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Celkom nová kategória TV

Najširšia podpora HDR na trhu

Exkluzívny zvuk Dolby Atmos®

Zlepšenie obrazu vďaka výkonu procesora:

Samosvietiace OLED pixely

Inteligentný procesor

CRTRT LCDCDD
LED

UHD / SUPER UHD / QLEDD / QQLLEEDD
OLEDOLED

Najlepší televízor všetkých čias

Dokonalá čierna, dokonalé farby

Inteligentné procesory α9 a α7

4K Cinema HDR

Dokonalé pozorovacie uhly

Zvuk Dolby Atmos®

Najtenšie obrazovky na trhu

Ploché televízory, tak ako ich poznáme dnes, vstúpili na trh zhruba 
v polovici poslednej dekády minulého storočia. Rýchlo nahradili vtedajšie 
rozmerné a ťažké „krabice“ prijímačov s vákuovými obrazovkami. Jednou 
z výhod plochých televízorov je od počiatku ich existencie – okrem tenkého 
vyhotovenia, umožňujúceho zavesiť televízor na stenu ako obraz – aj 
možnosť veľkej zobrazovacej plochy. Najnovším pokrokom sú OLED TV, 
ktoré nevyžadujú žiadne pridané podsvietenie a výrazne posunuli kvalitu 
obrazu.

V modelovom roku 2018 sú LG OLED TV osadené špeciálne vyvinutým 
inteligentným procesorom s označením α9. Vďaka 35% nárastu vo 
výpočtovom a grackom výkone a celom rade technologických inovácií 
prináša až neuveriteľne kvalitný obraz, a to ako v špičkovom 4K obraze 
s podporou technológie HDR, tak aj v štandardnom TV vysielaní. Napríklad 
funkcia čistenia obrazového šumu v štyroch krokoch (bežné sú kroky len 
dva) dosiahne nádherne čistý obraz s minimom obrazového zrna a plynulými 
prechodmi v jemných farebných gradáciách.

OLED (Organic Light Emitting Diodes) je technológia, kedy každý jednotlivý 
pixel na obrazovke je samostatným a celkom nezávislým zdrojom svetla. Vďaka 
tomu je možné dosiahnuť vynikajúci kontrast s dokonalou čiernou farbou – 
príslušné obrazové body skrátka zhasnú. Okrem úžasnej hĺbky obrazu a širokej 
škály farieb (dokážu zobraziť až miliardu farebných odtieňov), dominujú OLED 
TV tiež tenkým dizajnom, ktorý je pre bežné LCD/LED televízory kvôli vrstvám 
podsvietenia nedosiahnuteľný.

HDR10 Pro HLG Pro HDR Effect

VS

1

2
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Viac vrstiev Menej vrstiev

LG OLED TVQLED a ďalšie LCD TV

Potrebujú podsvietenie

Potrebujú tekuté kryštály

Komplikovaná štruktúra

Samosvietiace pixely

Žiadne tekuté kryštály

Jednoduchá štruktúra

LG OLED TV plne podporujú takmer všetky existujúce štandardy HDR 
(vysokého dynamického rozsahu), teda: HDR 10 Pro, Advanced HDR by 
Technicolor, HLG Pro a najpokročilejší formát Dolby Vision™ (pracuje 
s dynamickými metadátami upravujúcimi jas obrazu až 24krát za sekundu 
a patrí mezi odporúčané štandardy pre Ultra HD Blu-ray disky). Súhrnné 
označenie 4K Cinema HDR tak garantuje plnohodnotné využitie televízora aj 
v budúcnosti.

LG OLED TV a LG SUPER UHD TV sú ako jediné televízory na trhu osadené 
zvukom Dolby Atmos®. Zažite, ako sa vaša obývačka naplní 360° priestorovým 
zvukom, ktorý dotvára skutočne dokonalý lmový zážitok.

