiska bezpečnosti odporúčame 
skôr používať dedikované služby na správu 

hesiel, ako je Sticky 
Password, avšak aj 
ukladanie unikátnych 
hesiel v rámci pre-
hliadača je rozum-
nejšie ako ich písanie 
na papierik alebo 
používanie rovnakého 
hesla všade.

Dôkladne si ochráňte váš
primárny účet
Pri ochrane vašich používateľských kont je 
dôležité klásť extra pozornosť na takzvaný 
primárny účet. To môže byť napríklad vaša 
emailová adresa, s ktorou máte spárované 
všetky vaše služby. Nie je totiž nič horšie, ako 
keď je primárny účet slabo zabezpečený.

Totiž, prakticky všetky služby umožňujú obnovu 
hesla, pričom link na vyresetovanie hesla pošlú 
do vašej emailovej schránky. A pokiaľ útočníci 
získajú prístup k tomuto emailu, získajú aj oveľa 
väčšie možnosti pri prístupe do iných služieb. 
Jednoducho vyresetujú heslá a nastavia nové.

V prípade vášho primárneho účtu by ste teda 
mali používať unikátne heslo, ktoré si viete 
zapamätať, zároveň je však dostatočne kom-
plexné. Môže ísť o kombináciu čísiel, znakov 
a písmen, ktoré vytvárajú nejaké slovo alebo 
postupnosť. Takéto heslo si zapamätáte skôr 
ako náhodnú postupnosť znakov.

V súvislosti s ochranou hesiel odporúčame 
vyskúšať aj nový nástroj Rozšírenie Kontro-
la hesiel, ktorý je dostupný v internetovom 
obchode pre Chrome. Toto rozšírenie vás auto-
maticky upozorní, pokiaľ sa niektoré vaše heslo 
objavilo v ukradnutej databáze, ktorá práve 
koluje internetom. Rozšírenie tiež pomôže pri 
kontrole komplexnosti hesiel a odporučí zmenu 
hesla, ak je príliš jednoduché.

echceme vás strašiť a je možné, že 
sa nikdy nestanete obeťou útoku, 
ktorý je zameraný na prístup k po-

užívateľským údajom alebo službám. Faktom 
však je, že toto riziko tu je a nemožno ho 
ignorovať. Uvedomujú si to aj veľké tech-
nologické firmy, ktoré používateľov aktívne 
motivujú k tomu, aby si lepšie chránili svoje 
používateľské kontá. V tomto článku preto 
prinášame niekoľko praktických rád a tipov, 
ktoré by ste mali mať na pamäti.

N
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∫ Google: myaccount.google.com – 
Zabezpečenie – Prihlásenie do Googlu 
– Dvojstupňové overenie

∫ Microsoft: account.microsoft.com 
– Zabezpečenie – Ďalšie možnosti 
zabezpečenia – Dvojstupňové 
overovanie

∫ Apple: appleid.apple.com – 
Zabezpečenie – Dvojfaktorová 
autentifi kácia

∫ Facebook: Facebook.com – 
Nastavenia – Zabezpečenie 
a prihlasovanie – Používať 
dvojstupňové overenie

VERIFIKÁCIA V DVOCH KROKOCH 
JE DNES NUTNOSŤ NA KAŽDÉ 
POKROČILÉ ZABEZPEČENIE 
POUŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU

DUCKDUCKGO JE VHODNÁ ALTERNATÍVA 
K VYHĽADÁVAČU GOOGLE. ZATIAĽ VŠAK 
NIE JE TAK DOBRE OPTIMALIZOVANÁ NA 
SLOVENSKÝ OBSAH

V NASTAVENIACH VÁŠHO ÚČTU SI MÔŽETE 
POZRIEŤ VŠETKY DÁTA, KTORÉ MÁ GOOGLE 
O VÁS ULOŽENÉ. TAKISTO SI MÔŽETE 
NASTAVIŤ ICH AUTOMATICKÉ MAZANIE

rozšírené útoky, ale stať sa to môže.
Preto je vhodné pri práci s citlivými infor-

máciami používať radšej mobilné dáta ako 
verejnú Wi-Fi sieť. To sa týka najmä používania 
bankových aplikácií alebo citlivých konverzácií 
v rámci emailov či instantných komunikátorov. 
Faktom je, že väčšina týchto služieb umožňu-
je šifrovanú komunikáciu, takže aj v prípade 
zachytenia nejakých dát budú tieto dáta pre 
útočníkov pravdepodobne nepoužiteľné.

Nielen pri používaní verejných Wi-Fi sietí je 
tiež vhodné vedieť o existencii VPN služieb. Tie 
ponúkajú funkcie, ako je šifrovanie celej inter-
netovej aktivity, blokovanie reklám a prístup 
k službám, ktoré sú dostupné iba v niektorých 
krajinách. V redakcii radi používame službu 
Windscribe. Tá je dostupná aj vo verzii zadarmo 
a ponúka 10 GB dát, ktoré môžete cez VPN 
preniesť. Tento balíček by mal stačiť menej ná-
ročným používateľom, aby si v prípade potreby 
zvýšili zabezpečenie internetovej prevádzky – 
napríklad pri používaní verejných Wi-Fi sietí.

Nechcete používať Google služby? 
Vyskúšajte tieto alternatívy
Možno si to neuvedomujete, ale pri používaní 
internetových služieb a pri surfovaní interne-
tom zanechávate za sebou digitálne stopy. 
Tieto stopy potom ovplyvňujú to, aké reklamy 
vidíte pri surfovaní internetom a môžu čiastoč-
ne ovplyvňovať aj ďalší obsah, ktorý vám weby 
núkajú.

To, akú digitálnu stopu za sebou nechá-
vate, môže ovplyvniť aj voľba internetového 
prehliadača. Väčšina používateľov využíva 
Google Chrome, ktorý má na trhu takmer mo-
nopol. Pokiaľ hľadáte alternatívu, odporúčame 
vyskúšať prehliadač Vivaldi. Ten je navrhnutý 
s dôrazom na ochranu súkromia používate-
ľa a nesleduje váš pohyb na webe s cieľom 
prispôsobovať reklamy alebo zarábať na vašej 
aktivite iným spôsobom.

Ak sa rozhodnete prestať používať Google 
služby, do pozornosti dávame náš článok 
z vydania TOUCHIT 10/2019, kde sa podrobne 
venujeme možnostiam alternatívnych služieb. 
V skratke však dávame do pozornosti vyhľadávač 
DuckDuckGo.com ako alternatívu k vyhľadávaniu 
cez Google a úložisko OneDrive ako alternatívu 
k Disku Google a Fotkám Google. V prípade emai-
lových služieb môžete skúsiť ProtonMail. 

Majte vaše Google dáta pod 
kontrolou
Ak ste s Google službami spokojní a chce-
te ich používať aj naďalej, možno oceníte 
informáciu o existencii užitočných nástrojov, 
ktoré vám dávajú prístup k správe vašich dát. 
Tieto nástroje nájdete v nastaveniach Google 
účtu na webe myaccount.google.com v časti 
Údaje a prispôsobenie. Nachádza sa tu sekcia 
Riadenie aktivity. V podzložkách si môžete 
prispôsobiť, či sa má ukladať história z Chro-
mu a vašej aktivity na weboch, história polohy, 
údaje z YouTube atď.

V jednotlivých podzložkách môžete ťuknúť 
na tlačidlo Spravovať aktivitu a dostať sa tak 
k obrazovke s detailnými informáciami o vašej 
histórii. Rovnako môžete ťuknúť na položku 
Vybrať automatické odstraňovanie a nastaviť 
si, aby Google automaticky mazal vaše dáta, 
ktoré sú staršie ako 3 alebo 18 mesiacov.

Verifi káciu v dvoch krokoch si môžete 
aktivovať nasledovne a odporúčame tak 
spraviť:

Chráňte sa v dvoch krokoch
Bez ohľadu na komplexnosť vášho hesla, pri 
ochrane primárneho a dôležitých používa-
teľských účtov by ste mali používať ochranu 
v dvoch krokoch. Túto funkciu ponúkajú všetky 
veľké služby a ide o praktického pomocníka, 
ktorý môže zabrániť útočníkom v nepovolanom 
prístupe do vášho účtu aj v prípade, že poznajú 
vaše heslo. Verifi kácia v dvoch krokoch vyža-
duje, aby ste pri prihlasovaní do vášho účtu 
zadali aj číselný kód, ktorý má platnosť určitú 
dobu a vygeneruje vám ho aplikácia alebo ho 
dostanete vo forme SMS správy. V prípade dô-
veryhodných zariadení si môžete nastaviť, aby 
ste tento kód nemuseli zadávať. Jeho prínos 
teda spočíva najmä pri prvom prihlasovaní 
z cudzieho zariadenia.

Vybrali sme najobľúbenejšie služby. V prípade 
ostatných služieb odporúčame skontrolovať na-
stavenia zabezpečenia. Zabezpečenie v dvoch 
krokoch nájdete tiež v službách Steam, Origin, 
Dropbox, Instagram a ďalších.

Čo sa aplikácií na generovanie kódov na verifi -
káciu v dvoch krokoch týka, odporúčame Micro-
soft Authenticator alebo Authy. Obe tieto aplikácie 
umožňujú zálohovanie údajov a ich obnovenie 
v novom zariadení. A pokiaľ pravidelne používate 
Microsoft účet, aplikácia Microsoft Authenticator 
ponúka pohodlnejšie prihlasovanie doň. 

Používajte radšej mobilné dáta ako 
verejné Wi-Fi siete a chráňte sa 
pomocou VPN služieb
Dobré zabezpečenie používateľských kont je 
základom ochrany bezpečnosti na internete. 
Treba si však dať pozor aj na dáta, ktoré do inter-
netu posielate, a to najmä vtedy, keď používate 
verejné Wi-Fi siete. Môže sa totiž stať, že verejný 
Wi-Fi hotspot bude odpočúvaný a útočník bude 
odchytávať komunikáciu používateľov, ktorí sú 
k nemu prihlásení. Netvrdíme, že ide o masovo 
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Pošta sa modernizuje a je to 
vidieť na tom, ako prichádzajú 
nové možnosti. V rámci stratégie 
Pošta 2020 pribudla teraz mobilná 
aplikácia, s ktorou môžete 
okrem iného sledovať zásielky 
nasmerované na vašu adresu. Stačí, 
ak vám odosielateľ priradí k zásielke 
mail alebo mobilné číslo, pod ktorým 
ste si zaregistrovali aplikáciu. 

ne realizovať v aplikácii až pokým si zásielku 
nepreberiete. 

Len pripomeňme, že BalíkoBOX je šikovné 
riešenie Slovenskej pošty, ako si vyberať vaše 
zásielky vtedy, keď to chcete vy a dá sa takto 
vyberať aj zásielka s dobierkou. Za zásielku sa 
tu teda dá aj zaplatiť. Zatiaľ len kartou, a to aj 
bezkontaktne, možnosť platby v hotovosti nie 

je k dispozícii. BalíkoBOXy sú často 
na takých miestach alebo 

v takých obciach, kde sú 
kratšie otváracie hodiny 

Slovenskej pošty. 
Zásielku môžete 

priebežne sledovať, 
spôsob jej vybavenia 
vidíte v grafickej 
podobe v aplikácii.

Ďalej v aplikácii 
vidíte pošty vo svojom 

okolí, a to jednak na 
mape, ale aj v texto-

vom zozname. Okrem ich 
umiestnenia si môžete pozrieť aj 

otváracie hodiny pošty a k dispozícii je 
aj výpis služieb či kontakt. 

Testovali sme
Celý proces doručovania zásielky sme si vyskú-
šali na troch zásielkach podaných v rozličných 
mestách a smerovaných na adresu našej re-
dakcie na Račianskej ulici v Bratislave. V prípa-

prípade doporučenej zásielky alebo 
balíka vám namiesto papierového 
oznámenia príde už v dobe podania 

zásielky notifikácia, že vám pošta takúto zá-
sielku bude doručovať. Inými slovami, doma si 
už nenájdete oznámenie o tom, že vás poštár 
(v jeho pracovnom čase) nemohol zastihnúť 
doma a máte ísť na určenú kamennú poštu. 
Vy totiž môžete spôsob doručo-
vania zásielky zmeniť podľa 
vášho želania.  

Aplikácia Slovenská 
pošta existuje pre 

de prvej zásielky sme len čisto sledovali proces 
zaslania a overili sme si, že poštár prišiel presne 
v deň, kedy to bolo oznámené. Následne sme 
v aplikácii videli oznámenie o úspešnom doruče-
ní zásielky. V prípade druhej zásielky sme sa roz-
hodli zmeniť plánovaný deň dodania o jeden deň 
neskôr, a tak sa aj stalo. Poštár prišiel do našej 
redakcie v určený deň. Žiaľ, nie je možné určiť 
čas, kedy by mal poštár so zásielkou prísť. 

Tretiu zásielku sme chceli vybaviť inak. Bol to 
balík a chceli sme ho nasmerovať do BalíkoBO-
Xu, ktorý je prístupný nepretržite a dá sa tam 
ľahko dostať bicyklom či autom. BalíkoBOXy 
pritom môžete vyberať priamo z mapy alebo 
zo zoznamu podľa adresy. Rozhodli sme sa pre 
BalíkoBOX na Tomášikovej ulici v Bratislave, ale 
pokojne si môžete vybrať aj úplne iné mesto na 
Slovensku, ako vám to bude najlepšie vyhovovať.

O všetkých vašich zásielkach ste informovaní 
v zozname, pričom napr. v prípade BalíkoBOXu 
vidíte aj  počet dní, ktoré máte ešte na vybratie 
zásielky. O tom, že zásielka je už uložená v Balí-
koBOXe sme dostali notifikáciu cez aplikáciu 
Pošta. S číslom zásielky potom prídete k Ba-
líkoBOXu a zásielku vyberiete. BalíkoBOX vám 
pritom otvorí príslušnú zásuvku a vy si z nej 
vyberiete váš balík alebo list.

Pri našom teste prebehlo všetko úspešne 
a namiesto toho, aby sme našli doma len oznam 
o tom, že po balík si treba prísť v presne určených 
otváracích hodinách Slovenskej pošty, sme mali 
zásielku v rukách vtedy, keď to vyhovovalo nám.

V

Android aj iOS a my 
sme si ju vyskúšali 
na niekoľkých do-
poručených listoch 
a balíkoch. 

Všetky funkcie 
aplikácie Sloven-
ská pošta
Hlavná funkcia mobilnej 
aplikácie je v tom, že máte 
prehľad o podanej zásielke hneď od 
začiatku a môžete ju presmerovať. V aplikácii 
vidíte, kedy a kam by sa vám mala doručiť 
a máte možnosť to zmeniť. Pri sledovanej 
zásielke môžete zmeniť dátum doručenia, 
preposlať si ju na inú adresu v rámci celého 
Slovenska alebo si ju uložiť do vybraného 
BalíkoBOXu. Presmerovanie sa dá aj opakova-

PREHĽAD
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BALÍKOBOX SLOVENSKEJ POŠTY JE IDEÁLNE 
MIESTO, KAM SI MÔŽETE PRESMEROVAŤ 
VAŠU ZÁSIELKU. MÔŽETE SI JU VYZDVIHNÚŤ 
KEDYKOĽVEK.

Pošta v modernej 
dobe aj s mobilnou 
aplikáciou
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PREHĽAD 
ZÁSIELOK

NAJBLIŽŠIE 
POŠTY

DETAIL 
ZÁSIELKY

VYVOLÁVACÍ 
LÍSTOK

Prednosť aj na pošte
Výborná funkcionalita je vyvolávací 
lístok. Ide o poradový lístok, ktorý 
vám určuje, kedy budete vybavení 
a tento systém je už dostupný na 
viacerých poštách na Slovensku. 
Výhodou mobilnej aplikácie Slo-
venská pošta je to, že si lístok viete 
„vytlačiť“ na diaľku a zobraziť si ho 
v mobilnej aplikácii. To je výhodné, 
lebo vidíte aj počet ľudí v rade na 
konkrétne služby a viete si nechať 
vystaviť poradový lístok tak, aby ste 
minimalizovali dobu čakania v rade. 
Úplná garancia toho, že budete 
obslúžení ihneď síce nie je, ale máte 
viac možností ako ľudia, ktorí apli-
káciu Slovenská pošta nepoužívajú. 

Čo by sme si želali navyše?
Priali by sme si viac BalíkoBOXov 
a okrem vyberania zásielky by sa 

hodila aj možnosť cez toto šikovné 
zariadenie zásielky aj podávať. 
Opäť by to bolo zjednodušenie 
hlavne kvôli otváracím hodinám 
kamennej pošty. Rovnako by 
sa hodilo nielen určenie dňa na 
doručenie, ale aj presného času 
doručenia zásielky na vybranú 
adresu. 

Celkovo je aplikácia Slovenská 
pošta prínosom. Ak vám odosiela-
teľ uvedie k zásielke telefónne čís-
lo alebo mailovú adresu (je pritom 
jedno, aké je meno na zásielke), 
získate možnosť meniť spôsob jej 
doručenia. Sme radi za plnenie 
stratégie Pošta 2020, lebo už 
pribudla možnosť platiť kartou na 
pošte, vznikli BalíkoBOXy a teraz 
je tu mobilná aplikácia. O ďalších 
zlepšeniach na pošte vás budeme 
informovať. 

MOBILNÁ 
APLIKÁCIA 
SLOVENSKÁ POŠTA

PREHĽAD



Spoločnosť Canon prezentovala 
na špecializovanej výstave MilSim 
v Brne množstvo nových technológií, 
ktoré sa dajú používať aj pri plnení 
vojenských misií. 

Špeciálna 
IT technika 
pre armádne 
zložky

4K projektory so špeciálnymi 
vlastnosťami
V ďalšej časti sme si pozreli projektor Canon 
XEED 4K5020Z. Tento poskytuje skutočné 4K 
rozlíšenie (4096 × 2160), teda nie fi lmové 4K 
označené ako UHD. Projektor pritom poskytoval 
obrovský obraz, aj keď bol od prezentovanej 
scény vzdialený menej ako 2 metre. Bolo to aj 
vďaka špeciálnemu objektívu a použitej tech-
nológii LCOS. Projektor je určený pre nasadenia, 
kde sa vyžaduje vynikajúca kvalita farieb 4K a 
nízke skreslenie obrazu, napríklad simulátory. 
Jeho svietivosť je 5000 lúmenov, má pripojenie 
HDMI a vymeniteľný objektív. My sme si na pre-
zentácii pozreli aj obrovský posun jeho objektívu. 
Okrem Wi-Fi a HDMI pripojenia je tu aj HDBaseT 
pripojenie, teda do projektora môžeme prenášať 
obraz aj na vzdialenosť okolo 70 metrov cez 
sieťový kábel so 4K obrazom a zvukom.

Ďalej sme si pozreli projektor Canon XEED 
4K501ST. Ide o mimoriadne ľahký 4K projek-
tor, ktorý je aj ľahko prenosný. Má síce pevný 
objektív, ale použitý objektív je univerzálny 
a má aj funkciu Marginal Focus. Znamená to, 
že obraz bude ostrý v strede aj na rohoch, a to 
aj vtedy, keď je prezentovaná plocha zakrivená. 
Okrem dvoch HDMI vstupov tu nájdeme aj 4 DVI 
vstupy. V prípade, že do projektora privedieme 
4 DVI vstupy zo 4 grafi ckých kariet, tak sa pre-
zentovaný obraz dá rozdeliť na 4 rovnaké časti. 
Rovnako sa dajú zobraziť vo výslednom obraze 
2 DVI vstupy, pričom každý z nich je prezento-
vaný na výšku a je dobre čitateľný.

Aplikácie nielen pre vojakov
Videli sme aj prezentáciu celkom nového softvé-
ru na spočítanie ľudí v určenom priestore. Canon 
na to používa Crowd People Counter, ktorý je 

buď vo forme ako samostatný program, alebo 
ako plug-in pre Milestone XProtect SmartClient. 
Je to relatívne známy softvér určený napr. na 
analýzu obchodných priestorov alebo ochranu 
miest, kde sa konajú veľké akcie. Výhodou je, že 
plne spolupracuje s kamerami značky Canon, 
napr. ME20F. Dodané riešenie stačí len nainšta-
lovať a všetko môžeme riadiť priamo z mana-
žérskeho rozhrania napr. na notebooku. Videli 
sme príklad toho, ako sa dá určiť presná plocha 
v obraze, kde si prajete spočítať počet ľudí. Ak si 
želáte, môžete spočítať len počet dospelých osôb 
v určenej ploche a spresniť tak vami požadované 
výsledky. Takto v reálnom čase získate presný 
počet ľudí v určenej ploche.

No a kameru Canon ME20F sme videli ešte 
raz, a to prostredníctvom záberov realizovaných 
v noci. Pritom sa touto kamerou snímal dron, 
ktorý bežným okom nebolo možné vidieť, len 
jeho signálne svetielka. Pomocou softvéru a ka-
mery sa však dal detailne sledovať jeho let.

Hovorili sme aj so zástupcom spoločnosti 
Capturing Reality, ktorá predstavovala svoj 
softvér na fotogrametriu. Je to proces, keď sa 
nafotí objekt v reálnom nasadení a softvér z toho 
pomocou algoritmu vyhotoví 3D model. A to sa 
dá využiť napr. na bojové simulácie. Na rozdiel od 
minulosti, kedy sa 3D modely do simulácií alebo 
do počítačových hier robili kreslením, teraz je to 
fotografovanie a spracovanie získaných výsled-
kov v počítači. Prezentovaný model obrneného 
transportéra bol vytvorený na základe spracova-
nia 5000 fotiek z fotoaparátu Canon EOS RP.

Spôsob vytvárania digitálnych objektov napr. 
do fi lmových trhákov predstavila spoločnosť 
Studio 727. Táto fi rma je schopná naskenovať  aj 
veľké objekty na účely zaznamenania ich tvaru 
alebo pre virtuálnu realitu. Tiež pre počítačové 
hry a kvalitné simulátory. Prezreli sme si naj-
menší automatizovaný systém na realizáciu 3D 
objektov. Ako fotoaparát bol pritom využitý model 
Canon EOS 5DS. Použitie takéhoto automatu 
prináša oveľa presnejšie výsledky, ako keby bol 
fotogrametrický proces realizovaný ručne.

redovšetkým je to špičková kame-
ra, ktorá vidí aj v úplnej tme, ďalej 
projektory so skutočným rozlíšením 

4K a obrovským posunom objektívu. K tomu 
pripočítajte aj množstvo aplikácií, ktoré napr. 
dokážu sledovať letiaci cieľ alebo spočítať počet 
ľudí na určenej ploche. Rovnako aplikácie pre 
fotogrametriu na vytvorenie presného modelu 
do simulácie. To všetko sme zachytili aj vo videu.

Kamera so schopnosťou snímania 
obrazu v úplnej tme
Spomenutá kamera má označenie ME20F-
-SHN a je špeciálne určená na záznam obrazu 
aj pri zhoršenom svetle, čo je vhodné na účely 
ochrany osôb a majetku. Má rozlíšenie Full HD 
s neuveriteľnou citlivosťou až 4 milióny ISO 
a FullFrame snímačom. Obsahuje bajonet EF, 
takže môžete použiť bežné objektívy Canon. 
Na výstave miLSim bola však prezentovaná 
jej možnosť rozpoznať svetlo z laserového 
ukazovadla v tmavej scéne a na základe toho 
napr. vyhlásiť poplach. Je tak vhodná napr. na 
stráženie priestorov. Alebo to môže byť na-
stavené tak, že kamera spustí záznam obrazu 
vždy, keď sa otvoria dvere v miestnosti a niekto 
do nej vchádza.

Ešte pripomeňme, že to je sieťová kamera, 
dá sa tak ľahko ovládať cez Ethernet, ale aj 
internet. Na diaľku sa dá nastaviť a vidieť živý 
náhľad. Ako objektív bol na prezentácii použitý 
Canon EF 85mm f/1.2L II USM, a tak 
sa maximalizoval záznam 
tejto kamery v úplnej tme. 
Kamera nahrávala obraz 
na microSD kartu. Tak sa 
dá na zaznamenávaný 
obraz pozrieť aj z mobilu či 
z notebooku.

PREHĽAD
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Canon EF 85mm f/1.2L II USM, a tak 

PROJEKTOR CANON XEED 4K5020Z 
DOKÁŽE PREZENTOVAŤ AJ
Z KRÁTKEJ VZDIALENOSTI

KAMERA CANON ME20F-SHN 
SO SCHOPNOSŤOU NATÁČANIA 
KVALITNÉHO OBRAZU AJ 
V NOCI
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P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

V aktuálnom vydaní magazínu TOUCHIT sme 
si zhodnotili rok 2019 z hľadiska najlepších 
produktov. Veľkú mieru pozornosti si však zaslúži 
aj bankovníctvo, v ktorom sa kladie čoraz väčší 
dôraz na využívanie moderných technológií. A rok 
2019 bol na novinky z tohto segmentu bohatý.

CEZ MOBIL MÁTE PREHĽAD
O VŠETKÝCH TRANSAKCIÁCH.

Inteligentná banka
Aká je to inteligentná banka? Podľa nás je to tá, 
ktorá nám rýchlo poskytne hľadanú informáciu, 
má naše peniaze pod kontrolou a ak to bude 
potrebné, upozorní nás na vysoké výdavky. 
A uľahčuje nám život aj inými spôsobmi.

mBank túto našu predstavu spĺňa. Ponúka 
fulltextové vyhľadávanie v histórii, takže tran-
sakcie si môžete jednoducho vyhľadať zadaním 
sumy, či príjemcu. Zároveň všetky transakcie 
automaticky kategorizuje, takže si viete rýchlo 
skontrolovať, koľko peňazí ste za posledný 
mesiac minuli v potravinách, na čerpacích 
staniciach alebo pri cestovaní. Jednotlivým 
kategóriám môžete priradiť limit a mBank vás 
upozorní, ak sa k nemu budete blížiť.

Jednou z praktických inovácií, ktoré sa 
v roku 2019 objavili v bankovníctve a mBank 
ju nasadila prakticky okamžite, bola mobilná 
autorizácia. Tá nahradzuje ťažkopádne opiso-
vanie SMS kódov a umožňuje platbu bezpečne 
autorizovať cez mobilnú aplikáciu – stačí iba 
ťuknúť na tlačidlo Potvrdiť. V rámci aplikácie 
tiež banka spustila aj bezplatné push správy, 
ktoré nahrádzajú SMS notifi kácie a informujú 
klienta o každom pohybe na účte, či už ide 
o platbu kartou alebo o prichádzajúce a od-
chádzajúce platby.

Za funkcie inteligentnej banky tiež považuje-
me možnosť skenovať textové dáta, či QR kódy 
zo šekov a faktúr pre ich rýchlejšie platenie 
a pokročilú správu platobných kariet – s mož-
nosťami na vypnutie zahraničných platieb, do-
časné zmrazenie karty či vytvorenie dočasných 
limitov na platenie v obchodoch alebo výber 
z bankomatov počas daného dňa. Všetky tieto 
funkcie mBank ponúka.

Platenie smartfónmi a hodinkami
V roku 2018 prišlo na Slovensko platenie 
smartfónmi pomocou služby Google Pay. Tento 
spôsob platenia si okamžite získal obľubu 
medzi používateľmi, nakoľko priniesol reálnu 
pridanú hodnotu – pohodlnejšie a rýchlejšie 
platenie. Google Pay je zároveň dobre zabez-
pečený systém, takže komfort v tomto prípade 
nie je na úkor niečoho iného.

mBank bola medzi prvými bankami, ktoré na 
Slovensku uviedli Google Pay a rovnako to bolo 
aj v roku 2019, keď sme sa konečne dočkali 
služby Apple Pay. Jej princíp je totožný, vďaka 
plateniu pomocou iPhonov sa však značne 
rozrástla skupina používateľov, ktorí platia 
svojimi telefónmi. Apple Pay takisto umožňuje 
platenie hodinkami Apple Watch, a to je ďalšia 
technologická inovácia, ktorá sa v roku 2019 
dostala na Slovensko.

Okrem platenia pomocou Apple Watch 
môžeme platiť aj hodinkami značiek Fitbit 
a Garmin. mBank má vo svojom portfóliu všetky 
služby na platenie smartfónmi a hodinkami, 
ktoré sú na Slovensku dostupné – Apple Pay, 
Google Pay, Fitbit Pay a Garmin Pay. A ako jedi-
ná banka umožňuje všetky tieto služby využívať 
nielen s debetnými, ale aj kreditnými kartami.

Možno si poviete, že platenie pomocou inte-
ligentných hodiniek nepotrebujete, ale faktom 
je, že v niektorých situáciách ide o užitočného 
pomocníka. Behať alebo cvičiť môžete ísť bez 
telefónu či platobnej karty, nakoľko prípadné 
nákupy zaplatíte hodinkami. A niekedy je nao-
zaj pohodlnejšie rýchlo priložiť hodinky k ter-
minálu aj v prípade, že máte so sebou telefón 
– ten však môže byť odložený v kabelke, alebo 
je pre vás nekomfortné ho v danom momente 
vyťahovať z vrecka nohavíc či bundy.

mBank v roku 2019 prišla s praktickou 
novinkou. Pokiaľ si požiadate o vydanie novej 
debetnej karty Mastercard, hneď po akceptácii 
žiadosti  si danú kartu môžete pridať do služby 
Google Pay a používať ju. Nemusíte tak čakať 
na doručenie fyzickej karty poštou.

vyzerala moderná banka v roku 
2019? Bola inteligentná a nachá-
dzala sa nielen vo vašich smartfó-

noch, ale aj v hodinkách. Nie každá slovenská 
banka dokázala pružne zareagovať na všetky 
technologické inovácie, ktoré sa za posledné 
mesiace objavili. Jednou z mála, ktorá ukážko-
vo drží krok s dobou, je mBank.

mBank sa dlhodobo snaží o to, aby in-
ternetové bankovníctvo a mobilná aplikácia 
pokryli takmer všetky požiadavky používateľov. 
Odpadá tak nutnosť osobne navštíviť kamennú 
pobočku, keďže takmer všetky úkony je možné 
vykonať cez počítač alebo smartfón. mBank 
zároveň ponúka viaceré inteligentné funkcie 
a vždy nasadzuje najnovšie technológie, ktoré 
sú dostupné na Slovensku.

Čo priniesol rok 2019
v bankovníctve?

AKO
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aždá technológia konštrukcie polovodičov jedné-
ho dňa dospeje k svojmu koncu. Inak tomu nie je 
ani u pamäťových technológií DRAM a NAND flash, 

ktoré sú kontinuálne vyvíjané už mnoho dekád a v rámci 
svojich odvetví celkom dominujú.

DRAM konštrukciu používame ako operačnú pamäť 
v rámci počítačov všetkých kategórií, od smartfónov a no-
tebookov, cez desktopy až po smarthodinky. NAND flash 
naopak používame ako dlhodobé dátové úložisko a jeho 
čipy nájdeme nielen v mobilnej elektronike, ale aj v rámci 
notebookov aj desktopov vo forme SSD „disku“.

V tomto článku si vysvetlíme, ako súmrak týchto tech-
nológií môže vyzerať a pozrieme sa na to, ako a prečo 
alternatívne konštrukcie pamätí môžu prebrať štafetu. 
Podľa aktuálneho stavu diania sa v súčasnosti javí, že naj-
pravdepodobnejším nástupcom NAND flash je konštrukcia 
v podobe ReRAM, teda Rezistívnej RAM, pričom okno na vý-
menu sa otvára už zhruba v polovici nadchádzajúcej dekády 
(k dôvodom sa pravdaže ešte dostaneme). Samozrejme, to 
nie je striktne dané a konzervatívnejší odhad nás posúva až 
na časové obdobie o celú jednu dekádu neskôr.

Najpravdepodobnejším kandidátom na náhradu DRAM je 
MRAM, teda magnetická RAM, respektíve jej variácia STT-
-MRAM. Súčasné analýzy sa prikláňajú k tomu, že táto ná-
hrada sa stane nevyhnutnou koncom budúcej dekády, takže 
v konečnom dôsledku môže tento prerod trhu nastať ešte 
skôr, než ReRAM preberie žezlo od NAND flash. Nech už to 
bude akokoľvek, v oboch prípadoch je pomerne zaujímavým 
faktom, že v momente ako daná potreba nastane, samotná 
výmena prebehne pomerne rýchlo, a to pravdepodobne 
v rozsahu dvoch či troch rokov.

Ako prebieha technologický progres vo 
vývoji polovodičov a prečo sa nezastaví?
Najzákladnejším motorom pokroku v polovodičovom odvetví 
je zmenšovanie tranzistorov. Vykonávame ho v rámci vývoja 
nových generácií výrobných procesov, pričom v prípade 
konštrukcie logických obvodov (napríklad v CPU či GPU) sa 
stále menšie tranzistory podieľajú na tom, že logika môže byť 
čoraz komplexnejšia, robustnejšia a z hľadiska spínania rých-
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lejšia. V prípade pamätí sa toto zmenšovanie tranzistorov 
prevteľuje zas do stále väčšej kapacity, ktorú čip môže mať.

V počiatkoch polovodičového trhu sa tranzistory logiky 
a pamätí vyrábali prakticky na totožnom výrobnom procese. 
S postupným vývojom komplexnosti sa však ich cesty 
v polovici 80. rokov minulého storočia rozdelili a vývoj 
jednotlivých generácií výrobných procesov (tzv. nodov) už 
pokračoval pre každú technológiu samostatne a nezávisle. 
Výrobné procesy pre pamäte sú teda odlišné od výrobných 
procesov pre CPU/GPU a nemožno ich zamieňať.

Nod, teda vývojársky krok v rámci nového výrobného 
procesu, sa udeje zhruba každé 2 - 3 roky, pričom jeho 
základným cieľom je nájsť spôsob, ako konštrukčné prvky 
tranzistorov vyrábať o 30 % menšie. To otvorí priestor pre 
zdvojnásobenie ich počtu na rovnakej ploche. Ak máte 
problém uvedomiť si, prečo je to tak, stačí si predstaviť 
šachovnicu, ktorá má 10 riadkov a 10 stĺpcov, teda 100 polí. 
Ak z šachovnice ukrojíte z oboch strán o 30 %, teda o 3 po-
lia, zostane vám 7 riadkov a 7 stĺpcov. Teda dohromady 49 
polí. Vo výsledku ste tak 50 % pôvodného plošného objemu 
získali na iné účely. Z percenta tohto zmenšenia sa odvíjajú 
aj čísla názvov výrobných procesov. Keď sme konštrukcie 
vyrobené 14 nm výrobným procesom dokázali zmenšiť ako 
celok o 30 %, nazvali sme tento výrobný proces ako 10 nm 
(pretože 14 × 0,7 = 9,8) a pri ďalšom zmenšení o 30 % zas 
7 nm (10 × 0,7 = 7). Z tohto vidíte, že ďalším názvom bude 
5 nm. Ak by vás podrobnejšie zaujímalo, odkiaľ sa tieto čísla 
pôvodne vzali, aké rozmery vyjadrujú a ako budú pokračovať 
pod 1 nm, prečítajte si na našom webe Nedeľník „Ako sa 
meria nanometrový tranzistor“. 

Na tomto mieste si je potrebné len uvedomiť, že pre 
výrobcov je napredovanie smerom k čoraz lepšiemu výrob-
nému procesu prakticky nevyhnutné, a to aj v prípade, že 
nový výrobný proces je drahší, ako ten predošlý. Predstavte 
si, že ste výrobca používajúci 20 nm výrobný proces, ktorý 
vám umožní na jednom 30 cm waferi vyrobiť napríklad 375 
pamäťových čipov s kapacitou 4 Gbity. Ak váš konkurent 
prechádza na nižší, 14 nm výrobný proces, musíte ho na-
sledovať, pretože by vás zakrátko ekonomicky prevalcoval. 
Ak vás totiž výroba waferu s 375 čipmi stojí napríklad 3000 

Ako a prečo 
nahradíme 
RAM a Flash?

Ako dnes prebieha vývoj no-
vých typov polovodičových pa-
mätí? Čím sa odlišujú a prečo 
je nevyhnutné, že jedného dňa 
príde ich čas a pošlú súčasné 
riešenia do histórie?
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INŠPEKCIA ČIPOV NA 
VYROBENOM WAFERI

dolárov, čo sa prevtelí do nákladov 
8 dolárov na jeden 4 Gbit čip, tak 
konkurent si bude môcť dovoliť 
na rovnakom waferi vyrábať 375 
čipov s dvojnásobnou kapacitou, 

alebo 750 čipov s rovnakou kapacitou. Inak povedané, bude 
môcť predávať rovnaký produkt ako vy za polovičnú cenu, 
alebo za vašu cenu dvojnásobne lepší. Je jasné, čomu dajú 
zákazníci prednosť. Zakrátko tak skončíte bankrotom, pre-
tože očividne nemôžete svoje čipy predávať lacnejšie, než 
za čo ich vyrobíte. Aj keby bol pritom pokročilejší výrobný 
proces o 20 či 30 % drahší a výroba waferu so 14 nm vý-
robným procesom by stála namiesto 3000 dolárov už 4000 
dolárov, stále by bol rozdiel masívny, pretože 4 Gbit čip by 
mal výrobné náklady 5 dolárov, namiesto pôvodných 8.

To je dôvod, prečo sa výrobcovia polovodičov ženú za stá-
le menším výrobným procesom a nikto si nemôže dlhodobo 
dovoliť v tejto súťaži zaostať. Koniec koncov, to je aj jedna 
z hlavných príčin, prečo ešte na konci minulého storočia 
vyrábalo DRAM viac ako 20 firiem a dnes to už na vrcholovej 
úrovni robia prakticky len 3. 

Zmenšovanie prvkov a nutná alternácia 
konštrukcií
Zmenšovanie výrobného procesu je dnes monumentálny 
technologický úkon, ktorý sa v priebehu času stával čoraz 
komplikovanejší. Zmenšovanie akéhokoľvek funkčného 
mechanizmu je totiž limitované veľkosťou jeho častí, ktoré 
musia byť vytvorené z nejakého materiálu a zákonite nemô-
žu byť tieto prvky menšie než hŕstka atómov, ktoré svojou 
prítomnosťou nejaký materiál a prvok vôbec zhmotnia.

Návrh nového menšieho výrobného procesu teda von-
koncom nepozostáva z nejakého jednoduchého „ubratia“ 
materiálu v každej súčiastke/prvku, ale hlavne z alternácie 
celkového konceptu a konštrukcie, ktorá bude pri daných 
rozmeroch stále fungovať. Typickým problémom je, že pri 
menších objemoch sa jednotlivé materiály začnú správať 
inak a nemusia už svoj účel plniť tak, ako predtým. Je preto 
výskumom nutné hľadať také, ktoré ich môžu nahradiť 
alebo celú konštrukciu fungovania tranzistora výrazne 
architektonicky upraviť. Jednoduchou ilustráciou tohto 
problému je teplá zimná bunda, ktorá sa vám zdá príliš 
hrubá, a tak z nej polovicu izolačného materiálu odoberiete. 
Bunda sa vám následne už síce dobre zmestí do preplnenej 
skrine, avšak vonku na mraze rýchlo zistíte, že už nemá 

totožné vlastnosti a neizoluje vás tak ako predtým. Podobné 
je to aj s tranzistormi a ich hradlami a izolačnými vrstvami. 
Ak tranzistor zmenšíme napr. z 16 nanometrov na 10 nm, 
čím sa izolačná vrstva medzi jeho hradlom a elektródami 
stenčí napríklad z 5 nanometrov na 2 nanometre, pôvodný 
materiál už nemusí zvládať plniť svoj izolačný účel a je nut-
né ho nahradiť iným, lepším, ktorý to pri daných hrúbkach 
zvládne. Avšak problémom je, že takýto materiál ešte vôbec 
nemusíme vedieť vyrobiť alebo aplikovať, alebo ešte horšie 
– taký materiál ani vôbec nemusí existovať. 

Riešením obvykle je, že výrazne modifikujeme konštruk-
ciu tranzistora tak, aby si daný prvok zachoval dostatočnú 
veľkosť napríklad tým, že sa výrazne natiahne do výšky, čo 
na cenný plošný rozmer waferu nemá vplyv. Takéto kroky sú 
však mimoriadne technologicky náročné a prielomy v týchto 
smeroch, ktoré sa udiali v tejto dekáde, boli nesmierne 
zaujímavé. Všetko má však svoj limit a jedného dňa skrátka 
zmenšovanie konkrétneho typu konštrukcie tranzistora 
nie je možné a skončí. Alternatívou je, že pokračovanie 
zmenšovania je síce možné, ale je z hľadiska času výskumu 
veľmi pomalé a problémové. V oboch týchto prípadoch sa 
dostávame k novším alternatívnym technológiám, ktoré 
sa dostanú razom na výslnie, pretože tie môžu vďaka inej 
konštrukcii a inému princípu fungovania v zmenšovaní po-
tenciálne pokračovať a príslovečne tak prebrať štafetu.

V tejto súvislosti bude pre mnohých ľudí prekvapením, že 
mnohé tieto „objavujúce“ sa nové technológie poznáme celé 
roky či rovno dekády, pričom v niektorých prípadoch nejde len 
o laboratórny výskum, ale rovno aj o úspešnú sériovú výrobu 
čipov, ktoré sú na trhu. Dôvodom, prečo tieto alternatívne 
konštrukcie ešte nenahradili súčasné DRAM či NAND flash 
riešenia je, že sú fakticky o niekoľko generácií pozadu. Ich 
tranzistory či iné prvky tvoriace pamäťové bunky sú väčšie 
a menej hustejšie, sú pomalšie a ich výroba je drahšia. 
Súčasným technológiám prvého sledu preto nemôžu priamo 
konkurovať. Asi ťažko by ste dali prednosť pamäťovému čipu, 
ktorý je pomalší, má menšiu kapacitu a je drahší.

Keďže ich zlepšovanie pokračuje v rovnakom čase, ako 
vývoj technológií hlavného sledu, medzera medzi pokro-
kovosťou ich výrobného procesu sa vlastne nezmenšuje. 
Pripomína to situáciu dvoch súrodencov, z ktorých je jeden 
o dva či tri roky mladší a snaží sa toho staršieho vekom „do-
behnúť“. MRAM či iná technológia s novými nodmi výrobné-
ho procesu naozaj prináša stále lepšie a menšie tranzis-
tory, ale keďže technológie hlavného sledu robia to isté 
a sú o „dva či tri kroky“ napred, medzera zostane rovnaká 
a MRAM zostáva mimo záujmu a ekonomickej výhodnosti.

Lenže situácia sa začne meniť v momente, ako tech-
nológie prvého sledu narazia na svoju hranicu a ich vývoj 
a ďalšie zmenšovanie ich konštrukcií sa už viac nepodarí. 
Ak alternatívna technológia podobné obmedzenia nemá 
a pokračuje v škálovaní a pokroku, odstup sa vynuluje 
a nová technológia preberie žezlo ekonomickej výhodnos-
ti. Nezáleží pritom na tom, že výroba tranzistorov novým 
spôsobom je napríklad o 50 % či o 100 % drahšia. Ako sme 
videli na príklade vyššie, stačí aby prišiel ďalší nod alebo 
nody výrobného procesu a rozdiel v cene zmizne. Ak naprí-
klad jedného dňa dostaneme na jeden wafer 4× alebo 8× 
a viac tranzistorov MRAM, ako DRAM, tak už je irelevantné, 
že wafery MRAM sú napríklad 2× drahšie. Z hľadiska ceny za 
kapacitu čipov totiž budú lacnejšie.

To je dôvod, prečo dnes všetci významní výrobcovia polovo-
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dičových pamätí neprestajne investujú nemalé peniaze do 
vývoja MRAM, ReRAM a ďalších riešení, a to už desiatky rokov.

Ako bude vyzerať koniec škálovania DRAM?
Dynamická pamäť s priamym prístupom, skrátene DRAM 
(Dynamic random-access memory), slúži v rámci počítačov 
ako operačná pamäť už od 70. rokov minulého storočia. Od 
prvého komerčného DRAM čipu Intel 1103, s 1024 tranzis-
tormi (128 bajtov) sme sa dnes posunuli k čipom s viac ako 
16 miliardami tranzistorov (16 Gb/4 GB), ktoré osadzuje-
me samostatne alebo vo viacerých kusoch na pamäťové 
moduly či do SOC puzdier. Fyzický tvar konštrukcie prvkov 
sa pravdaže menil. Počas vývoja, v ktorom sa úvodný 8000 
nm výrobný proces dopracoval až na súčasné 15 až 19 nm 
nody došlo k mnohým architektonickým zmenám a vylepše-
niam, pričom dnes používame štvrtú generáciu synchrónnej 
varianty s dvojitým pumpovaním (DDR4 SDRAM).

Samotný základný princíp práce a konštrukcie DRAM však 
zostal zachovaný. Každú pamäťovú bunku tvorí jeden tran-
zistor a jeden kondenzátor. Tranzistor je napojený na adresnú 
linku/vodič (tzv. word line) a funguje ako prepínač, obsluhujúci 
kondenzátor. Kondenzátor uchováva svojím nabitím alebo 
nenabitím binárnu hodnotu 1 alebo 0, pričom spoločne s tran-
zistorom je napojený na dátový vodič/linku (bit line), ktorý 
umožňuje vykonávať zmenu a meranie napätia (zápis/čítanie). 

Relatívne veľká jednoduchosť tejto schémy sa podieľala 
na tom, že zmenšovanie pamäťovej bunky DRAM šlo v pr-
vých dekádach (až zhruba do 100 nm nodu) mimoriadne 
dobre, konštruovaním stále menšieho tranzistora a kon-
denzátora z dobre sa správajúcich materiálov, ako je oxid 
kremičitý a nitrid kremičitý. Relatívne spanilá jazda sa však 
po troch dekádach skončila s nástupom 21. storočia, kedy 
ďalšie škálovanie začalo byť čoraz väčšou výzvou.

Na schematickom obrázku si môžete pozrieť, že tranzis-
tor vyzerá koncepčne tak trochu ako domček. Na jeho bo-
koch sú elektródy (source a drain), pričom tok elektrického 
prúdu medzi nimi, a teda zapínanie a vypínanie tranzistora, 
kontrolujeme elektrickým poľom aplikovaným na hradlo 
(odizolovaná strieška domčeka). Tento koncept je celkom 
totožný s tranzistormi logických výpočtových obvodov (CPU, 
GPU), avšak keďže tranzistor použitý v DRAM má trochu iné 
požiadavky na prácu, vývojová alternácia tejto konštrukcie 

šla trochu iným smerom. Najvýznamnejšou odlišnosťou 
DRAM tranzistora je nutnosť veľkého rozdielu napätia medzi 
vypnutým a zapnutým stavom. To potrebuje na to, aby za-
bránil stratám náboja vo svojom sesterskom kondenzátore 
a zároveň preto, aby bolo možné do kondenzátora náboj 
(dáta) veľmi rýchlo vložiť (cca 10 nanosekúnd). Táto pamä-
ťová problematika pravdaže v rámci CPU/GPU neexistuje. 

Na začiatku 21. storočia sme sa s podbehnutím 100 nm 
výrobného procesu začali čoraz viac stretávať s tým, že 
zmenšujúci sa tranzistor mal čoraz väčšie problémy zabrá-
niť neželeným únikom prúdu. Elektródy (po stranách) začali 
byť príliš blízko, kanál (stred domčeka) začal byť príliš úzky 
a elektróda hradla (strieška) už nedokázala na takom ma-
lom priestore efektívne ovládať tok prúdu pod ňou. To viedlo 
k prvej radikálnej zmene konštrukcie tranzistora smerom 
k viac trojrozmerným štruktúram, pričom spočiatku šlo 
o RCAT (Recess Chanell Array Transistors). V rámci nej sa 
dovtedy používaná „strecha“ v podobe hradla začala poná-
rať do kremíkového kanálu medzi elektródami (teda dov-
nútra „domčeka“). Vyriešil sa tak problém stále skracujúcej 
sa trasy prúdu medzi elektródami, ktorá viedla k únikom. Aj 
keď sa teda tranzistor ďalej zmenšoval (vodorovne zužoval), 
dĺžka kanálu sa zväčšila tým, že elektróny musia „ponorenú 
strechu“ vertikálne obchádzať. To môžete vidieť nielen na 
schematickom obrázku, ale aj na fotografiách z elektróno-
vého mikroskopu. S potrebou ďalšieho zmenšovania sa táto 
konštrukcia ďalej menila, čo viedlo k sférickému (S-RCAT) 
a účkovému (U-RCAT) obaleniu hradla. S nástupom 40 nm 
a menších výrobným procesov v tejto dekáde prešli vývojári 
k ešte náročnejším sedlovým/rebrovým štruktúram.