Redukcia obrazového šumu v štyroch krokoch

Realistická presnosť farieb

Zlepšenie hĺbky objektov

Vylepšenie ostrosti podľa frekvencie obrazu

Podpora technológie HFR (podpora obsahu 
s frekvenciou až 100 snímok za sekundu)



ebruár bol náročný mesiac, fakt 
plný zážitkov a cestovania. Mal 
som obdobie 10 dní v kuse, keď 

som išiel z jednej služobky na druhú. Začalo 
to s Panasonic Convention, ktoré sa, našťastie, 
konalo vo Frankfurte. Našťastie preto, lebo toto 
nemecké mesto je hlavnou prestupnou stani-
cou z Európy do USA, a to mi výrazne pomohlo. 
Účasť na prehliadke noviniek od Panasonicu 
som totiž potvrdil ešte na konci minulého roka 
a vtedy som vôbec netušil, čo všetko sa stane. 

Počas januára už bolo pomaly jasné, že 
Samsung si na predstavenie svojho výročného 
telefónu vybral miesto najbližšie k svojmu hlav-
nému konkurentovi a bude to teda v Kalifornii. 
A termínovo sa to začalo poriadne krížiť. Moja 
účasť na predstavení Panasonicu sa už nedala 
zmeniť, na meno bola viazaná letenka aj účasť 
na prezentácii. So Samsungom som sa tak 
dohodol, že do San Francisca pocestujem indi-
viduálne. Letenka na západné pobrežie USA tak 
bola z Frankfurtu o pol šiestej večer, a to som 
vedel, že na tento deň len tak nezabudnem. 
Vedel som, že to bude naozaj o minúty. 

Do Frankfurtu som odletel v pondelok ráno. 
Leteli sme vzorne načas a bol som tam o 10. 
hodine. To bolo ideálne, ešte na letisku vo 
Frankfurte som urobil všetko potrebné, aby 
som mohol čo najrýchlejšie nastúpiť na let so 
spoločnosťou United Airlines (UA). Na to, aby 
som mal so sebou aj zapísanú batožinu som 
nemal čas, všetko som si tak pobalil do príruč-
nej batožiny. Bezplatne som ale dostal upgrade 
do triedy economy plus a celý šťastný som tak 
pokračoval do mesta na prezentáciu. 

Vo Frankfurte som mal dopoludnia dosť 
času. Akurát, že prezentácia Panasonicu začala 
o pol druhej a až potom nasledovalo to najdô-
ležitejšie – prehliadka skutočných produktov. 
Bolo to v obrovskej miestnosti konferenčného 
centra a doobeda bola zatvorená. Ako si asi 
domyslíte, našiel som si vchod, ktorým sa 
dalo dostať dovnútra, ale v tomto čase to 
vyzeralo ako deň pred výstavou. Po miestnosti 
sa pohybovali montéri, medzi nimi špecialisti 
Panasonicu a na nejaké novinárske fotky to 
jednoducho nebolo pripravené. Absolvoval som 
tak tlačovku a zhruba okolo pol tretej som sa 
ako prvý dostal k produktom. Tie boli už v tej 
chvíli vyleštené a plne funkčné. Za hodinu som 
si pozrel takmer všetko, ale sústredil som sa na 
to dôležitejšie – televízory, slúchadlá a Blu-ray 
prehrávače. 

Boli štyri hodiny poobede a ja som bol hotový 
so všetkým, čo som si chcel pozrieť. Len pripo-
meniem, že podľa pravidiel by ste mali byť pred 
odletom interkontinentálneho letu minimálne 
2 hodiny pred odletom na letisku. Ja som však 

stál v strede mesta 1,5 hodiny pred odletom. 
Pritom nestihnúť tento let by znamenalo 
narobiť si poriadne veľa problémov. Hlavne by 
som sa „vyfauloval“ tým, že by som nestihol 
predstavenie telefónu, na ktorý čakal celý svet. 
A to by som si určite dlho vyčítal. Nemeckí 
zástupcovia Panasonicu sa však zachovali 
príkladne. Skupine, ktorá organizovala náš 
odvoz na letisko večer som vysvetlil, v akej som 
situácii a oni mi objednali špeciálne auto, ktoré 
ma odviezlo z konferenčného centra až pred 
priamy vstup na letisko. Bola hodina do odletu, 
keď som vystupoval z tejto limuzíny, to som sa 

stihol medzitým skamarátiť aj s vodičom, ktorý 
vedel len po nemecky. 

Dobre, predo mnou bola colná, pasová 
a bezpečnostná kontrola, čo na najväčšom 
vnútroeurópskom letisku môže zabrať tú 
moju celú hodinu, čo som mal do odchodu. 
Ľudí na letisku nebolo až tak strašne veľa, ale 
pri štandardnom postupe to vyzeralo skôr na 
nestihnutie letu. Cez aplikáciu som si overil, že 
lietadlo UA priletelo na letisko dokonca s pol-
hodinovým náskokom, takže počítať s ďalšou 
rezervou som nemohol. Ako naschvál, keď to 
potrebujete, lietadlo určite pôjde načas. Takže, 
čo teraz. 

Mám u skupiny leteckých spoločností, do 
ktorých patrí Lufthansa aj UA platnú striebornú 
kartu. Táto karta toho až tak veľa neumož-
ňuje, skutočné výhody prináša až zlatá karta. 
Aby som to povedal v skratke. Striebornú 
kartu nalietate, ak často lietate ekonomickou 
triedou, zlatú ak často lietate biznisom. To, žiaľ, 
nie je môj prípad. Ako teda zmeniť striebornú 
kartu na zlatú za jednu minútu? Priznávam, 

že som sa na to doma pripravil a zohnal som 
si ochranný obal na kartu, ktorý bol priesvitný 
a zároveň bol v zlatej farbe. Do neho som dal 
moju striebornú kartu a čuduj sa svete, naozaj 
prešiel cez kontrolovaný vstup pre super VIP 
cestujúcich. Všetky možné kontroly som tak 
absolvoval za 15 minút a tesne po piatej, kedy 
bol aj posledný garantovaný vstup do lietadla, 
som do neho vošiel. Bol som definitívne po-
sledný cestujúci a napočítal som 93 sekúnd od 
okamihu, ako som vošiel do lietadla a zatvorili 
sa dvere. Odleteli sme s predstihom 10 minút. 

To lietadlo bolo poloprázdne, prespal som 
polovicu letu, a to som mal k dispozícii aj elek-
trickú zásuvku. Síce, ako to býva pri amerických 
spoločnostiach zvykom, len jeden nápoj, a to 
len vtedy, keď sa podáva strava, ale prežil som 
a oddýchol som si. 

Svetové predstavenie Galaxy S10 bolo pri-
pravené vzorne. Mohli sme si pripraviť fotky aj 
videá presne tak, ako si to predstavujem. Bola 
aj možnosť použiť prvé vzorky telefónu v tomto 
ikonickom meste. Nečudujem sa obrovskému 
záujmu oň, Samsung tentoraz naozaj nenechal 
nič na náhodu. Áno, takto sa to má robiť. 

Dobre, z USA sme už prileteli všetci spoloč-
ne. Síce sme zmeškali pôvodný spoj tentoraz 
z Mníchova do Viedne, ale Lufthansa nás 
dostala s hodinovým meškaním do cieľa. Bol 
piatok večer, blízko polnoci a bol som doma. 
V sobotu som už odlietal z Viedne do Barcelony 
na kongres MWC. Pripomínam, že v porovnaní 
s Kaliforniou máme 9-hodinový posun, na 
nejaké vyrovnávanie sa s tým však akosi nebol 
čas. Rovnými nohami som skočil do barcelon-
ského kolotoča a v rytme rýchleho flamenca 
behal z jednej tlačovky na druhú. 