Pokiaľ ste v minulosti čítali náš článok „Dobrodružná 
cesta vývojárov k 5 nanometrom“, ktorý sa venoval vývoju 
výrobných procesov logiky (CPU a GPU), oprávnene vám 
táto konštrukcia pripomenie Fin-FET riešenie rebrovaných 
hradiel. Tie sa začali používať pri týchto tranzistoroch pri 22 
nm výrobnom procese v roku 2012. Podobne ako pri tran-
zistoroch procesorov, aj v prípade DRAM je veľmi pravdepo-
dobné, že na prelomenie hranice 5 nm v nasledujúcich ro-
koch budeme musieť použiť na výrobu mimoriadne náročnú 
GAAFET štruktúru (Gate-all-around FET). Tá je označovaná 
aj pojmom „nanovláknové tranzistory“, pretože kanál medzi 
elektródami má už podobu len malého vlákna a hradlo je 

AKO SA TRANZISTOR DRAM S NOVÝM VÝROBNÝM PROCESOM ZMENŠOVAL, PLOCHÉ HRADLO MALO STÁLE VÄČŠÍ PROB-
LÉM KANÁL OVLÁDAŤ. NAJPRV SME TO VYRIEŠILI PRECHODOM NA RCAT KONŠTRUKCIU S PONORENÝM HRADLOM, KDE 
ELEKTRÓNOM PRIBUDLA VERTIKÁLNA CESTA A NESKÔR PRECHODOM NA DNEŠNÝ S-FINFET, PRI KTOROM JE MALIČKÝ 
KANÁL MOŽNÉ OVLÁDAŤ VĎAKA TOMU, ŽE HO HRADLO OBKROČÍ TAK AKO SEDLO. NA SNÍMKE Z ELEKTRÓNOVÉHO MIK-
ROSKOPU MÔŽETE VIDIEŤ (VPRAVO DOLE), AKO KANÁL V PODOBE REBRA PRECHÁDZA VNÚTROM SEDLOVÉHO HRADLA.
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okolo neho kompletne omotané, čo mu umožňuje takýto 
malý a úzky priestor ovládať. Tranzistory tak spoločne s na-
pojenými kondenzátormi začnú pripomínať piliere.

Lenže DRAM nie je len tranzistor. Problémom sa behom 
nasledujúcej dekády stane jej kondenzátor, ktorý je takisto  
súčasťou každej bunky. Konečnou hranicou je, že DRAM, 
operujúca v rámci svojej práce s elektrickým nábojom, 
vyžaduje na svoju funkčnosť nejakú použiteľnú elektrickú 
kapacitu bunky, aby bolo možné úspešne detegovať zmeny 
napätia. Hranica je zhruba na úrovni 10 femtofaradov 
a akonáhle sa konštrukcia zmenší natoľko, že množstvo po-
užitého materiálu v kondenzátore už z fyzikálneho hľadiska 
nebude schopné takúto hodnotu dosiahnuť, pôjde o tech-
nologický koniec celého konceptu.

Vývojári DRAM s týmto problémom zatiaľ bojujú tak, 
že materiál kondenzátora pri horizontálnom zmenšovaní 
čoraz viac naťahujú do výšky. V súčasných a v roku 2020/21 
nasadzovaných výrobných procesoch DRAM (18 / 12 nm) sa 
blížime k tomu, že pomer výšky kondenzátora k jeho šírke 
je už takmer stonásobný. Ako je vidieť na schematickom ob-
rázku, už nie je príliš možné tento koncept viac naťahovať, 
pretože sme sa dostali na hranicu štrukturálnej stability 
a takisto toho, ako tenký materiál dokáže udržať náboj 
bez nežiaducich únikov. Máme tu ešte k dispozícii jeden 
známy krok, ktorým je použitie tzv. „high-k“ dielektrík, teda 
pokročilých materiálov s vysokými dielektrickými konštan-
tami, ktoré sme už vyvinuli pre použitie v rôznych typoch 
tranzistorov (pre CPU). Začneme ho používať pri menej ako 
10 nm DRAM procesoch (2022/25). Po jeho vyčerpaní už 
je však ďalšia potenciálna cesta vpred značne zahmlená, 
pretože ani s high-k dielektrickými materiálmi nemožno 
túto pilierovú konštrukciu stenčiť na výrazne menej ako 5 
nm. Vtedy skrátka prestane fungovať (nemýľte si túto 5 nm 
šírku s 5 nm výrobným procesom, ten je možné dosiahnuť 
tým, že sa zmenšia iné časti konštrukcie na úkor iných). 

Nevyhnutnú smrť DRAM z dôvodu skončenia zmenšovania 
kondenzátora niektorí vývojári navrhujú riešiť jeho odstráne-
ním, čo je známe pod menami ako 1T-DRAM alebo „bezkon-
denzátorová DRAM“. Jeho úlohu preberá v tejto architektúre 
samotný tranzistor, ktorý sa doplňuje o plávajúce hradlo 
schopné držať náboj, čo je vlastne podobné tranzistoru NAND 
flash. Či sa to niekedy podarí realizovať v daných rozmeroch 
a potrebných rýchlostiach je však veľkou otázkou, pretože 
NAND flash tranzistory narazili na hranicu zmenšovania pri 
15 nm node a ďalej sa skrátka už nepohli. Sú pri tom z hľa-
diska rýchlosti spínania oveľa pomalšie, a teda jednoduchšie, 
ako tranzistory ktoré by potrebovala 1T-DRAM. 

Z týchto a ďalších dôvodov sa preto mnoho analytikov 
a takisto vývojárov nazdáva, že koniec škálovania DRAM na-

stane niekedy na konci nadchádzajúcej dekády. Je pravdaže 
možné, že to tak nebude a škálovanie DRAM sa podarí ťahať 
ďalej. Dnes ale nemôžeme s istotou tvrdiť, že sa nám prelo-
mové riešenia nastávajúcich problémov určite podarí nájsť. 
Historicky to bola síce pravda, avšak keďže každý ďalší krok 
je výrazne náročnejší, než ten predošlý, úspechy z minu-
losti nič neznamenajú. Musíme rátať aj s možnosťou, že sa 
riešenia neobjavia. A práve preto poškuľujeme po MRAM.

Čo je to MRAM a ako funguje
MRAM, teda Magnetická RAM, je spintronická polovodičová 
pamäť, ktorú preskúmavame a aktívne vyvíjame od 90. 
rokov minulého storočia. Jej hlavnou odlišnosťou od DRAM 
a NAND Flash je, že na udržanie a meranie dátovej hodnoty 
nepoužíva elektrický náboj, ale elektrónový spin. 

Spin si je možné veľmi zjednodušene predstaviť ako smer, 
ktorým sa elektrón otáča okolo vlastnej osi. V realite ide 
o vnútorný moment hybnosti inak v základe bodovej častice, 
ktorého veľkosť je trvalá a nemenná. Jeho „smer“ sa však 
v základe môže vzhľadom na pozorovateľa meniť. Pred-
stavte si to ako nástenné ručičkové hodiny, ktoré sú zo skla. 
Pri pohľade spredu idú ručičky jedným smerom, ale ak sa 
pozriete na ne zozadu, smer pohybu ručičiek bude pre vás 
opačný, aj keď z hľadiska hodín sa pravdaže nič nezmenilo. 
Podobne je to aj so spinom elektrónu. Ak sa „točí“ zľava do-
prava (z pohľadu severu proti smeru hodinových ručičiek), 
horíme, že jeho sever je hore, tak ako v prípade Zeme. Ak 
jeho severnú stranu otočíme vzhľadom na nás dole, bude 
jeho rotácia opačná, i keď pravdaže nikdy nedošlo k tomu, 
že sa zastavila a elektrón sa začal točiť opačne. Zmenila sa 
len jej orientácia vzhľadom k nám či inému objektu. A tento 
efekt môžeme využiť a čisto elektricky ovládať.

Pamäťová bunka MRAM je zložená z tranzistora a mag-
neticko-tunelovacej spojky. Architektonicky sa teda podobá 
na DRAM a jeho tranzistor a kondenzátor. Kým u DRAM 
reprezentuje stav 1 alebo 0 elektrické nabitie konden-
zátora, v prípade MRAM reprezentujeme 1 a 0 tým, aký 
veľký elektrický odpor vytvára v obvode jeho magneticko 
tunelovacia spojka, skrátene MTJ (z anglického Magnetic 
Tunnel Junction). Na schematickom nákrese môžete vidieť, 
že MTJ sa skladá z dvoch nad sebou uložených prvkov, ktoré 
sú oddelené izolačnou vrstvou. Odlišujú sa tým, že dolný 
prvok má fixnú magnetickú polaritu a ten horný meniteľnú, 
pričom uskladnenie informácie je reprezentované prevráte-
ním spinu jeho elektrónov. 

Ak sú oba prvky magneticky nasmerované do totožného 
pólu, elektróny sa obvodom môžu kvantovo tunelovať cez izo-
lačnú vrstvu a nízky odpor v rámci obvodu bunky reprezentuje 
„otvorený“ stav. Ak je naopak spin elektrónov v hornom prvku 

1 GBITOVÝ MRAM 
ČIP OD FIRMY 
EVERSPIN, KTORÝ 
SA DOSTAL NA TRH 
V JÚNI TOHTO ROKU 

BUNKA STT-MRAM TVORENÁ TRANZISTOROM 
A MAGNETICKO TUNELOVACOU SPOJKOU 
(MTJ), V KTOREJ SA OTÁČA SPIN 
ELEKTRÓNOV (KLASICKÝ TRANZISTOR VĽAVO, 
FINFET VPRAVO)

PREHĽAD



32 DECEMBER 2019

a dolnom prvku rozdielny, tento nesúlad vytvorí merateľne 
vyšší elektrický odpor, čo môžeme evidovať ako „zavretie“.

Na schematickom nákrese si všimnite, ako je MRAM bunka 
zložená z tranzistora a MTJ prvku napojená v hornej časti na 
dátový vodič, vedúci pozdĺžne, a cez hradlo tranzistora na ad-
resný vodič, ktorý pretína bunku priečne (vytvára sa tak kríž 
a v rámci celého čipu mriežka). Ak na adresný vodič prive-
dieme malé napätie a bunka neuzavrie obvod kvôli vyššiemu 
odporu (MTJ nie je magneticky zarovnaný), čítame nulu. Ak 
sa naopak obvod zopne, znamená to, že MTJ prvok má malý 
odpor (je magneticky zarovnaný) a čítame tak jednotku.

Zápis funguje úmyselným privedením vysokého napätia na 
adresný aj dátový vodič, podobne ako v prípade DRAM, kde 
tento akt funguje ako vybitie či nabitie kondenzátora. Ak na 
vodiče privedieme dostatočne veľký elektrický prúd jedným 
smerom, spin elektrónov v hornej časti MTJ prvku sa s ním 
zarovná. Horný meniteľný element má teda rovnaký spin, ako 
nemenný spodný a zapísali sme hodnotu 1. Ak dostatočne 
veľký prúd privedieme na vodiče opačným smerom, spin 
elektrónov v hornej časti MTJ prvku sa s ním zarovná takisto, 
ale tentoraz bude so spodnou vrstvou už v nesúlade, odpor 
obvodu sa zväčší a bunka reprezentuje stav nula. 

Dôležité je, že táto zmena spinu, ktorá sa vykoná be-
hom pár nanosekúnd, je trvalá a elektróny takto zostanú 
nasmerované už navždy (alebo do ďalšej zmeny vyvolanej 
elektródami). Vďaka tomu je MRAM typ pamäte, ktorý si 
dáta uchováva bez potreby elektrického napájania. Naproti 
tomu DRAM elektrické napájanie pre udržanie dát potre-
buje, pretože jej mikroskopický kondenzátor dokáže udržať 
elektrický náboj len pár milisekúnd, takže DRAM musí 
každú svoju bunku opakovane spínať a kondenzátor nabíjať 
(1000× za sekundu).

Túto odlišnosť označujeme pojmom volatilná (dáta sa-
movoľne stráca) a nevolatilná pamäť (dáta dlhodobo drží). 
MRAM je teda nevolatilná pamäť, podobne ako NAND Flash, 
ktorá túto vlastnosť má vďaka nabíjateľnému plávajúcemu 
hradlu svojho tranzistora (čo značne redukuje jeho rýchlosť 
a životnosť). MRAM používa obyčajný tranzistor, ktorý navyše 
nepotrebuje mať také vysoké napäťové nároky ako tranzistor 
DRAM. Takže očakávame, že ho budeme môcť zmenšovať za 
hranicu toho, kde skončíme s DRAM konceptom. V podobnú 
vec dúfame aj v súvislosti s MTJ prvkom, u ktorého očakáva-
me lepšie zmenšovanie ako u kondenzátora.

Pri pohľade na výhody sa ponúka otázka, prečo MRAM 
nepoužívame namiesto DRAM už dnes. Odpoveďou je, že 

v súčasnosti je ekonomicky neakceptovateľná. Jej tranzistory 
sú o niekoľko generácií väčšie a jej výkon je mierne menší. 
Zároveň je výrazne drahšia na výrobu. Jedinou firmou, ktorá 
MRAM čipy dnes aj komerčne produkuje a predáva, je americká 
firma Everspin. Za určitých okolností totiž tieto neekonomic-
ké parametre môžete akceptovať, pretože udržanie dát bez 
potreby napájania je pravdaže značný rozdiel. V júni tohto 
roku Everspin predstavil svoje nové 1 Gbit čipy (128 MB) 
EMD4E001G vyrobené na 22 nm výrobnom procese (Global-
Foundries), ktoré môžete vidieť na fotografii. Na ilustráciu 
si môžeme vytvoriť porovnanie so súčasnými DDR4 SDRAM 
modulmi, i keď bude vskutku dosť kostrbaté a vzhľadom na 
objemy výroby neférové. Osadením dnes bežných šestnástich 
8 Gb DRAM čipov môžete dostať 16 GB modul s frekvenciou 
3000 MHz za cenu zhruba 70 eur. Osadením šestnástich 
MTT-MRAM by ste vytvorili 2 GB modul s frekvenciou 677 
MHz, teda modul výrazne pomalší a kapacitne značne menší, 
ale pritom za viac ako desaťnásobnú cenu.

Ako sme už ale vysvetlili, na likvidáciu tohto odstupu stačí, 
aby DRAM technológia narazila na limit škálovania na menšie 
výrobné procesy. Akonáhle na podobný limit MRAM nenarazí 
a bude v škálovaní na nižšie výrobné procesy pokračovať, 
zvyšovanie počtu tranzistorov prelomí paradox vyššej ceny 
a stane sa rýchlejšou, kapacitne väčšou aj lacnejšou. Práve 
preto množstvo firiem, ako napríklad Samsung, Intel, IBM, 
Hitachi či Toshiba, vykonáva vývoj MRAM už mnoho rokov.

Ako bude vyzerať koniec škálovania NAND flash 
NAND flash, ktorú používame v SSD „diskoch“ a takisto 
v rámci každej mobilnej elektroniky ako úložisko dát, je 
fantastický kus technológie, ktorý nám umožnil atakovať 
vysoké kapacity, o ktorých sa nám donedávna v rámci polo-
vodičových pamätí ani nesnívalo. Na rozdiel od DRAM tieto 
pamäťové bunky nepotrebujú kondenzátor, pretože náboj 
uchovávajú na plávajúcom hradle samotného tranzistora 
(alebo v ekvivalentnej nábojovej pasci), čo je v základe 
doplnková medzivrstva medzi hornou elektródou hradla 
a kanálom. Táto vrstva je odizolovaná, avšak pomocou 
kvantového tunelovania je ju možné nabiť, pričom tento 
náboj si uchová. Na rozdiel od podobne veľkého kondenzá-
tora (niekoľko nanometrov) nie na milisekundy, ale na celé 
roky. Navyše, vďaka pokrokom vo vývoji je možné používať 
a merať viac veľkostí nabitia a tie najnovšie typy NAND tak 
uchovávajú 4 bity namiesto 1. Jedna takáto bunka je teda 
schopná zastať prácu štyroch obyčajných binárnych. Keď 

POSTUPNÉ ZVYŠOVANIE VÝŠKY 
KONDENZÁTORA, KTORÝ BUDU-
JEME NAD  ALEBO POD TRAN-
ZISTORMI. JEDINOU CESTOU 
ZACHOVANIA JEHO FUNKČNOSTI 
PRI STÁLE ZMENŠUJÚCOM SA 
HORIZONTÁLNOM ROZMERE 
BOLO JEHO NAŤAHOVANIE DO 
VÝŠKY A DNES SA BLÍŽI POMERU 
STRÁN 100 : 1. 
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k tomu prirátame fakt, že pamäťovú bunku NAND tvorí 
vlastne len tranzistor ako taký, jeho zmenšovanie prinášalo 
v minulosti rýchle nárasty kapacity.

Daňou za toto všetko je, že tranzistory NAND flash majú 
výrazne nižšiu rýchlosť spínania a takisto zložitejšiu výrobu 
ako tie ktoré sú v DRAM. Navyše, ich spôsob zapojenia 
a sériovej práce robí zápis dát výrazne pomalší ako čítanie 
(tento dôvod má pravdaže technologické opodstatnenie, 
ktoré tejto technológii vôbec dovolilo existovať a presa-
diť sa). Výsledkom je, že NAND flash dosahuje pri bežnej 
nesekvenčnej prevádzke rýchlostí niekoľkých stoviek MB/s, 
s prístupovými dobami na úrovni stoviek mikrosekúnd 
(stovky tisícov nanosekúnd), zatiaľ čo DRAM je schopná 
pumpovať desiatky GB/s pričom je jej jedno či ich číta alebo 
zapisuje, alebo na ktorých miestach to robí (prístupové 
doby na úrovni desiatok nanosekúnd). A keď je síce NAND 
flash v porovnaní s DRAM úplný slimák, tak jej rýchlosti sú 
mnohonásobne vyššie, ako dnes dosahujú mechanické úlo-
žiská v podobe HDD. Keďže ich kapacitami začali úspešne 
atakovať, v segmentoch kde dosiahli dostatočnú dátovú 
hustotu ich úplne nahradili.

Rozmerové škálovanie tranzistorov NAND flash skončilo 
v rokoch 2015 a 2016 na 16/14 nm výrobných procesoch. 
Z dôvodu masívnych problémov s konštrukciou tranzistorov 
s plávajúcim hradlom pri menších rozmeroch sa už menšie 
výrobné procesy nepodarilo vyvinúť (FinFET a GAFFET 
konštrukcie tu nedávajú zmysel). Vývojári dané hrozby videli 
pravdaže už pár rokov dopredu a svoje úsilie sústredili na 
masívne náročný a odvážny krok, ktorým je budovanie ver-
tikálnych konštrukcií (na 19 nm výrobnom procese). Ten sa 
úspešne podaril a zvyšovanie dátovej hustoty, a teda kapacity 
čipov sa darí ďalej posúvať výrobou stále vyšších a vyšších 
tranzistorových „mrakodrapov“. Tento proces je nesmierne 
náročný a má mnoho úskalí. Nejde totiž o žiadne vrstvenie 
tranzistorov na seba, ako keď staviame hrad z kociek, ale 
o výrobu celého „hradu“ naraz v rámci jedného procesu. 
Dôvodom, kvôli ktorým koniec zmenšovania tranzistora 
NAND flash nastal, sme sa nedávno venovali v samostatnom 
podrobnom článku „Ako sa vyvíja SSD pre nadchádzajúcu 
dekádu“. V ňom sme sa zároveň pozreli detailne na to, ako 
dnes prebieha vývoj ich vertikálnych štruktúr a aké problémy 
dnes a v blízkej budúcnosti vývojári riešia.

V súvislosti s problematikou jeho náhrady preto kon-
štatujeme len výsledok, teda to, že budovanie vertikálnych 
konštrukcií (ktoré nahradilo proces zmenšovania) takisto 

nie je nekonečné. Takisto totiž ide o problém s exponenci-
álnym rastom zložitosti. Potrebné zvýšenie vrstiev pre nový 
výrobný proces totiž v počiatku nevyzerá hrozivo, pretože 
ide o zvýšenie z 1 na 2 a z 2 na 4, lenže náruč exponenciál-
neho rastu je neúprosná. Ak ste naraz horko-ťažko postavili 
šestnásť poschodí, pre budúci nod nestačí sedemnásť 
či osemnásť. Musí to byť 32 a následne 64 a potom 128. 
Vývojári síce zvolili medzikrokové tempo, ale situáciu to 
príliš nemení. Keď sme tieto pokročilé konštrukcie začali 
v roku 2014 vyrábať na úrovni 32 „poschodí“, oprávnene 
sme sa obávali, že dvojnásobok už nezvládneme (z dôvodu 
problémov šachiet, čomu sme sa venovali v už spomenu-
tom článku). Na konci roku 2015, respektíve začiatku roku 
2016, sme ale dokončili vývoj výrobného procesu pre 48 
vrstiev a v roku 2017 vďaka novým metódam aj 64 vrstvové 
riešenie. Nové metódy viazania a obrovské pokroky vo vývoji 
nám na prelome rokov 2018 a 2019 umožnili zhmotniť 
96-poschodové riešenia a dnes na prelome 2019/20 
zavádzame do výroby 128 poschodové. Čísla sú mierne 
variabilné (112-136), pretože všetky štyri firmy/konzorciá, 
ktoré vyvíjajú vrcholový proces výroby NAND, k nemu dospeli 
inak. Ich roadmapy pritom prorokujú nasadzovanie zhruba 
150/175 vrstiev v roku 2021 a 220/256 vrstiev v roku 2022. 
Tie sú vďaka pokroku, ku ktorému sme vo výrobe vertikál-
nych štruktúr dospeli, značne reálne, i keď oneskorenie 
pravdaže môže nastať. 

Vývojári v súčasnosti vidia mraky nad celým konceptom 
hlavne okolo 512 vrstiev, pretože masívna komplexnosť kon-
štrukcie a jej napojenie na vodiče nám doslova padá na hlavu. 
Dnes nie je vôbec jasné, ako by sa nám túto hranicu mohlo 
podariť prekonať (nehovoriac už o nasledujúcich cca 768 
a 1024 vrstvách). Dostávame sa tak k tomu, že schodnosť 
tohto progresu môže skončiť už zhruba v polovici nadchá-
dzajúcej dekády, teda okolo roku 2025. Samozrejme to nie je 
žiadna istota a možno sa nám naozaj podarí objaviť výrobné 
postupy, ktoré budú môcť realizovať vertikálne štruktúry 
s niekoľkými tisíckami tranzistorov. Tým by sme NAND flash 
posunuli až do tretej dekády tohto storočia, čím by zrejme 
zostal na výslní dlhšie ako DRAM. Nuž, lenže stať sa to aj 
nemusí a bude musieť odovzdať štafetu inej technológii.

Výzva s menom ReRAM
Predošlý text vám naznačil prakticky neodvratnú vlastnosť, 
ktorú potenciálna náhrada NAND flash musí mať. Vďaka 
tomu, že jeho tranzistor tvorí celú bunku, zvládli sme ho 

BOČNÝ POHĽAD NA ZÁSTUP MRAM BUNIEK OD INTELU. 
ELEKTRÓNOVÝM MIKROSKOPOM SA POZERÁME NA 
ELEKTRÓDY VYSTUPUJÚCE Z FINFET TRANZISTOROV (ZÁKRYT 
V DOLNEJ ČASTI), KTORÉ SMERUJÚ DO WORD LINE, PRIČOM 
V STREDE ELEKTRÓD JE DOBRE VIDIEŤ MTJ PRVOK

RERAM BUNKU JE S IDEÁLNYM MATERIÁLOM 
MOŽNÉ PREVÁDZKOVAŤ AJ SAMOTNÚ. V PRAXI 

SI ALE PRI JEJ OVLÁDANÍ POMÁHAME TRAN-
ZISTOROM, TAKŽE BUNKA PRIPOMÍNA MRAM. 
REÁLNU KONŠTRUKCIU VIDIEŤ VPRAVO DOLE 

S TRANZISTORMI NA DNE A „HAMBURGEROVÝM“ 
RERAM PRVKOM NA ELEKTRÓDACH. VĽAVO HORE 

VIDIEŤ V MATERIÁLI NA POVEL PRESKUPENÉ 
MOLEKULY KYSLÍKA, KTORÉ VYTVÁRAJÚ CESTU 

SO ZNÍŽENÝM ODPOROM

PREHĽAD
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začať vyrábať v čoraz vyššom viacnásobnom zvislom 
reťazci. Definitívne to tak vyradilo akúkoľvek konkurenciu, 
ktorá takejto výroby nebude schopná.

Aj keď NAND flash tranzistor zostal zamrznutý na zhruba 
19 nm výrobnom procese a už ho nie je možné bezpečne 
zmenšovať, jeho možnosť opakovania vo zvislom reťazci 
ťahala Moorov zákon neprestajne ďalej. Ak by sme chceli 
jeho škálovanie dobehnúť štandardným smerom, tak 
pamäťová technológia schopná len klasickej horizontálnej 
výroby by musela ísť do masívne vzdialených nodov. Prak-
ticky už prvé 32/48 vertikálne zväzky 19 nm nodu NAND 
flash tranzistorov vytvoria dátovú hustotu na úrovni 3 či 2 
nm výrobného procesu. Dnešné 128-poschodové štruk-
túry a budúce 256-poschodové NAND sú tak z hľadiska 
množstva tranzistorov na plochu už ekvivalente hlboko 
pod klasickým 1 nm procesom. 

To je aj odpoveď na to, prečo náhradou NAND flash nemô-
že byť MRAM. Tá je síce omnoho rýchlejšia a takisto drží dáta 
bez potreby napájania, avšak z hľadiska dátovej hustoty 
zaostáva za DRAM, ktorú dnes bežne požívame v kapacitách 
4 až 32 GB. Dúfame pritom, že v momente ako sa vývoj 
DRAM spomalí, MRAM odstup preklenie. Idea, že by sa MRAM 
mala postaviť proti NAND flash technológii, ktorú už dnes 
používame v rámci 256 až 1 TB SSD, je nereálna. Odstup 
hustoty a ceny za GB je jednoducho príliš veľký. Náhradou, 
ktorá preberie vývojovú štafetu môže byť jedine technológia, 
ktorá bude škálovať na podobných objemoch a bude tieto 
kapacity môcť dosahovať krátko potom, ako NAND začne 
narážať na problémy s novými výrobnými procesmi. A práve 
preto dosť poškuľujeme po ReRAM.

O pamätiach ReRAM, teda rezistívnych RAM, sníva-
me už viac ako 50 rokov, odkedy sme ich princíp práce 
objavili. Častokrát sú považované za ultimátny princíp 
fungovania pamäte, nakoľko tento koncept je potenci-
álne možné hnať za limity hustoty a veľkosti NAND flash 
a rýchlosti DRAM (pravdaže nie nevyhnutne súčasne). 

Základná architektúra pamäťovej bunky ReRAM je 
prakticky najjednoduchšia, aká môže byť. Ide o izolačný 
materiál umiestnený medzi dvoma elektródami (viditeľný 
na schéme), ktorý plní rolu pamäťovej bunky. Princípom 
práce je, že poznáme mnoho materiálov, ktoré v reakcii 
na konkrétne napätie zvýšia alebo znížia svoj elektrický 
odpor, a to trvácne. Pamäťovú bunku teda môžeme na-
vrhnúť tak, že materiál medzi elektródami má slabý od-
por, čo bude reprezentovať hodnotu 0. Zapnutím elektród 
pritom tento odpor môžeme merať, a teda dáta aj čítať 
(nedeštruktívne). Ak budeme chcieť hodnotu prepísať 
na 1, privedením dostatočného veľkého jednorazového 
napätia zmeníme elektrický odpor daného materiálu 
a následne bude tento zmenený stav, ktorý takisto môže-
me tak ako predtým merať nedeštruktívne, reprezentovať 
jednotku. Pre tento princíp sa vžilo aj označenie memris-
tor, ktorý ste možno už počuli.

Keďže takýchto materiálov sme objavili už mnoho, 
pričom sa vždy správajú mierne inak, mohli by sme 
nájsť také, ktoré by uspokojivo fungovali aj v extrémne 
miniatúrnych rozmeroch (náhrada NAND), alebo by síce 
boli väčšie, ale zase by ich bolo možné prepínať extrémne 
rýchlo (náhrada DRAM).

Vývoj ReRAM sa však ukázal zložitejší, ako to ktokoľ-
vek predpokladal. Aj keď samotný princíp je v základe 
jednoduchý a priamočiary, zvládať ho opakovane a spo-

ľahlivo sa ukázalo z fyzikálneho hľadiska 
veľmi problematické. V súčasnosti vieme 
pamäte tohto typu komerčne vyrábať, ale 
sú ďaleko za hranicou toho, čo od nich 
v princípe očakávame. Nejde totiž ani tak 
o výrobu, pretože v mnohom je možné 
použiť zavedené polovodičové postupy, 
ale skôr o samotné správanie materiá-
lov. Jedným z najväčších problémov je, 
že aj keď každá bunka použije rovnaký 
materiál, skoro v každej sa správa mierne 
odlišne,  čo je spôsobené tým, ako sa jeho 
molekuly po zásahu prúdom náhodne 
mierne odlišne preskupia. Výsledkom je, 
že jednotlivé bunky majú trochu odlišné 
stavy odporov a takisto sú na ich prepis 
potrebné aj rozlične veľké napätia. Takáto 
variabilita na úrovni celého čipu a mi-
liárd buniek je pravdaže problematická 
a nežiaduca. 

Hľadanie a vývoj nových vhodných ma-
teriálov tak pokračuje vo veľkom tempe. 
Najviac preskúmavané sú tzv. binárne oxi-
dy, čo sú špecifické zmesi rôznych druhov 
kovu s kyslíkom, pretože majú relatívne 
jednoduché štruktúry a lacný proces vý-
roby, kompatibilný s riešeniami používa-
nými pri výrobe kremíkových polovodičov. 
Typicky ide napríklad o oxid titánu či oxid 
hafnia. Komplexnejšími zlúčeninami, ako 
je napríklad zlúčenina praseodymu, kalcia, 
mangánu a kyslíka, pripadne zlúčeniny 
kyslíka, stroncia a titánu, nám často 
poskytujú rôzne variácie a zlepšenie sprá-
vania. Z hľadiska čo najväčšieho možného 
škálovania do extrémne malých rozmerov 
s nádejou preskúmavame takisto grafén 
a obdobné materiály schopné „2D atomárnych“ štruktúr, 
ako nitrid boritý a perovskit.

Mechanizmus prepínania, respektíve zmeny rezistencie 
materiálov takisto nie je celkom vyriešený a hľadajú sa cesty, 
ako ho aplikovať čo najlepšie. Existujú rôzne metódy ako 
zmenu rezistencie vyvolávať, pričom majú svoje silné strán-
ky aj slabiny. Rozlične použité metódy zároveň ovplyvňujú 
rýchlosti a potrebný rozmer konštrukcie, čo ovplyvňuje to, 
aké má výsledný ReRAM vlastnosti. 

Tieto problémy a ťažkosti znamenajú, že ReRAM dnes 
nie je pripravený na prechod do prvej ligy, avšak vývojom sa 
stav tejto technológie v posledných rokoch značne rýchlo 
mení. V súčasnosti vidíme, že nádejnejší a úspešnejší je 
vývoj tých typov, ktoré sú o niečo rýchlejšie ako NAND flash 
a potenciálne ho môžu v škálovaní do vysokých hustôt 
dobehnúť. To nám pravdaže nezabraňuje paralelne vyvíjať 
aj menej hustejšie a výrazne rýchlejšie varianty (atak na 
DRAM). Tie sú ale zrejme časovo o dosť vzdialenejšie. 
V súvislosti s nadchádzajúcou dekádou preto ReRAM 
považujeme skôr za perspektívnu náhradu NAND flash. 
V posledných rokoch sa teší táto technológia akcelerova-
nému vývoju vo firmách ako Fujitsu, Samsung, Panasonic, 
Micron, HP či Sony. Zostáva nám ju len s napätím sledovať.

Uvidíme teda, čo nám nadchádzajúca dekáda prinesie 
a či na jej konci naozaj vzídu noví pamäťoví králi.

POHĽAD MIKROSKOPOM 
NA ZVISLÉ MRAKODRAPY 
72 TRANZISTOROV NAND 
FLASH V RÁMCI VÝROB-
NÉHO PROCESU FIRMY 
SK HYNIX
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Ako na efektívny biznis 
s Microsoft Offi ce 365?

Zriadiť si šikovne celú IT 
výbavu vo fi rme nemusí stáť 
veľa prostriedkov a ani úsilia. 
Samotné hardvérové vyba-
venie už máte a k úspechu 
potrebujete vhodné softvéro-
vé riešenie, ktoré zaistí spo-
ľahlivú mailovú komunikáciu, 
možnosť tvorby dokumentov, 
ich zabezpečenú úschovu, 
prípadne nástroje na sku-
pinovú spoluprácu. Presne 
o tom budeme hovoriť.

Nie je jedno, od koho si kúpite 
licencie
Licenciu na Microsoft Offi  ce 365 si, priro-
dzene, môžete kúpiť od viacerých predajcov 
na našom trhu, ale mali by ste vyberať 
naozaj svedomito. Niekde len dostanete 
licenčné číslo a tým to celé končí. 

Ak si objednáte licenciu na Offi  ce 365 cez 
Telekom, môžete získať viac. Špecialisti tejto 
fi rmy vám totiž môžu pomôcť aj pri procese 
samotnej implementácie tohto riešenia. Je 
to platená služba, ale oplatí sa.  Nákupom 
licencií sa tu teda vzťah nekončí, ale naopak, 
práve začína. 

Čo je to Microsoft Offi  ce 365?
Všetko spomenuté zaistí Microsoft Offi  ce 365. 
Je to neustále aktualizované riešenie, ktoré 
sa predáva vo forme časovej licencie, napr. vo 
forme mesačnej alebo ročnej platby. Celý balík 
obsahuje viacero aplikácií, pričom existuje via-
cero možností. Najčastejšie je to licencia, ktorá 
obsahuje Word na tvorbu dokumentov, Excel na 
tabuľky, PowerPoint na prezentácie a Outlook 
na maily či plánovanie stretnutí. Môžete využiť 
aj ďalšie možnosti . Offi  ce 365 pritom v sebe 
spája kancelárske aplikácie s modernými clo-
udovými službami (e-mail, zdieľané kalendáre, 
online mítingy, čet, tímová spolupráca). Vďaka 
jednému balíku tak zjednodušíte prácu za-
mestnancov a umožníte im byť produktívnymi 
všade, kde sa nachádzajú.

V porovnaní s krabicovou verziou Offi  ce je 
u Offi  ce 365 veľká výhoda v tom, že časová 
licencia je výrazne lacnejšia a máte garanciu 
vždy najnovšej verzie. Všetko sa aktualizuje on-
-line práve vtedy, keď sa aktualizácia objaví. Nič 
pritom nemusíte riešiť, len aktualizáciu povoliť. 

Ďalšou výhodou je cloudový priestor s kapa-
citou až 1 TB. OneNote je extra zabezpečený 
priestor s bezpečnosťou vyššou, ako keby ste 
mali dáta uložené na diskoch u seba. Hovoria 
o tom viaceré analýzy, Microsoft má pritom 
možnosti na sledovanie útokov po celom svete 
a má na to aj dostatok zdrojov. 

Podpora počas celého procesu
Na úvod prebieha konzultácia vo forme 
stretnutia, na ktorom sa zistí, čo vlastne 
aktuálne používate. Tiež sa tu pomenujú 
potreby a zistia sa tie body, kde procesy vo 
vašej fi rme môžu mať úzke hrdlo. Často sa 
už pri tomto stretnutí objaví potenciál na 
radikálne zlepšenia, ktorých vplyv ihneď po-
cítite. Nasadenie celého systému je navyše 
s minimálnym obmedzením prevádzky.
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Čo získate s Microsoftom 
Offi ce 365?

Príklady zefektívnenia
Príkladom môže byť fi rma, kde nie všetky 
dokumenty sú uložené prehľadne tak, aby sa 
v nich dali rýchlo vyhľadať informácie. To je pri-
tom úplne bežná prax a vyskytuje sa u väčšiny 
spoločností nielen na Slovensku a fi rmy takto 
prichádzajú o peniaze. 

Často sa na tomto stretnutí zistí, že na prácu 
na skupinových dokumentoch bude výhodné 
použiť aj Sharepoint od Microsoftu a zabezpečiť 
zároveň efektívnu knižnicu dokumentov. Iný 
príklad je fi rma, ktorá prevádzkuje call centrum 
a Telekom pomocou riešenia v Offi  ce 365 pri-
praví konkrétny návrh riešenia na zefektívnenie 
práce zamestnancov, jednoduchšie zdieľanie in-
formácií a optimálne rozdelenie pracovných síl. 

Pritom špecialisti Telekomu defi nujú celý 
rozsah vašich požiadaviek, dohodnú spôsob 
nasadenia balíka a vypracujú celý rozsah 
projektu. 

Optimálny mailový server
Offi  ce 365 je ideálne riešenie aj v prípade, že 
potrebuje zmodernizovať riešenie e-mailov 
a nemáte na to fi nančné alebo pracovné zdro-
je. Nákupom licencií Offi  ce 365 získate totiž 
manažovaný e-mail, o ktorý sa nemusíte sami 
starať. Máte pritom istotu bezpečia a vysokej 
funkčnosti, každá mailová schránka môže mať 
kapacitu až do 50 GB. 

Podstatné pritom je, že okrem licencie 
vám vie Telekom ponúknuť aj služby presunu 
starších mailových schránok na nové. Ak ste 
doteraz používali napr. Gmail, alebo starší 
Exchange server od Microsoftu, do vašich 
nových schránok sa dostane celá vaša história, 
ku ktorej sa môžete kedykoľvek vrátiť. Rovnako 
sa sem presunú aj kompletné politiky na 
spracovanie došlých mailov. Zmenu v sprá-
vaní a ovládaní takmer nepocítite až na to, že 
všetko beží v modernom prostredí a s vyššou 
mierou bezpečnosti a pohodlia. Tieto služby 
pritom môžu využiť aj menšie fi rmy. 

Skupinová spolupráca
Pri konzultácii so špecialistami možno prídete 
na to, že vám ďalšie zisky môže priniesť mo-
derné riešenie na spoluprácu akým je Microsoft 
Teams. Aj toto vám Telekom pomôže nasadiť, 
rovnako aj optimálne nastaviť a vyškoliť za-
mestnancov na efektívne používanie. A opäť sa 
z vášho pôvodného riešenia premigrujú použí-
vatelia, všetky údaje, nastavenia, a to vrátane 
špeciálne dohodnutých funkcionalít. Súčasťou 
dohodnutých činností môže byť aj zaškolenie 
administrátora alebo koncových používateľov, 
presne podľa toho, čo budete požadovať. 

Samozrejme, po samotnom spustení Tele-
kom vám poskytne aj ďalšiu technickú podporu. 
Ak vás spôsob nákupu licencií na Offi  ce 365 od 
Telekomu zaujal, stačí len kontaktovať Slovak 
Telekom alebo svojho obchodného zástupcu. 

Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Access 
a ďalšie 

Vždy využívate 
najnovšiu verziu

Na rozdiel od drah-
šieho jednorazového 
nákupu môžete za 
licencie za Office 365 
platiť na mesačnej 
báze (teda operatív-
ne náklady namiesto 
kapitálových) a počet 
licencií môžete meniť 
podľa potreby

Potrebné kancelárske 
aplikácie

Veľkosť e-mailovej 
schránky až 50 GB na 
jedného používateľa

Jednoduchý prístup 
k elektronickej pošte 
odkiaľkoľvek (cez 
notebook alebo mobil)

Garantovaná 
dostupnosť služby až 
99,9 %

Antispamové riešenie 
už v cene

Nepotrebujete iný 
e-mailový server

E-mail pomocou 
Exchange Online

Komunikácia 
s kolegami 
z kancelárie alebo 
na cestách pomocou 
četu, konferencií alebo 
online mítingov

Tímové stránky na 
lepšiu spoluprácu 
a výmenu nápadov

Centrum tímovej 
spolupráce Teams

Intranetové stránky 
alebo knižnice 
dokumentov

Rýchle vyhľadávanie 
vo všetkých fi remných 
úložiskách a súboroch

Zlepšenie 
interných procesov 
zautomatizovaním 
pracovných postupov

Firemný intranet
na SharePoint Online

Úložisko s kapacitou 
až 1 TB

Bezpečné zdieľanie 
súborov v rámci fi rmy 
aj mimo nej, bez 
odosielania veľkých 
príloh

Prístup k súborom 
odkiaľkoľvek cez PC 
alebo mobil

Zálohovanie 
dôležitých súborov, 
chráni proti strate 
pri poškodení či 
odcudzení zariadenia

Zdieľanie 
a zálohovanie 
dokumentov
v službe OneDrive
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Keď som bol malý chlapec, tak Vianoce pre mňa vždy 
znamenali len prázdniny a samozrejme ako každé dieťa, 
videl som videl kopu darčekov pod stromčekom a tešil 

som sa hlavne na tie pre mňa. Navštevovali sme starých 
rodičov a hlavná časť bola pre mňa práve tá o darčekoch. Mal 
som kopec voľného času na hranie a spoznávanie sveta, a 
preto čas ako nejaká veličina pre mňa mnoho neznamenal.

Ako som však rástol, tak sa môj názor, o čom sú Vianoce 
menil a tiež sa, prirodzene, menilo aj množstvo môjho voľné-
ho času. Ešte pár rokov dozadu som pracoval v hotelierstve v 
zahraničí. Práve počas sviatkov v práci som sa zamýšľal nad 
tým, čo pre mňa znamená pojem čas. Cítiť to najmä počas 
Vianoc, keď trávite tento čas v práci tisíce kilometrov od 
domova s núteným úsmevom a veľakrát len s cudzími ľuďmi. 
Veľmi ma to zmenilo a ako život plynie, tak si uvedomujem 
stále viac, že čas ako taký a doba strávená s blízkymi je to 
najvzácnejšie čo máme. Žijeme veľmi rýchlo. Naháňame sa v 
práci, naháňame sa po práci a dokonca pracujeme aj počas 
dovolenky, lebo nám horia termíny. Na cestách s množstvom 
áut, naháňame myšičkami a rýchlou jazdou sekundy aj za 
cenu ohrozenia života seba a iných. V obchodoch sú tlačeni-

Vianoce, čas a doba uponáhľaná

MICHAL ZÁTHURECKÝ   

ce o všelijaký tovar, pritom je ho nadbytok. Deti sa už nehrajú 
vonku, ale svoj čas trávia so smartfónom v ruke, či pred 
počítačom a samé. Mám pocit, že práve vďaka internetu a 
rozmachu emailu a sociálnych médií sme akosi zabudli vyu-
žívať dobu na trávenie pekných chvíľ osobne s nami blízkymi 
ľuďmi. Práve počas Vianoc mi téma času rezonuje najviac asi 
práve cez moje spomienky z minulosti. 

Pár rokov dozadu som sa rozhodol spomaliť a tráviť čo najviac 
času s blízkymi a rodinou. Tieto Vianoce nebudú výnimkou a spo-
ločné chvíle by som rád strávil aj na čerstvom vzduchu. Verím, 
že sa podarí aj nejaký ten zimný šport. Samozrejme, všetko v 
kruhu rodiny a hlavne v pohode, bez naháňania sa. Všetkým tiež 
prajem, aby ste sa dostali bezpečne za svojimi rodinami a možno 
sa tiež zamysleli, že aj tieto sviatky sú o niečom inom ako naj-
krajšom stromčeku, či najviac vyzdobenom dome alebo jedle od 
výmyslu sveta. Skúste trpezlivo počkať v radoch a usilujte sa aj 
viac usmievať, lebo s úsmevom je život krajší. A ak v tom budete 
vidieť zmysel, tak si urobte čas na tieto chvíle aj mimo vianoč-
ných sviatkov a skúsme mierne spomaliť a venovať sa sebe a 
ľuďom okolo nás. A hlavne osobne a nie cez mobil...

Pekné sviatky praje Michal Záthurecký

Obligátna fráza? Možno, no nič to nemení na fakte, že 
drvivá väčšina ľudí si tento fakt absolútne neuvedo-
muje, resp. naň počas sviatkov zabúda. Od polovice 

novembra sa začínajú ľudia obávať o to, či všetko stihnú, či 
toho dosť nakúpia, či budú darčeky dostatočné a či ich bude 
dosť. To sa aj ťažko píše, nie to ešte praktikuje. Zachovajme 
pokoj, odľahčí to celú vianočnú atmosféru, ktorá nemá byť 
o zhone a strese, ale o intenzívnej pohode. Preplnené obcho-
dy, všade tlačenica, dopravné zápchy a nervozita – toto je 
často obraz predvianočného času a čerešničkou na torte je 
nervozita prenesená domov, ktorá tam určite nemá čo robiť. 

Čím viac darčekov dám, tým viac som „cool“? Čím drahšie 
veci nakúpim, tým viac sa cítim ako „king“? Čím viac jedla 
mám na stole, tým viac po sviatkoch vyhodím do koša? 
Prikývnutie na ktorúkoľvek z týchto otázok nie je v poriadku. 
Každý nech si robí to, čo uzná za vhodné, ale občasné zamys-
lenie sa nebude na škodu . Drahé darčeky vám čas, poho-
du, pokoj a lásku nenahradia, či už ide o deti alebo dospelých 
jedincov. Spoločne strávený čas v pokoji a pohode je to 
najcennejšie čo máme! Teplo domova a ľudí, ktorých máme 
radi nenahradí žiadny drahý darček. Dobre, taký iPhone 11 
Pro a dovolenka na Bora Bora neurazí.. . Žartujem! 

Vianoce sú o pokoji a pohode 
s najbližšími 

Skúsme sa menej sústrediť na materiálny svet, na to, čo 
si myslí naše okolie, na to, aké máme (zlo)zvyky a pokúsme 
sa ich trošku ohnúť. Ohnúť tak, že nebudeme v strese, ale 
naozaj v pohode. Nebudeme sa hnevať na človeka, ktorý 
nám pred nosom zobral poslednú majonézu do šalátu 
a toho pekného kapra od sezónneho predajcu pred obchod-
ným domom. 

Skúsme vymeniť stresujúcu atmosféru v nákupnom centre 
za pohodovú prechádzku s deťmi, priateľmi alebo návštevu 
blízkych – áno, len tak, aj pred Vianocami. Inak najviac milu-
jem frázu – buďme na seba dobrí, veď sú Vianoce. Ach, to sa 
patrí iba na Vianoce? Ten text vyššie nemá vyznieť takto, na 
Vianoce máme tú pohodu a dobrotu iba znásobovať, nie ju 
v sebe objavovať. Slušnosť, tolerancia, pohoda a láskavosť by 
nás mala sprevádzať po celý rok, nie len vtedy, keď to je „in“ 
a môžeme sa s tým pochváliť na Instagrame. 

Pochopiteľne, každý máme lepšie a horšie dni, to je fakt, 
ale pokúsme sa neprenášať naše aktuálne zlé rozpoloženie 
na ostatných – nikdy a už vôbec nie počas Vianoc. A čo to 
má spoločné s technológiami? No predsa to, že to čítate 
v najlepšom technologickom tlačenom magazíne, takže 
odložte smartfóny a buďte trošku off -line . 

MIROSLAV ILLÉŠ
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V tomto článku zhrňujeme najlepšie produk-
ty, ktoré sa objavili v našej redakcii počas 
celého roka 2019. Produkty sme rozdelili do 
kategórie smartfóny, klasické notebooky, 
herné notebooky, televízory, slúchadlá, re-
produktory, inteligentné hodinky, elektrické 
kolobežky a bicykle, elektrické autá, inteli-
gentná domácnosť, fotoaparáty a tablety.

by sme zachytili tie úplne najlepšie 
produkty, v niektorých prípadoch sme do 
nášho výberu zaradili aj produkty, ktoré 

sme zatiaľ ešte nemali na test v redakcii, ale boli 
sme na ich zahraničných prezentáciách a oslovili 
nás.

Apple iPhone 11 Pro
(R)evolúcia sa v podaní Apple opäť 
podarila a nové „trojplatničky“ sa 
predávajú ako teplé rožky. Prvé 
zoznámenie s iPhone 11 Pro bolo 
veľmi intenzívne a kladné pocity 
neustále pretrvávajú. To najlepšie 
tvorí jednoduchý, ale podstatný 
základ – precízne spracovanie 
a extra odolné krycie sklá, štvorica 
špičkových fotoaparátov. Na záver 
je to ultimátny výkon bez kom-
promisov, ktorý neponúka žiadny 
smartfón a z dlhodobého hľadiska, 
vďaka operačnému iOS a celkové-
mu prepojeniu ekosystému Apple, 
už vôbec nie

C E N A 1 1 6 9  € 

Acer Predator Triton 500
Acer Predator Triton 500 je tenký 
herný notebook s hrúbkou iba
17,9 mm. Poteší aj hmotnosť na 
úrovni 2,1 kg. Notebook ponúka 
kvalitné spracovanie a chladenie 
a takisto aj výkonné komponenty. 
Hlavnou inováciou je však zakom-
ponovanie až 300 Hz displeja, 
ktorý ocenia najmä profesionálni 
hráči elektronických športov. 
Bežným používateľom bohato 
stačí 144 Hz displej a aj v takejto 
výbave Acer Predator Triton 500 
odporúčame.

C E N A O D  2 3 3 9  €

Samsung Galaxy 
Note10+
Samsung uviedol svoj výročný Gala-
xy Note10+ so 6,8-palcovým disple-
jom a perom a pridal predovšetkým 
na funkciách dotykového pera. 
To teraz umožňuje okrem písania 
poznámok napr. aj zoomovanie vo 
videách alebo fotografi ách. Páči sa 
nám aj trojitá výbava mikrofónov, 
pričom pri zoomovaní videa sa prís-
lušne smeruje aj nahrávanie zvuku. 
Batéria má celodennú výdrž, pre 
Note10+ je k dispozícii aj doplnková 
45 W nabíjačka ako aj čítačka pre 
microSD kartu. Výborný je nový sys-
tém DeX, ktorý umožňuje prepojenie 
smartfónu a notebooku. 3,5 mm 
jack port je však už minulosťou.

C E N A 1 0 9 9  €  P R E  2 5 6  G B

C E N A 1 1 9 9  €  P R E  5 1 2  G B

ASUS ROG Zephyrus 
S GX701
Tento notebook patrí medzi špičku 
v segmente herných notebookov. 
Má grafi ckú kartu na výber až do 
RTX 2080 a tá sa stará o bezkon-
kurenčný grafi cký výkon. Zároveň 
má hrúbku iba 18,7 mm. Notebook 
tiež disponuje špičkovým dis-
plejom s technológiou G-SYNC 
a ponúka užitočné funkcie, ako 
je nabíjanie cez USB-C. Dizajn 
a kvalita spracovania zodpovedá 
prémiovej kvalite, ROG Zephyrus 
tak pôsobí medzi ostatnými note-
bookmi ako výkonný športiak. 

C E N A O D  1 9 4 9  €

Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro je jeden z najlep-
ších telefónov tohto roka. Vyniká 
najmä kvalitou štvoritého zadného 
fotoaparátu, takže je atraktívnou 
voľbou pre každého, kto chce od 
smartfónu najmä špičkové foto-
grafi e. V čom výrazne prevyšuje 
konkurenciu je 5× optický zoom, 
10× hybridný zoom a až 50× 
digitálny zoom. Ak to dokážete 
využiť naplno, zistíte, že s P30 Pro 
spravíte aj také fotografi e, aké 
vám neponúkne žiaden konku-
renčný telefón.

C E N A 8 4 9  €
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Asus ZenBook Pro Duo
Notebook, ktorý púta pozornosť 
tým, že má dva 4K displeje. Jeden 
klasický ako iné notebooky, druhý 
nad klávesnicou. Je to silný stroj 
na hry, ale aj na prácu v CAD 
programoch, s grafi kou alebo na 
iné kreatívne činnosti. Môžete 
si sami vybrať, čo si na spodný 
displej dáte. Je to akoby druhý 
pripojený monitor. Vhodné je to 
na streamovanie a nahrávanie 
hier, strihanie videa alebo pre 
programátorov. V každom prípade 
ide o odvážny počin roka a na stôl 
získavate skutočne vynikajúcu 
pracovnú stanicu.

C E N A 2 9 9 9  € 

Samsung Galaxy Tab S5e
Tento tablet patrí k tomu najlep-
šiemu v strednej triede a z hľa-
diska pomeru cena/výbava/dizajn 
ide o najlepší multimediálny tablet 
na trhu. Má hrúbku iba 5,5 mm 
a hmotnosť 400 gramov, takže 
sa vám bude pohodlne prenášať 
aj držať v ruke. Jeho hlavným 
lákadlom je 10,5-palcový Super 
AMOLED displej s rozlíšením 2560 
× 1600 pixelov, vďaka ktorému ide 
o skvelé zariadenie na sledovanie 
videí a konzumovanie multimédií. 

C E N A 4 2 9  €

Lenovo ThinkPad X1 
Carbon 7th
Ide o ukážku toho, ako si v Le-
nove predstavujú ultramobilný 
notebook. Je to výkladná skriňa 
technológií, ktoré sa v odolných 
notebookoch dajú vidieť. V najvyš-
šej konfi gurácii ho môžete mať so 
4K HDR400 displejom a podporou 
Dolby Vision. Váži niečo cez 1 kg, 
pritom úspešne prešiel armádny-
mi testami odolnosti. Má rýchle 
nabíjanie cez USB-C a je to naozaj 
poznať. Ide síce o drahý notebook, 
ale už po chvíli používania vám 
bude jasné, za čo ste si priplatili 
a urobili ste dobre.

C E N A 1 8 2 9  €

Samsung Galaxy Tab S6
Samsung tento rok uviedol na 
trh dva skvelé tablety. Model S5e 
odporúčame každému, kto hľadá 
tablet najmä na zábavu a sle-
dovanie videí. Model Galaxy Tab 
S6 je určený aj na prácu – jeho 
súčasťou je kvalitné dotykové pero 
a disponuje najvyšším výkonom 
v segmente Android tabletov. 
V kombinácii s klávesnicou a re-
žimom Samsung DeX premeníte 
tento tablet na jednoduchý note-
book so systémom Android.

C E N A 6 6 9  €

Acer ConceptD 9 Pro
Rok 2019 sa niesol aj v znamení 
notebookov, ktoré sú špeciálne ur-
čené pre profesionálnych tvorcov 
obsahu s požiadavkami na vysoký 
výkon. Ide aj o tichú prevádzku 
a čo najvyššiu vernosť farieb na 
displeji. Acer ConceptD 9 Pro je to 
najlepšie, čo sme v tomto smere 
videli, a to aj s dôrazom na atypic-
ký dizajn zariadenia. Jeho displej 
je totiž otočný, takže sa zariadenie 
dá využívať aj v režime kreslenia 
či písania. A to je funkcia, ktorú by 
mohli tvorcovia obsahu aj reálne 
využiť.

C E N A O D  5 4 9 9  €

Apple iPad Air 2019 
Na prácu i zábavu, to je defi nícia 
tohtoročného iPadu Air. Tento 
model ponúka vysoký výkon, vý-
borný 10,5-palcový Retina displej 
a slušný audio výstup – to všetko 
za celkom prijateľnú cenu. Počas 
testu sme si tento model veľmi 
obľúbili, nakoľko je to (aj vďaka 
iPad OS) výborný pracovný nástroj 
a v čase oddychu slúži ako pokro-
čilá multimediálna stanica. Má 
síce rámiky, TouchID a lightning 
konektor, ale to nič nemení na fak-
te, že ide o multifunkčný nástroj, 
ktorý vám bude slúžiť dlhé roky. 

C E N A 6 2 0  €
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Sony WF-1000XM3
Takto majú vyzerať úplne bezdrô-
tové slúchadlá. Majú adaptívne 
potlačenie okolitého hluku a dôraz 
na konštrukciu a teda aj uchytenie 
v ušiach. Tieto slúchadlá vám z uší 
určite nevypadnú. Výrobca si dal 
záležať aj na spracovaní a pogu-
mované prvky pridajú na stabilite 
počas nosenia. Hudobný záži-
tok je povýšený na novú úroveň 
technológiou DSEE HX. Ak nemáte 
hlboko do vrecka, toto sú najlepšie 
slúchadlá pre vás z oblasti bez-
drôtového sveta.

C E N A 2 5 0  €

Apple AirPods Pro
Elegantný dizajn, nadpriemerný 
zvukový výstup a špičkové tech-
nológie defi nujú slúchadlá, ktoré 
sú pre väčšinu Apple používateľov 
„must have“ produktom. AirPods 
Pro ponúkajú pokročilé potláčanie 
okolitých ruchov, adaptívny ekvali-
zér, prepracovaný čip H1 a dokon-
ca aj režim priepustnosti, vďaka 
čomu budete počuť ľudí a dianie 
navôkol. Výborne sadnú do uší, 
a to najdôležitejšie je intuitívne 
ovládanie a dokonalá komunikácia 
s inými Apple zariadeniami. 

C E N A 2 7 9  € 

Creative SxFi AIR
Priestorový zvuk v slúchadlách ste 
takýmto spôsobom ešte nepočuli. 
Keby sme si túto technológiu 
sami nevyskúšali, neverili by sme 
„vlastným ušiam“. Slúchadlá majú 
špeciálny zvukový čip a tzv. holo-
grafi ckú reprodukciu. Priestorový 
zvuk sa dá kedykoľvek vypnúť, 
avšak nebudete mať na to veľa 
dôvodov. Ten sa hodí nielen na 
pohltenie do deja a obsahu, ktorý 
nie je priestorovo ozvučený, ale 
aj na staršie nahrávky. Citeľným 
spôsobom vylepší ich kvalitu.

C E N A 1 5 9  €
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LG Signature OLED TV R
V januári 2019 sme videli na 
výstave CES budúcnosť. Bolo to 
na prednáške spoločnosti LG, 
ktorá ukázala rolovateľný televízor 
Signature OLED TV R. Počas tohto 
roka sa síce na trh nedostal, ale 
aj tak ho považujeme za obrovskú 
revolúciu. Zrolovať 65-palcový 4K 
OLED displej nie je len tak a neboli 
sme sami, čo sa na to pozerali 
s otvorenými ústami. Dokáže fun-
govať nielen ako televízor, ale aj 
ako informačný panel alebo 100 W 
Dolby Audio súprava a podľa toho 
sa určuje miera zrolovania. Doba 
zrolovania je 10 sekúnd. O cene 
sa len špekuluje na úrovni 8000 
dolárov. 

C E N A C E N A :  Z A T I A Ľ  N E S T A N O V E N Á

Samsung The Frame TV
The Frame TV je iný televízor, jeho 
vyhotovenie je v podobe umelec-
kého obrazu. Môžete ho tak dobre 
používať aj inokedy ako pri sledovaní 
videa alebo počúvaní hudby. Pritom 
aj niečo ušetrí na elektrickej energii. 
V princípe je to QLED model so 4K 
rozlíšením s výbornými pozorovacími 
uhlami a ešte lepším inteligentným 
systémom. Výhodou je prepojenie 
televízora s umeleckými dielami vo 
svetových galériách. Za 5,99 eura 
mesačne si vyberiete spomedzi 
1200 diel známych maliarov a foto-
grafov. Umelecký podtón dokresľujú 
ešte rôzne možnosti podstavca 
a možnosť vybrať si rám. 

C E N A 4 3  P A L C O V  9 9 9  €

C E N A 4 9  P A L C O V  –  1 1 9 9  €

C E N A 5 5  P A L C O V  –  1 3 9 9  €

C E N A 6 5  P A L C O V  –  1 7 9 9  €

TCL X10 MiniLED TV
TCL X10 MiniLED využíva Direct Mi-
niLED podsvietenie, technológiu Qu-
antum Dot a 4K HDR Premium panel. 
K dispozícii je podpora HDR10+, HLG 
a Dolby Vision. Práve technológia Mi-
niLED umožňuje dosiahnuť kvalitné 
zobrazenie farieb a vysoký maximál-
ny jas. Základom je až 15 360 LED 
diód, ktoré sú rozdelené do 768 sa-
mostatných zón, pričom každá zóna 
je individuálne riadená. V kombinácii 
s QLED displejom tak zobrazovací 
panel ponúka jas 1500 nitov a 100 % 
pokrytie farebného priestoru DCI-P3. 
Displej má obnovovaciu frekvenciu 
100 Hz. V spodnej časti sa nachá-
dza samostatný soundbar ONKYO 
s podporou Dolby Atmos. Operačným 
systémom je Android a televízor má 
hrúbku len 2 cm. 

C E N A 6 5 - P A L C O V Á  V E R Z I A  2 5 9 9  €

T e l e v í z o r yT e l e v í z o r yT e l e v í z o r yT e l e v í z o r yT e l e v í z o r yT e l e v í z o r yT e l e v í z o r yT e l e v í z o r yT e l e v í z o r yT e l e v í z o r yT e l e v í z o r yT e l e v í z o r yT e l e v í z o r y

3

2

1

1 2 3

42 DECEMBER 2019



Sony SRS-XBS1
Toto je výkonný stereo reproduktor 
s poriadnym basovým efektom. 
Funkcia Živý zvuk ešte výraznejšie 
rozšíri hudobný zážitok. Najlepšie 
je umiestniť tento reproduktor 
ku stene, aby sa zvukové vlny 
odrážali. Svetelná výbava funguje 
v niekoľkých režimoch a pozostáva 
z trojice nezávislých osvetľovacích 
prvkov. S funkciou Wireless Party 
Chain ich môžete zapojiť do seba 
viacero a synchronizovať nielen 
hudbu, ale aj svetelné efekty.

C E N A 2 3 0  €

JBL Pulse 4
Tento reproduktor prinesie svetelnú 
šou bez kompromisov s výkonom 
20 W. Najnovšia verzia Pulse 4 je 
obklopená LED svetlami. Nimi 
vytvoríte rôzne grafi cké efekty. 
Jeho možnosti výrazne rozširuje 
mobilná aplikácia. Je to vodoodol-
ný reproduktor a s certifi káciou 
IPX7 sa nepoškodí ani keď spadne 
do vody. Hudba a svetelné efekty 
sa dajú synchronizovať s ostatný-
mi reproduktormi podporujúcimi 
funkciu JBL PartyBoost. Chcete 
nejakú konkrétnu kompozíciu 
farieb? Namierte fotoaparát na 
objekty pred vami a farby z nich sa 
použijú na svetelné efekty.

C E N A 2 2 9  €

Bowers & Wilkins Forma-
tion Duo
Celá rodina BW Formation pozo-
stáva z piatich produktov: Duo, Bar, 
Bass, Wedge a Audio. Sú to bez-
drôtové zariadenia, jediným káblom 
je ten napájací. Duo je dvojica repro-
duktorov, ktorá funguje v rozšírenej 
stereo prevádzke. Jednoducho 
sa dá pripojiť k smartfónu. Kvality 
tejto zostavy sa prejavia hlavne pri 
klasickej hudbe a džeze. Lokalizácia 
nástrojov je veľmi presná, vynikajú 
vokály a vyššie tóny. Ak chcete dob-
rú hudbu, Duo je výborné riešenie. 

C E N A D U O  –  1 9 9 9  € / K U S

C E N A S T O J A N  P R E  D U O  –  3 9 9  € / K U S

C E N A
S Ú P R AVA  D U O  D VA 
R E P R O  A   S T O J A N Y  –

4 7 9 6  €

Garmin fēnix 6X Pro 
Solar
Hodinky Garmin fēnix dlhodobo 
ponúkajú výbavu a spracovanie bez 
kompromisov. Nová generácia je 
dostupná aj vo verzii so solárnym 
nabíjaním, vďaka ktorému je možné 
dosiahnuť výdrž až 3 týždne. Ho-
dinky okrem špičkového sledovania 
aktivity ponúkajú aj praktické 
a moderné funkcie, ako je platenie 
cez Garmin Pay alebo počúvanie 
hudby cez Spotify a Deezer, a to aj 
v offl  ine režime.

C E N A 9 4 9  €

Samsung Galaxy Watch 
Active2
Samsung prišiel tento rok na trh 
s modernými fi tness hodinkami, 
ktoré kombinujú kompaktný a štý-
lový dizajn so sledovaním aktivity. 
Hodinky Active2 majú všetko, čo 
dnes očakávame od inteligentných 
hodiniek s monitorovaním zdravého 
životného štýlu. A zároveň ponúkajú 
aj bezkonkurenčné smart funkcie 
v rámci platformy Android pri pri-
pojení k telefónu. Technologicky sú 
pripravené aj na meranie EKG.

C E N A O D  2 9 9  €

Huawei Watch GT2
Tieto hodinky sme si obľúbili kvôli 
nádhernému dizajnu. Vyzerajú ako 
tradičné hodinky, takže sa hodia aj 
k saku a vďaka pokročilým fi tness 
funkciám ich využijete tiež pri be-
haní alebo cvičení. GT2 ponúkajú 
sledovanie aktivity, meranie stresu 
a tiež aj praktické zvukové povely 
a viacero bežeckých trás, ktoré 
vás budú trénovať pri behaní. 
Okrem dizajnu je veľkým plusom aj 
výdrž až neuveriteľné 2 týždne.

C E N A O D  2 2 9  €

Apple Watch 5. generácie 
Piata generácia Apple Watch 
nie je žiadnou revolúciou, ale 
i tak prináša funkcie, ktoré sme 
v praxi ocenili. V prvom rade je 
to modernizovaný Retina displej 
s funkciou AlwaysOn a kompas, 
vďaka ktorému je možné využívať 
presnú navigáciu aj bez iPho-
nu. Samozrejmosťou zostáva 
meranie EKG a novinkou je v rámci 
watchOS monitorovanie okolitého 
hluku a sledovanie menštruačných 
cyklov. Ak hľadáte prepracovanú 
predĺženú ruku iPhonu, toto je 
ona. 

C E N A 4 8 9  € 
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20 W. Najnovšia verzia Pulse 4 je 
obklopená LED svetlami. Nimi 
vytvoríte rôzne grafi cké efekty. 
Jeho možnosti výrazne rozširuje 
mobilná aplikácia. Je to vodoodol-
ný reproduktor a s certifi káciou 
IPX7 sa nepoškodí ani keď spadne 
do vody. Hudba a svetelné efekty 
sa dajú synchronizovať s ostatný-
mi reproduktormi podporujúcimi 
funkciu JBL PartyBoost. Chcete 
nejakú konkrétnu kompozíciu 
farieb? Namierte fotoaparát na 

hodiniek s monitorovaním zdravého 
životného štýlu. A zároveň ponúkajú 
aj bezkonkurenčné smart funkcie 
v rámci platformy Android pri pri-
pojení k telefónu. Technologicky sú 
pripravené aj na meranie EKG.

rú hudbu, Duo je výborné riešenie. 

C E N A D U O  

C E N A S T O J A N  P R E  D U O  

C E N A
S Ú P R AVA  D U O  D VA S Ú P R AVA  D U O  D VA 
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4 7 9 6  €
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iRobot Roomba s9+ 
iRobot Roomba s9+ je z techno-
logického hľadiska ten najlepší 
robotický vysávač, ktorý sme 
v roku 2019 testovali. Využíva 
systém inteligentného mapova-
nia domácnosti, takže bude váš 
dom či byt poznať po jednotlivých 
miestnostiach a prispôsobí tomu 
upratovanie. Následne sa sám 
vyprázdni do odpadkového koša, 
ktorý je zabudovaný v nabíjacej 
stanici. Robot má tvar písmena D, 
čo zlepšuje upratovanie v rohoch.

C E N A 1 4 9 9  €

Homey 2.0 
Základom každého dobrého 
smarthome systému je riadiaca 
jednotka, ktorá má všetky prídavné 
prvky pod dokonalou kontrolou. 
Homey je zlatá stredná cesta, ktorá 
ponúka extra veľa možností prispô-
sobenia, intuitívne ovládanie a spo-
lupracuje takmer so všetkými smart 
zariadeniami. To v jednoduchosti 
znamená, že dokáže obyčajnú do-
mácnosť zmeniť na inteligentnú – 
autonómne ovláda rôzne zariadenia 
na základe vášho prvotného nasta-
venia. Toto smarthome riešenie si 
ľahko obľúbite. 

C E N A 2 8 4  €

Inteligentná chladnička 
Samsung Family Hub
Chladnička Family Hub od Samsungu 
s tzv. americkým otváraním už do-
razila na Slovensko. Je to chladnička 
s integrovaným 19-palcovým disple-
jom a operačným systémom Tizen. 
Výhodou je prepojenie s mobilným 
telefónom a možnosť zdieľania obra-
zovky. Takto si na chladničke pozriete 
napr. televízne vysielanie, správy 
a pod. Vo výbave dverí chladničky je 
aj trojica kamier, ktorá sníma obsah 
chladničky pri ich zatváraní. Tento 
obraz si môžete potom zobraziť aj 
na mobile napr. v predajni. Pridať 
si môžete aj informácie o tom, akú 
majú uložené potraviny exspiračnú 
dobu. Z obsahu v chladničke sa dajú 
aj pripraviť recepty. Chladnička má 
objem 383 litrov, výšku 178 cm, štyri 
police a štyri priehradky v mrazničke. 
Súčasťou je výrobník na ľad. 

C E N A 2 9 9 9  €

SXT light Plus 
Je to špičková e-kolobežka, 

ktorú sme si počas testu obľúbili. 
Má odolnú, tuhú a dobre spra-
covanú hliníkovú konštrukciu, 
ktorá je výborne prispôsobiteľná. 
Základom úspechu je výkonný 
500 W motor, ktorý si hravo poradí 
aj s ťažším používateľom a batéria 
s kapacitou 6,5 Ah, vďaka ktorej 
prejdete na jedno nabitie viac ako 
20 km. Max. rýchlosť je 30 km/h, 
hmotnosť iba 10,8 kg a dokonalá 
skladnosť tejto kolobežky vás pre-
svedčí, že toto je najlepší dopravný 
prostriedok do mesta. 

C E N A 8 7 9  €

Elektrický bicykel BESV 
TRB1 
BESV nie je u nás taká známa 
značka, ale model TRB1 je špička. 
Batéria má kapacitu 756 Wh (36 V, 
21 Ah), dojazd je viac ako 150 km 
a motor je od fi rmy Brose. Bicykel 
má dvojrúrkový rám, hmotnosť 
bicykla je 26,5 kg, prevodovka je 
Shimano s 11 stupňami. K bicyklu 
je aj aplikácia BESV Sport s prepo-
jením cez Bluetooth. Zistíte z nej 
kapacitu batérie ako aj dojazd pri 
nastavenom stupni asistencie. 
Aplikácia tiež vykonáva diagnostiku 
a má aj fi tnes funkcie. 

C E N A O D  3 2 9 9  € 

HAIBIKE SDURO 
Trekking 7.0
Toto je bicykel primárne určený do 
mesta, ale nezľakne sa ani horského 
terénu. Má pritom univerzálnu výba-
vu. Nájdete tu výkonný motor Bosch 
Performance CX s maximálnym 
točivým momentom 75 Nm a ten 
vás dostane aj cez to najväčšie 
stúpanie. Vo výbave je batéria 
Bosch s výkonom 500 Wh a rovnako 
odnímateľný displej Bosch. Na cesty 
sa hodí integrované predné svetlo 
(50 lux) a tiež je tu zadné svetlo. 
Pohodlie na ceste zaisťujú extra 
široké pneumatiky Super Moto X od 
fi rmy Schwalbe. Okrem oboch blat-
níkov prevádzke v meste pomáha aj 
zvonček, podstavec a nosič na tašku 
aj s pružinovým držaním. 

C E N A 3 0 0 0  €

Xiaomi Mi Electric 
Scooter Pro
E-kolobežky Xiaomi patria medzi 
najobľúbenejšie vďaka výbornému 
pomeru výkon/cena. Drvivá väčšina 
používateľov vám potvrdí, že obe 
generácie sú výbornými strojmi na 
každodenné presúvanie sa v rámci 
mesta. Chcelo to však vylep-
šenie, a preto prišla Pro verzia, 
ktorá ponúka extra veľkú batériu 
s kapacitou 12,8 Ah a 300 W motor, 
ktorý dokáže vyvinúť rýchlosť až 
30 km/h. Navýšený výkon a dojazd 
viac ako 35 km je zárukou zábavy 
a pohodovej mobility bez čakania 
v dopravných zápchach. 

C E N A 4 7 9  €
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mácnosť zmeniť na inteligentnú – 
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venia. Toto smarthome riešenie si 
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Nikon Z6 + Nikkor Z 24-
70 mm 
Nikon Z6 je všeobecne najlepšou 
full-frame bezzrkadlovkou pre 
širokú skupinu fotografov. Má 
kompaktné rozmery, prijateľnú 
hmotnosť a precízne spracované 
a poriadne odolné telo. Podstatou 
tohto modelu je 24,5 Mpx snímač, 
špičková stabilizácia, výkonný 
obrazový procesor a možnosť 
nahrávania 4K videa. Ak k tomu 
pridáte intuitívne ovládanie a ob-
jektív Nikkor Z 24-70 mm (f/2.8), 
tak získate takmer dokonalý 
a multifunkčný nástroj, z ktorého 
dostanete nádherné zábery. Je to 
výborný spoločník na cestovanie. 

C E N A O D  3 5 0 0  €

Panasonic S1R + Lumix 
S 24/105 mm
Toto je ťažký kaliber pre profesio-
nálov, ktorí presne vedia, čo chcú. 
Precízne spracované a odolné telo, 
prepracované ovládanie a CMOS 
snímač s rozlíšením 47,3 Mpx je 
zárukou kvalitnej fotky. A to za 
každých okolností. Samozrejme, 
s patrične kvalitným objektívnom, 
ktorým môže byť aj sériový Lumix 
S 24/105 mm. Táto kombinácia 
produkuje extra ostré a dokonale 
prekreslené fotky, no nezabúda sa 
ani na video, ktoré zvládne nahrá-
vať v 4K rozlíšení. Cena je vyššia, 
ale výstupy stoja za to. 

C E N A 3 8 9 9  € 

Canon EOS R a objektívy
Bezzrkadlovka EOS R obsahuje 
30,3-megapixelový snímač s vy-
sokou citlivosťou ISO 100 – 40 000 
a technológiou Dual Pixel CMOS AF. 
Video dokáže natáčať v rozlíšení 
4K (10 bitov), sériové snímanie 
je 8 snímok/sek a automaticky 
zaostruje až do -6 EV. Výhodou 
je zabudované Wi-Fi a Bluetooth 
ako aj nový multifunkčný panel. 
Canon pri tomto fotoaparáte zmenil 
objímku na objektívy. Práve nové 
typy RF objektívov považujeme za to 
najlepšie z celého nového ekosys-
tému. Odporúčame univerzálny 
objektív RF 24-105 mm F4L IS USM 
so šikovným ovládacím prstencom. 

C E N A T E L O  E O S  R  +  A D A P T É R  –  2 0 5 0  € 

Hyundai IONIQ 
Electric 2019
IONIQ Electric má v najnovšej verzii 
modifi kovaný dizajn, konektivitu 
a elektrický pohonný systém. Novin-
kou sú aj telematické služby Bluelink, 
aktívne bezpečnostné a asistenčné 
systémy SmartSense, ako aj vylep-
šený infotainment. K dispozícii je aj 
vylepšená akumulátorová batéria 
s kapacitou 38,3 kW (plus 36 %), 
vďaka čomu má predĺžený dojazd až 
na 311 km (podľa WLTP). Elektro-
motor má výkon 100 kW
(136 k) a maximálny krútiaci 
moment 295 Nm. Integrovaná na-
bíjačka na striedavý prúd má výkon 
7,2 kW. Na rýchlonabíjacej stanici 
s výkonom 100 kW sa nová batéria 
dá nabiť jednosmerným prúdom na 
80 % za iba 54 minút. Na batériu je 
záruka 8 rokov alebo 200 000 km. 

C E N A O D  3 5  9 9 0  €

BMW i3 120Ah 
Nové BMW i3 prichádza s väčšou 
batériou, modernejšími techno-
lógiami a nepochybne aj lepším 
dojazdom na jedno nabitie. Toto 
e-auto sme si okamžite obľú-
bili vďaka jeho všestrannosti, 
výkonnému motoru, špecifi ckému 
dizajnu a karbónovému skeletu. 
Netradičný interiér plný „eko“ 
materiálov vás ohromí a dojazd na 
úrovni 230 kilometrov dostačuje 
aj na cestovanie mimo mesta. 
Spomenúť treba aj výborné jazdné 
vlastnosti a pokročilé asistenčné 
systémy, ktoré chránia nielen vás, 
ale aj vaše okolie. 

C E N A O D  3 8  9 5 0  €

Jaguar i-PACE
I-PACE je predovšetkým Jaguar 
a je to vozidlo pre milovníkov 
jazdy. Využiť sa dá obrovský krú-
tiaci moment 696 Nm a mrštnosť 
športového vozidla. Akumulátor 
má kapacitu 90 kWh, motory majú 
spoločný výkon 400 koní. Zrých-
lenie z 0 na 100 km/h je už za 4,8 
sekundy. Elegantný dizajn s níz-
kym súčiniteľom odporu vzduchu 
znamená dlhý dojazd, podľa WLTP 
470 km. Pomocou informačno-zá-
bavného systému Touch Pro Duo 
sa dajú jednoducho ovládať všetky 
technológie. Pripojenie cez Wi-
-Fi a 4G je štandardnou výbavou 
a celý rad funkcií pripojenia ponú-
ka spôsob, ako zostať v kontakte 
s digitálnym svetom.

C E N A O D  7 8  9 6 9  €

O B J E K T Í V  R F  2 4 - 1 0 5  M M  F 4 L  I S 
U S M  –  1 1 5 7  €

Jaguar i-PACE
I-PACE je predovšetkým Jaguar 

a poriadne odolné telo. Podstatou 
tohto modelu je 24,5 Mpx snímač, 
špičková stabilizácia, výkonný 
obrazový procesor a možnosť 
nahrávania 4K videa. Ak k tomu 
pridáte intuitívne ovládanie a ob-
jektív Nikkor Z 24-70 mm (f/2.8), 
tak získate takmer dokonalý 
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Skladacie displeje
Áno, skladacie či ohýbateľné 
displeje, po ktorých sme volali už 
dlho, sa naozaj ukázali v reálnych 
produktoch a dokonca sa takéto 
telefóny začali aj predávať. Je to 
veľká zmena a je celkom prirodze-
né, že ich príchod je sprevádzaný 
aj detskými chorobami. 

O konkrétnych telefónoch so 
skladacím displejom sa zača-
lo hovoriť už na začiatku roka 
2019. Prvýkrát sme niečo takéto 
naživo videli pri uvedení telefónu 
Galaxy S10 v USA. Samsung sa 
dosť posnažil, aby ukázal takýto 
telefón verejnosti ako prvý, lebo 
to sa počíta a vojde do histórie. 
Telefón vyzeral v San Franciscu 
na prezentácii veľmi dobre, bolo 
jasné, že si to v Samsungu poctivo 
nacvičili. Galaxy Fold tak bol na 
svete a my sme sledovali živú de-
monštráciu s otvorenými ústami. 

Akurát naživo tento telefón na 
neskoršej prezentácii S10 nebol 
k dispozícii. 

Pár dní na to sa uskutočnila 
výstava MWC v Barcelone a tu už 
Huawei svoj Mate X ukázal ľudom. 
Síce len za sklom, bez možnos-
ti vyskúšať si ho, ale bol. To sú 
presne tie chvíle, keď technológia 
prichádza na trh, je o ňu obrovský 
záujem, ale nie je to dotiahnuté 
ešte do konca. Firmy tak musia 
byť opatrné. 

Skladacie displeje predstavujú 
revolúciu v tom, že výsledný tele-
fón je malý na nosenie a je veľký 
plochou svojej obrazovky vtedy, 
keď to potrebujeme. Ak napr. len 
telefonujete, vtedy je v zloženom 
stave a displej má uhlopriečku 4,6 
palca (Fold) alebo 6,6 palca (Mate 
X). V rozloženom stave je to však 
niečo ako tablet a displej narastie 

na 7,3 palca (Fold) alebo až 8 
palcov (Mate X). 

Najkomplikovanejší na výrobu 
a namáhanie je pritom kĺb v dis-
pleji a časť displeja v mieste, kde 
sa ohýba. Fold funguje ako knižka 
s displejom vo vnútri a je v zlo-
ženom stave pomerne hrubý. Má 
totiž až 15,5 mm, čo je na držanie 
v ruke celkom dosť. Mate X sa 
otvára trochu inak a v zloženom 
stave je kompaktnejší – na hrúbku 
má len 11 mm. Telefón sa zatvára 
tak, že displej je na vonkajšej 
strane telefónu. 

Nová rola displeja sa potom 
premieta aj do fotoaparátov, 
napr. Fold ich má rovno 6, aby sa 
dalo fotografovať v každej polohe 
displeja. Prirodzene, výrobcovia 
prispôsobili aj operačný systém 
Android 9 tomu, aby sa dal sklada-
cí displej dobre využiť. 

Kam smeruje vývoj 
smartfónov?

Rok 2019 bol pre smartfóny 
celkom revolučný. Zatiaľ čo 
v roku 2018 to bol skôr evolučný 
vývoj zameraný na hľadanie 
správneho pomeru displeja, 
zvyšovanie počtu kamier 
v zadnej časti telefónu, teraz 
prišli naozaj podstatné zmeny

PREHĽAD

ONDREJ MACKO

HUAWEI MATE X
V OTVORENOM 

STAVE, PRIČOM 
VEĽKOSŤ DISPLEJA 

V ROZLOŽENOM STAVE 
JE 8 PALCOV
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Samsung Galaxy Fold
Skladací telefón od Samsungu 
má za sebou celkom turbulentnú 
cestu. Prvé testy tohto telefónu ne-
dopadli dobre, komerčné spustenie 
bolo pritom viackrát odložené. 
Problémy boli napr. s prenika-
ním nečistoty do hlavného kĺbu 
s následkom nesprávneho obrazu 
na displeji. Tento telefón sme tak 
držali v našich rukách počas výsta-
vy IFA v Berlíne v septembri 2019. 
Aktuálne je na svete vylepšená ver-
zia tohto telefónu, aktuálna cena je 
okolo 2500 eur za 5G verziu. 

Spôsob jeho predaja je podobný, 

SAMSUNG GALAXY FOLD
V ROZLOŽENOM STAVE 
S DISPLEJOM S UHLOPRIEČKOU 
7,3 PALCA

SAMSUNG GALAXY FOLD
JE V ZLOŽENOM STAVE 
DOSŤ HRUBÝ TELEFÓN

ako sa predávajú luxusné šperky 
alebo autá – je to v podstate 
slávnostné stretnutie, na ktorom 
sa budúci zákazník detailne zo-
znamuje so spôsobom používania 
tohto nového typu telefónu. Sam-
sung v tomto prípade používa vo 
vnútri telefónu dve batérie, ktoré 
sú vzájomne prepojené tiež v kĺbe. 
Jej celková kapacita je 4380 mAh. 

Konštatujeme, že v oboch prí-
padoch týchto telefónov je vidieť 
miesto, kde sa ohýba displej a po 
vyrovnaní displeja túto plochu vidí-
te ako nie celkom dokonale rovnú. 

Ďalšie smery vývoja
Skladací displej sa zdá byť 
najsilnejším trendom ďalšieho 
vývoja smartfónov. V ďalšom 
roku sa objaví telefón Galaxy 
S11. Očakávame, že sa tak stane 
už vo februári. Jedným z jeho 
hlavných lákadiel by mal byť fo-
toaparát – naznačuje to zdrojový 
kód systémovej aplikácie Foto-
aparát, a to záznamom videa 
v rozlíšení až 8K. 

Od vlajkovej lode od Samsungu 
sa očakáva fotenie v rozlíšení
108 Mpx. Pritom na trhu už exis-
tuje  niekoľko telefónov s takýmto 
fotoaparátom. 

Z hľadiska prednej kamery, 
preč sú už rôzne výrezy, účelom 
je dosiahnuť čo najväčšiu plochu 
displeja. Je možné, že sa ešte viac 
presadí systém s kamerou vyska-
kovacou z tela telefónu. Zdá sa, že 
z hľadiska spoľahlivosti je hlavný 
problém vyriešený. Z hľadiska 
pomeru strán sa očakáva presun 
k pomeru strán 20 : 9. Rámiky 
nad a pod displejom budú čoraz 

tenšie. Takto sa zväčší veľkosť dis-
pleja pri zachovaní jeho šírky. 

Veľkou témou je 5G komuni-
kácia. Je pravda, že vlajkové lode 
od dôležitých výrobcov sú vždy 
už aj vo verzii 5G. V roku 2020 
bude podpora pre 5G čoraz viac 
štandardom. Rovnako očakávame 
väčší prienik telefónov, ktoré bude 
možné na sieť pripojiť len po-
mocou eSIM, teda bez skutočnej 
SIM karty. Operátori sa zatiaľ do 
podpory eSIM príliš nehrnú, lebo je 
to nové rozdávanie kariet a úplne 
sa týmto mení aj správanie sa 
používateľov pri roamingu. 

Z hľadiska portov ostávame 
pri USB-C ako jedinom spôso-
be káblového pripojenia. Veľký 
dôraz bude aj na zvýšení výkonu 
bezdrôtového nabíjania telefónu. 
Qi štandard je dnes jednoznačným 
kráľom a takéto nabíjačky sa pre-
sadzujú napr. aj v automobiloch. 

Vývoj smartfónov v roku 2020 
bude búrlivý a my ho budeme pod-
robne sledovať. 

PRAVDEPODOBNÝ VZHĽAD 
TELEFÓNU GALAXY S11
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a celkové prispôsobenie telefónu.
Kamery sú v telefóne Razr len 

dve. Jedna hlavná, s rozlíšením
16 Mpx, funguje v zatvorenom sta-
ve telefónu ako selfi e. V prípade, že 
telefón otvoríte, funguje táto ka-
mera ako zadná kamera. Znamená 
to, že selfi e a zadná kamera majú 
v tomto prípade rovnaké paramet-
re. Okrem toho je tu aj menšia ka-
mera na vnútornej strane displeja. 
Tá je s rozlíšením 5 Mpx a používa 
sa napr. na videokomunikáciu.

Najlepšia vlastnosť na tomto te-
lefóne je jednoznačne jeho mobilita. 
V zatvorenom stave ho naozaj necí-
tite. Podľa našich testov sa na ňom 
zachytávajú odtlačky prstov a treba 
ho stále utierať. Kvalita fotografi í 
vyzerá byť na 16 Mpx rozlíšenie 
v poriadku. Výdrž batérie môžeme 
hodnotiť až vtedy, keď budeme mať 
tento telefón reálne na test. 

Ak sa pýtate na výdrž telefónu 
pri otváraní displeja, tak výrobca 
garantuje dlhodobú výdrž. Ako 
sme videli, intenzívne ho testovali 
a displej by mal vydržať počas 
celej doby životnosti telefónu. Uvi-
díme, záruka je 2 roky a tam by sa 
už prípadné chyby mali prejaviť.

Operačný systém je Android 9, 
procesor je Qualcomm Snapdra-
gon 710, 2,2 GHz. Celková hmot-
nosť telefónu je len 205 gramov.

MOTOROLA RAZR 
V ZATVORENOM STAVE. 
POKOJNE SI HO DÁTE DO 
VRECKA

Motorola Razr v3
Ako posledná prišla so sklápacím 
telefónom Motorola. Na európ-
skom predstavení novinky sme boli 
v Londýne v novembri a boli sme 
prekvapení tým, ako dobre je vypra-
covaný kĺb tohto telefónu. Displej 
je v mieste sklápania naozaj rovný. 
Motorola Razr je pritom vzkriesenie 
V-čkového telefónu, ktorý tu bol už 
pred 15 rokmi a bol veľmi populárny. 

Výrobca sa kvôli tomu, aby 
bol tento telefón naozaj tenký, 
rozhodol pre radikálny krok. Bývalý 
3,5 mm jack pre slúchadlá je dávno 
preč, ale teraz už chýba aj slot na 
SIM kartu. Znamená to, že tento 
telefón sa dá použiť výhradne u ta-
kého operátora, ktorý už podporuje 
eSIM. Pripomeňme, že na Slo-
vensku je to aktuálne len Orange 
Slovensko, ktorý e-SIM ponúka pre 
inteligentné hodinky od Samsungu 
a pre najnovší iPhone. 

Cena tohto telefónu je 1599 eur, 
na trh príde niekedy na začiatku 
budúceho roka. V otvorenom stave 
je to telefón s displejom s uhlo-
priečkou 6,2 palca, v zatvorenom 
je to 2,7 palca. Kapacita batérie je 
len 2510 mAh, ale podľa tvrdenia 
zástupcov Motorola s touto ka-
pacitou batérie telefón vydrží celý 
deň prevádzky. Za takouto výdržou 
je použitie efektívneho procesora 

MOTOROLA 
RAZR 
V NAJNOVŠEJ 
VERZII JE 
DOTIAHNUTÝ 
ZATIAĽ NAJVIAC. 
STÁLE JE 
TO V-ČKOVÝ 
TELEFÓN, ALE 
V NOVOM ŠATE

Huawei Mate X
Čas bežal ďalej a oba telefóny sa 
dostali do našich rúk. Najprv to bol 
Huawei Mate X, ktorý slovenské 
zastúpenie tejto fi rmy dostalo na 
výstavu IXPO v Bratislave ešte na 
konci apríla a my sme si ho mohli 
vyskúšať. Môžeme konštatovať, 
že Mate X je zaujímavý koncept 
v tom, že samotný telefón vyzerá 
byť celkom pohodlný na každo-
denné používanie. Teda s výnim-
kou toho, keď vám telefón spadne 
na zem. Displej totiž pri Mate X 
tvorí v zloženom stave vonkajšiu 
časť telefónu. Prirodzene, testy 

HUAWEI MATE X JE V ZLOŽENOM 
STAVE RELATÍVNE TENKÝ.

HORE HUAWEI P30 PRO, DOLE 
HUAWEI MATE X

odolnosti prebehli a odolnosť 
tohto displeja je síce vysoká, ale 
poriadny pád na kamienky nemá 
šancu prežiť. Len pripomeňme, že 
cena tohto telefónu je vyše 3500 
eur. Predáva sa ale veľmi dobre, 
zatiaľ len v Číne. Displej bude pri-
tom určite rozhodujúca časť ceny 
celého telefónu. 

Nasledujúca generácia modelu 
Mate X by mohla obsahovať aj do-
tykové pero, ktoré sa bude vkladať 
do rámu. Vylepšenie príde aj pri 
čipovej sade, v modeli 2020 by mal 
byť moderný a výkonný Kirin 990.
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Lenovo Yoga C940
Intel® Core™ i7 processor 
S desiatou generáciou procesorov Intel
získate neuveriteľne vysoký výkon, o ktorom
sa vám ani nesnívalo. Pohlcujúci IPS displej
s rozlíšením UHD a funkciou HDR s jasom
až 500 nitov prináša tie najlepšie farby, ktoré 
zodpovedajú realite. To všetko a ešte oveľa
viac v unikátnom štýlovom dizajne.
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neď na úvod treba 
zdôrazniť, že technoló-
gie za vás kilá nezhodia 

a nespravia za vás ani extra kroky 
navyše. V článku uvedené zariadenia 
a aplikácie vás však môžu motivovať 
k tomu, aby ste boli aktívnejší, 
a to takým spôsobom, že moni-
torujú vašu aktivitu. Snaha spĺňať 
denné ciele, ktoré si sami stanovíte 
a ktorých plnenie budú kontrolovať 
napríklad fitness náramky alebo in-
teligentné hodinky, sa časom môže 
zmeniť na zvyk – a v takom prípade 
sa vám bude jednoduchšie žiť 
aktívnejším spôsobom. Na zvýšenú 
fyzickú aktivitu si zvykne vaše telo 

a tiež aj vy. Najťažšie je však začať, 
vybudovať si pravidelný zvyk a v no-
vom životnom štýle vydržať niekoľko 
prvých týždňov až mesiacov, kedy 
sa nemusia hneď dostaviť očakáva-
né výsledky. Hovoríme z vlastných 
skúseností.

V tomto článku uvádzame za-
riadenia a aplikácie, ktoré pomohli 
s chudnutím a aktívnejším životom 
aj nám v redakcii. Nami používané 
technológie nechceme prezentovať 
ako všeliek na chudnutie, avšak po-
kiaľ hľadáte nejaký odrazový mostík 
alebo pomocníka, ktorý by vás 
mohol trochu motivovať, možno 
v tomto článku nájdete inšpiráciu.

Technológie, ktoré vám 
pomôžu pri chudnutí

Možnože aj váš začiatok nového 
roka budú sprevádzať novoročné 
predsavzatia. A jedným 
z najčastejších predsavzatí 
je odhodlanie byť fyzicky 
aktívnejší a v ideálnom prípade 
aj schudnúť. S touto úlohou vám 
môžu pomôcť aj technológie.

S HODINKAMI HUAWEI 
WATCH GT SME SCHUDLI 10 
KILOGRAMOV. POMOHLA NÁM 
FUNKCIA BEŽECKÉ TRASY – 
BEH NA SPAĽOVANIE TUKOV

H

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

Inteligentné hodinky 
s fitness funkciami
Na začiatku boli inteligentné 
hodinky, ktoré počítali kroky 
a monitorovali aktivitu. Priznáme 
sa, v redakcii sme ich vystriedali 
niekoľko. Používali sme ich 5 rokov 
a neschudli sme ani kilogram. 
Problém bol v nás – nemali sme 
potrebu chudnúť a dáta z hodiniek 
sme brali ako informačný údaj. „Za 
dnešok iba 2500 krokov? Jasné, 
veď som celý deň sedel pred 
počítačom a pracoval.“ Takýmto 
spôsobom by sme zhodnotili 
situáciu pred pár rokmi. Dnes by 
sme už premýšľali inak a zvažovali 
by sme, či si stihneme ísť niekam 
na polhodinu zabehať alebo si dať 
aspoň dlhšiu prechádzku, či si 
doma zacvičiť.

Zlom v našom prípade prišiel 
s hodinkami Huawei Watch GT. 
Počas ich testovania sme vyskúšali 
funkciu Bežecké trasy – Beh na 
spaľovanie tukov. Táto funkcia vyu-
žíva informáciu o vašom aktuálnom 
tepe a na jej základe vám hovorí, 
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CENOVO DOSTUPNÝ FITNESS 
NÁRAMOK JE DOBRÁ VOĽBA, AK 
CHCETE MAŤ PRIBLIŽNÝ PREHĽAD 
O TOM, AKO VEĽMI STE SA POČAS 
DŇA HÝBALI. NEPONÚKNE VÁM 
VŠAK POKROČILEJŠIE FITNESS 
FUNKCIE

JE PRAKTICKÉ VYBRAŤ SI 
FITNESS HODINKY ALEBO 
NÁRAMOK A INTELIGENTNÚ VÁHU 
TAK, ABY VŠETKY ZARIADENIA 
KOMUNIKOVALI S JEDNOU 
MOBILNOU APLIKÁCIOU

aby ste bežali rýchlejšie alebo po-
malšie. V prípade spaľovania tukov 
je totiž potrebné, aby sa aktuálna 
tepová frekvencia pohybovala na 
úrovni približne 70 % vašej maxi-
málnej tepovej frekvencie ± 5 až 
10 úderov. Tento údaj si dokážete 
vypočítať aj sami a za predpokladu, 
že máte fi tness hodinky alebo fi t-
ness náramok s presným meraním 
tepu, si môžete intenzitu behu 
kontrolovať aj sami. Používanie Hu-
awei Watch GT však bolo v našom 
prípade o poznanie pohodlnejšie. 
Hodinky merali tep a ak sme bežali 
príliš rýchlo, vibrovaním nás upo-
zornili, aby sme spomalili. Nebolo 
teda potrebné neustále sa pozerať 
na ich displej.