Toto jarné turné skončilo po 10 dňoch a moje 
telo už povedalo – tak to mi stačí. Bol som ne-
vyspatý, unavený, predo mnou kopa nespraco-
vaných informácií a pred očami sa mi už robili 
čierne kruhy. Prišiel deň, keď som prespal 12 
hodín, na čo si posledné štyri roky nepamätám. 
Trvalo tak 5 dní, pokým som sa dostal do ako-
-tak prevádzkovej teploty. Určite chceme pre 
vás prinášať čo najviac autentických skúsenos-
tí, no toto už bolo akosi priveľa. Na druhej stra-
ne, toto vydanie je plné zaujímavých informácií 
z prvej ruky a sme nakoniec radi, že sme vám 
ich mohli v takejto podobe priniesť. 

NAJLEPŠÍ POHĽAD NA GOLDEN GATE BRIDGE 
JE Z VÄZNICE ALCATRAZ

Jarné novinárske turné

Prajem vám príjemné čítanie marcového 
vydania a teším sa na aprílové.
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03) KNIHA: SCRATCH STARTER 

M A RC O VÁ
SÚ ŤA Ž
V marcovej súťaži hráme o zaujímavé ceny. 
Stačí, ak odpoviete na súťažnú otázku a 
zaradíme vás do žrebovania. Súťaž sme 
pripravili v spolupráci so spoločnosťami 
Hoco a SBS.

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 3/2019“  
Troch z vás odmeníme skvelými cenami.

1.CENA
AUKEY ORA 
FISHEYE 

3.CENA
KNIHA: E-SHOP OD 
NÁPADU PO ÚSPECH    
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Výhercovia z vydania december:
tlačiareň Canon Zoemini: Stanislava Š., Bacúch;

fi tness náramok FITGO: Peter H., Bratislava; 

powerbanka Yukuma 10000 mAh: Lenka H., Košice;

kamera DOD LS500W: Jaromír S., Banská Bystrica;

DVD: Vražda v Orient Exprese: Peter V., Bratislava;

držiak do auta Stikgo: Jana K., Žiar nad Hronom; 

Fujifi lm instax mini 70: Erika P., Bratislava

2.CENA
DVD: NAJVÄČŠÍ 

SHOWMAN 

01) HOCO BS9   

02) BEZDRÔTOVÁ NABÍJAČKA DO AUTA SBS  
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Súťažná otázka

Akú technológiu nabíjania má 
Motorola moto g7 power?

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

01

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

02) BEZDRÔTOVÁ NABÍJAČKA DO AUTA SBS  

2 MAREC 2019



TESTED BY THE EXPERTS ■ WWW.EISA.EU

CELEBRATING
THE YEAR’S

BEST PRODUCTS

GLOBAL AWARDS 2018-19
ocenené produkty nájdete na www.eisa.eu 

210-297_EISA_AD_2018_Post-awards.indd   1 30/07/2018   17:00

EISA (Expert Imaging and Sound Association) je unikátna asociácia združujúca 55 medzinárodných maga-
zínov a webov z 27 krajín, ktoré sa špecializujú na všetky aspekty spotrebnej elektroniky,

od mobilných zariadení, domácich kín a audia, fotogra�ckej techniky, hi-� až po elektroniku v autách.
EISA je teraz skutočne medzinárodná s členmi v Austrálii, Indii, Kanade, východnej Ázii, USA a stále rastie. 

Ocenenia EISA a o�ciálne logo EISA je značkou toho najlepšieho spomedzi technológií.
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Novinky

Prehľad

Neobyčajný príbeh  
prvého mikroprocesora na svete

Ikonický šestnásťnohý chrobák, so zlatistým kusom kremíka, osadeným v 
typickom bielo-šedom keramickom puzdre, sa stal symbolom boomu počítačovej 

éry. Za výzorom relatívne obyčajného čipu sa totiž ukrývala vôbec prvá CPU. Ako 
to bolo vlastne so vznikom prvého mikroprocesora Intel 4004?

18

28
   Prehľad

Za 20 rokov ani jedno ukradnuté auto? 
Ako je to možné?

Viete o tom, že všetky továrensky zabudované zabezpečovacie systémy 
fungujú rovnako a dajú sa prekonať za 4 sekundy? My sme sa pozreli na čisto 
slovenský produkt, ktorý zatiaľ neprekonal nikto. Funguje totiž opačne ako 
všetky ostatné. 