Huawei Watch GT ponúkajú 
dve bežecké trasy na spaľovanie 
tukov. Pre začiatočníkov je určená 
30-minútová trať, pre pokročilých 
40-minútová trať. Je to dané tým, 
že spaľovanie tukov sa pri danej 
tepovej frekvencii začne až po 20 
minútach cvičenia. Cieľom je teda 
vytrvalosť pri behu, avšak nebojte 
sa – pokiaľ máte pasívny životný 
štýl a vysokú váhu, na začiatku 
vám možnože bude stačiť veľmi 
rýchla chôdza, aby ste sa dostali do 
potrebnej tepovej frekvencie. Nejde 
teda ani tak o náročnosť cviče-
nia, ako o to, že vás polhodinový 
pomalý beh či rýchla chôdza bude 
možnože nudiť. A na dosiahnutie 
výsledku je vhodné opakovať cvi-
čenie aspoň 2 až 3-krát týždenne 
a tento režim poctivo dodržiavať 
niekoľko týždňov až mesiacov.

Ak chcete začať s behom alebo 
rýchlou chôdzou na spaľovanie 
tukov, môžeme vám odporučiť in-
teligentné hodinky Huawei Watch 
GT, Huawei Watch GT 2 a Samsung 
Galaxy Watch Active2. Všetky 
tieto hodinky obsahujú funkciu 
bežeckého trénera s režimom na 
spaľovanie tukov. V prípade Watch 
GT 2 a Galaxy Watch Active2 sú 

k dispozícii aj zvukové povely. Tie 
najlepšie fungujú v kombinácii 
s Bluetooth slúchadlami, takže 
hodinky vám budú posielať infor-
mácie priamo do uší. Výhoda zvu-
kových povelov spočíva v tom, že sa 
nemusíte vôbec pozerať na displej 
hodiniek a máte prehľad o všetkých 
podstatných informáciách.

Ako alternatívu dávame do 
pozornosti hodinky Garmin vívo-
active 3 a 4 alebo Fitbit Versa či 
Versa 2. Tieto hodinky neponúkajú 
tréningový režim na spaľovanie 
tukov, avšak majú vo výbave 
presný snímač tepu. Ak by vám 
nevyhovovali modely od Huawei 
a Samsungu, v ponuke značiek 
Garmin a Fitbit si možno nájdete 
svojho favorita. Váš aktuálny tep 
pri behu si budete musieť v tomto 
prípade sledovať manuálne.   

Všetky spomenuté hodinky vám 
tiež budú monitorovať aktivitu, 
počet krokov a plnenie denných 
cieľov. Sem napríklad patrí počet 
spálených kalórií, počet aktívnych 
hodín a počet minút intenzívnej 
aktivity. Ak chcete mať aktívny 
životný štýl, je vhodné plniť aj tieto 
ďalšie ciele, najmä počet minút in-
tenzívnej aktivity každý deň. A ako 
sme už spomenuli, hlavná motivá-
cia musí vychádzať priamo z vás. 
Hodinky vás za splnenie denných 
cieľov odmenia maximálne tak 
peknou animáciou a následne vás 
pochvália v týždennom sumári 
vašej aktivity. Avšak to vás samo 
o sebe asi neprinúti viac sa hýbať. 

V článku sme okrem najnovších 
modelov spomenuli aj predchá-
dzajúce verzie inteligentných 
hodiniek. Je to z toho dôvodu, že 
majú stále výbornú výbavu a dnes 
sa dajú kúpiť za atraktívnejšie 
ceny a v zľavách či výpredajoch. 
Pokiaľ máte obmedzený rozpočet, 
voľba predchádzajúcej generácie 
spomenutých modelov je rozum-
né riešenie.
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monitorovať. Takisto vám budú 
sledovať kroky a plnenie denných 
cieľov, hoci v niektorých prípadoch 
iba v zjednodušenej forme.

V prípade lacnejších fitness ná-
ramkov odporúčame modely Xiaomi 
Mi Band 4, Honor Band 5 a Huawei 
Band 4. Posledné dva náramky 
ponúkajú totožnú funkcionalitu a vý-
bavu, mierne sa odlišujú dizajnom 
a spôsobom nabíjania. V prípade 
výrazne obmedzeného rozpočtu je 
dobrou voľbou aj Xiaomi Mi Band 3. 

Fitness náramky
Za predpokladu, že sa vám inteli-
gentné hodinky zdajú zbytočne veľ-
ké a drahé, riešením môže byť kúpa 
fitness náramku. Dnes ich na trhu 
nájdete viacero a v rozpätí cien od 
20 do 40 eur je k dispozícii niekoľko 
kvalitných modelov. Treba však 
počítať s tým, že fitness funkcie 
budú obmedzené iba na základ-
nú výbavu. Nečakajte bežeckých 
trénerov, aj keď samotný beh a tep 
počas behu vám náramky budú 

PO SPRÁVNOSTI BY SME 
SA MALI VÁŽIŤ KAŽDÉ 
RÁNO, KEĎ SA ZOBUDÍME. 
POKIAĽ BUDETE POUŽÍVAŤ 
INTELIGENTNÚ VÁHU, VEĽMI 
RÝCHLO SI SKONTROLUJETE 
HISTÓRIU VAŠEJ 
HMOTNOSTI. V PRÍPADE 
ÚSPEŠNÉHO CHUDNUTIA 
TO MÁ MOTIVAČNÝ ASPEKT, 
ZÁROVEŇ JE TO VHODNÉ 
AJ Z HĽADISKA KONTROLY 
ZDRAVIA AKO TAKÉHO

Inteligentné váhy
Či si vyberiete fitness hodinky alebo 
fitness náramok, budete potrebovať 
mobilnú aplikáciu na prepojenie 
nositeľného zariadenia so smartfó-
nom. To je potrebné na prenos dát 
a tiež na využívanie inteligentných 
funkcií, ako je zobrazovanie notifiká-
cií. Každá značka má svoju vlastnú 
aplikáciu a platí, že najpohodlnejší 
zážitok vám ponúkne kombinácia 
zariadení tej istej značky. Samsung 
telefón si najlepšie rozumie so 
Samsung hodinkami a v prípade 
Huawei či Honor telefónov nemusíte 
pri používaní nositeľných zariadení 
týchto značiek nič inštalovať, lebo sa 
využíva systémová aplikácia Zdravie.

Túto kontinuitu je vhodné dodr-
žať aj v prípade voľby inteligentnej 
váhy. V redakcii sme testovali dve 
pravdepodobne najobľúbenejšie 
inteligentné váhy na Sloven-

sku – modely Xiaomi Mi Body 
Composition Scale 2 a Huawei 
Original Smart Scale AH100. Ich 
cena sa pohybuje na úrovni 35 eur 
a okrem hmotnosti vám zmerajú 
aj tuk v tele, svaly, vodu a ďalšie 
hodnoty. Nevieme, nakoľko sú tieto 
pokročilé hodnoty presné v porov-
naní s medicínskymi zariadeniami, 
avšak hmotnosť nám zobrazovali 
rovnakú ako ostatné váhy. Výraz-
nejšie rozdiely sme si nevšimli ani 
pri ich vzájomnom porovnaní.

Inteligentnú váhu preto odporú-
čame vyberať podľa modelov, ktoré 
podporuje mobilná aplikácia na 
pripojenie hodiniek či náramku k te-
lefónu. To sa dá jednoducho zistiť 
tak, že si v aplikácii otvoríte obrazov-
ku s možnosťou párovania nových 
zariadení a v zozname si nájdete 
kompatibilné inteligentné váhy.

Inteligentná váha vám priamo 

Z HĽADISKA POMERU CENA/VÝKON SÚ ATRAKTÍVNE NAJMÄ VÁHY 
ZNAČKY XIAOMI A HUAWEI. ROZDIEL MEDZI NIMI PRAKTICKY NIE 
JE, TAKŽE SI VYBERAJTE PODĽA MOBILNEJ APLIKÁCIE, KTORÚ 
POUŽÍVATE NA MONITOROVANIE ZDRAVIA

pri chudnutí pravdepodobne 
nepomôže. Je však praktické, že 
posiela dáta do vašej mobilnej 
aplikácie. Na jednom mieste 
– pokiaľ používate nositeľné 
zariadenie aj váhu, ktoré sú 
kompatibilné s tou istou apliká-
ciou, tak máte všetky potreb-
né údaje a môžete si spätne 
pozrieť históriu vašich cvičení 
a tiež aj to, ako sa menila vaša 
hmotnosť. A treba uznať, že 
pohľad na graf, ktorý zobrazuje, 
ako sa vám polroka stabilne 
znižuje hmotnosť, je často 
lepšou motiváciou ako animácia 
na inteligentných hodinkách za 
splnenie denného cieľa. Takýto 
pohľad sa vám však naskytne až 
po niekoľkých mesiacoch zmeny 
životného štýlu a ako sme už 
spomenuli – najťažšie je začať 
a vydržať prvé mesiace. 

Fitness aplikácie 
Pri chudnutí vám tiež pomôžu fitness aplikácie, vďaka ktorým 
môžete efektívne cvičiť doma alebo ktoré vás naučia behať krok 
za krokom, aj keď ste doteraz nikdy nebehali a celé dni trávili na 
gauči. Chudnutie si tiež často vyžaduje nielen zmenu životného 
štýlu z hľadiska fyzickej aktivity, ale aj úpravu stravy. Náš výber 
aplikácií, ktoré môžu byť v tomto smere nápomocné, nájdete 
taktiež v aktuálnom vydaní magazínu TOUCHIT.
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Dostupný
vo farbách

SKUTOČNÝ ZVUK
DO VAŠICH UŠÍ

Úplne bezdrôtové sluchátka do uší

Úplne bezdrôtové / Bezpečne držia

Hands-free telefonické hovory / Hlasový asistent

Funkcie Ambient Aware / TalkThru 

IPX7 vodeodolnosť

Čas prehrávania hudby až 10 hodín

Kapacita nabíjačky na ďalších +20 hodín prehrávania hudby

10

20



P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

V aktuálnom vydaní TOUCHIT sa venujeme techno-
lógiám, ktoré vám môžu pomôcť pri chudnutí. 
O užitočných produktoch si môžete prečítať 
v samostatnom článku v tomto vydaní TOUCHIT 
a prinášame vám aj výber praktických aplikácií.

Aplikácie
na chudnutie

Téma

FitOn
Ak nechcete za fitness aplikáciu v telefóne 
platiť, vyskúšajte FitOn. Táto aplikácia patrí 
k tomu najlepšiemu, čo aktuálne nájdete 
v Obchode Play a App Store a je skutočne 
zadarmo bez reklám a skrytých poplat-
kov. Aj v prípade FitOn si pri tvorbe profilu 
zadefinujete, čo je vaším cieľom a ako 
často chcete cvičiť. Aplikácia vám následne 
vygeneruje plán.
Na rozdiel od Fitbit Coach, ktorý pozostá-
va zo zbierky jednotlivých cvikov, ktoré sa 
prispôsobujú vašim skúsenostiam, je FitOn 
sumár video tréningov. Znamená to, že si 
zapnete tréning a budete sledovať 20-mi-
nútové video s trénerom, ktorý vám ukazuje, ako cvičiť. Niekomu to 
môže vyhovovať, subjektívne preferujeme koncept v štýle Fitbit Co-
ach – najskôr si pozrieme cvik, potom ho odcvičíme a v rámci ďalšej 
krátkej prestávky sa zobrazí prezentácia ďalšieho cviku. Pri FitOn je 
cvičenie dynamickejšie, na druhej strane sa často budete pri cvičení 
pozerať na obrazovku, čo môže ovplyvniť vašu koncentráciu na cvik. 
Zároveň treba počítať s tým, že sa môžu objaviť cviky, ktoré budú 
pre vás náročné. Nepovažujeme to za zápor, niekomu môže tento 
koncept vyhovovať viac.
FitOn je dobrá fitness aplikácia, ktorá vám pomôže začať s cvičením 
a chudnutím aj doma. Spracovanie aplikácie je na vysokej úrovni, 
veľkým lákadlom je fakt, že je skutočne zadarmo a ponúka vysokú 
pridanú hodnotu.

C25K
Chceli by ste začať behať, ale neviete ako a nemáte žiadnu kondičku? V takom prípade si 
stiahnite aplikáciu C25K – tá je navrhnutá špeciálne pre ľudí, ako ste vy. Cieľom tejto aplikácie 
je dostať vás z gauča na váš prvý 5 km beh v priebehu 8 týždňov.
Aplikácia obsahuje všeobecný tréningový plán, ktorý pozostáva z troch tréningov každý týždeň. 
Tréningy trvajú 30 minút a po ôsmich týždňoch zabehnete svoj prvý 5 km beh. Nakoľko je 
aplikácia určená pre úplných nováčikov, začínajú tréningy veľmi zľahka – na začiatku vás čaká 
rýchla chôdza s krátkymi segmentami klusu. Postupne sa bude intenzita klusu zvyšovať a po-
kiaľ budete trénovať zodpovedne, po ôsmich týždňoch dosiahnete vytúžený cieľ.
Ak teda chcete začať s behaním, toto je najschodnejšia metóda, ako na to. A odporúčame 
zakúpiť fitness náramok alebo fitness hodinky – naše odporúčania nájdete v samostatnom 
článku v tomto vydaní magazínu TOUCHIT.

Fitbit Coach
Aplikácia Fitbit Coach je jedna z mno-
hých fitness aplikácií, ktoré nájdete 
v Obchode Play. V redakcii ju aktívne 
používame niekoľko mesiacov a ide 
o dobrého pomocníka, ktorý pomô-
že s cvičením doma. Fitbit Coach má 
niekoľko zaujímavých vlastností, jednou 
z nich je hodnotenie vašich schopností 
podľa úrovní. Znamená to, že na začiat-
ku začínate na úrovni 1 a aplikácia vám 
dáva jednoduché cviky. Na základe vašej 
spätnej väzby a odcvičených trénin-
gov sa náročnosť postupne zvyšuje. 
Tento koncept je atraktívny aj z pohľadu 
úplného nováčika alebo človeka, ktorý 
doteraz necvičil a chce nejako začať.
Fitbit Coach je prispôsobený na cvičenie doma bez ďalších pomô-
cok. Na začiatku si zvolíte žiadaný cieľ – či chcete schudnúť, zís-
kať svaly alebo len byť fyzicky aktívnejší. Aplikácia vám na základe 
toho prispôsobí výber cvikov. Nám počas chudnutia naordinovala 
najmä kardio cviky a pri trénovaní sme sa dosť spotili. Jednotlivé 
tréningy trvajú približne 20 až 30 minút a keďže môžete cvičiť 
doma, určite si ich dokážete zakomponovať do svojho harmono-
gramu. Optimálne je cvičiť aspoň 3-krát týždenne. Vyskúšali sme 
aj cviky na získanie svalov, rozdiel v zostave tréningov bol zrejmý.
Fitbit Coach je k dispozícii zadarmo, na získanie prístupu ku 
všetkým cvikom a tréningom je potrebné zaplatiť si prémiové 
členstvo. Aplikácia vám zobrazuje cviky vo forme videa a s do-
statočným predstihom pred samotným cvičením. S vykonávaním 
cvikov by ste teda nemali mať problém. 
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Lifesum
Chudnutie nie je iba o behaní či väčšej 
fyzickej aktivite. Pokiaľ máte nadváhu, 
spočiatku vám viac pohybu pravde-
podobne pomôže, avšak v niektorých 
prípadoch sa na chudnutie treba pozrieť 
z pohľadu jednoduchej matematiky – aby 
ste chudli, treba spáliť viac kalórií, ako ich 
prijmete.
S touto úlohou pomôže aplikácia Life-
sum. Podobne ako v iných aplikáciách, aj 
v tomto prípade si najskôr vytvoríte pou-
žívateľské konto. Zadáte základné informácie o vás a určíte si 
svoj cieľ. Aplikácia vám vypočíta, či je reálne a zdravé dosiah-
nuť cieľovú hmotnosť a ako dlho vám to bude trvať. Následne 
vám určí denný príjem kalórií, ktorý by ste mali dodržiavať.
Aby malo používanie aplikácie Lifesum zmysel, je potrebné si 
značiť všetky jedlá, ktoré počas dňa skonzumujete. K dispozícii 
je vyhľadávanie s bohatou databázou a tiež aj skener QR kódov. 
V rámci nášho testovania sme našli takmer všetky jedlá či 
potraviny, chýbajúce sme doplnili do databázy. Tá je následne 
dostupná pre všetkých používateľov.
Lifesum vám okrem počítania kalórií analyzuje aj to, koľko 
proteínov, sacharidov a tuku by ste mali počas dňa prijať. Viete 
si podľa toho prispôsobiť svoju stravu. Samozrejme, k urči-
tému skresleniu môže dôjsť v prípade, že sú jedlá v databáze 
nesprávne zadefi nované alebo zjete väčšiu porciu ako si 
zaznamenáte. 
Aplikácia je dostupná zadarmo, k dispozícii je prémiové člen-
stvo, ktoré obsahuje prepojenie s niektorými fi tness aplikácia-
mi. Vďaka tomu sa vám automaticky zosynchronizujú spálené 
kalórie z cvičenia, čo ovplyvní aj príjem kalórií počas dňa. Túto 
funkciu je možné vypnúť.

Zero - Fasting Tracker
S chudnutím môže pomôcť aplikácia Zero 
- Fasting Tracker. Tento nástroj pomôže pri 
diétach, ktoré sú založené na princípe toho, že 
počas dňa jete iba počas určitej doby a zvyšok 
dňa nekonzumujete jedlo. Najschodnejšou 
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 aplikácie, ktorý je prehľadný 
a moderný. Zero - Fasting Tracker takisto ponúka užitočné štatistiky 
a články v angličtine o zdravom spôsobe jedenia. 

WeightFit
V článku o technológiách, ktoré vám pomôžu 
pri chudnutí, odporúčame inteligentné váhy 
a ich použitie v kombinácii s fi tness náramka-
mi či hodinkami, aby ste mali všetky infor-
mácie pekne pokope v jednej aplikácii. Pokiaľ 
však inteligentnú váhu nemáte, môžete využiť 
aplikáciu WeightFit. Tá funguje ako váhový 
denník a pomôže vám pri kontrole hmotnosti 
či v snahe schudnúť.
Koncept aplikácie spočíva v tom, že pri každom vážení si svoju hmot-
nosť zapíšete do aplikácie. Časom budete mať k dispozícii efektný 
graf, ako sa vaša hmotnosť vyvíjala a tiež aj ďalšie štatistiky. Aplikácia 
je dostupná aj v slovenčine a je zadarmo. Zobrazuje zmeny za po-
sledný týždeň a mesiac a automaticky počíta BMI index, takže hneď 
vidíte, či máte nadváhu a koľko potrebujete schudnúť.

Fitrecepty
Fitrecepty obsahujú recepty na zdravé 
jedlá. Aplikácia je dostupná v češtine, 
takže bude prístupná pre širokú skupinu 
slovenských používateľov, ktorým by 
prekážali recepty v angličtine. Má 
prehľadné rozhranie a delenie jedál 
podľa kategórií a tiež podľa najnovších 
a najobľúbenejších receptov. Nechýba 
ani vyhľadávanie.
Fitrecepty obsahujú zoznam ingre-
diencií, nutričnú hodnotu jedla a tiež aj 
podrobný postup, ako ho pripraviť. K dispozícii sú tiež detailné 
informácie o jednotlivých surovinách, vďaka čomu môžete 
lepšie pochopiť ich prínos pre vaše zdravie.
V redakcii sme testovali aplikáciu pre Android. K jej vyhotove-
niu nemáme výhrady, k dispozícii je zadarmo a bez skrytých 
poplatkov. Po vytvorení používateľského konta môžete využiť 
synchronizáciu obľúbených receptov naprieč zariadeniami.

Strava
Za predpokladu, že dokončíte výcvik 
aplikácie C25K a nájdete v sebe záľubu pre 
behanie, je čas na nainštalovanie niektorej 
bežeckej aplikácie. Je ich veľa – Strava, En-
domondo, adidas Running app by Runtastic 
či Nike Run Club. My sme zvolili aplikáciu 
Strava, ktorá funguje aj ako sociálna sieť 
pre športovcov. Je pravdepodobné, že túto 
aplikáciu používajú viacerí vaši známi a mô-
žete ich sledovať.
Strava funguje aj ako GPS tracker, ktorý 
bude merať vaše behanie – za predpokladu, 
že beháte s telefónom alebo kompatibilnými inteligentnými hodinka-
mi. Informácie o vašich behoch môžete zdieľať s kamarátmi a takisto 
môžete využiť databázu rôznych trás pre bežcov alebo cyklistov. Toto 
je užitočná funkcia, ktorá pomôže s hľadaním nových miest, kde by 
ste mohli behať. Strava obsahuje aj výzvy. Tie sa každý mesiac obno-
vujú a môžu byť pre niekoho motiváciou k behaniu alebo bicyklovaniu. 
Aplikácia je dostupná zadarmo a väčšinu základných funkcií môžete 
využívať bez platenia. Medzi platené funkcie patrí napríklad podrob-
nejšia analýza vášho behu, avšak takúto funkciu nebudete potrebo-
vať, ak budete používať fi tness hodinky.
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Téma

  TOUCHIT       

BEST Tak tentokrát je to naozaj najlepšie 
z najlepšieho. Čo by naši redaktori 
označili podľa nich za skutočne top 
produkt roka 2019? Tu sú ich tipy. 

1
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Ondrej

Huawei Mate 30 Pro

Nad výberom top produktu som 
dlhšie premýšľal, avšak v žiadnom zo 
segmentov, ktorým sa venujem, som 
nenašiel žiadne výrazné inovácie. Voľba 
preto padla na Huawei Mate 30 Pro. Ten 
sa síce v dobe prípravy tohto článku 
na Slovensku nepredáva, avšak patrí 
medzi technologicky najvyspelejšie 
telefóny na trhu. A ponúka momentálne 
najkvalitnejšie ultraširokouhlé foto-
grafi e vo dne aj v noci – práve v tomto 
smere dosiahol Huawei v roku 2019 
najvýraznejší posun smerom vpred, a to 
v rámci všetkých výrobcov. Apple a jeho 
iPhone 11 Pro môže iba ticho závidieť, 
pri fotení v noci dvojnásobne. Huawei 
celkovo dokázal v roku 2019 priniesť 
viacero inovácií a sám som zvedavý, čo 
ukáže v roku 2020.

Roman

DJI Osmo Mobile 3

Ak si mám vybrať produkt, ktorý som si 
počas roka kúpil a najviac mi pomohol, 
tak je to nový gimbal od DJI. Osmo 
Mobile 3 naozaj dodá stabilitu do videa, 
rovnako umožní lepšie fotografovať 
a dostať sa s mobilom do rôznych 
nezvyčajných situácií. Nacvičil som si už 
rýchle nasadenie smartfónu do neho, 
má dlhú výdrž na batériu a poradí si aj 
s veľkými telefónmi. Aj zabudovaná apli-
kácia je fajn a dobre sa s ňou robí. Chcel 
by som ale aj možnosť nahrávania videa 
na microSD kartu, čo zatiaľ neumožňuje. 
Preto môj druhý tip na super aplikáciu je 
FILMiC Pro, ktorá je na video so smart-
fónom neprekonateľná. 

Fero

AMD Ryzen 3000

Nová generácia Ryzen procesorov, ktorú 
AMD uviedlo na trh, naplno potvrdila 
jeho aktuálnu rolu technologického lídra 
v CPU oblasti. Výrazným zvýšením jed-
novláknového výkonu uzavrela poslednú 
slabinu, v ktorej si Intel zachovával 
odstup, zatiaľ čo v tej mnohovláknovej 
sfére mu utiekla ešte viac do nebies. Nie 
náhodou má dnes osem z desiatich naj-
predávanejších CPU na Amazone logo 
AMD, rovnako ako 16 z prvej dvadsiatky. 
Kým AMD Ryzen 9 3900X z hľadiska uni-
verzálnosti kraľuje klasickej triede CPU, 
v rámci najvýkonnejšieho HEDT trhu do-
minujú z neho odvodené Threadrippery, 
ktoré doslova roztrhali všetko navôkol. 
Takúto technologickú dominanciu AMD, 
vyplývajúcu zo 7 nm výrobného procesu 
a prelomovej čipletovej stratégie, sme 
naposledy zažili na prelome storočí, 
kedy AMD vyhralo vojnu o prelomenie 
prvého gigahertzu.
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Miro

Mitsubishi Outlander 
PHEV 2019

Rok 2019 som strávil v spoločnosti 
skvelých áut, no iba jedno z nich tu 
môžem spomenúť. Moje srdce je síce 
naklonené západu, no tentokrát ma 
to ťahá na ďaleký východ. Najlepším 
autom je pre mňa Mitsubishi Outlander 
PHEV 2019. Modernizovaný Plug-
-In-Hybrid ponúka reálny dojazd na 
batériu okolo 40 kilometrov + účinnú 
rekuperáciu a keď vám dôjde šťava, tak 
sa stále môžete spoľahnúť na výkonný 
benzínový motor. Okrem toho je to 
praktické a priestranné SUV s pohonom 
všetkých kolies, takže v problémoch 
vás len tak ľahko nenechá. Z pohľadu 
moderných technológií sú na trhu aj 
vyspelejšie autá, ale zdravý sedliacky 
rozum + ekonomické uvažovanie hovo-
rí, že toto je výborná voľba. Tento model 
je ekologickejší a je to dobrá vstupná 
brána do sveta reálnych elektromobi-
lov. S novým Outlanderom PHEV som 
strávil veľa času a konštatujem, že sa 
skutočne podaril. 

Mišo

Fujitsu Lifebook
U939X

Neskutočne prepracovaný notebook 
zo série konvertibilných zariadení. 
Konfi guráciou ma pracovné notebooky 
až tak nezaujmú. Je to o hrubom výkone 
a sume, ktorú ste ochotní si zaplatiť. 
Technológie a detaily z ktorých celok 
pozostáva. To je niečo, čo ma zaujalo 
práve na tomto modeli. Superľahký 
notebook v 13,3“ verzii má hmotnosť iba 
1,027 kg. Toto sa už dá používať v ruke 
aj ako tablet. Dotykové pero zasunuté 
zboku notebooku alebo čítačka dlane 
PalmSecure a šachta na karty Smart-
Card. K tomu dve webové kamery, medzi 
ktorými sa dá prepínať a množstvo 
technológií, ktoré na pohľad nie sú 
vidno. Telo z horčíkovej zliatiny s pruž-
nosťou, aby sa pri páde minimalizoval 
tlak a možné poškodenie. Tenký dizajn 
a žiadne výhovorky. Portov tu máte 
viac ako pri iných aj rozmerovo väčších 
notebookoch na trhu.lov. S novým Outlanderom PHEV som 

strávil veľa času a konštatujem, že sa 

Peťo

Garmin  fēnix 6X Pro 
Solar

Aj tento rok dokázal Garmin posunúť 
modelový rad fēnix ešte ďalej a vtesnať 
do svojich najzásadnejších hodiniek 
opäť to najlepšie. Okrem bohatšej výba-
vy sa zmeny udiali konečne aj v dizajne. 
Tentokrát poteší menšia hrúbka puzdra, 
ale aj podstatne väčší displej. Celkovo sú 
hodinky oveľa pohodlnejšie, než staršie 
verzie. Tradične bohaté funkcie sú 
podporené aj prepracovanou aplikáciou 
pre smartfóny. Z radu fēnix 6 je pritom 
model X Pro Solar tým najvýraznejším 
a Garmin tak pripravil skutočnú lahôdku 
pre všetkých outdoorových nadšencov. 
Nekompromisne vybavené inteligentné 
hodinky potešia aj svojou spoľahlivosťou 
v každej situácii. 

4 5 6

brána do sveta reálnych elektromobi-
lov. S novým Outlanderom PHEV som 
strávil veľa času a konštatujem, že sa 
skutočne podaril. 

lov. S novým Outlanderom PHEV som 
strávil veľa času a konštatujem, že sa 

5

3

4
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 si totiž najviac všimnete, že telefón 
nie je pomalý alebo spomalený už 
pri jeho prvom používaní. Práve toto 

bolo citeľne vidieť a prvotná inštalácia aplikácií 
bola ako zo spomaleného fi lmu. Teraz je situ-
ácia lepšia, čo má dopad nielen na používanie 
webového prehliadača alebo iných aplikácií, ale 
najmä pri fotografovaní.

Keďže fotografovanie cez smartfón je ne-
oddeliteľná súčasť týchto zariadení, každého 
zaujíma, ako fotí. Nás vždy zaujíma aj to, ako 
sa fotoaparát používa. Popri kvalite fotiek 
si takisto všímame proces, pokým vzniknú. 
Laserové zaostrovanie je v čoraz väčšom počte 
smartfónov, no konečné slovo má spracova-
nie fotografi e procesorom. A to je podstatne 
rýchlejšie ako pred rokmi.

„Smartfón bez výrezu na 
trhu dnes už takmer 

nenájdete.“

motorola moto g8 plus
Je to najnovší model z tejto série a zároveň ide 
o ôsmu generáciu smartfónov s vlastnou fi lo-
zofi ou. Tou je priniesť najlepšiu výbavu za extra 
výhodnú cenu. Tieto smartfóny nemajú úplne 
všetko, ale majú všetko podstatné a mnoho 
vlastností z podstatne drahších smartfónov. 
To si drží aj v modeli g8 plus a teraz navyše 
kombinuje vlastnosť z inej produktovej série. 
Motorola one action je smartfón zameraný na 
nakrúcanie akčných videí a kamera z neho je 
pridaná aj do aktuálnej g8 plusky.

Znamená to, že môžete nakrúcať videá pri 
vertikálnom režime držania smartfónu. Okrem 
lepšieho držania v ruke ste vlastne aj menej 
nápadní, keď si touto formou nakrúcate videá. 
Uhol záberu scény je 117°. Na bežné videá je 

Hard
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Tu

Čas opäť potvrdil naše tvrdenie, že stredná trieda smartfónov vám dá vždy najlepší pomer 
technológií za vaše peniaze. Tu síce nie je najrýchlejšie nabíjanie, ani displej „od okraja po 
okraj“ a vlastne ani najrýchlejší procesor. Napriek tomu je tu vidieť veľký pokrok práve pri 
procesoroch strednej triedy.

potom štandardný režim dlhšou stranou dis-
pleja v horizontálnej polohe. Vyberať si môžete 
z klasických režimov, aké boli dostupné naprieč 
smartfónmi tejto značky.

Teda napríklad portrét, zvýraznená farba, 
kinematograf alebo nočné videnie. Hlavný 
objektív so 48 Mpx čipom má svetelnosť f/1.7, 
a to je veľmi dobrá hodnota na fotografi e pri 
nízkom osvetlení. Fotiť tento telefón vie dobre, 
dokonca aj v noci. Režim nočného fotenia 
vyžaduje niekoľko sekúnd na zachytenie obrazu 
a spracovanie výslednej fotografi e s rôznymi 
expozičnými hodnotami. Tento čas je podobný, 
ako pri drahších smartfónoch.

Dizajnovo sa veľmi podobá na smartfón 
motorola one macro. Na pohľad je ťažké ich 
rozoznať a najviditeľnejšie rozdiely sú vo forme 
kvapôčkového výrezu a zadných fotoaparátoch. 
A takisto sa dobre drží v ruke, na hladkých po-
vrchoch sa ale šmýka viac ako model macro.

Rozmerovo sú takmer identické až na nejaké 
desatiny milimetra, tu je však 6,3-palcový Full 
HD+ displej. Detailov je viac a technologicky je 
tento smartfón vybavenejší, napríklad dostup-
nosťou 5 GHz Wi-Fi AC, prítomnosťou NFC na 

platby mobilom a vyšším rozlíšením predného 
fotoaparátu. Čítačka odtlačkov je rovnako 
spoľahlivá ako pri verzii macro a ocenili sme jej 
rýchlosť. K celkovému pohodliu prispieva aj to, 
že ju ľahko nahmatáte.

Výrobca ani v ôsmej generácii motorola g 
nepridal skutočnú vodoodolnosť. Drží sa svojho 
spôsobu a je tu IPX2 a ochranná vrstva P2i 
nano coating. Batéria s kapacitou 4000 mAh 
udrží telefón pri živote až 2 dni. S čistým 
Androidom a procesorom strednej triedy je to 
údaj, ktorý sme si viackrát preverili na svojej 
koži. Telefón sa dá bežne používať, nie je v tom 
žiaden háčik. A navyše je tu nabíjanie Turbo-
Power s výkonom 15 W. Vo výbave je rozšírenie 
Moto, takisto vo forme Moto Akcie a Moto 
Obrazovka.

Zaujímavosťou, ktorá tiež nebýva štandar-
dom, je duálny reproduktor. Máte tak stereo 
zvuku aj bez slúchadiel a tradične s podporou 
Dolby Audio. V štandardnom režime je nastave-
né rozpoznávanie obsahu a tomu sa prispôsobí 
vyladenie ekvalizéra. Avšak k dispozícii máte aj 
vlastné možnosti nastavenia zvuku.
Zapožičal: motorola

Trojica smartfónov 
v strednej triede

nosťou 5 GHz Wi-Fi AC, prítomnosťou NFC na nosťou 5 GHz Wi-Fi AC, prítomnosťou NFC na Zapožičal:Zapožičal: motorola motorola

Testovali sme

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.ESET.SK

OCHRÁŇTE SVOJ SMARTFÓN 
S ESET MOBILE SECURITY VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.ESET.SK
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Nech už ho budete používať na čokoľvek, poteší 
dvojdňová výdrž. Je to dané síce o máličko me-
nej výkonným procesorom MediaTek Helio P70, 
avšak je určite použiteľný na bežnú prácu.

S telefónom sa dajú fotiť bežné fotografi e na 
automatickom režime ako aj efektné portréto-
vé fotky s rozmazaným pozadím. Na to tu máte 
hlavný 13 Mpx fotoaparát a pomocný s rozlí-
šením snímača 2 Mpx. Výkon smartfónu nad 
150 000 bodov v teste AnTuTu je odpovedajúci 
tomuto segmentu. Keď ho spojíme s čistým 
Androidom, máte v rukách telefón, ktorý zvlád-
ne všetky aplikácie.

To aj vďaka 4 GB RAM. Na náročné hry ako 
PUBG alebo Fortnite to úplne nie je. Fotogra-
fi e v šere sú viac presvetlené, čo hodnotíme 
pozitívne. Fotenie v tme má svoje rezervy. 

Treba viac trpezlivosti na zaostrenie. Nejde 
o nič dramatické, fotiť môžete aj nočné fotky, 
no so svetelnosťou f/2.0 budú mať viac šumu. 
A najmä je tu procesor, ktorý musí takúto fotku 
následne spracovať. Makro fotografi e sú vý-
borné a je to režim, s ktorým budete spokojní. 
Pozor na to, že tento objektív má svetelnosť 
f/2.2. To znamená, že potrebujete dostatočne 
osvetlený objekt.

Ocenili sme 4000 mAh batériu, menej však 
nabíjanie s výkonom 10 W. Na druhú stranu 
nás potešila prítomnosť konektora USB-C. 
Smartfón má certifi káciu IPX2 a vodoodpudivú 
vrstvu. Priame ponorenie do kvapaliny by ho 
mohlo poškodiť, zmoknutie na daždi v pohode 
prežije.
Zapožičal: motorola

Model telefónu motorola moto g8 plus motorola one macro TCL Plex

Operačný systém
Android 9, aktualizácie 1. 9. 

2019
Android 9, aktualizácie 5. 9. 

2019
Android 9, aktualizácie 5. 

11. 2019

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

Pamäť RAM / ROM / 
iná [GB]

4 / 64 4 / 64 6 / 128

Procesor [max. frekvencia]
Snapdragon 665, 8-jadrový, 

2 GHz
MediaTek Helio P70, 8-jadrový, 

2 GHz
Snapdragon 675, 8-jadrový, 

až 2,0 GHz

Displej, počet farieb IPS LCD, 16 miliónov IPS LCD, 16 miliónov

Displej - veľkosť [palcov] / 
rozlíšenie [bodov]

6,3 / 1080 × 2280, 19 : 9 6,2 / 720 × 1520, 18 : 9 6,53 / 1080 × 2340, 19,5 : 9

Slot na pamäťovú kartu microSDXC do 512 GB microSDXC do 512 GB microSDXC do 256 GB

Bluetooth, Wi-Fi, USB, 
GPS, NFC

5.0, ABGNac, áno, áno, áno 4.2, BGN, áno, áno, nie 5.0, ABGNac, áno, áno, áno

Hlavný fotoaparát / video
48 (f/1.7) + 5 + 16 Mpx, 4K, 

30 fps
13 (f/2.0) + 2 + 2 Mpx, Full 

HD, 30 fps
48 (f/1.8) + 16 (f/2.4) + 2 

(f/1.8) Mpx, 4K, 30 fps

Predný fotoaparát / video 25 (f/2.0) Mpx, Full HD, 30 fps 8 (f/2.2) Mpx, Full HD, 30 fps 24 (f/2.0) Mpx, Full HD, 30 fps

Vymeniteľná batéria a 
vlastnosti

nie, 4000 mAh nie, 4000 mAh nie, 3820 mAh

Rozmery [mm] / hmotnosť 
[gramov]

158 × 76 × 9 / 188 158 × 75 × 9 / 186 162 × 77 × 8 / 192

Konektor USB-C, 15 W USB-C, 10 W USB-C, 18 W

Benchmarky

AnTuTu Benchmark - 
Total score

161394 159855 206640

PCMark for Android - 
Performance

6603 5892 7724

3DMark Sling Shot Extreme 
- Total

1128 1282 931

Graphic 979 1116 824

Physics 2409 2666 1707

VRMark Amber Room - Total 1152 1468 1275

A1 SD Bench - RAM [MB/s] 5652 5933 19216

Úložisko čítanie / zápis 
[MB/s]

263 / 136 182 / 139 501 / 195

Hodnotenie

Dizajn a konštrukcia

Hardvérová výbava

Rýchlosť

Výdrž

Parametre te lefónov a  výs ledky benchmarkov testovaných smartfónov

motorola one macro
Rodina smartfónov motorola one sa rozšírila 
o tento opäť špecializovaný model. Je to už 
štvrtý telefón z tejto produktovej série. Ako už 
názov hovorí, je zameraný na fotografovanie 
zblízka. Stále s ním môžete robiť klasické foto-
grafi e, no zameranie je jasné.

Má totiž špeciálny fotoaparát, objektív, ktorý 
odfotí objekty už zo vzdialenosti 2 cm. Kým iné 
objektívy na smartfóne nedokážu na takúto 
vzdialenosť ani zaostriť (spravidla od 5 cm), tu 
máte zároveň ekvivalent 5-násobného priblí-
ženia. Usporiadanie fotoaparátov je zvislé a sú 
na zadnej strane na kraji. Tu si treba dať pozor 
na prsty pri držaní smartfónu, inak si zatienite 
fotoaparát.

Aj napriek takémuto usporiadaniu sa smart-
fón položený na stole nekýve. Toto sme ocenili 
a vieme, že to zaujíma mnohých z vás. Predsa 
len ťukanie na smartfón, ktorý sa preklápa 
o vystúpené objektívy, znepríjemňuje celkové 
používanie smartfónu. Výbavou a možnosťami 
sa radí medzi cenovo dostupné smartfóny 
nižšej strednej triedy. Z praktického hľadiska 
by sme ho zaradili medzi smartfóny o 100 eur 
drahšie.

Je tu čistý Android, ako to pri značke 
motorola býva. Jediná nadstavba je funkč-
né rozšírenie Moto. Vo výbave sú funkcie 
na zapnutie fotoaparátu pohybom, stíšenie 
zvonenia otočením na displej a ďalšie. Takisto 
poteší funkcia Vnímavá obrazovka. Aj keď máte 
nastavený kratší časový limit na zhasnutie dis-
pleja, nevypne sa, pokým sa na telefón budete 
pozerať.

Spracovanie je výborné a povrchová úprava 
spôsobuje istú priľnavosť k rukám. Aj keď je 
rozmerovo kvôli 6,2-palcovému HD+ displeju 
väčší, nevyšmykne sa vám z ruky. Obrazovka je 
vhodná na sledovanie videa a vďaka predĺžené-
mu pomeru sa na ňom budú dobre čítať texty. 

DETAILNÝ POHĽAD NA OBJEKTÍVY 
MOTOROLA ONE MACRO. ÚPLNE 

HORE JE MAKRO OBJEKTÍV
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  Verdikt
Motorola g8 plus je technologický nabitý 
smartfón strednej triedy. Máloktorý model 
na trhu sa mu pri tejto cene vyrovná. 
Výrobca už roky razí stratégiu dať do 
géčkovej série to najpodstatnejšie, čo 
potrebujete a ešte za lákavú cenu. To sa 
mu podarilo aj tento rok.
Motorola one macro je špecializovaný 
telefón na fotenie zblízka, už od 2 cm. Je to 
ďalší užšie špecializovaný smartfón tohto 
výrobcu. V tomto prípade ale dostanete do 
rúk všestranný smartfón s veľkým displejom, 
ktorý samozrejme fotí aj bežné fotografi e. 
A to v dobrej kvalite. Veľká batéria je prida-
nou hodnotou, ktorú určite treba započítať.
TCL Plex je telefón s dobrým pomerom 
cena/výbava. Za 300 eur dostanete pekný 
a moderný dizajn, tri zadné fotoaparáty 
a bohatú nádielku úložiska aj pamäte 
RAM. Poteší rýchle nabíjanie, škoda však 
slabších, resp. nekonzistentných nočných 
fotiek a absencie  niektorých videoslužieb 
v HD kvalite.

Hard

TCL Plex
Spoločnosť TCL je druhým najväčším výrobcom 
televízorov na svete. Na našom trhu nebola 
doteraz výrazne aktívnejšia, to sa však mení. 
A mení sa aj stratégia tohto výrobcu z hľadiska 
výroby smartfónov. TCL totiž dlhodobo pro-
dukuje telefóny značiek Alcatel a BlackBerry, 
smartfón pod vlastnou značkou však dote-
raz v portfóliu nemalo. To sa od výstavy IFA 
zmenilo. 

TCL Plex je zariadenie strednej triedy. Za 
319 eur ponúka atraktívny pomer cena/výba-
va. Telefón sa hlási o pozornosť hneď na prvý 
pohľad kvalitným spracovaním – predný displej 
má 6,53-palcovú uhlopriečku, rozlíšenie Full 
HD+, živé zobrazenie farieb a vysoký maxi-
málny jas. Obrazovka vás tak upúta takmer 
okamžite. Chválime aj zadnú stranu, ktorá je 
sklená. Pôsobí to elegantne, treba však počítať 
so šmykľavosťou zariadenia. Súčasťou balenia 
je silikónový ochranný obal, ktorý tento neduh 
čiastočne rieši. Na zadnej strane sa nachádza 
trojitý zadný fotoaparát a snímač odtlačkov 
prstov.

TCL sa ako výrobca televízorov snaží in-
tegrovať viaceré zobrazovacie technológie aj 
do svojho smartfónu. V praxi sa to prejavuje 
funkciou NXTVISION, ktorá umožňuje aktivovať 
vylepšenie obrazu v multimédiách a hrách 
a tiež zapnúť prepočet SDR obrazu do vyššej 
HDR kvality. Natívny HDR obsah si môžete po-
zrieť v aplikácii YouTube. Škoda len, že TCL Plex 

- Preostrovanie pri makro režime
- Pomalšie nabíjanie veľkej batérie

c e n a 229 €

+ Veľký displej
+ Kapacita batérie
+ Fotenie v makro režime

- Chýba silnejšia vodoodolnosť

c e n a 269 €

+ Výborná cena a technologická výbava
+ Výdrž batérie
+ Nakrúcanie akčných videí
+ Stereo reproduktory
+ Nočný režim fotenia

motorola moto 
g8 plus

motorola one 
macro

nepodporuje prehrávanie niektorých ostatných 
videoslužieb, ako je napríklad Netfl ix, v HD kva-
lite. Telefón využíva ochranu Widevine CDM iba 
na základnej úrovni L3 a nie na úrovni L1, ktorá 
je nutná pre HD kvalitu a vyššiu. Takýto displej 
by si to aj zaslúžil. Jeho potenciál tak využijete 
naplno iba v službe YouTube a pri prehrávaní 
lokálnych videí.

TCL Plex poháňa procesor Snapdragon 675. 
Obsahuje 6 GB RAM a 128 GB úložisko s mož-
nosťou rozšírenia pomocou microSD karty. 
V tomto smere nemáme pripomienky, reakcie 
telefónu sú svižné a poradí si aj s hrami. Kapa-
cita 3820 mAh ponúka nadštandardnú výdrž 
batérie – bez problémov vydrží viac ako deň, 
za určitých podmienok je reálna aj dvojdňová 
výdrž. Chválime 18 W rýchle nabíjanie, ktoré je 
súčasťou základného balenia. V tejto cene to 
nie je samozrejmosť a rýchlu nabíjačku v nie-
ktorých situáciách určite oceníte.

Trojitý zadný fotoaparát telefónu kombinuje 
48 Mpx hlavný fotoaparát s 2× bezstratovým 
priblížením, 16 Mpx ultraširokouhlý fotoapa-
rát a 2 Mpx senzor. TCL prezentovalo tento 
fotoaparát ako vhodný do všetkých svetelných 
podmienok, avšak v praxi to nie je až také 
ružové. V dobrom svetle nemáme k fotkám 
pripomienky – ponúkajú dobré podanie farieb, 
dynamický rozsah aj detaily. V horšom svetle 
a v noci je však kvalita slabšia, resp. nekonzis-
tentná. Niektoré fotografi e sa podaria, ďalšie 
sú rozmazané alebo obsahujú veľa šumu. 

Situáciu vždy nezachráni ani špeciálny nočný 
režim, hoci treba uznať, že niekedy dokáže po-
môcť pri tvorbe vizuálne krajšej fotky. V prípade 
ultraširokouhlého fotoaparátu je však dostatok 
svetla podmienkou kvalitného výstupu.
Zapožičal: TCL

motorola one 

- Nekonzistentné nočné fotografi e
- Netfl ix a niektoré ďalšie služby si 
   pozriete iba v SD rozlíšení

c e n a 319 €

+ Kvalitný displej
+ Elegantný dizajn
+ Všestranná výbava telefónu
+ Veľkosť úložiska, RAM a rýchle 
    nabíjanie

TCL Plex

TIP
Technologická 

výbava
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Najkrajší z odolných

ajlepšie na tom je, že tu nie sú 
kompromisy, a teda získavate 
superodolný smartfón. Nie je hrubší 

ako centimeter a z toho, čo bežne poznáte sa 
vymyká zaužívaným tvarom. Stále je dosta-
točne obrnený a výrobca ho dokonca testoval 
na výdrž pádmi. Garantuje, že vydrží 30 pádov 
na všetky hrany aj strany na betón z výšky 1,5 
metra. To už je silné tvrdenie, pretože práve 
pády bývajú najčastejším spôsobom, ako 
poškodiť smartfón. Telefón totiž spĺňa vojenskú 
normu MIL STD 810G. Displej je chránený 
sklom Gorilla Glass 6.

Z praktického pohľadu sme ocenili ryhovanie 
na časti zadného krytu, ktoré umožní držať 
telefón stabilne v ruke. Celkovo je tu pogu-
movaná zadná strana, a tak sa nešmýka ani 
na hladkých povrchoch. Čítačka odtlačkov je 
zapustená v zadnej časti. Dobre ju nahmatáte 
a je rýchla a spoľahlivá. Fotoaparát je s jedným 
objektívom a nechýba prisvetľovacia LED dióda 
s tromi farbami.

Bočné hrany zostali zosilnené hliníkovým 
rámom. Telo spĺňa krytie IP68, napriek tomu 
netreba konektory nijako zakrývať. Konektor 
USB-C na rýchle nabíjanie je voľne prístupný 
ako aj audio na vrchnej hrane. Trojica tlači-
diel je oddelená. To je výhodné napríklad pri 
ovládaní v rukaviciach. Tlačidlo na zapnutie je 
šrafované a ľahko ho nahmatáte. Nie je tu už 
ale tlačidlo s preddefi novanou funkciou, ako pri 
iných telefónoch tejto značky.

Systém
Operačný systém je Android 9 a výrobca dáva 
garanciu aktualizácie na verziu Android 10. 
Zásahy do systému sú minimálne, ako naprí-
klad pridanie obchodu Toolbox s aplikáciami 
zameranými na užitočné využitie odolného 
telefónu. Typicky tu nájdete aplikácie ako 
kompas, športové, off -line mapy, ale aj výber 
kancelárskych aplikácií.

Rýchlosť smartfónu odpovedá strednej 
triede. Aspoň podľa benchmarkov, napríklad 
v AnTuTu dosiahol 102 228 bodov. Z našej 
reálnej skúsenosti je to svižný telefón, ktorý 
sa dá dobre používať. Na najnovšie hry nebol 
plánovaný. CAT S52 si kupujete vtedy, ak chcete 
telefón, ktorý vydrží váš náročný životný štýl. 
Ocenili sme rýchle nabíjanie a 18 W nabíjačka 
je priamo v balení.

Fotografovanie
Konečne je tu odolný telefón, ktorého fotoapa-
rát sa dá použiť. Má síce svoje limity, ale nepo-
trebujete ďalší telefón na fotenie. Režimov tu 
nie je veľa, vlastne máte na výber iba automa-
tický režim a portrétový a možnosť nakrúcania 
videa. My sme portrétový režim použili na fote-
nie vždy, keď sme chceli rozostrené pozadie.

Nie je tu druhý, pomocný, fotoaparát, a tak 
je toto čisto v réžii dodatočného spracovania 
fotografi e algoritmom aplikácie. Výsledok bol 
dobrý. Jediné, s čím sa budete stretávať, je 
oznámenie v hornej časti displeja, že sa nezis-
tila žiadna tvár. To v prípade, že nefotíte osobu, 
ale iný objekt a chcete rozostrené pozadie.
Zapožičal: TCCM

       Verdikt
CAT S52 odolá všeličomu. Určite pádom na zem 
ako aj ponoreniu do vody. Netvrdíme, že je ne-
rozbitný, avšak je to riadne odolný telefón. Navy-
še vyzerá tak, že ho nemusíte skrývať a hrdo ho 
môžete vyložiť na stôl. Nás potešil aj fotoaparát. 
Reálne sa dá použiť na kvalitné fotografi e. 

Silnou stránkou je výdrž na reálne dva dni ale 
dá sa dostať aj na viac. Procesor nie je extra 
výkonný, ale za to je úsporný.

K DISPLEJU 
MÔŽETE PRIPOJIŤ 
ZARIADENIA 
KÁBLAMI AJ 
BEZDRÔTOVO

CAT S52
Telefón, ktorý sa vymyká štandardom 
svojej triedy. Je odolný a zároveň nie 
je hrubý a určite nie je nepraktický. 
V čase predstavenia tohto smartfónu 
sa pýšil tým, že je najtenší na trhu
v rámci segmentu odolných zariadení.

N

  Parametre te lefónu CAT S52

Vlastnosti CAT S52

Operačný systém Android 9,
aktualizácia 5. 10. 2019

Formát SIM karty Dual Nano SIM

Pamäť RAM / ROM / iná [GB] 4 / 64

Procesor [max. frekvencia] MT Helio P35, 8-jadrový, 2,3 GHz

Displej, počet farieb IPS LCD, 16 miliónov

Displej - veľkosť [palcov] / 
rozlíšenie [bodov] 5,65 / 720 × 1440, 18 : 9

Slot na pamäťovú kartu microSDXC

Bluetooth, Wi-Fi, USB, GPS, NFC 5.0, ABGNac, áno, áno, áno

Hlavný fotoaparát / video 12 (f/1.8) Mpx, Full HD, 30 fps

Predný fotoaparát / video 8 Mpx, Full HD, 30 fps

Vymeniteľná batéria a vlastnosti nie, 3100 mAh

Rozmery [mm] / hmotnosť 
[gramov] 158 × 77 × 10 / 210

Konektor USB-C, 10 W

- pomalšie ovládanie fotoaparátu
- v náročnejších aplikáciách poznať 

menej výkonný CPU

+ tenký dizajn
+ prežije ponorenie do vody a pády na betón
+ spôsob vyhotovenia ochranných prvkov
+ dobrý fotoaparát

CAT
S52

c e n a 4 9 9  €
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Hard

elkovo sú prijímače Cryptobox medzi 
zákazníkmi obľúbené hlavne vďaka 
svojej spoľahlivosti, ale aj výborným 

cenám. Aj teraz je to tak. Mimochodom pred-
chodca, model AB CryptoBox 700, bol na serve-
ri Heureka.sk hodnotený ako produkt roka. 

Základná výbava
AB CryptoBox 800UHD umožňuje satelitný 
príjem SD, HD, ale aj UHD (4K) programov 
v normách DVB-S, DVB-S2 a tiež v novej 
norme DVB-S2X s kompresiou MPEG-2, 
MPEG-4/H.264 a HEVC/H.265. Poradí si aj 
s televíznym vysielaním v režime MultiStream. 
Hlavnou novinkou tohto prijímača v porovnaní 
s predchodcom je práve podpora programov 
vysielaných v 4K. Len pripomeňme, že tento 
prijímač môžete použiť aj vtedy, ak ešte 4K te-
levízor nemáte. Výstupné rozlíšenie sa dá veľmi 
jednoducho nastaviť napr. na Full HD.

Hardvérovým základom prijímača je procesor 
ALIM 2661 s taktovacou frekvenciou 1 GHz. Pa-
mäťová výbava sa voči minulosti zdvojnásobila, 
Flash pamäť má teraz 16 MB a pamäť RAM má 
kapacitu 512 MB (DDR3). Prijímač umožňuje 
uložiť do pamäte až 6100 programov a rozdeliť 
ich do 26 favoritných skupín. Umožňuje tiež 
uložiť 4000 transpondérov a 100 satelitov.

Prijímač má jeden vstavaný univerzálny de-
kodér, CI slot nie je k dispozícii. Prijímač umož-
ňuje nahrávanie na externý USB pevný disk 
alebo fl ashdisk. Pritom sú tu dva porty – jeden 

vzadu, druhý vpredu pod krytkou. Originálny 
softvér obsahuje funkcie DLNA, hry, kalendár, 
RSS čítačka správ, predpoveď počasia a pod.

Na prednom paneli sa nachádza 4-miestny 
sedemsegmentový displej, základné tlačidlá na 
obsluhu prijímača a stavová LED dióda. Pod od-
klopným viečkom je čítačka dekódovacích kariet 
a USB 2.0 port. Na zadnom paneli nájdeme vstup 
satelitného tunera, HDMI, analógový AV výstup, 
sieťové rozhranie, optický audio S/PDIF konektor, 
USB 2.0 konektor, servisný RS232 port a sieťový 
vypínač. HDMI kábel nie je súčasťou dodávky. 

Softvérová výbava obsahuje funkciu auto-
matického ladenia programov (Auto FastScan) 
a po novom aj ALLSCAN. To je unikátna funkcia, 
ktorá zjednodušuje inštaláciu na jeden klik. 
Aktualizáciu softvéru prijímača môžete vykonať 
pomocou USB fl ashdisku.

Diaľkové ovládanie sa používa rovnaké ako 
u predchádzajúcich modelov AB CryptoBox. 
Smerovosť diaľkového ovládania je dostatočne 
široká, tlačidlá sa dobre stláčajú a ovládanie je 
prehľadné. Za príplatok sa dá objednať aj diaľ-
kové ovládanie so zjednodušeným ovládaním. 

Zapíname a inštalujeme
Samozrejme, na príjem vysielania stále musíte 
mať systém satelitnej antény. Pripojíte vstup 
z antény do prijímača, prepojíte ho k televízoru 
a na sieťové napájanie a zapnete. Objaví sa 
menu, kde vyberáte jazyk ovládania, slovenčina 
je k dispozícii. 

My sme skúšali prijímač s kartou Skylink 
SK, funkcia ALLSCAN je tu podporovaná. Úplne 
všetko tak prebehlo automaticky, pri nastavení 
nebol potrebný žiadny náš zásah. Stačí len vlo-
žiť dekódovaciu kartu, a to čipom dole. Ako sme 
si vyskúšali, pri zmene programovej ponuky sa 
programy v prijímači automaticky aktualizujú. 
Táto funkcia Auto FastScan je podporovaná 
aj u operátora Antik SAT. U iných operátorov 
treba funkciu FastScan po zmene programovej 
ponuky spustiť manuálne. 

Používanie prijímača
V prípade SkyLink bolo dekódovanie programov 
bezproblémové. To platí pre karty SkyLink bez 
vyššieho zabezpečenia Irdeta.
 Prepínanie medzi programami trvá dve až tri 
sekundy a kvalita obrazu je výborná. Kvalita 
signálu sa zobrazuje grafi cky v banneri a hod-
notou v percentách. Zvuková stopa sa ukladá 
na danú predvoľbu a samozrejmosťou je aj 
uloženie ľavého alebo pravého audiokanálu na 
predvoľbu. Titulky možno uložiť na predvoľbu 
za predpokladu, že najprv povolíte zobrazova-
nie titulkov v hlavnom menu (v predvolenom 
stave je vypnuté).

Zoznam programov je možné manuálne 
editovať, programy si môžete podľa seba pre-
súvať, mazať a niektoré zamknúť. Celý zoznam 
programov sa dá založiť na USB disk a nako-
pírovať napr. na inom AB CryptoBox prijímači. 

HLAVNÉ ZLEPŠENIA SÚ 
PODPORA 4K UHD
A RÝCHLA INŠTALÁCIA

Zoznam programov je možné manuálne 
editovať, programy si môžete podľa seba pre-
súvať, mazať a niektoré zamknúť. Celý zoznam 
programov sa dá založiť na USB disk a nako-
pírovať napr. na inom AB CryptoBox prijímači. 

AB CryptoBox 800UHD 
4K prijímač za výbornú cenu 

ZADNÝ PANEL MÁ VŠETKO POTREBNÉ. SCART 
PORT UŽ NENÁJDETE

TIP
Pomer

výkon/Cena

Satelitný prijímač od distribútora 
satelitnej techniky AB-COM 
s označením AB CryptoBox 800UHD 
sme predstavili už vo videu. Teraz je 
čas na podrobnú recenziu po mesiaci 
jeho používania. 
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P R I J Í M A Č  7 9  €C E N A

W I F I  S   5  D B I  A N T É N O U  –  1 2 , 9 0  €

W I F I  S   2  D B I  A N T É N O U  –  9 , 5 0  €

D I A Ľ K O V É  O V L Á D A N I E  M I N I S  –  9 , 9 0  €

Informačná lišta obsahuje aj informácie o ak-
tuálnom a následnom programe. Slovenské 
znaky sa zobrazujú v poriadku, páčilo sa nám 
aj spracovanie elektronického programového 
sprievodcu. Ten zobrazuje program na 7 dní 
dopredu. Rovnako sú dobre reprezentované 
slovenské znaky v teletexte. 

Zabudovaný multimediálny prehrávač si 
poradil s prehrávaním súborov v rôznych 
formátoch. Výhodou je práve podpora kodeku 
HEVC/H.265, teda prehrať sa dajú aj videá v 4K. 
Úspešne sme vyskúšali aj prehrávanie hudby 
v AAC, MP3 a WAV formáte. Určite nájdete sú-
bory, ktoré v prehrávači neprehráte, vo väčšine 
prípadov však áno. 

Prijímač môžete na internet pripojiť pomo-
cou sieťového rozhrania Ethernet 100 Mbps. 
Po dokúpení Wi-Fi adaptéra môžete využiť aj 
bezdrôtové pripojenie. 

Pomocou mobilnej aplikácie G-MScreen pre 
Android a iOS môžete tento prijímač prepojiť aj so 
smartfónom a sledovať napr. televízne vysiela-
nie na ňom. Rovnako smartfón môže slúžiť ako 
diaľkové ovládanie s pohodlnou možnosťou na 
naplánovanie nahrávania vybraného programu. 

       Verdikt
AB CryptoBox 800UHD je satelitný 
prijímač, ktorý už vie zobraziť progra-
my vysielané v Ultra HD rozlíšení. 
Oceňujeme funkciu ALLSCAN, ktorá 
funguje pri operátoroch Antik SAT, 
Skylink, freeSAT a Orange TV. Výborná 
je aj funkcia Auto FastScan u operáto-
rov Antik SAT a Skylink. Cena prijímača 
nás príjemne prekvapila. 

Nahrávanie 
programov
Pri nahrávaní sme použili 
externý disk Western Digital 
My Passport Ultra s kapacitou 
1 TB. Pred nahrávaním sme 
ho sformátovali priamo v pri-
jímači, vybrali sme si súborový 
systém FAT32 (ďalšia možnosť 
je NTFS). Pritom si môžete aj 
skontrolovať rýchlosť pripojeného 
disku. Nahrávať môžete akýkoľvek nala-
dený program. Naraz môžete nahrávať jeden 
kódovaný program a jeden kódovaný sledovať 
alebo ho aj nahrávať. Podmienkou je, že oba 
programy sú na jednom transpondéri. Rovna-
ko môžete využiť aj funkciu časového posunu. 
Ak si nahrávate programy, ktoré nie sú 
kódované, môžete takéto nahrávky sledovať aj 
na počítači. Pri kódovaných programoch je to 
možné urobiť ofi ciálne iba použitím programu 
PC_tool_Ali.

Zapožičal: AB-COM, s.r.o., www.abcom.tv

Nová generácia 
tlačových 
zariadení radu Ri

Jednoduchá 
potlač 
textilu

Ri 100

• Tlač vo vysokej kvalite

• Veľmi jednoduchá obsluha

• Rýchla návratnosť investícií

• Rozmanité využitie

• Jednoduchá údržba

www.ricoh.sk
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ROMAN KADLEC

Herné notebooky, konzoly či herné 
príslušenstvo. Produktov nájdete 
v obchodoch veľké množstvo, ako sa 
v nich vyznať?

Hard

GTX 1050 a 1060 s 3 GB videopamäte. Odporú-
čame však vyberať notebooky s grafi ckou kar-
tou GeForce GTX 1650 a so 4 GB videopamäte. 
Tento grafi cký čip predstavuje to najnovšie 
a najvýkonnejšie, čo nájdete v notebookoch 
s cenou na úrovni 800 až 900 eur. Takisto 
odporúčame, aby notebook ponúkal systémový 
SSD disk, aspoň 8 GB RAM a procesor Intel 
Core 9. generácie. 

Príkladom takto vybaveného notebooku 
je Lenovo Gaming L340 s cenovkou 855 eur 
v konfi gurácii s Intel Core i5-9300H, 8 GB RAM 
DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB a SSD 
úložiskom s kapacitou 512 GB. 

Do 1000 eur sa zmestíte aj s modelom Lenovo 
Legion Y540 v totožnej konfi gurácii a s cenou 969 
eur. Ponúka však kvalitnejší displej, odolnejšie 
vyhotovenie, dlhšiu výdrž batérie a je všeobecne 
lepšie navrhnutý na náročnejšie hranie.

Vyberáme herný notebook
Cena herných notebookov medziročne 
neustále rastie. Je to dané tým, že tieto 
zariadenia ponúkajú čoraz vyšší výkon 
a kompaktnejšie rozmery. Dokonca sa 
vytvoril nový segment prémiových herných 
notebookov, ktoré lákajú na kombináciu 
vysokého výkonu a ultratenkého šasi – na 
pomery herných zariadení. Pri výbere her-
ného notebooku bude v prvom rade záležať 
na výške vášho rozpočtu.

Vyberáme darčeky
pre hráčov

HERNÝ NOTEBOOK LENOVO LEGION 
Y540 ODPORÚČAME. POČAS 

TESTOVANIA NA NÁS UROBIL VEĽMI 
DOBRÝ DOJEM A K DISPOZÍCII JE 
VO VIACERÝCH KONFIGURÁCIÁCH 

S CENOU OD 969 EUR

ACER PREDATOR TRITON 300 
JE ŠTÝLOVÝ A TENKÝ HERNÝ 
NOTEBOOK S ROZUMNÝM VÝKONOM. 
VO VYBRANÝCH KONFIGURÁCIÁCH 
SA ZMESTIL DO 1500 EUR, V TEJTO 
KATEGÓRII SI ZASLÚŽI POZORNOSŤ

Herné notebooky v cene
od 1000 do 1500 eur
V dobe prípravy tohto článku sme našli najlac-
nejšie notebooky s grafi ckou kartou GeForce 
GTX 1660 Ti so 6 GB videopamäte na úrovni 
1050 eur. Túto kartu považujeme za dobrý 
základ pre hranie vo Full HD rozlíšení, a to aj 
z hľadiska blízkej budúcnosti. Odporúčame 
teda zvážiť navýšenie rozpočtu o pár desiatok 
eur, nakoľko grafi cká karta GTX 1660 Ti prináša 
v priemere o 30 až 50 % vyšší výkon ako GTX 
1650. Z hľadiska pomeru cena/výkon ide o vý-
hodnejšiu voľbu.

Grafi cká karta GTX 1660 Ti v notebooku má 
porovnateľný výkon ako mobilná verzia karty 
GeForce RTX 2060. Neponúka síce ray tracing, 
avšak to nám až tak neprekáža. S výkonom 
mobilnej grafi ky RTX 2060 totiž ray tracing 
naplno nevyužijete, resp. s určitými kompro-

do 1000 €

1000 € - 1500 €

Herné notebooky do 1000 eur
Kategóriu do 1000 eur považujeme za vstupnú 
bránu do sveta herných notebookov. V tejto 
cene nájdete prevažne modely, ktoré obsahujú 
grafi cké karty minulej generácie a ponúkajú teda 
slabší grafi cký výkon. Tiež sa tu nachádza viacero 
multimediálnych notebookov, ktoré nie sú pri-
márne navrhnuté na náročné hranie, avšak vďaka 
zabudovanej grafi ckej karte ponúkajú dostatočný 
výkon na to, aby si poradili aj s modernými hrami.

V segmente do 1000 eur nájdete viacero no-
tebookov s grafi ckými kartami NVIDIA GeForce 

KATEGÓRII SI ZASLÚŽI POZORNOSŤ

mismi. Prakticky porovnateľný výkon medzi 
oboma grafi ckými kartami potvrdilo aj naše 
testovanie v redakcii.

Za spomenutých 1050 eur bol v dobe 
prípravy článku dostupný notebook MSI GL63 
8SD-698CZ s procesorom Intel Core i5-8300H, 
8 GB RAM DDR4, grafi ckou kartou NVIDIA 
GeForce GTX 1660 Ti 6GB a úložiskom SSD 128 
GB + HDD 1 TB. Notebook ponúka aj podsviete-
nú klávesnicu a dobrú konštrukciu.

Do pozornosti dávame tiež rôzne konfi gurá-
cie notebooku Lenovo Legion Y540, ktorý sme 
testovali v redakcii a potešil kvalitným chlade-
ním a tiež atraktívnym pomerom cena/výbava. 
Za 1169 eur ponúka GTX 1660 Ti, 16 GB RAM 
a 1 TB SSD úložisko alebo RTX 2060, 8 GB RAM 
a 512 GB SSD úložisko. Pravdepodobne by sme 
si vybrali prvú konfi guráciu z tejto dvojice.

V cene do 1500 eur nájdete aj prvé herné 
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notebooky zo segmentu ultratenkých. Do 
pozornosti dávame Acer Predator Triton 300 
a ASUS ROG Zephyrus G. Recenziu na tento no-
tebook od ASUS-u nájdete v aktuálnom vydaní 
magazínu TOUCHIT. V jeho prípade si treba dať 
pozor na to, že využíva grafi ckú kartu NVIDIA 
GeForce GTX 1660 Ti 6GB v odľahčenej a menej 
výkonnej Max-Q verzii.

ASUS ROG ZEPHYRUS PATRÍ 
V DRAHŠÍCH KONFIGURÁCIÁCH 

MEDZI PRÉMIOVÉ HERNÉ 
ULTRABOOKY A K TOMU 
NAJLEPŠIEMU NA TRHU

TAKTO VYZERÁ NOVÝ MODEL 
NINTENDA SWITCH. PONÚKA DLHŠIU 
VÝDRŽ BATÉRIE, AVŠAK POKIAĽ 
NÁJDETE PÔVODNÚ VERZIU V ZĽAVE, 
JEJ KÚPOU NESPRAVÍTE CHYBU

PLAYSTATION 4 A XBOX ONE 
PÔJDU O ROK DO DÔCHODKU. 
PONÚKAJÚ VŠAK BOHATÚ 
KNIŽNICU HIER A ROZUMNÚ 
CENU, TAKŽE STOJA ZA ZVÁŽENIE 
AJ DNES

Aký notebook si teda vybrať?   
Ak berieme do úvahy pomer cena/vý-
kon, odporúčame vám herné notebooky 
s grafi ckou kartou NVIDIA GeForce GTX 
1660 Ti, resp. RTX 2060. Tie sú cenovo 
najvýhodnejšie. Najlacnejšie notebooky 
s touto kartou nájdete na úrovni 1050 
eur, v cene okolo 1200 eur sa už dá nájsť 
šikovne a všestranne vybavený notebook 
s kvalitnou konštrukciou. V prípade 
herných notebookov pod 1000 eur treba 
počítať s určitými kompromismi, či už 
z hľadiska konštrukcie alebo výkonu. Ak 
máte rozpočet na prémiové zariadenie, 
pridanou hodnotou bude kvalitnejšia 
konštrukcia, displej a nárast grafi ckého 
výkonu. Ten však nebude taký markant-
ný ako rozdiel v cene notebooku.

verzii má zmysel uvažovať v prípade, že máte 
doma 4K televízor. Na druhej strane, ak zvažuje-
te kúpu konzoly ďalšej generácie o rok alebo dva 
a dovtedy sa chcete nejako zabaviť, bude vám 
stačiť aj štandardný model.

Hlavným rozdielom medzi konzolami od Sony 
a Microsoftu sú práve exkluzívne tituly a vaši 
kamaráti. Ak chcete hrať s priateľmi, budete si 
musieť kúpiť tú istú konzolu. A pokiaľ hrávate 
sami a exkluzívne tituly vás až tak nezaujímajú, 
Xbox One má navrch z hľadiska multimediálnych 
funkcií a poteší aj službou Xbox Game Pass. Tá 
funguje ako Netfl ix – za mesačný poplatok zís-
kate prístup k viac ako stovke hier, ktoré môžete 
hrať bez nutnosti ďalšieho platenia. Je to skvelá 
služba, s ktorou sa nebudete nudiť.

Ako sa hovorí, kde sa dvaja bijú, tretí víťazí, a tak 
nejako sa možno pozrieť aj na Nintendo Switch. 
Táto konzola kombinuje hernú konzolu do obývač-
ky a zariadenie, ktoré si so sebou budete brať na 
hranie na cestách. Switch totiž možno pomocou 
dokovacej stanice, ktorá je súčasťou balenia, 
pripojiť k televíznej obrazovke.

Nintendo Switch ponúka bohatú knižnicu hier, 
ktorá obsahuje nielen tradičné série od Nintenda, 
ale aj viaceré AAA tituly známe z iných konzol. Na 
cestách si tak môžete zahrať Zaklínača 3 alebo 
Skyrim. Nintendo Switch je k dispozícii v celkovo 
troch vyhotoveniach. Pôvodný model doplnila ver-
zia na rok 2019 s lepšou výdržou batérie a tiež aj 
Nintendo Switch Lite, ktorý neumožňuje pripojenie 
k televízoru a je určený iba na mobilné hranie. 

Pri výbere hernej konzoly si preto zodpovedajte 
otázku, či sa na nej chcete hrať aj na cestách a či 
je táto vlastnosť kriticky dôležitá – ak áno, Ninten-
do Switch je najlepšia voľba. Pokiaľ nie, pozrite si 
ponuku exkluzívnych titulov a do úvahy zoberte aj 
fakt, na akých konzolách sa hrajú vaši kamaráti, či 
sa s nimi plánujete hrať a aké extra funkcie kon-
zoly ponúkajú. Či už ide o multimediálne funkcie 
alebo služby typu Xbox Game Pass.

CENU, TAKŽE STOJA ZA ZVÁŽENIE 

otázku, či sa na nej chcete hrať aj na cestách a či 
je táto vlastnosť kriticky dôležitá – ak áno, Ninten-
do Switch je najlepšia voľba. Pokiaľ nie, pozrite si 
ponuku exkluzívnych titulov a do úvahy zoberte aj 
fakt, na akých konzolách sa hrajú vaši kamaráti, či 
sa s nimi plánujete hrať a aké extra funkcie kon-
zoly ponúkajú. Či už ide o multimediálne funkcie 
alebo služby typu Xbox Game Pass.

nad 1500 €

Nintendo Switch

PlayStation 4 a Xbox One

NAJLEPŠIEMU NA TRHU

Herné notebooky nad 1500 eur
V cene nad 1500 eur sa zvyšuje kvalita kon-
štrukcie herných notebookov a pribúdajú zaria-
denia s plne kovovým šasi. Tiež rastie výkon, ke-
ďže notebooky sú vybavené grafi ckými kartami 
RTX 2070 a RTX 2080. Aj v tomto prípade však 
treba rozlišovať medzi plnohodnotnou verziou 
a odľahčenou Max-Q verziou grafi ckej karty.

Cena notebookov s plnohodnotnou grafi ckou 
kartou GeForce RTX 2070 začína od 1870 eur. 
Rozdiel vo výkone v porovnaní s RTX 2060, 
resp. GTX 1660 Ti je vo väčšine hier na úrovni 
10 až 20 %. Je tak diskutabilné, či sa oplatí 
za tieto notebooky priplatiť 800 a viac eur. Je 
zrejmé, že pridaná hodnota je aj z hľadiska 
konštrukcie, kvality displeja a prípadných extra 
funkcií, avšak pre bežného obyvateľa Slovenska 
budú pravdepodobne herné notebooky s cenou 
atakujúcou 2000 eur už drahé.

Vyberáme hernú konzolu
Aktuálna generácia herných konzol dosiahla svoj 
vrchol a pomaly sa pripravuje na príchod ďalšej 
generácie. PlayStation 5 aj nástupca Xboxu One 
prídu budúci rok na Vianoce. Má teda zmysel 
kupovať hernú konzolu aktuálnej generácie?

Ako sa to vezme. Ak počkáte rok, môžete 
si dopriať tú najvýkonnejšiu konzolu na trhu. 
Na druhej strane za ňu zaplatíte plnú sumu 
a k dispozícii budete mať iba obmedzenú 
knižnicu hier. Väčšina dostupných titulov bude 
z aktuálnej generácie, fungovať by mali vďaka 
spätnej kompatibilite.

Aktuálna generácia herných konzol láka 
najmä bohatou knižnicou hier, ktoré sú dostup-
né za atraktívne ceny. A aj samotnú konzolu 
môžete získať za výhodnejšiu cenu. Za nece-
lých 300 eur kúpite Xbox One S či PlayStation 
4 Slim, v prípade vianočnej akcie môžu ceny 
klesnúť ešte o niečo nižšie.

Akú konzolu si teda vybrať? Na výber máte 
z trojice PlayStation 4, Xbox One, Nintendo 
Switch a špeciálnu kategóriu tvorí zariadenie 
NVIDIA SHIELD TV.

PlayStation 4 či Xbox One ponúkajú porov-
nateľný zážitok a kvalitu. Obe konzoly ponúkajú 
tie isté hry s výnimkou exkluzívnych titulov a sú 
dostupné v štandardnej a výkonnejšej verzii – 
PlayStation 4 Pro a Xbox One X. O výkonnejšej 
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NVIDIA SHIELD 
TV JE VO VERZII 

NA ROK 2019 
DOSTUPNÁ

V DVOCH 
MODELOCH

V článku sme spomenuli aj zariadenie NVIDIA 
SHIELD TV. Kedysi bolo prezentované ako herná 
konzola, avšak vhodnejšie pomenovanie je 
multimediálne zariadenie s hernými funkciami. 
NVIDIA SHIELD TV sa tento rok dočkala novej 
verzie s výkonnejším procesorom, podporou pre 
Dolby Vision a prepočítavaním Full HD obrazu do 
4K pomocou umelej inteligencie. Ak SHIELD TV 
vlastníte, bez novej verzie sa pravdepodobne zao-
bídete. A ak o tomto zariadení uvažujete, vedzte, 
že okrem multimediálnych aplikácií pre platformu 
Android TV obsahuje aj herné funkcie, ako je 
streamovanie z vášho počítača na televíznu ob-
razovku alebo hranie cez cloud pomocou služby 
GeForce NOW. Faktom je, že na NVIDIA SHIELD TV 
hrávame hry z nášho počítača na veľkej televíznej 
obrazovke a zážitok z hrania je prakticky totožný 
ako v prípade tradičnej konzoly. Logitech G502 Lightspeed je 

herná myš, ktorá uspokojí aj 
toho najnáročnejšieho hráča. Ide 
o bezdrôtovú verziu kultového 
modelu Logitech G502, ktorý 
si získal záujem hráčov vďaka 
skvelému senzoru a vynikajúcej 
ergonómii. Nová verzia s prívlast-
kom Lightspeed odstránila kábel 
a vylepšila niektoré detaily už tak 
skvelej myšky.

Hľadáte darček pre hráča? 
Okrem už spomenutých 
zariadení dávame do pozor-
nosti aj toto príslušenstvo 
a darčekové karty.

Ďalšie tipy 
na darčeky 
pre hráčov

Predplatné pre službu Xbox Game Pass Ultimate
poteší majiteľov konzoly Xbox One. Táto služba 
v sebe obsahuje predplatné pre Xbox Live a pre 
Xbox Game Pass pre konzolu Xbox One a tiež aj 
pre PC. Ide teda o kompletnú kolekciu toho, čo si 
môžete na Xboxe predplatiť. Game Pass Ultimate 
vám teda umožní hrať multiplayer s ostatnými 
hráčmi cez internet a zároveň sprístupní viac ako 
stovku hier, ktoré môžete hrať zadarmo na Xboxe 
aj na počítači so systémom Windows 10.

SteelSeries Arctis 
1 sú výborné herné 
slúchadlá, ktoré 
zaujmú pomerom 
cena/výbava. Za 50 
eur nenájdete lepšie 
herné slúchadlá.

Kredit do Xbox, PlayStation a Ste-
am obchodu – týmto darčekovým 
kupónom nič nepokazíte. Dôležité 
je, aby ste vedeli, na akej konzole 
či počítači sa budúci obdarovaný 
hráva. Aby sa nestalo, že má 
doma Xbox a vy mu kúpite kredit 
do PlayStation obchodu. Za kre-
dit je následne možné nakupovať 
hry v digitálnom obchode.

PREDPLATNÝM PRE SLUŽBY XBOX GAME 
PASS ULTIMATE ČI PLAYSTATION LIVE 
NIČ NEPOKAZÍTE. DÔLEŽITÉ JE ZISTIŤ 
SI, NA AKOM ZARIADENÍ SA BUDÚCI 
OBDAROVANÝ HRÁVA

NVIDIA SHIELD TV



T E S T

ROMAN KADLEC

V redakcii sme otestovali hernú 
klávesnicu, myš aj slúchadlá. 
Každý z týchto produktov 
má určitú vlastnosť, ktorou 
vyčnieva v rámci svojho 
segmentu.

Cooler Master MM710 
Cooler Master MM710 je herná myš, ktorá 
má rekordne nízku hmotnosť iba 53 gramov. 
A tento parameter ju robí extrémne zaujíma-
vou pre každého, kto hľadá čo najľahšiu myš. 
Väčšina zariadení tohto typu totiž váži okolo 
80 až 100 gramov.

Cooler Master znížil hmotnosť takým 
spôsobom, že spravil diery do šasi myšky. Na 
pohľad to vyzerá čudne, pri jej používaní vám 
to prekážať nebude. Pridanou hodnotou je, že 
by sa vám nemala potiť ruka.

MM710 zaujme tiež káblom, ktorý je fl exibil-
nejší v porovnaní s konkurenčnými myškami. 
Nestane sa vám tak, že vás bude kábel ťahať 
alebo inak obmedzovať pri jej používaní. 
V tomto smere si novinka od Cooler Master 
zaslúži pochvalu.

Myška ponúka 6 tlačidiel, 7 nastavení 
hustoty DPI až do 16-tisíc a špičkový optický 
senzor Pixart 3389. Výrobca takisto použil 
spínače Omron so životnosťou až 20 miliónov 
stlačení. V tomto smere nemáme výhrady a k 
dispozícii je aj ofi ciálny softvér, ktorý umožňuje 
nastaviť makrá, tlačidlá a citlivosť jednotlivých 
nastavení hustoty.

Cooler Master MM710 je praktická myška. 
Nesvetielkuje a nemá žiadne extra funkcie. 
Ponúka však prémiové komponenty v kvalitne 
spracovanom a odolnom šasi, ktoré je neuve-
riteľne ľahké. Ak teda hľadáte čo najľahšiu myš, 
práve ste ju našli.
Zapožičal: Cooler Master

Najnovšie herné 
príslušenstvo 
pre každého

White Shark Viking 2
White Shark Viking 2 je herná klávesnica 
s atraktívnou cenou. Predáva sa za 15 eur a v 
tejto cene ponúka základnú výbavu s podsvie-
tením. Výrobca dokonca využil kovový pliešok, 
ktorý dopĺňa inak plastové šasi. Vo výsledku to 
vyzerá efektne.

White Shark Viking 2 ponúka farebné pod-
svietenie, 104 tradičných klávesov a spínače 
so životnosťou 5 miliónov stlačení. Poteší 
funkcia anti-ghosting pre 19 klávesov a tiež 
aj držiak pre smartfóny, ktorý je zabudovaný 
v hornej časti klávesnice.

Viking 2 sa k počítaču pripája pomocou 
USB 2.0 rozhrania, kábel má dĺžku 1,5 metra. 
Klávesnica je membránová a neponúka žiadnu 
pridanú hodnotu. Hlavným lákadlom je cena, 
ktorá je vzhľadom na dizajn a rozumnú výbavu 
pomerne atraktívna.
Zapožičal: Agem

HyperX Cloud Alpha S
Slúchadlá radu HyperX Cloud Alpha máme v re-
dakcii radi. Dôvodom je najmä skvelá ergonómia 
a výborná kvalita zvuku, o ktorú sa starajú 50 mm 
meniče. Novinka HyperX Cloud Alpha S stavia na 
týchto základoch a prináša pridanú hodnotu vo 
forme 7.1-kanálového priestorového virtuálneho 
zvuku a tiež aj vo forme prispôsobenia basov.

HyperX Cloud Alpha S ponúka skvelý základ. To, 
čo sme mali radi na predchádzajúcich modeloch 
je stále skvelé aj v prípade novinky. Konštrukcia je 
odolná a kvalitná, pôsobí prémiovo. Stereo zvuk 
je výborný a využijete ho nielen pri hraní, ale aj pri 
počúvaní hudby alebo sledovaní videa.

Pridaná hodnota vo forme extra funkcií je 
diskutabilná. 7.1-kanálový priestorový zvuk pô-
sobí v niektorých momentoch umelo a plecho-
vo. Pri hraní môže niekedy pomôcť navodiť lepší 
zážitok, mimo hrania ho odporúčame vypnúť. 
Basy si prispôsobujete pomocou špeciálnych 
komôr v zadnej časti slúchadiel – rozdiel v na-
staveniach je pomerne malý až zanedbateľný, 
avšak záleží aj od konkrétneho zvuku. Nejde 
však o funkciu, ktorú by sme považovali za 
revolučnú. Je to príjemný bonus, ale slúchadlá 
HyperX Cloud Alpha S vynikajú kvôli už spome-
nutému výbornému základu.

HyperX Cloud Alpha S tiež ponúka odnímateľný 
mikrofón a prispôsobiteľnú hlasitosť pre zvuk hry 
a hlasitosť chatu. Ide o praktické funkcie, v tejto 
cene ich považujeme za samozrejmosť. HyperX 
Cloud Alpha S je ako celok kvalitný herný head-
set. Ponúka extra funkcie, avšak odporúčame ho 
kvôli kvalitnej základnej výbave. 
Zapožičal: HyperX

klávesnicu, myš aj slúchadlá. 
Každý z týchto produktov 
má určitú vlastnosť, ktorou 
vyčnieva v rámci svojho 

White Shark Viking 2White Shark Viking 2
White Shark Viking 2 je herná klávesnica 

C E N A 5 8  €

C E N A 1 5  €

C E N A 1 2 9  €

TIP
Technologické 

inovácie
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UKÁŽKA POLOHOVATEĽNOSTI 
DISPLEJA

nevídaný konvertibilný notebook

MICHAL REITER

M A C R O

Macro

onvertibilný notebook, ktorý je učený 
tým najnáročnejším z vás. Je to 
priama ukážka toho, ako by mal v roku 

2019 vyzerať biznis notebook. Nám sa páčila 
supernízka hmotnosť pri jeho výbave a vysoká 
odolnosť. Fujitsu robí notebooky po svojom. 
Nesnaží sa kopírovať trendy druhých a ako jediný 
výrobca má unikátne zabezpečenie skenerom 
krvného riečiska. Špeciálnych prvkov je však viac.

K

Vyhotovenie a používanie
Hmotnosť iba 1,027 kg znamená v tomto 
prípade to, že sa bude dať používať v režime 
tabletu pri držaní v ruke. Telo nie je z hliníka, 
ktorý by síce ponechal odolnosť, avšak zvýšil by 
jeho hmotnosť. Horčíková zliatina je ten správ-
ny materiál na vytvorenie odolného notebooku. 
Okrem toho vo forme pružného tela. Po dopade 
tak materiály rozložia intenzitu nárazu. Toto si 
výrobca ponecháva roky a je to vlastnosť, ktorú 
by ste inde hľadali márne. Nemyslíme teraz 
pružnosť plastových notebookov za niekoľko 
stoviek eur. Notebook splnil armádne testy 
odolnosti MIL-STD-810G.

Lifebook U939X je dostupný v čiernej 
a červenej edícii. Červená vyzerá fantasticky 
a vskutku ju odporúčame zohľadniť pri výbere. 
Vonkajšia strana, pánty aj spodná strana sú 
v červenej farbe, zvyšok je v čiernej. Note-
book vyzerá výborne, ale nie je rušivý pri jeho 
používaní. Kĺb udrží displej pevne v ľubovoľnej 
polohe. Otvorením veka zároveň mierne naklo-
níte základňu. Je to systém na lepšie vetranie 
aj nasmerovanie klávesov k vám. Chválime aj 
antirefl exnú vrstvu displeja. Odlesky svetiel sa 
v ňom odrážajú len minimálne a na displej je po 
celý čas dobre vidieť.

Klávesnica má dva stupne podsvietenia. 
Výrobca by mohol zmeniť spôsob laserového 
nanášania písmen. Niektoré sú mierne tmavšie 
a biela pôsobí žltkastým dojmom. Toto je ale 
vlastnosť, ktorú pri značke Fujitsu evidujeme 
roky. Na klávesnici je doslova obrovský Enter. 
Na toto si veľmi rýchlo zvyknete. Klávesy nie 
sú také tiché, ako pri iných modeloch v tomto 
cenovom segmente. No a v neposlednom rade 
stojí za zmienku touchpad s dvomi samostat-
nými tlačidlami. K jeho používaniu nemáme 
žiadne výhrady.

Na prihlasovanie do systému sme využívali 
infračervenú kameru, no využiť môžete aj 
čítačku krvného riečiska PalmSecure. Je to 
pohodlný a najmä ďalší bezkontaktný spôsob 
autentifi kácie do systému alebo do chránených 
oblastí vašich dát.

Dotykové pero je integrálnou súčasťou. Žiad-
ne dokupovanie navyše. Nájdete ho zasunuté 
priamo v tele notebooku, kde sa zároveň nabíja. 
Dobre sa vyťahuje a je hneď po pravej ruke 
takmer pri prednej hrane základne notebooku.

- klávesnica nie je taká tichá 
ako pri konkurencii

- priemerné reproduktory

+ vynikajúca hmotnosť
+ výdrž batérie tesne nad 7,5 hodiny
+ antirefl exný displej
+ dotykové pero a výbava portov

Fujitsu
Lifebook U939X

Fujitsu Lifebook U939X

Výkon a hardvérová výbava
Okrem toho, že je dotykové pero dobre prístup-
né, dobre prístupné sú aj konektory. Celkovo 
nadštandardná výbava nás prekvapila. Hoci 
v prípade notebookov Fujitsu je to skôr pra-
vidlom, než niečím výnimočným. To najmä ak 
zohľadníme, že je to v časoch, keď sú výrobco-
via na dostupnosť portov skôr skúpi. Notebook 
nie je najtenší na trhu, ale pre pár milimetrov 
hrúbky nám to neprekáža. Špecialitou je 
vysunuteľný a rozkladací LAN konektor. Tiež 
ľahko dostupný slot na Micro SIM kartu priamo 
nad dotykovým perom. Dvojica USB-C, USB 3.0 
a jeden HDMI konektor tvoria nadštandardnú 
výbavu. K tomu slot kariet SmartCard a čítačka 
SD kariet. Konektor napájania je samostatný, 
ale notebook sme nabíjali inou notebookovou 
nabíjačkou cez konektor USB-C.

Na výber sú tri typy procesorov, my sme mali 
najsilnejší, a to Intel Core i7-8665U 1,9 ÷ 4,8 
GHz a 1 TB SSD disk. Takisto aj kapacita RAM 
bola v našom prípade na maximálnej 16 GB 
konfi gurácii.

Systém chladenia si môžete nastaviť, 
ponechali sme automatický režim. V ňom bol 
notebook aj tak veľmi tichý a ventilátor šumel 
len pri využití náročnejších aplikácií. Napríklad 
pri spracovaní veľkého počtu fotiek. Kto by 
chcel ale skutočne tichý stroj, má možnosť 
prepnúť chod do tichého režimu aj za cenu 
nižšieho výkonu.
Zapožičal: Fujitsu Technology Solutions
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KOMPLETNÁ VÝBAVA PORTOV. 
V ROKU 2019 ROZHODNE 
VYSOKÝ NADŠTANDARD

RÔZNE POLOHY VYUŽITIA 
NOTEBOOKU

        Verdikt
Fujitsu Lifebook U939X je absolútne špič-
kový stroj. Výrobca sa sústredil na jeho 
odolnosť a nízku hmotnosť. Ocenili sme, 
že sa nesnažil zaujať niekoľkými ušetrený-
mi milimetrami hrúbky, no priniesol radšej 
nadštandardnú výbavu portov. Je super-
ľahký a vďaka tomu použiteľný ako tablet 
v ruke a nie iba na kolenách alebo na stole. 
Výborný stroj z každého hľadiska. Za extra 
technológie a špičkové spracovanie si ale 
bude treba priplatiť.

Fujitsu Lifebook U939X
Macro
• Infračervená kamera 

s využitím vo forme 
štandardnej webovej kamery

• IPS Full HD dotykový displej 

• Čítačka krvného riečiska 
v dlani PalmSecure

• Touchpad s dvomi fyzickými 
tlačidlami

• Ukazovatele diskov, stavu 
batérie a Wi-Fi

• Telo z horčíkovej zliatiny

• Druhý fotoaparát priamo nad 
klávesnicou

1

2

3

4

5

6

7

TIP
Pracovný stroj 
profesionálov

• Infračervená kamera s využitím vo 
forme štandardnej webovej kamery

• IPS Full HD dotykový displej 

• Čítačka krvného riečiska v dlani 
PalmSecure

• Touchpad s dvomi fyzickými 
tlačidlami

• Ukazovatele diskov, stavu batérie 
a Wi-Fi

• Telo z horčíkovej zliatiny

• Druhý fotoaparát priamo nad 
klávesnicou

Najlepšie vlastnosti
U939X

C E N A 1 7 8 5  €

1

2

34

5

6

7
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DOTYKOVÉ PERO JE 
SÚČASŤOU NOTEBOOKU

RÔZNE POLOHY 
VYUŽITIA YOGY 
C940 

S940

Lenovo Yoga

C940

Pre každého jeden

1

2 3

4

5

6

7

Macro

C E N A O D  1 3 9 9  €

notebooky Yoga a pred-
sa sa od seba líšia, 
dokonca v podstatnom 

detaile. Yoga C940 je konvertibilný 
a môžete ho použiť aj ako tablet. 
Yoga S940 je supertenký note-
book, ktorý sa ale dá použiť len 
v režime klasického notebooku.

Yoga je totiž štýl a spôsob použí-
vania prenosných počítačov. Výrob-
ca ich označuje písmenkom, podľa 
ktorého poznáte možnosť preklopi-
teľného displeja alebo štandardne 
orientovaného notebooku.

Oba notebooky majú prémiové 
spracovanie z hliníka. Vďaka tomu 
sú tenké a vydržia prenášanie 
a cestovanie, nech už s nimi idete 
na dovolenku alebo pracovnú 
cestu. Majú podsvietenú klávesni-
cu. Tá je navyše takmer nehlučná. 
Môžete pracovať kdekoľvek, bez 
toho, aby ste klepotom klávesov 
rušili okolie. Obe série môžu mať 
v najvyššej konfi gurácii 4K VESA 
displej a procesor Intel 10. gene-
rácie. Extra vlastnosťou je funkcia 
Q-Control na nastavenie režimov 
chladenia. Spoločnú majú aj výdrž 
batérie a to 15 hodín pri Full HD 
režime a 7,5 hodiny pri 4K. Dispo-
nujú aj funkciou rapid charge.

Yoga C940
Vysoký výkon a silný multimediálny zážitok. 
Toto nie je len taký obyčajný notebook. Kĺb 
displeja totiž obsahuje soundbar s podporou 
Dolby Atmos. Môžete sa tak spoľahnúť na 
nadštandardnú kvalitu zvuku a odložiť externý 
reproduktor, ktorý už nebudete potrebovať.

Súčasťou dodávky je aj dotykové pero. Je za-
sunuté v tele notebooku, kde sa zároveň nabíja.

Výbava portov je štedrejšia a okrem dvoch 
portov USB-C tu nájdete aj USB 3.0 a audio-
konektor. Na zabezpečenie vstupu do systému 
je tu čítačka odtlačkov a v tenkom ráme je 
webová kamera v HD rozlíšení. Namiesto tvárou 
sa do systému prihlásite aj niektorým z vašich 
prstov. O súkromie proti sledovaniu cez kameru 
sa v oboch notebookoch stará elektronická 
poistka v Lenovo Vantage. Je tu navyše aj me-
chanický prepínač TrueBlock Privacy Shutter 
integrovaný priamo do tenkého rámu displeja.
Zapožičal: Datacomp

DVA

DOTYKOVÉ PERO JE 

Váha:
1,35 kg

Yoga C940
Macro
• 4K VESA displej 

s podporou HDR, vo verzii 
so svietivosťou 400 nitov 
alebo 500 nitov

• Tichá klávesnica 
s podsvietením 

• Čítačka odtlačkov prstov

• USB 3.0, dva USB-C 
a audio port

• HD webová kamera 
chránená mechanickým 
krytom TrueBlock Privacy 
Shutter

• Soundbar ako kĺb 
notebooku

• Hliníkové, luxusné 
vyhotovenie

1

2

3

4

5

6

7

Rozmery:
320 mm x 216 mm x 16 mm
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PREDNÁ HRANA NOTEBOOKU 
V ZATVORENOM STAVE 

INFRAČERVENÁ KAMERA
NA PRIHLASOVANIE DO SYSTÉMU

MICHAL REITER

M A C R O

1

2

2

3

4

5

6

C E N A O D  1 5 6 9  €

Yoga S940
Supertenký stroj s hrúbkou len 12,2 mm 
a ochranným sklom displeja, ktoré je po hranách 
zaoblené, podobne ako pri smartfónoch. Vo vý-
bave sú len porty USB-C. Sú tri, čo bude stačiť. 
Nechýba audiokonektor na pripojenie slúchadiel 
na počúvanie hudby alebo telefonovanie.