10
Cestopis

Silicon Valley   
za pol dňa
S redakciou sme navštívili kolísku IT, bájne kremíkové údolie, pričom sme 
navštívili centrály spoločností Apple, Google a Facebook. Naše skúsenosti s 
prijatím návštevy boli pritom veľmi rôzne. 

m a r e c   2 0 1 9

Téma



MAREC 2019 5 

34
Reportáž

Budúcnosť smartfónov   
a mobilných technológií na vlastné oči

Svetový veľtrh MWC je najväčšia výstava mobilných technológií a skvelá 
príležitosť nielen pre výrobcov smartfónov, aby ukázali to najlepšie. Tento 
ročník 2019 bol skutočne výnimočný – Samsung ukázal svoj Galaxy S10, 
prišli nové sklápateľné smartfóny a na dvere už búcha sieť 5G. 

Prehľad 

Hľadáme alternatívu     
pre Poznámkový blok

Klasiku na úpravu bežných textov alebo vytvorenie si rýchlych zápiskov všetci 
poznáme – Poznámkový blok z Windows. Dnes sú k dispozícii rôzne webové 

služby, prepracované editory textu s podporou formátovania atď. My však hľa-
dáme jednoduché riešenie na to ako si poznačiť len telefónne číslo, IP adresu 

alebo narýchlo skopírovať kus textu. 
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Test

Notebookové novinky 
na prácu aj zábavu
Notebooky v rôznych sériách majú zavedený dizajn a filozofiu výbavy. Výrobcovia 
inovujú čipové súpravy, čo je logické. K tomu sa snažia priniesť inováciu niečoho, 
čo je vidno ihneď – najčastejšie displeja. Tzv. bezrámčekový dizajn je už naozaj tu, 
rovnako aj netradičné farebné varianty. V našom teste nájdete všetko. 

Tips

Apps
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Inteligentné hodinky, ktoré si zaslúžia pozornosť
Watch Magic sú hodinky od spoločnosti Honor, ktoré výrazne pripomínajú Huawei 
Watch GT. Majú totožné funkcie, odlišujú sa prakticky iba veľkosťou tela a výdržou 
batérie. O Huawei Watch GT sme podrobnejšie písali v predchádzajúcom vydaní 
magazínu TOUCHIT, takže ak vás zaujímajú detaily o ich funkcionalite, prečítajte si 
danú recenziu alebo si ju vyhľadajte na našom webe touchit.sk. 
Honor Watch Magic sa dostali do predaja aj na Slovensku a ide o lacnejšiu alternatí-
vu pre každého, koho oslovili Huawei Watch GT, avšak preferoval by menšie rozmery 
hodiniek. Huawei hodinky majú 1,39-palcový AMOLED displej, Honor Watch Magic 
majú 1,2 palca. Kvalita a jemnosť displeja je v oboch prípadoch totožná, obrazovka 
je jasná a vhodne dopĺňa prémiový dizajn hodiniek.
Drobné rozdiely si všimnete aj v samotnej konštrukcii – Honor Watch Magic majú 
cca polovicu tela z kovu a spodnú polovicu z plastu. V prípade Huawei Watch GT 
prevláda kov. Výdrž Honor Watch Magic je o viac ako polovicu nižšia, s aktívnym 
meraním tepu dosahuje na jedno nabitie necelý týždeň.
Hodinky ponúkajú prepojenie so smartfónom a základné systémové funkcie. Moni-
torovanie fi tness aktivity je pokročilé, s hodinkami môžete aj plávať.