V balení nájdete redukciu z USB-C na HDMI, 
VGA a USB 3.0 port. Výborný doplnok, vďaka 
ktorému máte po rozbalení všetko potrebné. Za 
pozornosť stojí zvuk a integrované reproduk-
tory s podporou Dolby Atmos umiestnené po 
bokoch klávesnice.

Vo výbave je infračervená kamera na prihla-
sovanie pomocou tváre, doplnená o inteligentné 
funkcie - Lenovo SMART Assistant, ktorý naprí-
klad pozastaví prehrávané video, pokiaľ odídete 
od počítača. Keď sa vzdialite od počítača, 
systém sa uzamkne. Funguje vynikajúco.
Zapožičal: Datacomp

Yoga S940
Macro
• Tichá a podsvietená 

klávesnica

• Stereo reproduktory 
s Dolby Atmos 

• 4K VESA displej
• s podporou HDR, 

svietivosť 500 nitov.
• Prvý notebook na svete 

so zaobleným sklom 
displeja.

• Infračervená kamera

• Dva z trojice portov 
USB-C

• Hliníkové, luxusné 
vyhotovenie

1

2

3

4

5

6

Váha:
1,2 kg

Rozmery:
319 mm x 198 mm x 12 mm
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T E S T

MICHAL REITER

„Odolnosť voči 
vode je žiadaná 

vlastnosť 
prenosných 

reproduktorov.“

Testovali sme

Reproduktory s vlastnou batériou 
a všemožnými funkciami, inými slovami 
multimediálne reproduktory, prekvitajú 
a my sme vyskúšali ďalšie modely na 
trhu. Celkovo máme štvoricu nových 
modelov. Nie sú úplne najlacnejšie, 
výrobcovia si ale uvedomujú ich 
pridanú hodnotu.

Hard

Multimediálne 
reproduktory

- vo verzii 2.1 by poskytol plnší basový zážitok 

+ spôsob ovládania reproduktora
+ vyvážený zvukový prejav
+ odolnosť IPX7

Hama
Soldier L

c e n a 6 9 , 9 9  €

šetky modely v teste majú odolnosť 
voči ponoreniu do vody, a to je faktor, 
ktorý tiež zdvíha cenu. Od najlacnej-

šieho po najdrahší, ani jeden nehral vyslovene 
zle. Je to o detailoch a najmä o cene, ktorú ste 
ochotní za tento typ ozvučenia zaplatiť. Extra 
modelom v našom teste je JBL Pulse 4, ktorý 
má nádherné osvetlenie. Chvíľu sme zvažovali, 
či bude jeho primárne určenie vo forme repro-
duktora alebo ako efektová nočná lampa.

Zaujímavosťou je aj prítomnosť konektorov 
USB-C. Pri modeli Pulse 4 nás to až tak ne-
prekvapuje, vzhľadom na jeho cenu. Pri modeli 
Storm1 nás to prekvapilo viac a sme radi, že aj 
v tomto cenovom segmente sa objavujú prvé 
lastovičky. Snáď to donúti aj ostatných výrobcov 
zamyslieť sa nad odmietaním tohto konektora.

No a trojica reproduktorov adaptovala 
pripojenie cez Bluetooth 5.0. Bežne rozdiel 
nepostrehnete, no keď sa dostanete medzi 
známych a plejádu inteligentných hodiniek 
a slúchadiel Bluetooth, piatu verziu Bluetooth 
určite oceníte. Tiež aj pri udržaní stabilného 
spojenia pri väčšej ako 10-metrovej vzdiale-
nosti. Nezabudnite ale, že na to potrebujete 
mať počítač alebo smartfón s rovnakou verziou 
tohto bezdrôtového pripojenia. 

Hama Soldier L
Dizajnovo ladený presne podľa názvu a máte ho 
v olivovej farbe. Reproduktor s výkonom 20 W je 
dostatočný na bežnú miestnosť, detskú izbu, ale 
aj vonkajšie posedenie. Je potiahnutý popru-
hom, ktorý ho zároveň spevňuje. Jeho odopnu-
tím na kraji sa dostanete ku gumovému krytu 
konektorov microUSB na nabíjanie reproduktora 
a USB-A na nabíjanie iných zariadení. Môžete ho 
využiť ako powerbanku pre váš smartfón. Kapa-
cita batérie 4000 mAh je na to dostatočná.

Podlhovastý dizajn je stávka na istotu. 
Reproduktor bude stabilný, ľahko ho umiestnite 
aj na pracovný stôl. Ovládacie prvky sú v tomto 
prípade špecialita, ktorú tak často nevidíme. 
Máte ich na kraji a tlačidlá sa podobajú na 
alternatívu k tlačidlám zo starých magnetofó-
nov. Stláčate ich šikmo k sebe. Je to síce detail, 
ale ovládanie je naozaj vynikajúce. Páči sa nám 
viac ako gumou obložené spínače. Majú jemné 
ťuknutie a aj tu výrobca použil zdvojenie funkč-
nosti tlačidiel na ovládanie hlasitosti. Štvoricu 
tlačidiel uzatvárajú multifunkčné Play / Pause 
na hudbu a hovory a multifunkčné tlačidlo. 
Týmto sa môžete spojiť s inými reproduktormi 
typu Soldier L a Soldier S. Ocenili sme, že na 
to netreba žiadnu aplikáciu a vystačíte len 
s tlačidlami na reproduktoroch.

Reproduktor je odolný s certifi káciou IP67. 
Prežije ponorenie do kvapaliny, pozor len aby 
ste mali zakryté konektory na nabíjanie.

Zo zvukovej stránky sa veľmi ponáša na zvuk 
z reproduktora Lamax Storm1, no nemá baso-
vý menič, a teda ani efekt na zosilnenie basov. 
Hrá však celkom dobre a k jeho kvalite nemáme 
žiadne veľké výhrady. Celkovo s ním nemôže-
te hrať tak hlasno pre nižší výkon a stabilitu 
meničov na reprodukovanie zvuku. Získavate 
ale pomerne vyladený zvuk.
Zapožičal: Hama Slovakia

V

UKÁŽKA RÔZNEHO 
ŠTÝLU OSVETLENIA 

JBL PULSE 4

Hama Soldier S
Malý reproduktor skoro do vrecka. Takisto v oli-
vovej farbe a vojenskom štýle. Je dostatočne 
odolný vďaka popruhu, ktorý ho celý lemuje. Aj 
v tomto prípade chráni konektor na nabíjanie. 
Tu ale iba microUSB. Kapacita jeho batérie je 
2000 mAh, a to by bolo na powerbanku trochu 
málo. Nemá ani audiovstup, a tak sa k nemu 
treba pripojiť cez Bluetooth. Avšak rovnako ako 
pri modeli Soldier L je použitá verzia 5.0. Nie je 
to štandardom a oceníte to z hľadiska stability 
signálu a úspory energie. Konštrukčne splňuje 
certifi káciu IPX7 a odolá ponoreniu do kvapali-
ny do 1 m po dobu pol hodiny.

Má mono menič a zvukovo produkuje viac 
vyššie tóny. Basovú zložku cítiť pomenej, najmä 
však jeho výkon 5 W ho predurčuje ako osobné 
ozvučenie v tichšej miestnosti.
Zapožičal: Hama Slovakia

72 DECEMBER 2019



w

TIP
360° 

osvetlenie

- mierne prenikavejšie výšky- slabý basový prejav - menšie nepresnosti zvuku

+ kvalita LED podsvietenia
+ funkcia PartyBoost a vytvorenie stereo 
režimu
+ zvukový prejav
+ vodoodolný aj na ponorenie

+ malé rozmery
+ podpora napojenia na iné reproduktory 
Soldier
+ odolnosť IPX7

+ odolnosť proti ponoreniu do kvapaliny
+ pogumované telo
+ NFC a Bluetooth 5.0
+ basový režim
+ výkon

JBL
Pulse 4

Hama
Soldier S

Lamax
Storm1

c e n a 2 2 9  €c e n a 4 4 , 9 9  € c e n a 7 9 , 9 0  €

JBL Pulse 4
Reproduktor, ktorý sa konkurencia snaží napo-
dobiť, no JBL má stále vedúce postavenie na 
trhu. Svetelný reproduktor je poriadne vylepšený 
a teraz máte LED osvetlenie takpovediac v HD 
rozlíšení. Je vynikajúce a je radosť sa naň poze-
rať. Reproduktor je zaujímavý práve 360-stup-
ňovým osvetlením. Vhodné zároveň ako nočná 
efektová lampa, ak sa bojíte zaspávať potme 
alebo chcete upokojujúce svetlo na oddych.

Reproduktor sa používa nastojato, v spodnej 
časti je basový menič, v hornej hlavný menič 
s priemerom 57 mm. Ovládacie prvky sú po 
obvode valca vo vrchnej časti. Sú tu tlačidlá 
na zapnutie, ovládanie Bluetooth, hlasitosti 
hudby a svetelných efektov. Základnú skladbu 
efektov, teda piatich štýlov nastavujete priamo 
cez toto tlačidlo. Resp. prepínate sa medzi 
nimi. V aplikácii JBL Connect si prispôsobujete 
farby týchto efektov alebo si môžete odfotiť 
scénu pred vami a použijú sa farby zachytené 
na fotografi i. S nastaveniami sa môžete vyhrať 
dostatočne, je tu aj možnosť pripojiť repro-
duktor k ostatným a vytvoriť tak zvukovú reťaz 
(funkcia PartyBoost). Tiež sa dá vytvoriť stereo 

režim a rozdeliť tak dva reproduktory na ľavý 
a pravý stereo kanál. Keď vás bude osvetlenie 
rušiť, dá sa vypnúť. LED svetlo však slúži aj ako 
informačný prvok pri zapnutí alebo vypnutí 
reproduktora, oznámenie párovacieho režimu 
alebo pripojenia k zariadeniu.

Ocenili sme aj nabíjanie cez konektor USB-C. 
Na nabitie 7260 mAh batérie budete potrebo-
vať 3,5 hodiny. Potrebujete na to ale nabíjačku 
s výkonom 15 W. Zmysel pre detail a dizajn 
ukázal výrobca na svetelnom prvku zobrazujú-
com nabíjanie. Po zapojení do zdroja energie sa 
kapacita akumulátora zobrazí aj cez svetelný 
LED systém. Perličkou je, že ak máte takýchto 
reproduktorov viac a zatrasiete s nimi v blízkos-
ti iných, svetelné efekty sa zosynchronizujú.

Reproduktor stojí stabilne a poskytne skutočne 
silný zvukový zážitok. To aj napriek tomu, že nemá 
takú výbavu meničov ako iné reproduktory tohto 
výrobcu. Vzhľadom na to je zvuk prekvapivo dobrý. 
Nekupujete si len svetelné efekty, ale aj istú kvalitu 
zvuku. Dynamika basov by mohla byť miestami 
lepšia a nízke tóny menej prenikavé. Sú to detaily 
a v zásade nie je reproduktoru čo vytknúť.
Zapožičal: www.jbl.sk

Lamax Storm1
Toto je reproduktor, ktorý nás príjemne prekva-
pil. Nielen svojimi hudobnými režimami.

Je to odolný reproduktor, ktorý prežije aj 
menšie pády na zem. Má pogumované telo, 
a tak sa o jeho bezpečnosť nemusíte tak veľmi 
obávať. Orientovaný je dlhšou stranou vo forme 
základne, drží stabilne a je dobre vyvážený.

Všetky ovládacie prvky sú na hornej strane. Tu 
sa dá prepínať medzi skladbami aj nastavovať 
hlasitosť cez kombinované tlačidlá. Funkciou 
navyše je ale prepínanie basového a halového 
režimu. Basový sme si zvykli používať pri hudbe 
a reproduktor produkuje plnšiu hudbu. Nízke 
tóny sú zvýraznené ekvalizérom a nie je to 
nič prehnané. Výrobca si s týmto nastavením 
celkom dobre poradil. Na fi lmy je lepšie použiť 
normálny režim, inak by ste mali príliš dunivé 
ozvučenie. Hovorené slovo by lepšie vyniklo až 
pri vyššej hlasitosti. Halový režim je zaujímavý 
a vytvorí sa skutočne silný priestorový efekt. 
Umiestnite reproduktor viac ku stene a ten-
to efekt zosilníte. Je to vskutku zaujímavé, 
odporúčame ho podľa chuti. Nehodí sa na 
každú hudbu a nie je to úplne univerzálny efekt. 

TIP
Kvalita

zvuku / cena
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Označenie 
reproduktora / 

Technické parametre
Hama Soldier L Hama Soldier S JBL Pulse 4 Lamax Storm1

Typ 2.0 1.0 1.1 2.1

Frekvenčný rozsah [Hz] 70 ÷ 16 000 80 ÷ 16 000 70 ÷ 20 000 80 ÷ 18 000

Výkon RMS [W] 20 5 20 40

Aux in nie nie nie áno

Bluetooth 5.0 5.0 4.2 5.0

Výstup na slúchadlá nie nie nie nie

NFC nie nie nie áno

Ovládanie hlasitosť, hudba, hovory hlasitosť, hudba, hovory hlasitosť, hudba, LED efekty hlasitosť, hudba, hovory

Odolnosť IPX7 IPX7 IPX7 IP67

Výdrž batérie [h] 16 14 12 15

Nabíjanie microUSB microUSB USB-C USB-C

Rozmery [mm] 210 × 80 × 60 85 × 85 × 40 96 × 96 × 207 204 × 80 × 64

Hodnotenie

Kvalita zvuku

Výbava

Pomer cena / možnosti

  Parametre a  hodnotenie  testovaných reproduktorov

       Verdikt
Hama Soldier L je reproduktor 
s dobrým zvukom. Navyše je 
vodoodolný a nepoškodíte ho 
ani ponorením. Ocenili sme 
jeho dizajn a spôsob ovládania. 
Spomedzi oboch reprodukto-
rov tejto značky odporúčame 
priplatiť za tento.

Storm1 podporuje funkciu pripojenia k druhému 
reproduktoru Storm1. Vytvoríte si tak skutočné 
stereo s oddelením pravého a ľavého kanála. Aj 
bez toho je reproduktor poriadne výkonný a 40 W 
postačuje na ozvučenie väčšej miestnosti.

Potešila nás prítomnosť konektora USB-C na 
nabíjanie a tiež linkový vstup s 3,5 mm konek-
torom. Je tu aj NFC na zjednodušenie párovania 
a takisto aj slot na microSD karty. Zvukový 
systém je zložený z dvoch meničov s priemerom 
53 mm na prednej strane a pasívnym basovým 
žiaričom na zadnej strane. Toto je overená 
kombinácia, ako dosiahnuť v malom tele silný 
zvuk. Minimálne tak, aby neboli potlačené basy 
a zvyšné spektrá neboli príliš skreslené produk-
ciou z jedného meniča. Netvrdíme, že zvuk je 
najpresnejší, avšak je pomerne dobre vyvážený.
Zapožičal: Lamax Electronics

Hama Soldier S je najmenší 
v teste a na zvuku je to poznať. 
Odporúčame ho vtedy, keď chcete 
vyslovene niečo malé na počúva-
nie hudby alebo sledovanie fi lmov 
so silnejším zvukom. Chválime, 
že aj tu ho výrobca skonštruoval 
tak, aby odolal dažďu, či priamo 
ponoreniu do kvapaliny.

JBL Pulse 4 je ojedinelým repro-
duktorom na trhu tohto formátu. 
Vlastne nič lepšie na trhu nie je 
a takýto LED svetelný systém 
má využitie nielen pri hudbe, ale 
aj ako relaxačný prvok. V oblasti 
zvuku by sme odporúčali mierne 
stiahnuť sýtosť výšok, inak sme 
boli spokojní.

Lamax Storm1 je veľmi dobre 
hrajúci reproduktor so silným 
basovým režimom. Páčil sa 
nám výbavou aj zvukovým 
prejavom, aj napriek tomu, že 
nebol úplne dokonalý. Ak do 
toho započítame jeho cenu, 
nemáte priveľmi nad čím 
rozmýšľať. 

Výdrž batérie až 12 hodín

Výkon 160W

USB vstup / nabíjanie

Bluetooth

Vstupy pre mikrofón aj gitaru

osledné dva mesiace v roku sú v redakcii 
pomerne náročné. To už sme tu v minu-
losti spomínali. Treba doháňať zameškané 

a zároveň sa riešia veľké projekty na ďalší rok. Do toho 
sú samozrejme rôzne príjemné večierky, kapustnice, 
tlačovky a všetko to, čo máme radi a na čo sa tešíme. 
O tom vám povieme v dvojčísle január-február.

Začiatkom novembra sme boli na skvelej tech ak-
cii IT SHOW v Košiciach, ktorú organizuje Datacomp. 
Prišlo na ňu množstvo fanúšikov, s ktorými sme sa 
mali možnosť stretnúť. Tieto chvíle si vždy ceníme, 
pretože získavame cennú spätnú väzbu. Tešíme sa 
na túto akciu aj na ďalší rok, na východe sme radi.

Zavítali sme aj kolaudovať Michalov byt. Michal 
pre nás pripravil výborné pohostenie a veríme, 
že sa im spolu s rodinou bude skvele bývať. A na 
záver vám predstavujeme ešte nový prírastok, 
ktorý pribudol nie u nás, ale priamo v Astone. Je 
to skvelý kávovar, ktorý robí úžasnú kávu. A my 
máme kávu radi.NA IT SHOW TO BOLA AJ TENTO ROK PECKA

Z nášho redakčného zákulisia, pretože aj my sme len ľudia

Zo života redakcie

P

Z TOHTO KÁVOVARU 
SA TEŠÍME AJ MY
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Výdrž batérie až 12 hodín

Výkon 160W

USB vstup / nabíjanie

Bluetooth

Vstupy pre mikrofón aj gitaru
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ONDREJ MACKO

Hard

SAMOSTATNÝ SUBWOOFER JE TU 
PRESNE TO, ČO TVRDÍ MUZIKU

JBL BAR 5.1 SURROUND
užite si fakt poriadny zvuk
Na výstave IFA predstavila fi rma JBL 
svoju novú vlajkovú loď na riešenie 
zvuku predovšetkým k televízoru. Je 
to JBL BAR 5.1 SURROUND a je to 
najvybavenejší zo soundbarov od tejto 
už legendárnej fi rmy. Intenzívne sme 
ho v redakcii testovali a prinášame 
naše dojmy. 

KOMPAKTNÉ RIEŠENIE 
ZLOŽENÉ Z HLAVNÉHO PANELU 
A SUBWOOFERA

VÝHODOU JE NÍZKY 
PROFIL HLAVNÉHO 

PANELU 

Dodávka a inštalácia
Súpravu dostanete v zaujímavej škatuli s priere-
zom písmena L a v dodávke je hlavný repro-
duktor a subwoofer, ďalej prepojovacie káble 
pre napájanie, diaľkové ovládanie s batériami 
a HDMI kábel. Okrem toho pár návodov a drobné 
príslušenstvo. Osobne nám pri cene tohto systé-
mu chýbal kábel na optický prenos zvuku. 

Hlavný zvukový panel je možné uchytiť aj na 
stenu. Na to máte v dodávke potrebné držiaky, 
skrutky a šablónu na vŕtanie otvorov.

Samotné vyhotovenie hlavného reproduktora 
je s nízkym profi lom a nie je príliš veľké. Ak sa 
rozhodnete pre jeho umiestnenie pod televízo-
rom, tak napríklad od 55-palcovej uhlopriečky 
televízora to pekne spolu ladí. Subwoofer má 
tvar kvádra, je dosť ťažký a dá sa naň aj sadnúť. 
Na jeho vyhotovení vidíte 10-palcový otvor 
a tlačidlo, ktoré svojím svetlom označuje stav 
úspešného pripojenia k hlavnému reproduk-
toru. To je bezdrôtové a je to výhoda, lebo 
nepotrebujete ťahať žiadne ďalšie káble po 
obývačke. Stačí len pripojiť ten napájací. 

Skúšali sme polohu subwoofera pred poslu-
cháčom aj za ním a lepšie to znie, keď sa nachá-
dza vpredu. Lepšie tak vnímate naozaj výraznú 
basovú zložku zvuku (od istej hlasitosti). 

C E N A 5 9 9  €
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Zvuk ako kategória sama o sebe
Ako už názov hovorí, toto je 5.1 kanálový 
zvukový systém. Hlavný panel obsahuje päť 
50 W reproduktorov, na oboch koncoch sú ešte 
prúdiace tweetery. Subwoofer má výkon 300 W, 
celkový frekvenčný rozsah zostavy je 40 Hz ÷ 
20 kHz. A BAR 5.1 naozaj vytvára priestorový 
(výrobca dokonca hovorí panoramatický) zvuk. 
V praxi tak naozaj počujete, ako sa osoby vo 
fi rme pohybujú, odkiaľ prichádzajú doplnkové 
zvuky a pod. Výborné je to napr. pri sledovaní 
futbalu. Celkový zvukový výkon tejto zostavy je 
až 550 W, a to je fakt veľa. 

Ak už budete investovať nie malú sumu za 
tento vynikajúci subwoofer, určite viete, prečo 
to robíte. Toto nie je o náhodnom nákupe. Vo 
svojej domácnosti musíte mať možnosť pustiť 
hudbu naozaj nahlas (od 40 % vyššie), lebo len 
vtedy sa prejavia jeho vlastnosti. My sme mali 
na test práve televízor TCL EC780, ktorý je už od 
výroby vybavený špeciálnym soundbarom ON-
KYO a sám už produkuje veľmi dobrý zvuk. Na 
nižšej hlasitosti tak nerozpoznáte, či ide zvuk 
zo zabudovaného alebo externého soundbaru. 
Obrovský rozdiel nastane, keď to fakt „vypálite“ 
(nad 70 %). JBL BAR 5.1 SURROUND tu funguje 
tak, že basy vám rozkmitajú vnútorné orgány. 

- vyššia cena
- chýba optický kábel

+ kvalita zvuku a predovšetkým basov
+ možnosti pripojenia
+ dizajn a spracovanie

JBL
BAR 5.1 SURROUND

Doslova cítite výbuchy vo fi lme vo vašom žalúd-
ku, bránica sa natriasa pri dupote koní a aj vlasy 
vám povievajú pri behu hlavného hrdinu. Ak si 
môžete dovoliť v premietacej miestnosti po-
riadny zvuk, lepší ako v kine, potom je JBL BAR 
5.1 SURROUND rozhodne pre vás. Samozrejme, 
čím je originálny zvuk na vašom televízore horší, 
tým viac oceníte tento soundbar. 

My sme soundbar pripojili k televízoru 
pomocou dodávaného HDMI kábla s využitím 
ARC (Audio Return Channel). Je to ideál-
na forma spojenia, len ten kábel je predsa 
len trochu hrubší a vidieť ho. Práve tu by sa 
uplatnil kábel na optický prenos zvuku, ktorý 
je tenký a kvalitatívne ešte o niečo vyššie ako 
metalické spojenie. Len spomeňme, že k dis-
pozícii je aj Bluetooth pripojenie, pri ktorom 
však v súvislosti so spojením s televízorom 
môžete zaznamenať isté oneskorenie zvuku za 
obrazom. Prejaviť sa to môže hlavne pri hraní 
hier s využitím televízora. Korekcia s diaľko-
vým ovládačom je možná, ale nemusí ísť vždy 
o konštantný odstup zvuku od obrazu. 

Naopak, Bluetooth pripojenie so smartfónom 
je ideálne. Je úplne bezdrôtové, tu oneskorenie 
nevadí a s použitou verziou Bluetooth 4.2 zvuk 
nestráca na kvalite. Aspoň nie počuteľne.

Pokročilé pripojenia
Súčasťou soundbaru je aj Wi-Fi pripojenie, ktoré 
umožňuje integráciu s Google Chromecast a Ap-
ple Airplay 2. My sme využili spárovanie s Google 
Home. Takto je možné pohodlne streamovať hud-
bu alebo hlasovo ovládať zariadenie. Hlavný panel 
sa dá ešte pripojiť na internet cez Ethernet. 

Prepojenie soundbaru je možné aj tak, že 
zdroj obrazu a zvuku pripojíte najprv naň a z 
neho potom prechádza na zobrazovaciu jednot-
ku – televízor alebo projektor. Takto je možné 
zapojiť napr. Blu-ray prehrávač, XBOX alebo 
Playstation a obraz prechádza cez soundbar 
v 4K rozlíšení s podporou HDR10 a Dolby Vision. 

Mimochodom, JBL BAR 5.1 SURROUND už 
neobsahuje 3,5 mm jack port a hoci je tu USB 
port, tento sa využíva len na servisné účely, nie 
na prehrávanie hudby z USB kľúča. Obe vlast-
nosti považujeme v súčasnej dobe za logické. 

Na hornej strane hlavného panelu je ešte 
jednoduché ovládanie s určením hlasitosti, 
výberu vstupu a na jeho prednej strane svieti 
označenie aktuálneho typu pripojenia. Diaľko-
vým ovládačom sa dá ešte meniť sila basovej 
zložky v troch stupňoch, dosiahnuť okamžité 
stíšenie hudby a prepínať vstup. 
Zapožičal: www.jbl.sk 
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CELÁ ZOSTAVA
S HLAVNÝM PANELOM, 

SUBWOOFEROM
A DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

       Verdikt
Ak hľadáte niečo, čo vám radikálne vy-
lepší zvuk vášho televízneho prijímača či 
chcete streamovať kvalitnú hudbu z mo-
bilu a máte na to podmienky, tak JBL Bar 
5.1 SURROUND je ideálne riešenie pre 
vás. Samozrejme, musíte mať aj nahráv-
ky v príslušnej kvalite. S týmto soun-
dbarom získate bohatý a hlasitý zvuk so 
širokými možnosťami použitia. Rovnako 
je výhodou elegantný dizajn a vzhľadom 
na výkon aj kompaktné rozmery. 
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Testovali sme

T E S T

MICHAL REITER

ozvoľný nástup Bluetooth 5.0 je tu, 
vidieť ho bude najmä pri skutoč-
ne bezdrôtových slúchadlách. Tu 

dáva najväčší zmysel najmä tým, že umož-
ňuje nezávislé spárovanie oboch slúchadiel 
a poskytne lepšiu stabilitu pripojenia, tiež aj 
nižšiu latenciu. Netrúfame si uzatvárať stávky, 
či sa skôr adaptuje BT 5.0 alebo konektor 
USB-C. Popravde, ani jedna technológia nie je 
vyslovene nosná. Je to otázka pohodlia a cel-
kového komfortu. Ak totiž slúchadlá nebudú 
hrať dobre, nepomôže vám ani jedna z dvoch 
uvedených vlastností.

Bezdrôtové  
slúchadlá na 
šport a do 
kancelárie
V tomto teste nájdete štvoricu 
bezdrôtových slúchadiel. V jednom 
prípade si z nich môžete spraviť 
klasické drôtové slúchadlá. Na trhu je 
dnes na výber obrovský počet modelov 
a slúchadlá sú životnosťou v tesnom 
závese za smartfónmi. Niežeby vám 
pár rokov nevydržali, no výrobcovia 
prinášajú každý rok inovácie oproti 
predchádzajúcej verzii danej série 
alebo prídu s novou.

P
Huawei na to ide inak a poradil si s okolitým 

hlukom aj pri takto voľne položených slúchad-
lách v uchu. Dostupné sú v bielej aj čiernej 
farbe. Subjektívne sa nám viac pozdávajú 
v bielom vyhotovení, kde strieborná spodná 
časť tak veľmi nekričí. Majú dotykové ovláda-
nie a každé slúchadlo môže mať na dvojité 
ťuknutie priradenú vlastnú funkciu. Všetko sa 
nastavuje cez aplikáciu Huawei AI Life. Ak máte 
smartfón Huawei alebo Honor s rozhraním 
EMUI 10 a otvoríte nabíjaciu kolísku, zobrazí sa 
hlásenie o spárovaní alebo pripojení. Podobne 
to poznajú používatelia smartfónov Samsung 
a slúchadiel Galaxy Buds.

Nabíjacia kolíska nabije slúchadlá 5×, čo 
je dostatočne veľa, navyše máte možnosť 
nabíjať kolísku bezdrôtovo, napríklad aj vaším 
smartfónom. Klasické nabíjanie je 6 W a je 
teda 3× rýchlejšie ako bezdrôtové. Potešila nás 
prítomnosť portu USB-C.

FreeBuds 3 už používajú nový spôsob pripo-
jenia cez Bluetooth. Každé slúchadlo sa pripojí 
k smartfónu samostatne. To znižuje celkovú 
latenciu a eliminuje poruchy signálu. Na toto 
výrobca použil v slúchadlách vlastný procesor 
Kirin A1 a zatiaľ najvyššiu verziu Bluetooth 5.1. 
Ide o jeden z mála produktov, kde je BT v tejto 

verzii. Stabilita spojenia bola vynikajúca, ako aj 
samotné párovanie alebo používanie slúcha-
diel. Zo stránky stability prekonávajú FreeBuds 
3 drvivú väčšinu slúchadiel na trhu.

Inteligentné odhlučnenie sa prispôsobí oko-
litému hluku, vy si ale môžete nastaviť úroveň 
odhlučnenia. Spočiatku bola pre nás mierne 
mätúca. Najvyššie nastavenie totiž nie je plne 
univerzálne a najvyššia intenzita je vhodná 
do hlučného prostredia, inak budete v ušiach 
počuť šum. S nastaveniami sa treba pohrať. 
V prípade, že dáte nastavenia na maximum, 
budú zosilnené nízke tóny. To je vhodné na 
pohyb po ulici. Výrobca prispôsobil umiestne-
nie mikrofónov tak, aby odolali rušivým zvukom 
vetra do jeho rýchlosti 20 km/h.

Po zvukovej stránke sú absolútne vynika-
júce. Čistý zvuk s extra dobrou dynamikou 
basovej zložky. Spočiatku sme mali obavy, ako 
budú prenášané basy, najmä kvôli konštrukcii. 
Práve konštrukcia pomáha lepšiemu prenosu 
rezonancie, v oblasti nízkych tónov. Slúchadlá 
prenášajú vibrácie o kosť pri uchu, takže ich 
zosilňujú. To je presný opak toho, keď používate 
podobný typ slúchadiel. Tie keď nedoliehajú 
úplne tesne, prichádzajú o basovú zložku. Zvu-
kovo sú skrátka vynikajúce. Zapožičal: Huawei

Huawei FreeBuds 3
Technologicky vyspelé slúchadlá, ktoré sa ho-
dia aj pre tých, čo im slúchadlá od Applu nedr-
žia v ušiach. Prvotne sú však zaujímavé niečím 
iným. Majú totiž adaptívne odhlučnenie, no sú 
vo vyhotovení ear-buds, nie in-ear. Vhodné pre 
používateľov, ktorí si neradi vopchajú silikónové 
náušníky do zvukovodu. Na ne sa ale výrobcovia 
spoliehajú a pomáhajú aktívnemu odhlučneniu 
aj po pasívnej stránke.
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JBL Tune 120TWS
Ďalšie skutočne bezdrôtové slúchadlá v našom 
teste. Majú výbornú cenu a stoja iba 99 eur. 
To je na slúchadlá tohto typu optimálna cena 
a poskytnú všetky podstatné možnosti. Teda 
okrem aktívneho odhlučnenia. V balení máte na 
výber z troch veľkostí návlekov do ucha, a tak si 
okolitý hluk sčasti odizolujete. Nabíjacia kolíska 
má ešte stále nabíjanie cez microUSB. Pre nás 
je to starý typ konektora, v zásade to ale nie je 
prekážkou. Nabíjací kábel je v balení, keby ste 
už takýto nemali. Slúchadlá nabije 3-krát v do-
bíjacom púzdre (kolíske) a na prednej strane 
sú tri LED diódy. Takto budete vedieť odhadnúť 
kapacitu kolísky. Celkovo tak máte 16 hodín 
počúvania hudby bez potreby nabíjať kolísku.

MAGNETICKÉ 
KONEKTORY NA 

SLÚCHADLÁCH JBL 
TUNE120TWS

NÁJDETE NA

WWW.NAY.SK 

Široký
výber 

slúchadiel

Názov modelu / 
Technické parametre Huawei FreeBuds 3 JBL Tune 120TWS JBL Tune 750BTNC Niceboy Hive E3

Typ Bluetooth 5.1 Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2 Bluetooth 5.0

Veľkosť meniča [mm] 14 5,8 40 N/A

Odhlučnenie od okolia adatpívne ANC nie áno nie

Funkcia handsfree áno áno áno áno

Frekvenčný rozsah [Hz] N/A 20 ÷ 20 000 20 ÷ 20 000 20 ÷ 20 000

Typ konektora nemá nemá J konektor nemá

NFC nemá nemá nemá nemá

Nabíjací konektor USB-C microUSB microUSB microUSB

Výdrž batérie [hod.] 4 4 15 s ANC + BT 10

Hodnotenie

Vlastné odhlučnenie

Odhlučnenie od okolia

Kvalita reprodukcie
Pomer cena / celkové 

možnosti

Parametre a  hodnotenie  testovaných s lúchadie l

- microUSB konektor na nabitie kolísky

c e n a 99 €

+ Vyvážený zvuk
+ Silnejšie basy
+ Vkladanie do nabíjacej kolísky
+ Tlačidlové ovládanie

JBL Tune 120TWS

- Dlhé oznamovanie aktivácie 
   a deaktivácie ANC

c e n a 199 €

+ Spôsob párovania
+ Kvalitný zvuk a dynamické basy
+ Prispôsobiteľné ANC
+ Tvar nabíjacej kolísky

Huawei FreeBuds 3

V uchu držia veľmi dobre a vy sami si môžete 
upraviť natočenie, ako ich chcete mať umiest-
nené. Ovládanie je na slúchadlách. 
Slúži na posúvanie hudby, hovo-
ry ako aj aktivovanie digitál-
neho asistenta. Na oboch 
slúchadlách sú klasické 
tlačidlá. To je na rozdiel 
od dotykového ovládania 
výhodné v tom, že si ich 
nestlačíte omylom alebo 
pri korekcii nasadenia 
v uchu. Menej príjemné je 
ale to, že každým stlačením 
si slúchadlá zatláčate ešte viac 
do ucha. To už mnohým z vás nebude 
príjemné.

Párovanie aj pripojenie k smartfónu bolo 
bez problémov, chválime aj stabilitu pripojenia 
bez vypadávania signálu. V prípade občasného 
výpadku nastala rýchla korekcia a mohli sme 
ďalej počúvať hudbu. Situácie ako potreba ich 
vložiť do kolísky a znovu pripojiť nám pri tomto 
modeli nenastala.

Zvuk majú veľmi dobrý a aj tu je technológia 
zvuku JBL Pure Bass na zlepšenie dynamiky 

basov. Sú citeľne silnejšie a zvuk závisí aj 
od utesnenia cez nadstavce na slúchadlách, 
stále však majú potrebnú dynamiku. Nie sú 
rušivé a máte zároveň rezervu, ak sa slúchadlá 
mierne pohnú v ušiach. Inak držia stabilne, 
občas ich ale budete musieť napraviť. To sa 
týka úplne všetkých slúchadiel zo série úplne 
bezdrôtových. Detaily v oblasti stredov sú 
bohaté, výšky sú tak akurát, príliš nevystupujú 
do popredia. 
Zapožičal: www.jbl.sk

TIP
Kvalita 
zvuku

TIP
Kvalita 
zvuku / 

Cena
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Niceboy Hive E3
Toto sú slúchadlá za dobrú cenu vhodné na 
športovanie alebo používanie po celý deň. Sú 
bezdrôtové, ale môžete si ich zavesiť na krk 
v čase, keď ich nepoužívate. Na spojovacom 
kábli majú jeden ovládací prvok s trojicou tlači-
diel. Tu je zároveň batéria. Výrobca sa rozhodol 
umiestniť všetko v jednom a batéria nie je 
oddelená v ďalšom prvku. Napriek tomu tu nie 
je nežiaduci efekt, ktorý by z ucha vyťahoval 
takto zaťaženú stranu so slúchadlom.

Nepoužívané slúchadlá sa dajú o seba 
magneticky pripnúť, nemá to však vplyv na 
pozastavenie hudby alebo ich vypnutie. Táto 
funkčná záležitosť je takpovediac off -line a plní 
len estetickú funkciu. Chválime pripojenie cez 
Bluetooth 5.0 a stupeň krytia IPX5. Odolajú 
dažďu aj spoteniu a nemusíte sa o ne tak 
veľmi obávať. Vhod príde párovanie s dvomi 
zariadeniami naraz. Typické skôr pre použitie 
v kancelárii, kde na počítači môžete počúvať 
hudbu z počítača, zároveň ale nezmešká-
te hovor z telefónu. Majú rekordnú výdrž do 
desiatich hodín. To je na také malé slúchadlá 
nadštandardná hodnota. Najmä po zohľadnení, 
že nemajú oddelenú batériu.

Z hľadiska zvuku sú tu isté rezervy v oblasti 
vysokých tónov. Sú zastreté, no basová zložka 
je dostatočne silná. Nie je ale taká dynamická 
ako pri ostatných slúchadlách v teste. Vhodné 
sú pre menej náročných poslucháčov.
Zapožičal: Niceboy

- Rezervy v oblasti zvuku

c e n a 57,90  €

+ Cena a výbava
+ Odolnosť IPX5
+ Bluetooth 5.0 a multi-point párovanie

Niceboy Hive E3

- Menšie vlastné odhlučnenie

c e n a 129 €

+ Skladateľná konštrukcia
+ Výborný zvuk
+ Rozloženie ovládacích prvkov

JBL Tune 750BTNC

JBL Tune 750BTNC
Tu je silný basový zážitok a pohodlné nosenie. 
Výrobca myslel aj na výdrž batérie. To oceníte, 
najmä pri dlhodobom nosení. Konštrukcia 
je plastová a slúchadlá majú vďaka tomu 
optimálnu hmotnosť 220 gramov. Využívajú 
mechanizmus zavesenia mušlí podobne ako 
iné slúchadlá tejto značky. Dajú sa korigovať 
vertikálne a dobre sadnú na uši. Polstrovanie je 
mäkké a slúži ako utesnenie. Je to vhodný do-
plnok k aktívnemu potlačeniu okolitého hluku. 
Túto možnosť si môžete zapnúť samostatným 
tlačidlom na pravej mušli. Ovládacie prvky sú 
vlastne všetky na pravej mušli, a to vrátane 
konektora microUSB na nabíjanie slúchadiel. 
Okrem toho tu je tlačidlo na vypnutie a párova-
nie zároveň a trojica tlačidiel na presun medzi 
skladbami alebo úpravu hlasitosti a pozastave-
nie hudby. Cez slúchadlá sa dá aj telefonovať.

Na výber máte niekoľko režimov, ako ich 
používať. Využiť sa dá kompletne bezdrôtový 
prenos cez Bluetooth aj s ANC alebo s vypnu-
tým ANC. A potom je tu prepojenie cez audio 
kábel, no môžete mať zapnutú funkciu aktív-
neho odhlučnenia. Ak sa vybijú úplne, stále sa 
dajú použiť ako bežné káblové slúchadlá.

JBL TUNE750BTNC PRIPOJÍTE 
AJ AUDIOKÁBLOM

 Verdikt
Huawei FreeBuds 3 sú techno-

logická ukážka toho, ako si Huawei 
predstavuje skutočne bezdrôtové 
slúchadlá. Dobre držia v uchu 
a používajú množstvo detailov 
po konštrukčnej a technologickej 
stránke, aby ste dostali ten najlep-
ší hudobný zážitok. Tento model 
nás príjemne prekvapil.

JBL Tune 120TWS sú ceno-
vým tipom na totálne bezdrôtové 
slúchadlá. Za dobrú cenu získate 
výborný zvuk. Aktívne odhlučne-
nie tu nie je, za to však dodávané 
nadstavce plnia túto úlohu takmer 
dokonale.

JBL Tune 750BTNC zaujmú 
dlhou výdržou na batériu, dajú 
sa ale používať aj bez potreby 
ich napájať a to cez audiokábel. 
Aktívne odhlučnenie je výborné, 
rovnako aj konštrukcia. Vhodné sú 
na celodenné nosenie.

Niceboy Hive E3 používajú 
spojovací kábel medzi obomi 
slúchadlami, a tak ich oceníte aj 
pri športe. Zaujímavé budú vyššou 
odolnosťou voči postriekaniu, majú 
dlhú výdrž na jedno nabitie a vý-
bornú cenu. Zvukovo majú menšie 
rezervy v oblasti vyšších tónov.

Pri ich výdrži sme na ich nabíjanie nemuseli 
myslieť často a zakaždým ich nabíjali len toľko, 
koľko sme mohli. Týmto systémom boli vždy pri-
pravené. V našom prípade bolo potrebné raz za 
pár dní myslieť na ich aspoň čiastočné nabitie.

Zvukovo sú výborné. Celkovej dynamike 
pomáha technológia JBL Pure Bass, ktorá je už 
v prípade tohto výrobcu legendárna. Sústreďuje 
sa na nízke tóny, avšak tak aby sa zachovala 
celková rovnováha zvuku. Basy sú výborné 
a rovnako aj stredné tóny. Priaznivci elektronic-
kej hudby si vychutnajú všetky náležité detaily. 
Produkcia zvuku je taká detailná, až je tu sčasti 
cítiť jemne priestorový efekt. Nie je silný a je to 
dobré podanie stereo zvuku. Z hľadiska zvuku 
sú výborné, vhodné aj na vlastné úpravy ekvali-
zérom bez nežiaducich rezonancií. A nakoniec 
tradičné pozitívum. Pripojiť ich môžete k dvom 
zariadeniam súčasne. 
Zapožičal: www.jbl.sk
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T E S T

MICHAL REITER

Prejdite na atramentovú tlač

Tlačiť úsporne a vo väčších objemoch 
sa dá už aj s atramentovými tlačiar-
ňami. Platí to už približne 5 rokov, no 
podľa výrobcov sa používatelia stále 
učia prísť tomuto spôsobu tlače na 
chuť. V minulosti sme sa totiž stretávali 
s tým, že tlačiť menej s atramentom 
znamenalo riskovať zaschnutie tlačo-
vých hláv. No a kupovať nové náplne 
do atramentových tlačiarní tiež nebolo 
príliš ekonomické.

Hard

časy sú dávno preč a nami testované 
zariadenia od Epsonu sú jasným 
dôkazom, kam sa svet atramentu 

stabilne uberá. Firma má vo svojom portfóliu 
viacero tlačiarní a multifunkčných zariade-
ní. Pojem EcoTank bude signalizovať nielen 
tankový systém napĺňania atramentu, ale aj 
nízkonákladovú tlač.
Zariadenia v našom teste sú dosť drahé. Ne-
spornou výhodou ale je, že to nie je ten prípad, 
keď vám výrobca predá lacné zariadenie a po-
tom si peniaze od vás vyberie na náplniach. 
Toto bolo kedysi takmer pravidlom. Aj dnes 
kúpite lacnejšie tlačiarne a atrament do nich 
je drahší. Avšak situácia sa zlepšila a lacnejšie 
zariadenia sú určené na občasnú tlač a budú 
mať na trhu svoje miesto.

Epson EcoTank

TLAČOVÝ OVLÁDAČ 
PRE ECOTANK L6160 

S MOŽNOSŤAMI 
NASTAVENIA TLAČE

ATRAMENTOVÁ 
TLAČIAREŇ 
S ČIERNYM 

ATRAMENTOM

TIE

Atrament laser
Dôvodov, prečo opustiť laserovú tlač v do-
mácich kanceláriách, je niekoľko. Prvým je 
spotreba energie, ktorá je v prípade atramentu 
o násobky desiatok menšia ako pri laserovej 
tlači. Druhým faktorom bude odolnosť voči 
lepeniu strán. Po niekoľkých mesiacoch sa vám 
pri laserovej tlači môžu na sebe položené stra-
ny zlepiť a vytlačené texty sa tak môžu narušiť.. 
Tu ale dodávame, že laserová tlač sa takisto 
vyvíja a výrobcovia tento problém už zmiernili. 
Potrebujete ale použiť originálne tonery, čo 
berieme ako samozrejmosť.

Na tlač grafi ky síce atrament nepotrebu-
jete, na fotopapier áno. Fotografi cký papier 
sa vám v laserovej tlačiarni zapečie a bude 
pár desiatok výtlačkov trvať, kým sa prečistia 
valce. Prezentačnú grafi ku, ale aj fotografi e 
zvládnete vytlačiť na laserovej tlačiarni, avšak 
budete limitovaní nízkym kontrastom farieb. Na 
to potrebujete lesklý fotopapier a atramentovú 
technológiu. Preto sú veľkokapacitné tlačiarne 
na báze atramentu univerzálnejšie.

Typicky môžete počítať aj s rýchlejšími 
odozvami. Reakčné časy a rýchlosť samotnej 
tlače závisí od vybraného modelu. Atramentové 
tlačiarne netreba zahrievať a tlačia takmer 
okamžite po odoslaní úlohy. Minimálne dva 
naše testované modely začali tlač takmer 
okamžite. A to aj v prípade mnohostranových 
dokumentov ako aj náročnejších PDF doku-
mentov. V prípade skutočne veľkoobjemovej 
tlače by rýchlostný boj s laserovkami prehrali, 
na tento typ tlače ale nie sú nami testované 
modely určené.

vs.

Epson EcoTank M1120
Jedným z testovaných zariadení je klasická 
tlačiareň. Zariadenie bez skenera a kopírky, 
avšak všetko zamerané na tlač. Je to tlačiareň 
na čiernobielu tlač. Toto je niečo, s čím sme sa 
stretávali len pri laserových tlačiarňach. Ak nie-
kto chcel atrament, bol nútený používať farebnú 
atramentovú tlač. To v praxi znamenalo, že sa 
tak trochu použilo vždy z farebných atramentov. 
Stačila malá nepozornosť pri nastavení tlače. 
Iste, podľa farebnosti dokumentu a nastavenia 
ovládača bolo možné tlačiť výhradne s čiernou 
náplňou, no nie vždy a pri každom modeli.

Tu je situácia jasnejšia a inú možnosť ani 
nemáte. Do modelu M1120 ide len čierna náplň. 
Patrí do systému zariadení EcoTank, a tak si 
kupujete fľaštičky s atramentom s možnosťou 
postupného dolievania. Hladina atramentu sa 
dá približne skontrolovať pohľadom na zásob-
ník. Ten je vidieť spredu cez priehľadný kryt. 
K počítaču sa dá pripojiť cez USB port alebo 
Wi-Fi. Na sprevádzkovanie sme museli použiť 
ovládač od výrobcu, inak Windows 10 toto 
zariadenie nerozpoznal.

Sprevádzkovanie zariadenia vyžaduje aj pohľad 
do návodu. Zariadenie je naozaj jednoduché 
a nemá žiadny displej. Ovládacie tlačidlá slúžia 
zároveň aj na prepnutie Wi-Fi pripojenia cez WPS 
alebo Wi-Fi Direct na priame spojenie s počítačom 
alebo napríklad smartfónom bez potreby pripájať 
tlačiareň k routeru a vašej bezdrôtovej sieti. 
Prvotné rozbehnutie nevyžaduje výrazne iné úkony 
navyše, ako pri tlačiarňach s vkladaním zásobníkov. 
Tu je to vlastne ešte jednoduchšie. Stačí otvoriť zá-
sobník atramentu a naliať ho tam. Fľaštičku treba 
otočiť dole hlavou a zatlačiť na otvor v zásobníku. 
Tým sa spustí pretečenie. Odobratím sa zase hrdlo 
fľašky zatvorí a bokom sa nerozleje ani kvapka.

Tlačiareň nemá duplexnú jednotku, čo by 
mohla byť jediná jej nevýhoda. V ostatných 
prípadoch prakticky nenarazíte na žiadne nevý-
hody. Ak teda zoberieme do úvahy špecifi ckosť 
modelu a zameranie na ČB tlač.