02
USB kľúč pre počítače aj iOS zariadenia
Kingston DataTraveler Bolt Duo 32GB je USB kľúč s miniatúrnymi rozmermi. 
Obsahuje USB a Lightning konektor, takže ho môžete využívať v kombinácii 
s počítačom aj iOS zariadeniami. Súčasťou balenia je špeciálny gumový obal na 
prenášanie.
Kingston DataTraveler Bolt Duo je k dispozícii vo veľkostiach 32, 64 a 128 GB. 
32 GB model stojí 34,90 eura, za 64 GB verziu zaplatíte o 10 eur viac. 128 GB 
verzia sa predáva za 66,90 eura. V prípade iOS zariadení je k dispozícii ofi ciálna 
aplikácia od Kingstonu a poteší aj ofi ciálna certifi kácia MFi.
USB kľúč dosahuje podľa výrobcu rýchlosť čítania 120 MB/s a zápisu 19 MB/s. 
Tieto rýchlosti potvrdilo aj naše testovanie – v prípade sekvenčného zápisu 
sme namerali rýchlosť čítania 130,6 MB/s a zápisu 20,84 MB/s.

C E N A :  3 4 , 9 0  €

C E N A :  O D  1 8 2 , 9 0  € Z A P O Ž I Č A L :  H O N O R

HOTNovinky

Tech

01
Vynikajúci USB-C hub
Kingston Nucleum je jeden z najlepšie vybavených USB-C hubov, aký sme doteraz tes-
tovali. Ponúka prakticky všetky potrebné porty. Okrem iného dva USB 3.0 a dva USB-C 
porty, HDMI a dva sloty na pamäťové karty. 
Je to skutočne bohatá výbava. Väčšina USB-C portov, ktoré sme v minulosti testovali, 
obsahuje HDMI alebo DisplayPort, USB port a USB-C – ten však iba pre potreby napája-
nia. Nucleum umožňuje pripojenie monitora, napájanie s výkonom až 60 W a tiež pripo-
jenie periférií alebo externého úložiska. Na tento účel sú k dispozícii dva USB 3.0 porty, 
dátový USB-C port a už spomenuté sloty na pamäťové karty o veľkosti SD a microSD.
Jedinou nevýhodou tohto USB-C hubu je HDMI štandard vo verzii 1.4. Ten síce podpo-
ruje prenos obrazu v rozlíšení 4K, avšak iba do 30 Hz. Niekomu to môže prekážať. Pokiaľ 
máte monitor s nižším rozlíšením, k dispozícii je aj 60 Hz frekvencia.
Kingston Nucleum chválime tiež za štýlový dizajn, ktorý vhodne pasuje k ľubovoľnému 
notebooku a za dostatočne dlhý USB-C kábel, pomocou ktorého sa pripojí k počítaču.  

C E N A :  5 7 , 9 0  € Z A P O Ž I Č A L :  K I N G S T O N

01
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03
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Bezpečnostná kamera pred váš dom
Domáca IP kamera je už celkom bežný jav. Mnohí z vás by ale radi videli, čo sa deje 
pred ich domom alebo iným objektom. Na to už treba použiť špecializované rieše-
nie. Najmä z dôvodu prispôsobenej konštrukcie pre následnú montáž. No a takisto 
je treba, aby odolala nepriazni počasia. Full HD kamera D-Link DCS-8600LH má 
odolnosť IP65 (rovnako tak aj 7-metrový napájací kábel), prežije dážď, sneh aj 
prašné prostredie. Zvládne pracovať až do teploty -25 °C. Na stenu priskrutku-
jete hlavný prvok. Ten je magnetický a kameru do neho vložíte. Ľahko ju natočíte 
a zmeníte jej záber. Ten je až 135°. Je to cloudová kamera, no podporuje zároveň 
nahrávanie na microSD kartu. Má infračervené snímače na nočné videnie až do 
siedmich metrov a dá sa napojiť na ovládanie cez domácich asistentov.
Všetko ovládate cez mobilnú aplikáciu mydlink. Notifi káciami vám oznámi, keď 
kamera zaznamená pohyb alebo zvuk. Dokonca môžete poslať zvuk priamo do 
kamery. Napríklad ak príde kuriér alebo sused. Na diaľku s ním môžete hovoriť. 
Výborný doplnok, nastavíte ho behom minúty, všetko je maximálne jednoduché.

Vodoodolný minireproduktor
Ako vyrobiť úspešný multimediálny reproduktor? Musí byť odolný voči vode, 
mať dobré basy a vydržať dlho na batériu. Tak presne toto dostanete od malého 
reproduktora Sony SRS-XB01. Zmestí sa vám do dlane a s pribalenou šnúrkou na 
zápästie si ho môžete zobrať všade so sebou. S certifi káciou IPX5 odolá silnej-
šiemu dažďu. Jeho zvukový systém pozostáva zo širokospektrálneho reproduk-
tora s priemerom takmer 40 mm a pasívnym žiaričom. Ten je na zadnej strane 
a využíva plastovú konštrukciu na rezonanciu smerovaných vĺn.
Pripojíte sa k nemu cez Bluetooth 4.2 alebo audiokáblom, ten nie je v balení. 
Dá sa použiť aj na telefonovanie. Všetky konektory sú kvôli odolnosti voči vode 
zakryté. Ovládacie tlačidlá sú na hornej strane. Nastaviť sa dá hlasitosť, správa 
hovorov alebo pozastaviť hudbu. Zvukovo nás celkom prekvapil. Malý reproduktor, 
navyše s mono zvukom, nie je niečo, čomu by sme všeobecne dávali veľké šance. 
Môžeme tvrdiť, že za tieto peniaze si kupujete naozaj dynamický zvuk plný basov 
a zreteľného prejavu. Vybrať si ho môžete v šiestich farbách.

Multitooly pre cestovateľov
Leatherman SKELETOOL COYOTE TAN nás zaujal ihneď. Má nevšedný dizajn a je 
pomerne ľahký –  vďaka odľahčovacím otvorom váži len 42 gramov. Je to sedem-
nástrojový multitool s extrémnou odolnosťou. Ocenia ho horolezci, ale aj cestova-
telia, všetci, ktorí potrebujú niečo odrezať, pritiahnuť či preseknúť. Telo je vyrobené 
z nerezovej ocele s hliníkovou výplňou. Hlavnou časťou sú multifunkčné kliešte 
s pružinovým mechanizmom a štikacie kliešte na tvrdé drôty, ďalej nôž s kombino-
vanou zubatou čepeľou z ocele 420 HC, ktorý sa dá otvoriť aj jednou rukou. Ďalej je 
multitool doplnený o sériu dvoch krížových a dvoch plochých skrutkovačov a otvá-
rač na fľaše. Do adaptéra na bity si môžete dať aj iné nástroje. Dĺžka čepele noža je 
66 mm, takže pozor pri nastupovaní do lietadla. Celková dĺžka zatvoreného nástroja 
je 100 mm. Vďaka spoľahlivej karabíne môžete multitool pripnúť na pútko pre 
opasok alebo na batoh. Tiež sa tu nachádza aj odnímateľné pútko na pripevnenie 
priamo na opasok. Súčasťou dodávky je aj certifi kát pravosti. 

C E N A :  3 5  € Z A P O Ž I Č A L :  S O N Y

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

C E N A :  1 5 9  € Z A P O Ž I Č A L :  D - L I N K
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09Jediný mikrofón, ktorý budete potrebovať
AVerMedia Live Streamer MIC 133 je výborný kondenzátorový mikrofón s kar-
dioidnou charakteristikou, ktorý môžete použiť s fotoaparátom, kamerou , 
počítačom a smartfónom. AverMedia už má pritom wskúsenosti s mikrofónmi, 
ich pôvodné modely mali USB pripojenie. MIC 133 je určený pre streamerov, 
youtuberov a videoblogerov a vyskúšali sme si ho aj my. A my sme s ním nahradili 
naše viaceré predchádzajúce mikrofóny. Live Streamer MIC 133 je jednosmerný 
mikrofón v podobe valca, ktorý má pripojenie na 3,5 mm jack konektor. Jeho 
hmotnosť je len 30 gramov a do prenosného vrecka si ho pokojne dáte, ako i do 
ruksaku. Balenie obsahuje aj držiak na mikrofón, kovový stojan, ochranu proti 
vetru, dva prepojovacie káble pre fotoaparáty a pre smartfóny (so súčasným 
pripojením a slúchadlá). Môžete ho použiť s Android aj iOS telefónmi. 
My sme ho použili pri tvorbe videí zo smartfónu a konštatujeme, že je to hneď 
niečo iné ako keď robíte zvuk so zabudovaným mikrofónom.  Výhodná je aj mož-
nosť priameho nasmerovania mikrofónu na vás, keď robíte blogovacie videá. 