Cena nie je najnižšia, no odpovedá zameraniu 
a aj faktu, že môžete vytlačiť až 15 000 strán 
za mesiac. To je ďaleko za bežným nastavením 
mechanickej výdrže obyčajných atramentových 
tlačiarní. Rýchlosť tlače je 15 str./ min. a na 
výber je niekoľko režimov kvality. Hoci ide len 
o ČB tlač, rozdiely v režime návrhu, obyčajnej 
a najlepšej tlače sú viditeľné. Úsporný režim 
sa hodí na osobné dokumenty, letenky alebo 
čokoľvek, čo potrebujete vytlačiť, no nebudete sa 
tým prezentovať. Text je čitateľný, no má slabší 
kontrast, to platí aj pre obrázky. Písmo vyzerá 
takmer ako z ihličkovej tlačiarne. Štandardná 
kvalita a najlepšia sa na seba veľmi podobajú. 
Rozoznáte ich prakticky až vtedy, keď dva do-
kumenty vytlačíte obomi režimami a priamo ich 
medzi sebou porovnáte. Dobrá správa je, že pri 
úspornom režime môžete naozaj tlačiť bez obáv 
z nákladov. Je naozaj fi nančne úsporný.
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„K obom 
zariadeniam sa dá 
dokúpiť extra záruka 
až na 5 rokov“

TEST

       Verdikt
Epson EcoTank M1120 je 
výborná tlačiareň na faktúry 
a dokumenty, kde nepo-
trebujete tlačiť farebne. 
Kupujete si ju preto, lebo 
chcete energeticky úsporné 
zariadenie na čiernobielu 
tlač a chcete tlačiť bez 
toho, aby ste v mysli prepo-
čítavali náklady.

Epson EcoTank L6160 je multi-
funkcia, s ktorou môžete tlačiť 
duplexne a najmä farebne. Už pri 
kúpe máte v balení dve súpravy 
atramentov. MFP síce stojí 
dosť a vytkli sme absenciu ADF 
podávača pri tejto cene. Mať ale 
dve súpravy všetkých atramen-
tov je silný argument v prospech 
lacnej tlače v kancelárii.

- Je bez automatického podávača (ADF)

+ Cena ČB a farebnej tlače
+ Okamžitá tlač po zadaní úlohy
+ Živý režim na vylepšenie kancelárskej grafi ky

- Pomohol by aspoň základný displej
- V tejto cene nie je duplex

+ Skutočne úsporný režim
+ Zanedbateľná cena tlače
+ Tichá tlač

• Tlač do rozlíšenia: 1440 × 720 dpi
• 1 atramentový zásobník
• Tankový systém
• Gramáž papiera do 90 g/m²
• Pripojenie cez USB 2.0 a Wi-Fi

Cena atramentu:
ČB – 14,96 € na 6000 strán

Cena tlače:
ČB – 0,25 centa

Cena zariadenia:
253,96 €

Cena atramentu:
ČB – 14,04 € na 7500 strán;
farebné – 7,32 € / ks na 6000 strán

Cena tlače:
ČB – 0,2 centa; farebná – 0,5 centa

Cena zariadenia:
362,40 €

• Tlač do rozlíšenia: 4800 × 1200 dpi
• Duplexná tlač
• 4 atramentové zásobníky
• Tankový systém
• Gramáž papiera do 250 g/m²
• Pripojenie cez USB 2.0 a Wi-Fi

Epson
EcoTank M1120

Epson
EcoTank L6160

C E N Y C E N Y

Epson EcoTank L6160
Toto už je univerzálne zariadenie, navyše pod-
poruje duplexnú tlač. Vhodné je na farebnú 
tlač, ale je to najmä multifunkčný stroj. Takže 
nechýba skener a tomu pridružená funkcia 
kopírovania aj bez potreby použiť počítač 
alebo smartfón.

Ovládanie je pohodlnejšie, keďže je tu 
farebný displej. Nie je dotykový a potrebu-
jete k tomu tlačidlá napravo od displeja. To 
nepredstavuje problém a rozhranie je navyše 
aj v slovenskom jazyku. Prvotné sprevádzko-
vanie trvá približne desať minút. To obsahuje 
prvotné naliatie atramentu do zásobníkov 
a natiahnutie atramentu do tlačovej hlavy 
a následný proces kontroly zarovnania hlavy. 
Vytlačia sa ukážkové papiere a na displeji 
potom defi nujete, ktorý riadok vo výtlačku má 
najlepšiu kvalitu. Atramenty majú svoje výlisky 
a nepodarí sa vám naliať farbu do iného než 
správneho zásobníka. Postup je rovnaký ako 
pri modeli M1120, akurát nalejete 4 farby.

Displej má priamy prístup k hlavným funk-
ciám a stavový riadok, cez ktorý sa dostanete 
k informáciám o stave bezdrôtového pripoje-
nia. Využiť môžete režimy ako pri ČB zariadení 
v tomto teste. Rozdielom je najmä to, že tu sa 
dajú jednotlivé možnosti prechádzať na displeji 
a skenovať. S tým súvisia možnosti skenovania 
a odoslania dokumentu do siete alebo výber 
PDF či obrazového formátu. Rýchlosť tlače 
je do 15 str. / min. pri ČB režime a polovičná 
rýchlosť pri farebnej tlači.

Vykonanie údržby ako čistenie hlavy, 
prečistenie dýz atď. sa dá vykonať priamo zo 
zariadenia, ale aj z tlačového ovládača. Kvalita 
tlače je veľmi dobrá a aj tu výrobca použil svoj 
roky overený úsporný režim. V režime návrhu 
je tlač naozaj úsporná. Výtlačky sú vhodné 
na dočasné dokumenty a viac pre vás, ako na 
ofi ciálne materiály alebo dokumenty odovzdá-
vané ďalej. Štandardná a vysoká kvalita sú si 
podobné. Vysoká kvalita má viac atramentu, 
teda aj kontrastnejšie farby a plynulejšie 
prechody v prípade farebných gradientov. Tu 
sa dajú tlačiť aj fotografi e, hoci to nie je úplne 
fotografi cká tlačiareň. V rámci kvality získate 
lepšiu pri špecifi cky zameraných modeloch. Na 
fi remnú grafi ku, grafy, tabuľky a fotografi e na 
bežnom papieri sa hodí.

Výrobca pridal živý režim farieb. Rozdiely 
oproti najvyššej kvalite sú v žiarivosti farieb. 
Bude ale závisieť od toho, čo tlačíte. Ideálne 
grafy a farebné texty s väčším fontom, inak 
veľa rozdielov oproti bežnému najlepšiemu 
režimu neuvidíte.

Zariadenia zapožičal: Epson

DECEMBER 2019 83



BITE 2020

hnevents.sk/BITE2020
+421 917 131 392

Mediálni partneriOdborný garant

B e s t  I T  E x p e r i e n c e

11. február  DoubleTree By Hilton Košice

BITE_2020_2711.indd   1 5. 12. 2019   11:14:35



oncept veľkých obrazoviek, ktoré 
sú zamerané na spoluprácu medzi 
zamestnancami a prezentovanie, nie 

je ničím novým. Windows collaboration display od 
Sharp však prináša niekoľko praktických noviniek 
a funkcií, vďaka ktorým ide o viacúčelové riešenie.

Windows collaboration display je v jadre 
70-palcový dotykový displej s rozlíšením 4K. 
Obrazovka umožňuje súčasný dotyk v 10 
bodoch a obsahuje aj funkciu odmietnutia 
dlane. To znamená, že si dlaň môžete položiť 
na displej pre pohodlnejšie písanie pomocou 
priloženého dotykového pera a obrazovka ju 
bude ignorovať. Je to praktická funkcia, ktorá 
zvyšuje pohodlnosť pri práci. Pasívne dotyko-
vé pero je súčasťou balenia, aktívny stylus je 
k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.

V porovnaní s bežnými obrazovkami je 
Windows collaboration display navrhnutý na po-
užívanie v režime 24/7, pričom výrobca ponúka 
On-Site záruku na obdobie 5 rokov. Znamená 
to, že v prípade problémov príde technik priamo 
k vám. Displej má maximálny jas na úrovni
350 cd/m2, kontrastný pomer je 4000 : 1.

Rýchle a jednoduché pripojenie 
zariadení
Interaktívny displej obsahuje niekoľko predinšta-
lovaných aplikácií, jeho koncept je však založený 
na tom, že k nemu pripojíte iné zariadenia – či 
už pomocou HDMI portu, cez USB-C alebo 
bezdrôtovo. Obrazovka v sebe obsahuje Miracast 
na rýchle a jednoduché bezdrôtové pripojenie 
Windows alebo Android zariadení. Súčasťou 
balenia je 8-metrový aktívny USB-C kábel, ktorý 
zabezpečuje stabilné pripojenie aj na väčšiu 
vzdialenosť a okrem prenosu zabezpečuje 
dotykovú funkcionalitu, využívanie 4K kamery, 
zabudovaných mikrofónov a napájanie. V prípade 
pripojenia cez HDMI je potrebné použiť druhý 
USB kábel na zabezpečenie interaktivity.

Windows collaboration display je certifi kovaný 
pre služby Microsoft 365, Microsoft Teams a Skype 
for Business, takže v kombinácii s týmito služ-
bami ponúka výborný používateľský zážitok bez 
kompromisov. V praxi to znamená, že môžete začať 
spoluprácu okamžite po príchode na rokovanie. 

 Samozrejme ho môžete využívať aj s inými 
službami, či už ide o kooperáciu, videokonferencie 
alebo prezentovanie či pripomienkovanie. Zabu-
dovaná kamera umožňuje snímanie v rozlíšení až 
4K pri 30 fps, jej zorné pole je 120°. Zabudované 
mikrofóny majú dosah 4 až 6 metrov. V prípade 
potreby je možné pripojiť externé mikrofóny. Dis-
plej tiež obsahuje dvojicu 10 W reproduktorov.

vyhodnocovaní využívania zasadacích miestností, 
takže si jednoducho spočítate, či máte vo fi rme 
málo alebo veľa zasadačiek. Pohybový senzor tiež 
môže automaticky aktivovať interaktívny displej, 
takže ho nemusíte zapínať manuálne.  

Dáta zo senzorov je možné analyzovať po-
mocou softvéru spoločnosti Sharp, prípadne je 
možné využiť IoT platformu v Microsoft Azure. 
Eventuálne sa dá použiť niektorá z voliteľných 
nadstavieb, ktoré napríklad prispôsobujú úro-
veň osvetlenia aktuálnemu okolitému svetlu.

Ideálny aj pre moderné digitálne 
vzdelávanie
Windows collaboration display je ideálny nástroj 
aj pre moderné digitálne vzdelávanie. Môžete 
na ňom využívať digitálne multimediálne učivo, 
pracovať s ním na displeji a vytvárať, prípadne 
zaznamenávať poznámky či testy. Spomenuté 
IoT senzory hodnotia aktuálny environmentálny 
stav v učebni a pomáhajú zlepšovať jeho stav na 
optimálnu úroveň.

K displeju je možné pripojiť až päť zariadení 
a ovládač Touch Back, ktorý umožňuje ovládať 
obsah na obrazovke priamo z displeja alebo zo 
zdrojového zariadenia. Je vhodný na diskusie 
v dynamických pracovných skupinách alebo 
v rámci interaktívnych školení.
Zapožičal: Sharp

PRIDANOU HODNOTOU TOHTO 
DISPLEJA SÚ ZABUDOVANÉ IOT 

SENZORY

Viacúčelový 
interaktívny displej
do každej zasadačky
Windows collaboration 
display od spoločnosti 
Sharp je 70-palcový 
interaktívny displej, 
ktorý umožňuje dotykové 
ovládanie, obsahuje 
zabudovanú 4K kameru, 
mikrofóny a IoT senzory 
na efektívnejšiu prácu 
a využívanie zasadacích 
miestností.

K

WINDOWS COLLABORATION DISPLAY OD 
SPOLOČNOSTI SHARP ZÍSKAL OCENENIA 

2019 TOP NEW TECHNOLOGY (TNT) AWARD 
FOR DISPLAYS A BEST NEW COLLABORATION 

BOARD IN THE 2019 BEST OF ISE AWARDS

8 0 0 0  €C E N A

IoT senzory môžu prezradiť, 
ako efektívne využívate 
zasadačky
Jednou z pridaných hodnôt zariade-
nia Windows collaboration display od 
Sharp sú zabudované IoT senzory. Tie 
merajú aktuálnu teplotu, vlhkosť a kva-
litu vzduchu a tiež aj osvetlenie a ob-
sadenosť miestnosti. Tieto informácie 
môžete následne využiť na zvýšenie 
efektivity počas porád – zlý vzduch 
znižuje sústredenosť ľudí a nevhod-
né osvetlenie môže zvýšiť únavu očí. 
Pohybový senzor pomôže napríklad pri 

T E S T

ROMAN KADLEC
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Ochrana proti dronom ide 
ruka v ruke so strojovým 
učením, ktoré výrobcovia 
bezpečnostných 
programov implementujú 
posledné roky a tento rok 
vo zvýšenej miere. 

Antidronový systém 
a strojové učenie

Bezpečnosť

KAMEROVÝ SYSTÉM
S LASEROVÝM ZAMERIAVANÍM 
NA ROZPOZNÁVANIE 
CIVILNÝCH DRONOV

PREHĽAD

MICHAL REITER

chrana počítača začínala ako ochra-
na proti, nazvime to, štandardným 
vírusom, preniesla sa na kontrolu za-

riadení v domácej sieti a pokračuje do externé-
ho prostredia. Tým sú špecializované systémy 
na ochranu verejných priestranstiev, napríklad 
na analýzu nežiaducich prienikov osôb.

Kaspersky Antidrone
V tomto smere sa angažuje aj Kaspersky, 
ktorý okrem antivírusových riešení disponuje 
vlastným systémom protidronovej ochrany. Je 
to súprava hardvéru a softvéru. Po hardvérovej 
stránke systém vyžaduje ako základ kameru 
a laserový zameriavač. To je dodané treťou 
stranou, pričom antivírusová fi rma si na tento 
systém dodáva vlastný softvér. Ten je založený 
na báze strojového učenia a každou skúsenos-
ťou sa naučí lepšie, prípadne rýchlejšie rozpo-
znávať nežiaduce objekty. Kamerový systém 
pokrýva defi novaný obzor a sleduje narušenie 
priestoru inými lietajúcimi objektami.

Strojové učenie má hlavnú úlohu rozoznať 
drony od vtákov a rozlíšiť civilné od vojenských 
dronov. Primárne je tento systém určený na 
elimináciu civilných dronov, nakoľko vojenská 
legislatíva je značne špecifi cká pre každú kraji-
nu. Najčastejšie sa s touto ochranou stretnete 
na letiskách. Úlohou Antidrone bude rozpoznať 
civilné drony, ktoré majú v okolí letiska zákaz 

preletu a prevziať nad nimi kontrolu. V štan-
dardnej situácii ide o prerušenie signálu medzi 
dronom a jeho vlastníkom. Kým bežne by sa 
vrátil k východiskovému bodu, Antidrone môže 
prevziať kontrolu nad ovládaním a doletieť 
s ním na úplne iné miesto.

Hoci fotografi e sa dajú prenášať počas letu, 
podobne ako streamovať video, stále bude sys-
tém poskytovať vyššiu ochranu. Majiteľ oblasti, 
nad ktorou dron lieta, tak môže zabaviť nielen 
samotné zariadenie ale aj video výbavu.

V súčasnej dobe to sú najmä letiská, ktoré 
žiadajú tento typ ochrany. Postupne sa pri-
dajú aj ďalšie oblasti, napríklad tie v kritickej 
infraštruktúre ako oblasti s elektrárňami alebo 
mestské časti. Kaspersky Antidrone môže byť 
nainštalovaný na jednom mieste, ale aj ako 
pohyblivý systém. Vhodný bude napríklad pri 
demonštráciách alebo zhromaždeniach na 
odstránenie lietajúcich dronov ponad davy ľudí.

V decembri 2018 uviazli na londýnskom letisku 
Gatwick desiatky tisíc cestujúcich kvôli narušeniu 
dopravy zo strany lietajúcich dronov. V stredu 
večer boli vtedy spozorované dva drony, ktoré sa 
dostali za bezpečnostný perimeter pozemkov 
letiska. Následne na to bola zastavená prevádzka 
lietadiel. Nakrátko bola pristávacia dráha obno-
vená do prevádzky od tretej hodiny ráno, avšak po 
45 minútach bola prevádzka opätovne zastavená 
pre ďalšie spozorované drony.

ESET a strojové učenie
Budúcnosť ochrany pred škodlivými kódmi alebo 
aplikáciami je v umelej inteligencii a strojovom 
učení. Antivírusové fi rmy už roky používajú oba 
princípy na ochranu pred hrozbami z internetu. 
To im dáva šancu dohnať náskok tvorcov vírusov. 
Umelá inteligencia je pojem, ktorí si používate-
lia zamieňajú s robotmi a predstavujú si niečo 
škodlivé. Je to však len spôsob, akým sa bude 
neživé zariadenie správať a jeho tvorcovia majú 
možnosť ovplyvniť jeho počiatočné vlastnosti aj 
to, akým smerom sa bude uberať. Umelá inteli-
gencia by mala fungovať v autonómnom režime 
na základe svojich skúseností a na rozhodovanie 
nevyžaduje zásah používateľa.

Strojové učenie je zase oblasť, ktorá na 
základe vzoriek spresňuje svoje budúce vyhod-
notenia. Táto forma rozhodovania je použitá 
na identifi káciu škodlivých kódov, ale používa 
ju napríklad aj Netfl ix. Na základe strojového 
učenia vám poskytne fi lmy a seriály, ktoré by 
sa vám mohli páčiť. Čím viac budete pozerať 
obsah, ktorý navrhne, tým presnejšie bude do 
budúcna odporúčanie. Takto funguje rozpozná-
vanie objektov na fotografi ách. Systém dosta-
ne veľký počet vzoriek zvierat a na základe toho 
bude v budúcnosti vedieť zatriediť o aké ide. 
Vyššia úroveň bude potom rozpoznávať objekty 
nielen vo všeobecnej rovine, ale aj konkrétne, 
napríklad presný typ kvetu alebo rasy zvieraťa.

O

„Celosvetový trh 
s dronmi dosiahol 
v minulom roku objem 
14 mld. dolárov.“

S LASEROVÝM ZAMERIAVANÍM 
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SPÔSOB KONTROLNÉHO MECHANIZMU ANTIVÍRUSOVÝCH PROGRAMOV ESET

CLOUDOVÁ OCHRANA KASPERSKY ENDPOINT 
SECURITY CLOUD NAINŠTALOVANÁ V POČÍTAČI

Tento systém sa využíva v dátových centrách 
ESET-u, ale aj iných antivírusových spoloč-
ností, ktoré analyzujú vzorky automaticky. Na 
základe strojového učenia sa určuje rizikovosť 
daného kódu. Systém je až na neurčité vzorky 
plne automatický. Podľa ESET-u je vo svete viac 
ako 300 000 unikátnych vzoriek so škodlivým 
kódom. Množstvo kódov má v sebe rovnakú 
štruktúru a charakteristiky.

To zjednodušuje ich šírenie čo sa týka počtu, 
zároveň ich ale postupne dokážu rozpoznať anti-
vírusové skenery. Ide o akési „DNA“ daného kódu, 
na ktoré sa skenovací algoritmus sústredí. Zbier-
ka fi rmy ESET pozostáva zo stoviek terabajtov 
správne roztriedených vzoriek. Vytváranie nových 
malvérových kódov prebieha aj generovaním 
nových kódov zložením zo starších kódov. Postup 
strojového učenia sa uplatňuje aj pri výrobe spa-
mu. Ten je automatizovaný a je prispôsobovaný 
na základe tréningových dát. Do toho sa pridávajú 
ešte dve metódy. Odstraňujú sa opakované 
časti a náhodne sa pridáva nový obsah. Takto sa 
detekcia spamu stáva zložitejšou.

Kaspersky Endpoint Security Cloud
Ide o antivírus vhodný pre fi remné prostredie 
alebo všade tam, kde sa vyžaduje centrálna 
správa. Ideálny ak potrebujete ochranu pre 
10 a viac počítačov alebo iných zariadení. Sú-
časťou je aj licencia pre smartfóny a je na vás, 
ako si inštaláciu medzi rôzne typy zariadení 
rozvrhnete. Inštaluje sa podobne ako klasický 
antivírus, jeho nastavenia sa ale primárne 
menia cez webové rozhranie.

Používatelia sa o nič nemusia starať, navyše 
nebudú zasahovať do nastavení programu, prí-

padne ho deaktivovať. Štandardné skenovacie 
jadro je doplnené o kontrolu proti ransomvéru, 
ktorý by mohol zašifrovať vaše súbory a poža-
dovať zaplatenie za ich odšifrovanie. V rámci 
komplexnej výbavy je tu fi rewall, ktorý sa takisto 
konfi guruje cez webové rozhranie. Na diaľku sa 
dajú zablokovať nielen webové stránky, na ktoré 
sa nebude dať zo zariadenia dostať, ale tiež 
prvky ako multimediálny obsah alebo špecifi cké 
typy dokumentov. Tradične je tu možnosť blo-
kovania webového obsahu podľa kategórií. Špe-
cialitou je napríklad možnosť blokovať sociálne 
siete, chatovacie služby alebo dokonca prístup 
k bankovým službám. Zmysel pre detail tu nao-
zaj nechýba a zablokovať sa dajú aj internetové 
zoznamky. Práve tie bývajú nositeľom škodlivých 
kódov a podvodných platobných schém.

Diaľkovo sa spravuje aj funkcia šifrovania pev-
ného disku, a to aj pre počítače, ktoré nemajú 
TPM čip. Použiteľné na počítačoch s Windows 
10 Home, kde nie je dostupná funkcia BitLocker 
a používatelia by si nemali ako ochrániť svoje 
dáta v prípade krádeže notebooku. Ak je to 
potrebné, dá sa na diaľku zariadenie uzamknúť, 
prípadne z neho odstrániť údaje.

Samostatne sa nastavujú zariadenia s Win-
dows, macOS, Android a iOS. Po inštalácii sa 
o antivírus netreba veľmi starať a určite sa 
netreba obávať zablokovania prístupu k služ-
bám alebo funkciám systému. Antivírus a jeho 
pravidlá sú nastavené univerzálne, blokovania 
musíte vykonať manuálne cez nastavenia.

Program nijako citeľne nespomaľuje systém, 
na niektorých stránkach sa môžete stretnúť 
s pomalšími reakciami. Táto dlhšia odozva je 
spôsobená skenovaním prvkov na stránke. Sys-
tém ani aplikácie týmto nie sú ovplyvnené, nie je 
tu žiadne viditeľné spomaľovanie alebo čakanie 
na to, kým začne aplikácia reagovať. Kontrola 
stiahnutého obsahu z webu je razantnejšia 
a slúži ako ochrana proti používateľom, ktorí by 
vedome alebo nevedome stiahli škodlivý obsah. 
Ten sa automaticky zablokuje. V prípade potreby 
sa dá toto automatické blokovanie, čiže v praxi 
odstraňovanie, vypnúť a súbor sa minimálne 
uloží na disk. Neznáme programy alebo súbory 
prejdú testovaním a okamžitým skenom. Vtedy 
sa na niekoľko sekúnd predĺži čas spustenia. 
Avšak to sa nedeje pri známych programoch, 
ktoré si vie antivírus overiť. Pri ďalšom spustení 
pôvodne neznámych programov sú už prevere-
né a spúšťajú sa okamžite. 

Aktualizácie sú nastavené na automatický 
príjem, ich kontrola sa dá ale vynútiť z centrálnej 
správy. Rovnako tak aj preventívne skenovanie 
súborov na disku. Kontrola je však nastavená 
tak, aby  sa nespustila počas vašej práce na 
notebooku, ale iba v čase, keď ho nepoužívate.

Celkovo je tu obrovský počet nastave-
ní s možnosťou defi novať rôzne súpravy 
pravidiel. Tie sa dajú pripraviť a aplikovať 
na počítače alebo na používateľov. To ak má 
niekto viac počítačov, napríklad stolný a na to 
ešte pracovný notebook.
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Vyhrajte 3× 
ESET INTERNET 
SECURITY

ešte pracovný notebook.

Zapojte sa do nášho kvízu a vyhrajte ESET INTERNET SE-
CURITY. Okrem toho sa dozviete, aké má ESET INTERNET 
SECURITY funkcie a ako chráni váš počítač. Stačí odpovedať 
na zopár kvízových otázok a zaradíme vás do žrebovania.

Súťažte na :

www.touchit.sk/eset-kviz



lizáciách. Takto budete vidieť rozdiely a oblasti, 
pri ktorých má pre vás tento program zmysel. 
Zároveň viete v budúcnosti porovnať výkon 
a zhodnotiť, či je alebo nie je potreba vykonávať 
nejaké optimalizačné činnosti. 

Spomedzi štandardných nástrojov je užitoč-
né zálohovanie ikon. Poznáte sami situáciu, 
keď sa vám zmenou rozlíšenia počas hrania 
hier alebo pri iných činnostiach poukladajú 
ikony zľava doprava a vy si ich musíte usporia-
dať znova. Tu si vytvoríte zálohu. Vlastne si ich 
môžete spraviť niekoľko a keď chcete tak ich 
obnovovať podľa potreby.

V rukách máte viac ako 100 funkcií, ktoré 
pokrývajú každú oblasť operačného systému 
a optimalizácií pre váš hardvér.

Môžete si ho vytvoriť na OneDrive, Google Drive 
a Dropboxe. Posledný typ je skrytý a vytvárate ho 
z bežného trezoru. Ten môžete ukryť do súborov 
mp3, m4a, avi, wmv alebo napríklad exe. Otvárať 
ich budete musieť samostatnou ponukou s ur-
čením súboru, do ktorého ste trezor ukryli.

Program podporuje šifrovanie častí partícií 
na disku alebo vytváranie prenosných trezorov 
z vašich optických diskov alebo fl ashdiskov. 
Ideálny pre používateľov, ktorí nemajú šifro-
vanie BitLocker a chcú si chrániť svoje súbory. 
Na rozdiel od komprimácie s heslom s nimi 
môžete pracovať ako s bežnými súbormi na 
skutočnom disku.

Súčasťou inštalácie je program Shredder. 
Vymazáva vami vybrané súbory a adresáre 
z disku tak, aby sa už nedali obnoviť. Premaže 
aj voľné miesto na pevnom disku a tiež kom-
pletne celé disky a partície. Vhodný je napríklad 
na fl ashdisky alebo pamäťové karty.

o kompletné prečistenie systému. 
Pravdepodobne tento program 
poznáte z minulých verzií, ktoré sme 

vám na stránkach nášho magazínu priniesli. 
Odporúčame ho používať striedmo, nie je nevy-
hnutné použitie každý deň.

Najlepšie ako začať, je analyzovať systém 
hneď po inštalácii. Zobrazia sa nájdené problé-
my alebo návrhy na optimalizovanie systémo-
vých oblastí. Tradične to sú stopy po surfovaní 
na internete alebo uvoľňovanie miesta na pev-
nom disku. Na výber je dostatok možností, kde 
sa dá ušetriť miesto od nepotrebných súborov.

Z praktického pohľadu bude väčším príno-
som sekcia na zvýšenie výkonu. Tu si optima-
lizujete spúšťané služby po štarte systému. 
Túto položku nevynechajte z vašej pozornosti. 
Je tu obyčajne dostatok programov, ktorých 
automatické spúšťanie so systémom môžete 
zakázať. Je tu optimalizácia internetu a pre 
používateľov Windows 10 odporúčame sekciu 
na riadenie súkromia.

Na jednom mieste zakážete alebo povo-
líte vlastnosti, ktoré o vás a vašom počítači 
môže operačný systém zbierať. Odporúčame 
zmerať výkon počítača ihneď po nainštalovaní 
programu a potom po vami zvolených optima-

ielen papierové dokumenty môžete 
zavrieť do trezoru. Tento program je 
obdobou toho skutočného avšak v di-

gitálnom svete. Každý trezor môže mať vlastnú 
veľkosť. Tú si určíte pri jeho vytváraní a následne 
si súbor uložíte na disk. Takýto súbor bude fun-
govať ako klasický disk v počítači. Pripojíte ho 
v rozhraní programu. V tomto smere je výhodné 
to, že si môžete vytvoriť mnoho-gigabajtové 
disky, no nemusíte tento priestor rezervovať 
hneď pri vytváraní súboru. Alokovať sa bude do 
vami zvolenej kapacity podľa potreby. Všetky 
disky sú zobrazené v rozhraní programu.

Dvojklikom ich po zadaní hesla pripojí-
te k systému, kde dostanú vami pridelené 
písmeno pre novú jednotku. Program ponúka 
písmená odzadu. Nestane sa vám, že si omy-
lom obsadíte písmeno, ktoré bežne používate 
pre vaše USB kľúče alebo externé disky.

Ďalší typ softvérového trezoru je cloudový. 

ANALÝZA STAVU SYSTÉMU

Užitočný softvér

Ashampoo 
WinOptimizer 16

Steganos Safe 20
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PREHĽAD

MICHAL REITER

Aktivácia
Na plnú funkcionalitu je potreb-
né 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 použí-
vať v neobmedzenej funkcionalite 
zadarmo.

ZADARMO
pre našich

čitateľov

VYTVÁRANIE OSOBNÉHO TREZORU
NA VAŠE SÚBORY

ZADARMO
pre našich

čitateľov
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TESTOVANÉ EXPERTMI ■ WWW.EISA.EU

OCENENIE NAJLEPŠÍCH
PRODUKTOV ROKA

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

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

od mobilných zariadení, domácich kín a audia, fotografickej techniky, hi-fi až po elektroniku v autách.
EISA je teraz skutocne medzinárodná s clenmi v Austrálii, Indii, Kanade, východnej Ázii, dalekom východe, 
USA a stále rastie. Ocenenia EISA a oficiálne logo EISA je znackou toho najlepšieho spomedzi technológií.
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„Star Wars Jedi: 
Fallen Order je 
špičková kombi-
nácia niekoľkých 
herných žánrov“

Svet Star Wars je v Jedi: Fallen Order vytvo-
rený s veľkým dôrazom na detail. A za zmienku 
stojí aj príbeh, ktorý sa točí okolo hlavného 
hrdinu menom Cal Kestis. Hlas a podobizeň 
mu prepožičal Cameron Monaghan, ktorého 
možno poznáte ako Jokera zo seriálu Gotham 
a pokiaľ sledujete TV vysielanie, určite ste ho 
videli ako reklamnú tvár najnovšej kampane 
obchodu H&M. Cal Kestis sa bude v Jedi: Fallen 
Order snažiť oživiť rád rytierov Jedi, pomáhať 
mu bude aj robotický spoločník. Okrem toho 
stretnete viacero rôznych mimozemských rás 
a budete bojovať proti Impériu, takže je to Star 
Wars, ako sa patrí. 

Star Wars Jedi: Fallen Order odporúčame. 
Ponúka zábavnú hrateľnosť a skvelú kombi-
náciu obľúbených herných žánrov. Pre niekoho 
bude pridanou hodnotou svet Star Wars, my 
však za pridanú hodnotu považujeme excelent-
né spracovanie, ktoré vyniká nad konkurenciou, 
a to bez ohľadu na to, či má hra v názve známu 
značku alebo nie. 

Star Wars Jedi
Fallen Order 

- nízka znovuhrateľnosť

+ zábavná a chytľavá hrateľnosť
+ skvelé prepojenie dvoch herných žánrov
+ vhodné využitie sveta Star Wars

90 % 
cena 4 4 , 9 9  € 

h o d n o t e n i e

Ďalšia hra zo sveta Star Wars?
To nás predsa nemôže prekvapiť. Ibaže...

žánri. A do tohto elitného klubu môžeme teraz 
zaradiť aj Star Wars Jedi: Fallen Order.

Najnovšia Star Wars hra je kombináciou akč-
ného RPG v štýle Dark Souls a akčnej adventúry 
à la Uncharted. Na papieri vyzerá táto kombi-
nácia možno čudne, ale v praxi to funguje veľmi 
dobre. Hra totiž pozostáva z pasáží, keď vás 

necháva skúmať herný svet, 
pričom ponúka dostatočný 
priestor pre všemožné ská-
kanie, lezenie alebo riešenie 
hádaniek. Druhou zložkou 
je boj a ten kladie veľký 
dôraz na správne načaso-
vanie útokov, úskokov alebo 
blokovania. A podobne ako 
v Dark Souls, aj v Star Wars 
Jedi: Fallen Order nemožno 

podceniť žiadne stretnutie s protivníkmi.
Pokiaľ sledujete hernú scénu, potom prav-

depodobne viete, že Dark Souls je náročná 
hra a pre mnohých frustrujúca. Aj v tom 
spočíva jej čaro. V prípade Star Wars Jedi: 

Fallen Order sa však 
nemusíte báť, že by 
ste rozbili kláves-
nicu alebo herný 
ovládač – pokiaľ sa 
tak stane, môžete si 
za to iba sami. Hra 
totiž ponúka štyri 
úrovne náročnosti, 
takže ak si chcete 
užiť najmä svet Star 
Wars a nechcete sa 
príliš rozčuľovať nad 
súbojmi, aj takáto 
možnosť je k dispo-
zícii.

podľa známych fi lmových alebo kniž-
ných sérií sú až na výnimky priemer-
né až nadpriemerné tituly, ktoré sú 

remeselne kvalitne zhotovené, avšak obvykle 
im chýba nejaká pridaná hodnota. Tým máme 
na mysli najmä hrateľnosť alebo iný herný as-
pekt – je zrejmé, že pre fanúšikov danej série je 
pridanou hodnotou práve 
fakt, že sa môžu do svojho 
obľúbeného imaginárneho 
sveta pozrieť vo videohre. 
Sami si spomíname na to, 
ako sme prvýkrát navštívili 
virtuálny Rokfort v prvej 
hre zo sveta Harryho 
Pottera a akú sme z toho 
mali radosť.

Hier zo sveta Star Wars 
je veľa. Nie všetky sa vydarili, väčšina spadala 
do spomenutého štandardného priemeru až 
nadpriemeru, avšak séria Knights of the Old 
Republic bola dôkazom toho, že aj „značkové“ 
hry môžu patriť k absolútnej špičke vo svojom 

HRY

G A M E S

ROMAN KADLEC
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zbrane a brnenia, opravovať a vylepšovať ich, 
hackovať terminály, odomykať trezory... pokiaľ 
máte schopnosti na dostatočne vysokej úrovni. 
Jednoducho, klasika. Skúsenejších hráčov ne-
prekvapí ani scenár úloh a misií, väčšinu z toho 
ste už pravdepodobne v bledomodrom zažili 
v inom RPG titule.

Ale nevadí to. The Outer Worlds prináša 
zaužívané a fungujúce mechanizmy v moder-
nom spracovaní a v novom hernom svete, ktorý 
má čo ponúknuť. Dialógy sú dobre napísané, 
postavy sú dostatočne atraktívne, takže hranie 
vás bude baviť aj napriek minimu inovácií a po-
dobnosti s Falloutom.

Ak vás hra zaujala, The Outer Worlds je 
súčasťou knižnice služby Xbox Game Pass. PC 
verzia tejto služby aktuálne stojí 3,99 eura na 
mesiac, takže nové RPG od Obsidian Enter-
tainment si môžete zahrať s minimálnymi 
nákladmi už teraz.

The Outer Worlds 

- kratšia herná doba
- malá variabilita nepriateľov

+ podobnosť so sériou Fallout
+ bohatý a rozmanitý herný svet
+ zábavná hrateľnosť
+ dialógy a dopad schopností na ne

80 % 
cena 5 9 , 9 9  € 

h o d n o t e n i e

schopností a každá z nich sa prejavuje viace-
rými spôsobmi, pričom ich dopad pocítite aj pri 
rozhovoroch. V konverzáciách sa môžu objaviť 
špeciálne odpovede, pokiaľ vaša postava spĺňa 
potrebné požiadavky. Nechýbajú ani perky, tie 
prinášajú ďalšie bonusy.

Jednoducho, pokiaľ ste hrali niektorú hru 
zo série Fallout, pri hraní 
novinky sa budete cítiť 
ako doma. A keď prvýkrát 
použijete v hre počítač, 
v momente sa teleportujete 
do Falloutu a späť. Faktom 
je, že keby sme na farebný 
svet v The Outer Worlds 
aplikovali šedý fi lter, rozdiel 
medzi oboma spomenutými 

hrami by ste si možno ani nevšimli.
Ťažko povedať, či je to dobré alebo zlé, avšak 

pokiaľ vás frustroval Fallout 76, v The Outer 
Worlds si určite napravíte pachuť v ústach. 
Táto hra ponúka rozmanitý a atraktívny svet, 
množstvo úloh a už tradičné zápletky, keď 
budete stáť uprostred stretu dvoch entít a iba 

vy rozhodnete o tom, 
ako sa situácia vyrie-
ši. Vyhovieť všetkým 
sa však nedá, ale to 
už určite viete.

V The Outer Worlds 
vám budú robiť 
spoločnosť spoloč-
níci, ktorí sa k vám 
môžu pridať. Každý 
z nich má svoj príbeh 
a schopnosti, tie 
vám uľahčia život na 
nehostinnej planéte. 
Budete zbierať 

ývojári z Obsidian Entertainment sú 
podpísaní pod obľúbenými hrami 
zo série Star Wars Knights of the 

Old Republic, Neverwinter Nights či Fallout. 
V posledných rokoch si získali srdcia hráčov 
kvalitným izometrickým RPG s názvom Pillars 
of Eternity, ktoré pripomenulo sériu Baldur‘s 
Gate a teraz prinášajú na 
naše monitory a televízne 
obrazovky úplne nový 
virtuálny svet v The Outer 
Worlds. Ten je situovaný 
v alternatívnej budúcnosti 
na mimozemskej planéte, 
ktorá však zďaleka nie 
je rajom na Zemi... alebo 
teda vo vesmíre.

Nebudeme chodiť okolo horúcej kaše, The 
Outer Worlds je nevlastným súrodencom série 
Fallout. Máme na mysli jej moderné prevedenie 
z pohľadu prvej osoby. Pri tvorbe hlavnej posta-
vy a aj pri hraní si však určite zaspomínate na 
prvé dva diely obľúbenej postapokalyptickej sé-
rie. Je to dané tým, že k dispozícii je množstvo 

V

Obsidian Entertainment sú majstri svojho remesla a zárukou kvalitnej RPG hry. 
Ich nový titul logicky púta pozornosť.

„Ak vás znechu-
til Fallout 76, Th e 
Outer Worlds vám 
napraví chuť “

PC

DECEMBER 2019 91

GAMES



„Hľadáte zábavnú 
strieľačku s RPG 
prvkami, ktorá vás 
zabaví na desiatky 
hodín? Práve ste ju 
našli“

kompetitívnemu multiplayeru. Je toho naozaj 
veľa, čo si teraz môžete v Destiny 2 užiť zadar-
mo. Pokiaľ teda hľadáte strieľačku na zabitie 
zimnej nudy, Destiny 2 je skvelá voľba. Hra 
počas posledných dvoch rokov dozrela a teraz 
je v najlepšej možnej forme.

Hráči, ktorých Destiny 2 baví, si môžu kúpiť 
aj najnovší datadisk Shadowkeep. Nováčikom 
odporúčame, aby s nákupom počkali a najskôr 
si hru vyskúšali v bezplatnej verzii – získajú 
tak dobrú predstavu, či ich Destiny baví alebo 
nie a keď dokončia dostupný obsah, potom si 
môžu kúpiť najnovší datadisk. Ten prináša nové 
príbehové misie a úlohy, nové zbrane a nový 
kooperatívny obsah pre troch a šiestich hráčov.

Praktické je, že Destiny 2 môžete teraz hrať 
na rôznych platformách s jednou postavou. Váš 
postup v hre sa totiž synchronizuje medzi všet-
kými platformami, pre ktoré je hra dostupná.

Destiny 2
Shadowkeep

- časom hrozí stereotyp
- určitá jednotvárnosť pri každodennom plnení 

výziev

PC

+ obrovská porcia obsahu zadarmo
+ výborný pocit zo strieľania 
+ zábavný kooperatívny aj kompetitívny mul-

tiplayer 

80 % 
cena

Z a d a r m o
3 4 , 9 9  €  z a  n a j n o v š í

d a t a d i s k

h o d n o t e n i e

Destiny 2 chytá druhý dych. Dôvodom je nový datadisk 
a sprístupnenie hry vo forme Free to Play.

Destiny 2 je FPS strieľačka s RPG prvkami. 
Po novom už nebudete zvyšovať úroveň vašej 
postavy, ale budete si vylepšovať vaše brnenie 
a zbrane. Skúsenosti, ktoré počas plnenia misií 
získate, sa použijú na zvýšenie vašej úrovne 
v rámci aktuálnej sezóny – dokopy je k dis-
pozícii 100 úrovní a za každú úroveň získate 

jednu alebo dve odmeny. 
To závisí od toho, či ste si 
kúpili takzvaný Season Pass 
alebo nie.

Hráči, ktorí hrali pôvodnú 
verziu tejto hry, si budú na 
nový systém chvíľu zvykať. 
Funguje to však dobre 
a máte neustálu motiváciu 
plniť množstvo misií, výziev 
a úloh, ktoré tvorcovia pri-
pravili. Nebudeme preháňať, 
keď povieme, že hranie 

Destiny 2 môže byť pre niekoho tak časovo 
náročné, ako je každodenná 8-hodinová práca. 
Záleží iba na vás, koľko času chcete hre obe-

tovať, avšak plnenie 
všetkých denných 
a týždenných výziev 
a úloh dokáže zabrať 
veľa času. 

Destiny 2 ponúka 
obrovské množstvo 
obsahu. Pokiaľ sa 
k hre dostanete teraz 
prvýkrát, zadarmo 
získate prístup k trom 
príbehovým kam-
paniam, k množstvu 
úloh, kooperatívnemu 
obsahu pre troch 
hráčov a tiež aj ku 

hre Destiny 2 sme už na stránkach 
magazínu TOUCHIT informovali. 
Zrecenzovali sme pôvodnú hru, ktorá 

sa dostala na trh v septembri 2017. Je pravda, 
že Destiny nedávno dostala nový datadisk 
s názvom Shadowkeep, avšak to samé o sebe 
nie je taká výrazná udalosť, aby sme tejto hre 
venovali samostatnú 
stránku – štandardne 
by sme datadisk zhrnuli 
v polstranovej recenzii.

Hra Destiny 2 sa však 
s príchodom uvedeného 
datadisku zmenila. Prešla 
na koncept Free to play, 
presťahovala sa na plat-
formu Steam a aplikovala 
takzvaný cross save sys-
tém. Všetky tieto novinky 
sa podpísali pod to, že 
Destiny 2 si zaslúži vašu pozornosť, a to bez 
ohľadu na to, či ste ju už v minulosti hrali alebo 
nie. A ono je to vlastne úplne jedno.

O
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80 %h o d n o t e n i e

c e n a 2 9 , 9 9  €

90 %h o d n o t e n i e

pomerne málo hier, ktoré ponúkajú takú špecifi ckú 
hrateľnosť ako séria Trine. Jej úspech je založený na 
zábavnom koncepte skákačky s veľkým dôrazom na rie-

šenie puzzle a troch hrdinoch, pričom každý z nich disponuje inými 
schopnosťami. Základom úspechu je tak spolupráca medzi nimi, 
a to buď v režime jedného hráča alebo v ideálnom prípade s kama-
rátmi pred jednou obrazovkou.

Trine 4 sa vracia ku koreňom série. Predchádzajúci diel experi-
mentoval s 3D zobrazením, avšak výsledok nenaplnil očakávania. 
V Trine 4 sa budete na herný svet pozerať z 2,5D pohľadu a herné 
postavičky budete ovládať smerom doľava, doprava, hore a dole. 
Silnou stránkou je audiovizuálne spracovanie, a to najmä z ume-

leckého hľadiska. Séria Trine 
v tomto smere vždy vynikala 
a novinka nie je výnimkou.

Trine 4 ponúka tradičnú 
hrateľnosť, ktorú si fanúši-
kovia série obľúbili. Trojica 
hlavných hrdinov – mág, bo-
jovník a zlodejka dostali nové 
schopnosti a tie príjemne 
oživujú riešenie puzzle počas 
celej kampane. Nevýhodou je, 
že dizajn jednotlivých úrovní 
vás málokedy prekvapí. Väčši-
nu času budete hádanky riešiť 
bez nutnosti hlbšie sa nad 
nimi zamyslieť. Pár výnimiek 
však nájdete.

Trine 4 môžete hrať v re-
žime jedného hráča alebo 
s kamarátmi. Ako už bolo 
spomenuté, najväčšiu zábavu 
ponúka kooperatívny multi-
player, pretože ten rozširuje 
riešenie puzzlov o ďalšiu úlohu 
– kooperáciu s ostatnými 

hráčmi. A tá môže byť často náročnejšia ako vyriešenie hádanky.
Trine 4 považujeme za skvelé pokračovanie, ktoré poteší fanúši-

kov série. Nováčikom odporúčame začať s Trine 1 alebo 2. Tieto hry 
dnes kúpite za pár eur.

éria Call of Duty zavítala na obrazovky smartfónov a treba 
uznať, že ide o výbornú mobilnú hru, ktorá si zachováva 
skvelý pocit z FPS akcie. Tak, ako to poznáme aj z počíta-

čov. Titul Call of Duty: Mobile si môžete stiahnuť do vášho telefónu 
zadarmo a užiť si ho naplno aj bez platenia. K dispozícii je tzv. Battle 
Pass, vďaka ktorému môžete získať ďalšie odmeny, avšak tie vám 
neprinesú výhodu v porovnaní s ostatnými hráčmi.

Call of Duty: Mobile ponúka viacero režimov pre viacerých hráčov 
a tiež aj obľúbený Battle Royale pre 100 hráčov na jednej veľkej 
mape. Kampaň pre jedného hráča k dispozícii nie je. Hru chválime za 
dobrú optimalizáciu pre mobilné zariadenia, ovláda sa pohodlne aj na 
displeji. A ako sme už spomenuli, pocit z akcie je skvelý, a to je samé 
o sebe dôvodom, aby ste túto hru vyskúšali. Očarí vás, uvidíte.

ajstrovstvá sveta v e-športoch 2019 prebiehajú v juho-
kórejskej metropole Soul od 11. do 15. decembra 2019. 
Ide už v poradí o 11. majstrovstvá sveta v elektronických 

športoch, ktorých sa zúčastní celkovo 56 štátov, vrátane Slovenska. 
K vývoju e-športov prispejú aj medzinárodná e-športová federácia 

(IESF) a juhokórejské ministerstvo športu, kultúry a turizmu, ktoré 
investujú do majstrovstiev sveta až 250-tisíc dolárov. Popri titule 
majstra sveta sa bude súťažiť o fi nančné ceny v celkovej hodnote 
25 000 amerických dolárov. Tie budú rozdelené do troch súťaží – 
DOTA 2, Tekken 7 a eFootball 2020.

O úspechoch našich reprezentantov vás budeme informovať v ďal-
šom vydaní magazínu TOUCHIT.

TRINE 4: THE NIGHTMARE PRINCE CALL OF DUTY: MOBILE 

MAJSTROVSTVÁ SVETA 
V E-ŠPORTOCH 2019 

JE S

M

PC

„Séria Trine 
sa vracia späť 

k svojim koreňom“
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Surfujeme na internete

ôžete začať na webe  
www.donothingfor2minutes.com 
a overiť si svoju trpezlivosť. Môžete 

namietať, že nič nerobiť viete aj pol dňa. Tak 
schválne, koľko sekúnd ubehlo, pokým ste sa 
dotkli myši? A ešte jedno malé odporúčanie, 
nebuďte na seba prísni. Autori námetu dobre 
vedeli, prečo si registrujú doménu práve s týmto 
názvom a dávajú vám tento časový limit.

Vybrali sme pre vás tipy na stránky, 
ktoré by aspoň trochu mohli zmierniť 
váš stres alebo zhon či spôsob 
vykonávania každodenných rutín. 
Nebude to jednoduché, a tak si zo 
stránok na začiatok vyberte len tie, 
ktoré sa vám budú pozdávať a trúfate 
si na ich posolstvo. Tento výber je 
prešpikovaný samými špecialitami.

Obdobie
bez stresu

Apps

Na stránke www.rainymood.com nájdete 
slučku so zvukmi dažďa. Ak by vám v tomto 
alebo inom ročnom období chýbal tento typ 
efektu počasia, pustite si ho aspoň do vašich 
reproduktorov. Efekt podobný, avšak nebudete 
musieť rozkladať a sušiť dáždnik. Stránka je 
zároveň tak trochu promo na platenú apliká-
ciu pre mobilné telefóny.

O úroveň vyššie je stránka soundrown.com. 
Na výber máte z veľkého množstva zvukov. 
Je tu dážď, doplniť ho ale môžete o zvuky vĺn, 
praskajúceho ohňa, čvirikanie vtákov, zvuky 
vlaku, fontány, alebo atmosféru nočných zvu-
kov. No a tiež je tu špecialita pre tých z vás, čo 
máte radi granulovanú alebo skutočnú kávu. 
Volá sa Coffee Shop. Nebojte, nikto vám ne-
bude poza uši sŕkať horúcu kávu a vy môžete 
nerušene pracovať.

Niečo podobné nájdete na webe  
www.noisli.com. Závisí od toho, ktorá z al-
ternatív sa vám bude páčiť viac. Aj tu máte 
zvukový podmaz kaviarne, takže keď vás omrzí 
Soundrown, môžete zmeniť lokál. Prípadne 
skúste zvuky na tomto webe, tu je ako exkluzi-
vita aj brazílske bistro.

Upokojujúce zvuky nájdete aj na webe  
www.allolo.ru, a to ešte s pekným pozadím. 
Niečo, čo je priamo stvorené na zhasnuté 
svetlá a obrazovku veľkého televízora. K tejto 
téme ešte trochu silnejšia káva, milovníci 
mačiek možno nepohrdnú, catsoundboard.
com. V každom prípade si môžete prečítať 
niečo zo stránok www.motivation.com alebo 
www.mindful.org.

Na odreagovanie odporúčame stránku s tro-
chu menej komfortnou adresou  
29a.ch/sandbox/2011/neonflames avšak s o 
to väčšou pridanou hodnotou. Keď už nebudete 
vedieť, ako sa odreagovať, toto je vhodný 
spôsob. Ťuknite myšou a na základe dĺžky stla-

M
čenia tlačidla a pohybom sa budú vykresľovať 
neónové ohne. Váš výtvor si potom môžete 
uložiť vo forme obrázka priamo do počítača.

Zvláštna je stránka fallingfalling.com. Sami 
nevieme, či je efektnejšie počúvať nekonečný 
„padajúci“ zvuk alebo sledovať k tomu súvi-
siacu grafiku a udržať sa pri zdravom rozume. 
Neprehliadnite ani web  
www.lookingatsomething.com, aj tento bude 
reagovať na vaše pohyby myšou.

Na stránke www.calm.com nájdete spôsob 
ako relaxovať prostredníctvom rôznych 
meditačných cvičení. Mnohé z nich sú plate-
né, ale niektoré sa dajú vyskúšať zadarmo. 
V podobnom duchu sa nesie meditačný web či 
aplikácia pre smartfón www.headspace.com. 
Nájdete tu rôzne kurzy, ktoré vám nezaberú 
viac ako 10 minút. Niektoré špeciality viac ako 
dve minúty.

Nepotrebujete habit ani sa strihať dohola. 
Len to musíte byť vy, práve tu a teraz. Mimo-
chodom, kedy naposledy sa vám niečo také 
stalo? Aj tieto weby vám pomôžu zastaviť vaše 
myšlienky a podvedomé výplody. Neverte všet-
kým myšlienkam aj napriek tomu, že sú vaše.

www.donothingfor2minutes.com

www.soundrown.com www. 29a.ch/sandbox/2011/neonflameswww.calm.com
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STEAM LINK JE OFICIÁLNE RIEŠENIE NA 
STREAMOVANIE HIER ZO SLUŽBY STEAM DO 
SMARTFÓNOV A TABLETOV

MOONLIGHT VYUŽÍVA TECHNOLÓGIU NVIDIA GAMESTREAM. 
TÁ VYŽADUJE GRAFICKÚ KARTU GEFORCE GTX ALEBO RTX, 
SUBJEKTÍVNE VŠAK PONÚKA VYŠŠIU KVALITU AKO STEAM LINK

Steam Link
Aplikácia Steam Link je ofi ciálne riešenie 
obchodu Steam, ktoré je dostupné pre iOS 
a Android. Výhodou je, že na využitie tejto tech-
nológie nebudete potrebovať žiaden špeciálny 
hardvér. Streamovať cez Steam Link môžete 
z ľubovoľného počítača, a to aj medzi počítačmi 
vzájomne. Jedinou podmienkou je nainštalova-
ný Steam v počítači. Pokiaľ si napríklad pripo-
jíte notebook k televíznej obrazovke, môžete si 
doň streamovať hry z vášho výkonného herné-
ho počítača, ktorý sa nachádza v inej izbe.

Pomocou aplikácie Steam Link môžete stre-
amovať aj do mobilných zariadení so systémom 
iOS a Android alebo do inteligentných televízorov 
Samsung či zariadení so systémom Android TV, 
pre ktoré je tiež k dispozícii aplikácia Steam Link.

Proces nastavenia je jednoduchý. Na 
mobilnom zariadení alebo televízore spustíte 
Steam Link, nájdete váš počítač v lokálnej sieti 
a pripojenie potvrdíte zadaním kódu, ktorý sa 
zobrazí na obrazovke. Následne sa môžete cez 
Steam Link pripojiť k vášmu počítaču a hrať hry 
na mobilnom zariadení alebo televíznej obra-

zovke. K dispozícii je nastavenie 
rozlíšenia a ďalšie parametre, 
ktoré si môžete prispôsobiť podľa 
kvality vašej siete. V prípade, že 
sú obe zariadenia pripojené do 
ethernetu, resp. počítač je pri-

pojený do ethernetu 
a mobilné zariadenie 
do 5 GHz Wi-Fi siete, 
Steam Link by si 
mal poradiť aj so 
streamovaním v 4K 
rozlíšení a vo vysokej 
kvalite. To oceníte 
skôr v kombinácii 
s aplikáciou v tele-
vízore.

Ako hrať hry z počítača

T I P Y

ROMAN KADLEC

Ako hrať počítačové
a konzolové hry na smartfóne 
a tablete?

ranie grafi cky náročných hier na 
smartfóne je technicky možné a z 
pohľadu používateľa nejde o žiadnu 

jadrovú fyziku. Celé čaro spočíva v tom, aby ste 
poznali tie správne aplikácie, mali k dispozícii 
herný ovládač a najmä rýchle a stabilné pripo-
jenie do lokálnej siete alebo do internetu.

Dôvod je ten, že existujúce riešenia na hranie 
počítačových a konzolových hier na mobilných 
zariadeniach sú postavené na technológii 
streamingu. V praxi to znamená, že hra beží na 
vašom počítači či konzole a z tohto zariadenia 
sa do vášho telefónu či tabletu posiela video. 
Opačným smerom potom putujú úkony, ktoré 
pri hraní vykonávate – teda stlačenia tlačidiel 
a ďalších ovládacích prvkov na hernom ovládači. 

Kvalita videa, ktoré putuje z počítača či 
konzoly, je v optimálnom prípade v takej vy-
sokej kvalite, že máte pocit, ako keby výpočty 
na vykreslenie grafiky prebiehali priamo vo 
vašom smartfóne. To však technicky nie je 
možné, teda s výnimkou niekoľkých hier, kto-
ré boli zoptimalizované pre systém Android či 
iOS. V ich prípade však kvalita grafiky nedo-
sahuje vizuálnu kvalitu, ktorú vám ponúkne 

H
výkonný počítač.

Ako sme vyššie spomenuli, do smart-
fónu putuje video a opačným smerom sa 
posielajú údaje o tom, ktoré tlačidlá ste 
stlačili a kedy. Je logické, že aby bol zážitok 
z hrania optimálny, odozva v sieťovej komu-
nikácii musí byť minimálna. A to dosiahnete 
pripojením oboch zariadení do lokálnej 
siete cez ethernet, prípadne použitím 
vysokorýchlostnej Wi-Fi siete v pásme 
5 GHz. Pokiaľ máte počítač alebo konzolu 
pripojenú do siete cez ethernet a telefón 
bude využívať 2,4 GHz Wi-Fi sieť, zážitok 
z hrania nemusí byť optimálny, pretože na 
základe kvality vašej bezdrôtovej siete môže 
dochádzať k oneskorenej odozve alebo 
občasnému strácaniu obrázkov videa.

Takže si to zhrňme. Budete potrebovať 
počítač alebo konzolu, mobilné zariadenie, 
na ktorom sa chcete hrať a jednu z apli-
kácií, o ktorých píšeme v tomto článku. 
Takisto je potrebný herný ovládač, ktorý 
pripojíte k mobilnému zariadeniu a kvalitné 
pripojenie v rámci lokálnej siete, resp. v nie-
ktorých prípadoch aj cez internet.

Výkon mobilných zariadení neustále rastie, vďaka 
čomu si môžete na telefóne či iPade zahrať 
čoraz technicky kvalitnejšie a pokročilejšie hry. 
Aj napriek tomu by mnohí z nás ocenili, keby si 
mohli na mobilnom zariadení užiť tituly, ktoré sa 
hrajú na počítači či konzole. Máme pre vás dobrú 
správu – dá sa to.

zovke. K dispozícii je nastavenie 
rozlíšenia a ďalšie parametre, 
ktoré si môžete prispôsobiť podľa 
kvality vašej siete. V prípade, že 
sú obe zariadenia pripojené do 
ethernetu, resp. počítač je pri-
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VÝHODA REMOTE PLAY SPOČÍVA V TOM, ŽE 
SA DO KONZOLY PLAYSTATION 4 POHODLNE 
PRIHLÁSITE AJ NA DIAĽKU, MIMO VAŠEJ 
DOMÁCNOSTI

JEDNA Z MÁLA SLUŽIEB, KTORÁ PONÚKA CLO-
UDOVÉ HRANIE A KTORÚ MÔŽETE VYSKÚŠAŤ AJ 
NA SLOVENSKU, JE GEFORCE NOW

Moonlight Game Stream
Aplikácia Moonlight Game Stream je open-
source riešenie, ktoré je založené na technológii 
NVIDIA GameStream. Tú nájdete v zariadeniach 
NVIDIA SHIELD so systémom Android a Android 
TV. Vďaka Moonlight Game Stream si však 
môžete streamovanie cez NVIDIA GameStream 
užiť aj na ostatných Android zariadeniach 
a dokonca aj na platforme iOS. K dispozícii 
je tiež klient pre Windows a macOS, takže 
z herného počítača môžete streamovať do 
notebooku alebo MacBooku.

Nakoľko Moonlight využíva technológie od 
NVIDIA, predpokladom na fungovanie streamo-
vania je, že váš počítač obsahuje kompatibilnú 
grafi ckú kartu. Podporované sú grafi cké karty 
NVIDIA GeForce GTX a RTX, v prípade streamo-
vania v HDR je potrebný model GTX 10. série 
a novšie karty. V prípade kariet AMD Radeon 
nebude Moonlight fungovať, k dispozícii je už 
spomenutý Steam Link.

Výhoda streamovania cez Moonlight spočíva 
v tom, že sa neobmedzuje iba na hry alebo na 
tituly z obchodu Steam. Môžete si streamovať 
pracovnú plochu alebo hry z iných obchodov. 
Faktom však je, že najlepší zážitok ponúkajú 
tituly, ktoré sú optimalizované pre GameStre-
am a hry z obchodu Steam.

Aj v tomto prípade je proces spárovania 
jednoduchý. Nainštalujete si aplikáciu do 
mobilného zariadenia alebo do televízora 
s Android TV či do iného počítača. Následne 
v lokálnej sieti vyhľadáte váš herný počítač 
a pripojíte sa k nemu – tento proces potvrdíte 
zadaním vygenerovaného PIN kódu. V na-
staveniach aplikácie si môžete prispôsobiť 
preferované rozlíšenie, maximálnu hodnotu 
FPS alebo si vyžiadať streamovanie v HDR. 
V optimálnych podmienkach, a ak to podporuje 
vaša obrazovka, môžete streamovať v rozlíšení 
4K a nižšom a až pri 120 FPS. Streamovanie 
v HDR funguje dobre v hrách, ktoré nevyžadujú 
zmenu nastavenia priamo v systéme Windows. 
Napríklad hra Destiny 2 si dokáže aktivovať 
HDR cez vlastné nastavenia a v jej prípade do-
kázal Moonlight streamovať hranie cez lokálnu 
sieť v 4K HDR s odozvou na úrovni 1÷2 ms.

PS4 Remote Play
Pre majiteľov konzoly PlayStation 4 je k dispo-
zícii aplikácia PS4 Remote Play, ktorú si môžete 
stiahnuť do mobilných zariadení so systémom 
Android a iOS a tiež aj do počítača. Po spustení 
aplikácie je potrebné prihlásiť sa do vášho PSN 
účtu a aplikáciu spárovať s hernou konzolou.

Následne môžete hrať PlayStation 4 na 
mobilnom zariadení či notebooku doma cez 
lokálnu sieť, ale aj na cestách. Výhoda Remote 
Play pre PS4 spočíva v tom, že táto funkcia je 
vhodne zakomponovaná do samotnej konzoly 
a v nastaveniach si tak môžete prispôsobiť, 
aby sa konzola po vypnutí prepla do režimu hl-
bokého spánku s minimálnou spotrebou a aby 
ste ju mohli z tohto spánku zobudiť pomocou 
aplikácie Remote Play z iného zariadenia.

Je to praktické, nakoľko môžete konzolu 
doma uspať, na diaľku sa k nej prihlásiť z iného 
miesta a po skončení vzdialeného hrania ju na 
diaľku opäť prepnúť do režimu hlbokého spán-
ku. Diaľkové zapínanie a vypínanie je teoreticky 
možné aj v prípade počítača, avšak v tomto prí-
pade ide o technicky náročnejší proces, ktorý 
môže obsahovať viacero problémov. V prípade 
PS4 Remote Play je celý proces nastavenia 
veľmi jednoduchý a zvládne ho ktokoľvek.

Ako sme spomenuli, okrem kvalitného inter-
netového, resp. lokálneho pripojenia budete 
potrebovať aj herný ovládač. V prípade PS4 Re-
mote Play ponúkne najlepší zážitok DualShock 
4, ktorý by mal fungovať so všetkými smart-
fónmi so systémom Android 10. 

Ako hrať hry z konzoly 
PlayStation 4

Ako hrať hry z konzoly 
Xbox One 

Xbox Game Streaming
Xbox donedávna umožňoval streamovať Xbox 
hry iba do počítača, ktorý sa nachádza v rovna-
kej lokálnej sieti pomocou systémovej Windows 
aplikácie s názvom Sprievodca konzolou Xbox.

Microsoft však najnovšie testuje aplikáciu 
Xbox Game Streaming a tá umožní streamo-
vať hry z Xboxu aj do mobilných zariadení. 
Táto aplikácia je zatiaľ v štádiu verejného beta 
testovania, ktoré nebolo v dobe prípravy tohto 
článku k dispozícii pre Slovensko. Predpokladá-
me, že v roku 2020 bude funkcia streamovania 
cez Xbox Game Streaming dostupná aj u nás.

Ako hrať hry z cloudu
Okrem streamovania z vášho vlastného 
počítača či hernej konzoly môžete využiť 
aj služby takzvaného cloudového hrania. 
Princíp ostáva rovnaký. Rozdiel je v tom, že 
hry sa nebudú streamovať do smartfónu či 
tabletu z vášho zariadenia, ale z dátového 
centra poskytovateľa služby.

Aktuálne môžete na Slovensku vyskú-
šať službu GeForce NOW, ktorá umožňuje 
cloudové hranie počítačových hier. Služba 
je zatiaľ dostupná v beta verzii (teda je za-
darmo) a funguje v obmedzenej prevádzke. 
Môže sa stať, že budete dlho čakať na po-
čítač, na ktorý sa môžete pripojiť. GeForce 
NOW podporuje iba niektoré hry a aby ste 
si ich zahrali, musíte ich vlastniť v obchode 
Steam alebo Epic Store či na uPlay. V rámci 
vyskúšania služby si však môžete zahrať 
niektorú z hier, ktoré sú dostupné zadarmo. 
Aplikáciu GeForce NOW pre Android v slo-
venskom Obchode Play nenájdete, môžete 
si ju stiahnuť z webu apkmirror.com. K dis-
pozícii je klient služby pre PC, a to aj u nás. 
Stiahnete si ho a do beta testu sa prihlásite 
na webe nvidia.com. 

V prípade PlayStation hier je k dispozícii 
služba PlayStation Now, avšak tá na Slo-
vensku zatiaľ nefunguje. Microsoft testuje 
cloudové hranie cez Project xCloud, beta 
testovanie nie je pre Slovensko dostupné. 
A najnovší hráč na poli cloudového hrania, 
Google, spustil službu Stadia v USA. Aj 
v tomto prípade čakáme, kedy ju budeme 
môcť využívať aj na Slovensku.

„Dnes si môžete zahrať 
kvalitné videohry 
takmer kdekoľvek. 
Podmienkou je rýchly 
a stabilný internet“
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Firmy potrebujú riešiť predaj svojich 
produktov a ponuku svojich služieb 
pomocou marketingu. Podľa posled-
ného prieskumu medzi cca 150 slo-
venskými marketérmi z fi riem len 3 % 
z nich nemajú vo svojom media mixe 
digitálne online kampane. Internet je 
kanál, ktorý môže tvoriť veľmi zaují-
mavé objemy predaja. Firmy si riešia 
na ňom marketing buď samé, alebo 
v spolupráci s digitálnou agentúrou. 

Čo očakávať 
od digitálnej 
agentúry

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. 01. 2020.     
Všetky tieto programy môžete v rámci ich časovej licencie používať zadarmo. 

Heslo pre stiahnutie je: 612765

• Rozpočet na marketing
Je to veľmi dôležité si vedieť defi novať 
rozpočet, ktorý sa má investovať 
do marketingu. Agentúra vám vie 
poradiť, koľko je efektívne do ktorého 
marketingového kanála dať.

• Musíte si vedieť jasne defi novať, aké 
sú vaše merateľné ciele, ktoré sa pri 
spolupráci majú dosahovať. Môžu to 
byť:

Nepriame obchodné ciele:
• Brand awareness (znalosť značky 

v cieľovej skupine)

• Počet kliknutí na kontakty (email, telefón)

• Počet odoslaných formulárov

Čiastkové parametre kampaní
• CPA (platba za konverziu – nákup, 

objednávka, rezervácia...)

• CPM (cena za 1 000 zobrazení 
reklamného formátu) pri bannerovej 
reklame)

• CTR (miera preklikov)

• Open Rate (pomer medzi počtom 
otvorených a odoslaných emailov)

Ako sa má fi rma pripraviť na 
agentúru
Pokiaľ chcete pomôcť s online marketin-
gom, musíte sa na spoluprácu s agentúrou 
ako fi rma pripraviť. 

Na čo nesmie fi rma zabudnúť?
Firma by mala mať nastavené správne meracie 
nástroje na webe a na sociálnych sieťach a mať 
ich správne prepojené. Kľúčový je Google Analy-
tics (GA) a meranie cieľov, nastavený elektronický 
obchod, prepojenie  GA s Google Ads, Facebook 
Pixel, nasadenie heat maps (tepelných máp na 
sledovanie návštevnosti), meranie priechodnosti 
formulárov, alebo krokov v nákupnom košíku. Ak 
tieto veci fi rma nemá správne nastavené, agen-
túra môže mať pri tvorbe stratégie problémy, 
nevychádza z reálnych čísel.
Firma by mala vyžadovať od agentúry, aby jej 
dala pohľad na celý jej marketing, komunikáciu 
a prichádzala s nápadmi na jej zlepšenie.

Čo treba od agentúry pri spolupráci 
vyžadovať?

Férové podmienky spolupráce
Agentúra by mala robiť kampane v klientových 
účtoch, ktoré po skončení klientovi ostávajú. 
Výpovedná lehota spolupráce a jej podmienky by 
mali vyhovovať a byť win-win pre obe strany. Tak 
sa potom rodí dlhodobá spolupráca.

Dôveryhodné referencie 
Agentúra by sa mala chváliť pozitívnymi referen-
ciami od klientov a nielen peknými vizuálmi a case 
study svojich kampaní, lebo fi rmy si vyberajú part-
nera, s ktorým nechcú bojovať, ale spolupracovať.

Pravidelný odborný reporting
Kľúčový bod pre fi rmu, ktorá využíva agentúru 
na marketing, je pravidelný reporting jej služieb, 
výsledkov a prác. Reporting sa dá riešiť viacerými 
formami, napríklad aj emailom s prílohami. Ja 
však odporúčam požadovať dashboard s hlavnými 
kritériami, ktoré chcete sledovať a potrebujete 
v reálnom čase vyhodnocovať. Na to slúžia rôzne 
nástroje, ako napríklad Google Data Studio. 
Dokonca sa dá naprogramovať dashboard, ktorý 
spojí viacero vašich fi remných systémov. Dôležitá 
je aj interpretácia výsledkov a dát, kde je dobré, aby 
ju klient od agentúry dostával aj osobne a nechal si 
všetko, čo sa v kampaniach deje, vysvetliť. 

Defi novať si cieľové skupiny, ktoré sú pre 
fi rmu najdôležitejšie. Či je to B2B (fi rma 
obchoduje s fi rmou), alebo B2C (fi rma 
predáva koncovému zákazníkovi), alebo 
ich kombinácia.

Jasne si defi novať, čo sú vaše fi remné 
konkurenčné výhody a s čím môže 
agentúra v kampaniach pracovať a čo 
môže komunikovať.

Ideálne je, keď si fi rma vie vypracovať 
zadanie pre výberové konanie, tender, 
alebo priame zadanie pre agentúru, 
kde čo najpresnejšie defi nuje svoje 
požiadavky. Dá sa na to využiť aj 
spolupráca s profesionálom, ktorý vie 
presne s týmto zadaním pomôcť. 

A mnohé ďalšie...
Majitelia fi riem uprednostňujú priame predaje, 
marketingové oddelenia dávajú dôraz aj na 
sekundárne parametre kampaní. 

3

4

5

1

2

Priame obchodné ciele:
• objem objednávok a ich rast

• PNO (podiel nákladov na obrate)

• ROI (návratnosť investícií)

Milan Markovič
Leader Eff ectix Slovensko 

ooZdroje: Go4insightoo
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Na čo sa môžete 
tešiť budúci rok
SSLmarket prináša všetky najnovšie produkty CA 
DigiCert. Ako DigiCert Partner of the Year je lídrom 
v inováciách a v rozsahu služieb ponúkaných 
zákazníkom. Na budúci rok, teda 2020 chystajú niekoľko 
noviniek. Zoznámte sa s nimi už teraz.

Všetky certifikáty
v novej platforme
Po novom roku budú všetky certi-
fikáty v ponuke vydávané pomocou 
CA DigiCert a najmodernejšej 
platformy tohto typu na svete. 
Zákazníci získajú svoje certifikáty 
ešte rýchlejšie a ľahšie. Zjednoduše-
nie a uloženie overenia až do doby 
exspirácie, automatické overenie 
subjektov a okamžité vydanie alebo 
úplne bleskové pregenerovanie cer-
tifikátov; to všetko sú hlavné výhody 
vydávania SSL/TLS v platforme 
DigiCertu. Všetky serverové certifi-
káty v ponuke budú podporovať ECC 
kryptografiu a EC kľúče.

Zjednodušenie SANov 
a práca s nimi
Pre zákazníkov bude najväčším 
prínosom prepracovanie logiky 
a fungovanie SANov pri súčasných 
certifikátoch. V súčasnosti je 
potrebné pamätať na pravidlá jed-
notlivých CA a nie je možné v cer-
tifikátoch kombinovať „normálne“ 
SAN s tým hviezdičkovým. Tomuto 
obmedzeniu konečne odzvoní.

Ing. Peter Tomaščík
špecialista na bezpečnostné
SSL certifikáty
www.sslmarket.sk 

Wildcard certifikát
už nebude samostatný 
produkt
Wildcard certifikáty nebudú sa-
mostatnou kategóriou. Hviezdič-
kový certifikát budete môcť zadať 
do DV či OV certifikátu a vytvoriť 
si maximálne flexibilnú kombiná-
ciu presne podľa vašich potrieb. 
Naďalej platí, že Wildcard SANy 
nemôžu byť v EV certifikátoch 
s rozšíreným overením. To však 
nie je obmedzenie DigiCertu, ale 
celého odvetvia. Je to tak kvôli 
vyššej bezpečnosti EV certifikátu, 
ktorý sa tak dá použiť výhradne na 
doménach v ňom uvedených.

Secure Site
produkty v novom
Prestížny rad produktov Secure Site 
sa predstaví ako produkty CA Digi-
Cert; certifikačná autorita Syman-
tec ukončí vydávanie. Certifikáty 
Secure Site budú naďalej garanciou 
najvyššej úrovne služieb a dopln-
kových funkcií. Všetky Secure Site 
certifikáty v DigiCerte podporujú 
ECC kľúče a táto funkcia už nie je iba 
pre produkty s označením Pro.

Novinky využijete
už čoskoro
V súčasnosti SSL market robí 
maximum pre to, aby tieto novinky 
priniesol už na začiatku roka 
2020. Inovácie produktov tak 
prispejú k vašej ešte väčšej spo-
kojnosti pri ich využívaní.
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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 webové stránky začnú z ničoho nič zobrazovať v inom jazyku
Na mojom počítači sa začal vyskytovať zvláštny problém. Keď navštevujem rôzne webové stránky, častokrát sa 
mi stáva, že písmo sa zobrazí v ruskej azbuke. Niektoré stránky, ako napríklad Google vyhľadávač, zároveň píšu, 
že sa nachádzam na Ukrajine a zobrazí sa mi ukrajinská verzia. Prišlo mi aj upozornenie, že môj Google účet sa 
používa na Slovensku aj na Ukrajine. Zmenil som si k nemu heslo, ale nepomohlo to. K problému nedochádza vždy. 
Ak kliknem v mojom webovom prehliadači na zistenie mojej vlastnej IP adresy, niekedy sa mi ukáže slovenská 
(62.169.181.30), ale za pár hodín už ukrajinská (2001:67c:2660:425:27::61). Neviem teda, čo sa deje a ako to odstrániť. 

Jadrom vášho problému je to, že váš počítač do internetu pristupuje z IP 
adresy, ktorá je v ukrajinskom bloku. Tento fakt následne v nadväznosti 
spôsobuje ostatné prejavy, ktoré pociťujete. Ale tie sú v skutočnosti úplne 
normálne a očakávateľné a netreba im venovať pozornosť.

Zmena vášho hesla ku Gmail účtu bola na prvý pohľad logická. 
Určite vám totiž prišlo od Googlu upozornenie, že na vašom účte 
dochádza v krátkej dobe k prihláseniam z rôznych štátov, takže vám 
zmenu hesla odporučil. Za normálnych okolností to totiž indikuje, 

že účet bol kompromitovaný a treba ho okamžite 
zabezpečiť. Tento krok bol ale zrejme z vašej 
strany zbytočný. Na logu, ktorý ste nám zaslali je 
totiž vidieť, že tie prístupy zo Slovenska a Ukrajiny 
vykonal váš počítač, takže o žiadneho cudzieho 
útočníka nešlo. 

Rovnako nie je chyba ani to, že sa Google 
vyhľadávač a iné stránky zobrazujú v azbuke. Je to 
štandardná reakcia na to, že do internetu pristu-
pujete z ukrajinskej IP adresy. Mnoho stránok má 
niekoľko variantov jazykového rozhrania, ktoré sa 
automaticky aktivujú podľa toho, kde sa nachá-
dzate. Obvykle je ich možné prepnúť ručne na tú 
žiadanú a prehliadače takisto umožňujú nastaviť, 
aby sa vždy preferoval určitý jazyk bez ohľadu na 

lokalitu. Vo vašom prípade je to ale takisto len nadväzný prejav, ktorý 
sám o sebe nie je nutné riešiť. 

Tieto dva prejavy teda zatiaľ ignorujte. To čo treba riešiť je to, 
prečo vlastne váš počítač pristupuje do internetu s ukrajinskou IP 
adresou. Ak vyriešite to, ostatné problémy okamžite zmiznú.

Je značne nepravdepodobné, že by IP adresa vášho počítača 
bola naozaj ukrajinská. Predpokladáme totiž, že nebývate niekde na 
slovensko-ukrajinských hraniciach a nezriadili ste si internetové pri-
pojenie u ukrajinského poskytovateľa. To koniec koncov naznačuje aj 
vaša štandardná slovenská IPv4 adresa. Tá druhá v novšom formáte 
IPv6 je zrejme dôsledkom VPN tunelu, ktorý sa na vašom počítači 
vytvára.

?

Ak by k tomu dochádzalo kompletne na všetkých internetových 
spojeniach, bol by to prejav úmyselne zriadenej a aktivovanej VPN 
služby (alebo neúmyselne formou in-
fekcie), ktorá by vytvárala sieťový tunel, 
vychádzajúci na Ukrajine. Druhý variant 
je, že takýto tunel vytvára iba váš 
internetový prehliadač, napríklad vďaka 
aktivácii VPN doplnku, takže problém 
sa iných spojení netýka. V takomto 
prípade by sa vám ukrajinský Google 
vyhľadávač zobrazoval len v jednom 
type prehliadača (napr. Chrome), ale už 
nie v inom (napr. Firefox).

Pri pátraní po skutočnom majiteľovi IP adresy 
2001:67c:2660:425:27::61 sa ukazuje, že jej vlastníkom je holandský pro-
vider Hern Labs AB, pričom ju prideľuje v rámci služieb dátových centier 
a internetových tranzitných spojení, v súvislosti s doménou Opera.com.

To veľmi dobre naznačuje, že váš 
problém je spôsobený tým, že používate 
internetový prehliadač Opera (ktorý sa 
navonok stránkam hlási ako Chrome, 
pretože používa rovnaké jadro) a úmy-
selne alebo omylom ste v ňom zapli jeho 
voliteľnú funkciu bezplatnej VPN služby. 

Ak je tomu tak, prejavuje sa to zasvie-
tením modrej ikony VPN vedľa adresného 
riadka. V takomto prípade služba vaše 
prehliadanie webových stránok posiela 
tunelom cez svoj server, ktorý môže 
vyúsťovať v rôznych kútoch sveta. To je síce v niektorých prípadoch 
žiadané, ale vo vašom prípade ide očividne o chybu, nakoľko s touto 
prevádzkou nemáte žiadne skúsenosti. Ak je práve toto váš prípad, 
odporúčame vám VPN mechanizmus prehliadača kliknutím na danú 
ikonu deaktivovať. Váš problém sa odstráni a navyše pocítite aj výrazné 
zrýchlenie otvárania stránok.

LOG PRIHLÁSENÍ KU 
GOOGLE ÚČTU

IPV6 ADRESA A JEJ VLASTNÍK 
A ÚČEL POUŽITIA

AKTÍVNA VPN SLUŽBA 
V PREHLIADAČI OPERA
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Čo robiť, ak sa pri používaní internetového prehliadača vypína monitor
Na mojom počítači sa v náhodných intervaloch vypína monitor. Čudné však je, že k tomu dochádza výhradne len 
pri používaní prehliadača Google Chrome. Pozerám si klasicky stránky a monitor náhle ohlási, že je bez signálu 
a vypne sa. Ak stlačím klávesovú skratku ALT+F4, čím prehliadač poslepiačky zavriem, monitor sa náhle rozsvieti 
a funguje ďalej. Zaujímavé je, že ak Chrome neotvorím a používam na internet napríklad Microsoft Edge, k žiadne-
mu vypínaniu nedochádza. Čo takéto správanie spôsobuje?

Ako nainštalovať na smartfón rodičovskú kontrolu a ako by ste ju nemali používať
Svojmu 7-ročnému synovi som kúpil prvý telefón. Konkrétne ide o lacný 5,7“ smartfón Nokia 2.2 so systémom 
Android 9. Myslím si, že na začiatok by mu mal stačiť. Problémom je, že neviem, ako vyriešiť obmedzenie telefo-
novania. Potreboval by som nastaviť, aby mohol telefonovať a posielať SMS len na konkrétne čísla, ale neviem ako 
to dosiahnuť. Existuje na to nejaká aplikácia? Chcel by som sa vyhnúť tomu, aby som mu tam dával programy na 
rodičovskú kontrolu, nakoľko neriešia to, čo potrebujem. Ako to ale urobiť?

Z vášho popisu je takmer isté, že vypnutie monitora a teda stratu 
signálu spôsobuje zlyhanie grafi ckého ovládača. GPU jednoducho 
prestane odosielať obraz, monitor to zaregistruje (no signal) a prejde 
do šetriaceho režimu.

Je pomerne zaujímavé, že obraz sa znovu začne vysielať (násled-
kom čoho sa monitor sám zapne), až potom ako prehliadač vypnete. 
Musí ísť o špecifi cký druh záseku, pretože systém Windows obvykle 
veľmi rýchlo zamrznutie ovládača GPU rozpozná a reštartuje ho, čím 
sa obraz za 1 či 2 sekundy objaví.

To, že takéto správanie pociťujete iba v prehliadači ako je Google 
Chrome alebo Mozilla Firefox, zatiaľ čo Microsoft Edge už nie, nie 
je zas až také zvláštne. Takmer určite rozdiel spôsobuje to, že 
jeden prehliadač používa grafi ckú akceleráciu a druhý nie. Takáto 
akcelerácia pozostáva z toho, že prehliadače môžu voľne dostupný 

výkon GPU používať na zrýchlenie svojej 
práce, čím uberú na práci CPU (pri 
bežnom zobrazovaní obrazu v rámci 
obyčajných programov sa totiž používa 
len minimum potenciálu GPU).

Takáto hardvérová akcelerácia môže 
byť za niektorých podmienok problema-
tická. Webový prehliadač môže obsahovať 
napríklad chybu a s konkrétnym typom 
GPU môže spolupracovať zle. Problém 

môže byť takisto na strane grafi ckého ovládača a v neposlednom rade 
aj v zlyhávajúcom grafi ckom hardvéri (napr. drobná chyba na jednom 
pamäťovom čipe, čo spôsobí následné zamrznutie ovládača).

Váš problém môžete riešiť v niekoľkých rovinách. V prvom rade sa 

V rámci tejto problematiky je vždy dobré sa vžiť do roly používateľa 
konkrétneho telefónu a uvedomiť si, čo vlastne chcete dosiahnuť.

Skúste si predstaviť, ako by ste mohli sami sebe na svojom tele-
fóne zabrániť, aby ste volali na konkrétne čísla či používali konkrétne 
programy. Každé nastavenie, ktoré by ste spravili, by ste mohli 
kedykoľvek vziať späť, pretože ak máte možnosť niečo urobiť, máte 
právo to aj vrátiť nazad. Jediná cesta, ako by to možné nebolo, je ak 
by vám niekto tieto práva vzal.

A tu sa práve dostávame k programom a mechanizmom na rodi-
čovskú kontrolu. Očividne požadujete, aby ste vlastníkom a správcom 
daného telefónu boli vy ako rodič, nie vaše dieťa. Váš syn má mať 
podľa vašich požiadaviek používanie zariadenia mierne alebo výrazne 
obmedzené. Musí byť teda v rámci neho len „podradný“ používateľ, 
ktorého vy v rámci nastavenia rodičovskej kontroly vytvoríte.

Ako zabrániť nečakaným výdavkom:
Ak vás obmedzenia volania zaujímajú len z hľadiska toho, že sa 
obávate, že dieťa si neuvedomí, že niekoľkohodinový telefónny hovor 

?

?

uistite, že daný internetový prehliadač a takisto ovládač grafi ckej karty 
je nainštalovaný v najnovšej verzii. Vyhnete sa tak tomu, že budete 
riešiť problém, ktorý bol už vyriešený.

Ak problémy pokračujú, v prehliadači je možné grafi ckú akceleráciu 
vypnúť. V Google Chrome to vykonáte tak, že kliknete v pravom hornom 
rohu na ikonu troch bodiek a vyberiete Nastavenia. Do integrovaného 
vyhľadávania zadajte výraz „hardvér“ a následne položku „Používať 
hardvérovú akceleráciu“ vypnite posunom jazdca smerom doľava.

V prehliadači Firefox rovnakú vec vykonáte kliknutím na hamburgerové 
menu v pravom hornom rohu, kde v menu vyberte Možnosti. V otvorenom 
okne nastavení použite vyhľadávacie políčko a zadajte do neho výraz 
„hardvér“. Alternatívne môžete ručne otvoriť sekciu Všeobecné a dorolovať sa 
k položke Výkon. Tu je potrebné zrušiť zaškrtnutie políčka „Použiť odporúčané 
nastavenia výkonu“. Následne sa objavia možnosti ručného nastavenia, kde 
budete môcť zrušiť zaškrtnutie položky. 
„Použiť hardvérové urýchľovanie“. 

Aj keď tento krok zrejme váš problém 
odstráni, nakoľko ste sami pozorovali, 
že v iných prehliadačoch sa nevyskytu-
je, treba povedať, že ak ho spôsoboval 
zlyhávajúci hardvér GPU, napokon vás 
chyba aj tak dobehne v inej súvislosti. 
Typicky napríklad pri podobných preja-
voch pri hraní hier.

Ak ale bude následne všetko v poriadku a problém nikde inde 
nebudete pociťovať, je možné ho prestať riešiť. Strata výkonu prehlia-
dača z dôvodu vypnutej hardvérovej akcelerácie bude totiž takmer 
neciteľná.

stojí peniaze a nechtiac prevolá obrovskú sumu, 
tak toto vôbec netreba riešiť v rámci obmedzenia 
na telefóne ako takom.

Je to treba riešiť na úrovni operátora. Tí majú na 
tieto účely špeciálne režimy a tarify, ako napríklad 
balík Prima Kids od Orange, ktoré majú limity 
na to, koľko maximálne môže dieťa mesačne za 
volania a SMS minúť. O blížiacom sa dosiahnutí 
limitu je informované prostredníctvom SMS a ak 
limit konkrétnej ceny dosiahne, hovory a SMS 
prestanú fungovať. Na číslo rodiča sa však dieťa aj 
po prečerpaní limitu stále dovolá, nakoľko je preň 
nastavená výnimka.

Ak vás naopak obmedzenia volania zaujímajú 
nie z hľadiska ceny, ale preto, aby vaše dieťa celý 
deň len nekomunikovalo s kamarátmi a s niekým koho 
nepoznáte, vedzte, že váš syn na tieto účely nebude používať telefo-
novanie a SMS. Bude komunikovať zdarma s kýmkoľvek a akokoľvek 

VYPNUTIE HARDVÉROVEJ 
AKCELERÁCIE V PREHLIADAČI 
CHROME

VYPNUTIE HARDVÉROVEJ 
AKCELERÁCIE V PREHLIADAČI 
FIREFOX 

GOOGLE FAMILY LINK
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DevOps špecialista

Slovensko / Bratislava

02.12.2019 - 30.11.2020

02.12.2019 - 03.02.2020
alebo dohodou full-time, on-site

12 mesiacov s možnosťou predĺženia

živnosť alebo s.r.o. 

5500 až 6000 € mesačne

Python Programátor

Slovensko / Bratislava

07.01.2020 - 07.01.2021

07.01.2020 - 02.03.2020
ASAP alebo dohodou, full-time, on-site

1 až 2 roky s možnosťou predĺženia

živnosť alebo s.r.o. 

4300 až 4800 € mesačne

Zaujal vás niektorý z otvorených projektov?
Pošlite svoj životopis na touchit@titans.sk
Viac informácií o otvorených projektoch
nájdete na www.titans.sk

IT PROJECTS

Popis projektu:
vnášanie princípov DevOps do projektov a pre-
vádzky; vývoj, údržba a konfi gurácia skriptov do 
nástrojov pre vytváranie a kontinuálne nasadzo-
vanie releasov, transformácia a automatizácia 
existujúcich/bežiacich riešení; spoluúčasť pri 
návrhu a implementácií automatizácie riešení; 
úzka spolupráca s vývojovým, integračným 
a riadiacim tímom; identifi kovanie a automati-
zovanie neefektívnych prevádzkových činností

Popis projektu:
projekt vývoja platformy pre automatizáciu testo-
vania v telekomunikáciách - od sietí, cez hovory, 
systémy až po aplikácie do mobilov, spolupráca 
pri vývoji rôznych častí platformy - FE, BE alebo 
Full-stack vývoj podľa preferencií kandidáta; 
dizajn, vývoj, implementácia a testovanie nových 
modulov, agilná metóda vývoja - Scrum podpore-
ná DevOps štandardmi; spolupráca v medzinárod-
nom tíme o veľkosti 4-7 programátorov

dlho formou textových, alebo video/
hlasových komunikátorov, ktorých je 

obrovský počet (WhatsApp, Viber, Skype, 
atď.). Stačí teda, aby bol pripojený na Wi-Fi, 

alebo mal nejakú minimálnu dátovú tarifu, čo 
mu umožní komunikovať akokoľvek dlho. Textová 

komunikácia je totiž z hľadiska dátových prenosov 
zanedbateľná.

Ak teda chcete dosiahnuť to, aby ste mali kontrolu 
nad tým, koľko a s kým dieťa komunikuje, potrebujete 
asistenciu mechanizmu na rodičovskú kontrolu.

Čo rodičovská kontrola smartfónov umožňuje:
Aplikácií na rodičovskú kontrolu existuje veľké množ-
stvo. Obvykle nie je nutné za ne ani platiť, pretože 
základné ofi ciálne riešenia od výrobcov samotných 
mobilných systémov sú celkom zdarma.

V rámci Androidu poskytuje Google vlastnú a cel-
kom bezplatnú aplikáciu nazvanú Google Family Link, 
ktorú si môžete stiahnuť cez aplikačný obchod Play.

Tá vám umožní na diaľku, prostredníctvom svojho 
spárovaného telefónu, nastavovať na telefóne dieťaťa 
rôzne pravidlá a reporty. Umožní vám vidieť, ktoré 
aplikácie dieťa používa a koľko v nich trávi času. Budete 
takisto môcť vidieť, ktoré aplikácie sú sťahované a in-
štalované a budete ich môcť v reálnom čase schvaľovať 
alebo blokovať. Už nainštalované aplikácie budete môcť 
takisto na diaľku na čas skryť. Takisto bude možné 
nastaviť limity na to, ako dlho môže dieťa zariadenie 
a konkrétne aplikácie používať a v ktorých hodinách. 
Celé zariadenie je takisto možné na diaľku uzamknúť.

V súvislosti s previazaním a kontrolou synovho 
Google účtu, ktorého reálnym vlastníkom budete vy, 
budete mať prístup ku kompletnej histórii vyhľadáva-
nia a takisto možnosť okamžitej lokalizácie zariadenia 
na základe GPS, vrátane histórie polohy. 

Obdobné funkcie nájdete aj na Apple zariadeniach, 
kde je rodičovská kontrola súčasťou iOS od verzie 12. 
Nech už používate akékoľvek zariadenie, vždy je 
možné vybrať si aj z veľkého zástupu aplikácií na ro-
dičovskú kontrolu od rôznych iných fi riem, ktoré budú 
mať rozličné schopnosti (a zároveň aj cenu).

Mnohé umožňujú zobrazovať kompletnú históriu 
navštívených stránok (a zakázanie návštev stránok 
nejakého typu), odosielanie komunikácie, špehovanie 
toho, čo sa práve deje na displeji, alebo aj napríklad 
vami spomenuté povolenie volania len na konkrétne 
telefónne čísla. Takouto je napríklad aplikácia Secure-
Kids, ktorú takisto nájdete na Google Play.

Ako rodičovskú kontrolu (ne)používať:
Pri používaní aplikácií na rodičovskú kontrolu je vždy 
dobré byť veľmi svedomitý. Mnoho rodičov sa nimi 
nechá celkom opantať a podľahnú pokušeniu postaviť 
sa do roly všemohúceho totalitného diktátora z dysto-
pického sci-fi  románu, ktorý má neprestajný prehľad 
kde dieťa je, čo robí, čo číta a kedy.

Poskytujú mu absolútne nulové súkromie, nulovú 
slobodu a učia ho tak prakticky nulovej samostatnosti, 
sebestačnosti a sebakontrole. Každý rodič má pravda-
že na výchovu detí odlišný názor, pričom nie každý 
prístup je možné uplatniť úspešne na každé dieťa.

Vzájomná dôvera rodiča a dieťaťa je ale vážna vec a ak 
rodič neprejaví žiadnu a zachová si dlhodobo maximálnu 
a úplnú kontrolu nad životom potomka, jedného dňa, 
keď bude dieťa dospelé, sa mu to všetko vráti. Častokrát 
je totiž pre rodiča zvyknutého na veľké utiahnutie uzdy 
nemožné rozpoznať, kedy by ju už mal začať povoľovať 
a vysokú kontrolu nad mobilným zariadením dieťaťa si tak 
plynulo zachováva aj v čase, keď je už tínedžer.

Moje osobné odporučenie je, že problémy a nutné 
obmedzenia v súvislosti s používaním smartfónov 
je vhodné riešiť, až keď základné cesty vysvetlenia 
a osvety zlyhajú. Ak svojmu dieťaťu dávate do ruky 
jeho vlastný smartfón, vyjadrujete tým názor, že mu 
už dôverujete v tom, že je takéto zariadenie schopné 
svedomito používať.

Základný dohľad je samozrejmý a váš potomok ho 
prirodzene očakáva, rovnako ako kritiku neporiadku vo 
svojej izbe. Typicky môžete napríklad dieťa raz týždeň 
požiadať, aby vám pre kontrolu ukázalo, koľko a komu 
volalo, alebo s kým si najviac píše. Pri nejakom nekon-
trolovanom používaní zariadenia v nočných hodinách, 
namiesto spánku, je omnoho lepšie zariadenia dočas-
ne zabaviť, než nejako natrvalo zamykať na konkrétne 
hodiny. Na tieto veci skrátka často stačí tá obyčajná 
fyzická „rodičovská kontrola“ z reálneho sveta. 

Ak bude nejaké zabavenie či väčší zásah softvé-
rovou rodičovskou kontrolou nasledovať po nejakom 
zhoršení prospechu, či opakovanom nezodpovednom 
správaní, dieťa si vytvorí asociáciu, že nejaké jeho 
správanie malo negatívne následky a musí byť teda 
vykonaná náprava. Je to teda úplne odlišné od toho, 
ako keď má všetky veľké obmedzenia a kontrolu aktív-
nu na zariadení okamžite, aj keď ešte nič zlé neurobilo.

Voľnejší prístup založený na dôvere vedie k tomu, že 
dieťa sa učí správne návyky samo a vy mu slúžite ako 
sprievodca, teda naozajstný rodič a nie ako dozorca vo 
väznici. Vyústi do budovania lepších vzťahov, ktoré budú 
veľmi potrebné v čase, keď sa z dieťaťa stane tínedžer 
a začnú u neho fungovať základné biologické mechaniz-
my vzdoru, potrebné pre budúce osamostatnenie.

Ak budete mať v tomto období strach o jeho bez-
pečnosť, môžete ho požiadať, aby s vami cez svoj Go-
ogle účet dobrovoľné zdieľal svoju lokalitu. Ak pochopí 
vaše obavy a súhlasí s tým, je to úplne iné, než násilné 
neprestajné monitorovanie diktátorom na pozadí celý 
život, ktoré u neho dlhodobo budete praktikovať.

Každý dospelý človek si 
sám určite dobre pamätá, 
ako mnohé životné skúse-
nosti, ktoré ho formovali, 
získal bez dohľadu rodičov, 
alebo napriek ich zákazu. 
A tak to už býva. Zo smart- 
fónu by sa preto nemal 
stať nástroj neprestajného 
diktátorského monito-
ringu, ktorý dieťa bude 
považovať za normálnu 
súčasť svojho života. Jed-
ného dňa si totiž uvedomí, 
že to normálne rozhodne 
nebolo. 

APLIKÁCIA ESET 
PARENTAL CONTROL
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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
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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
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