USB-C nabíjačka do auta s rýchlym nabíjaním
Rýchle nabíjanie mobilných zariadení doma alebo v práci je už bežnou praxou. Opačným 
prípadom je rýchle nabíjanie zariadení v aute. Bežné autonabíjačky, ale ani integrované 
USB-A nabíjacie porty neponúkajú dostatočný výkon na rýchle nabíjanie pripojených 
zariadení. Riešením môže byť rýchla, inteligentná a zároveň elegantná nabíjačka do 
auta od spoločnosti Hama. Tá je použiteľná v 12 V a 24 V sieti, disponuje jedným USB-
-C portom a ponúka maximálny výstupný výkon až 27 W. Veľkou výhodou je podpora 
technológie Qualcomm Quick Charge (QC) 4+, vďaka čomu nabijete smartfón s pod-
porou tejto technológie podstatne rýchlejšie ako bežnou nabíjačkou. Samozrejmosťou 
je spätná kompatibilita s predošlými verziami QC a tiež podpora USB Power Delivery. 
Integrovaný čip má na starosti správu energie, pričom vie vyhodnotiť, aký telefón ste 
pripojili a podľa toho nastaví optimálny nabíjací prúd. Tým sa predchádza prebíjaniu 
a prehrievaniu pripojeného zariadenia. Nechýba ani ochrana proti nežiadanému skratu. 
V balení je iba autonabíjačka, kábel je potrebné prikúpiť. 

Pokročilá baterka pre nočných bežcov
Ledlenser NEO10R je výborným spoločníkom pre bežcov a chodcov, ktorí si nájdu čas na 
svoje hobby hlavne večer. Jej hmotnosť je len 180 gramov vrátane dobíjateľnej batérie 
a toto svetlo svojím výkonom zaisťuje, že uvidíte na ceste naozaj všetko. Nastaviť môžete 
tri stupne intenzity svetla – najvyšší 600 lúmenov, stredný 250 lúmenov a nízky 10 
lúmenov. Pri najvyššom stupni je dĺžka svetelného lúča 150 metrov, ďalej je to 100 
metrov a pri najnižšom 20 metrov. Refl ektor so širokým lúčom svetla má podobu uhlo-
priečky 16 : 9 so zahnutými rohmi a okrem toho, že vidíte vy dobre, dobre vidia aj ostatní 
účastníci cestnej premávky. Doba prevádzky pri najsilnejšom stupni je výdrž na batériu 
10 hodín, pri strednom 15 hodín a pri najnižšom až 120 hodín. Stupeň odolnosti batérie 
je IP54. Batéria je nemeckého pôvodu, súčasťou dodávky je popruh na hruď, predlžovací 
kábel, nabíjací USB kábel (microUSB) a jedna nabíjateľná batéria (3200 mAh). 

C E N A :  8 9 , 9 0  € Z A P O Ž I Č A L :  M O R I S  D E S I G N

C E N A :  2 6  € Z A P O Ž I Č A L :  H A M A

C E N A :  7 9 , 2 0  € Z A P O Ž I Č A L :  A V E R M E D I A
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TIP
Univerzálnosť 

použitia
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Apple

Najlepšie pripravení na návštevníkov
Apple mal pôvodne svoju základňu s označením 
Campus v mestečku Cupertino na ulici Infi nity 
Loop. Toto centrum však IT gigantovi už dávno 
nepostačovalo, a tak si postavil nové. Obhajoba 
stavby moderného sídla v podobe lietajúceho ta-
niera pred mestským zastúpením Cupertina bola 
posledným verejným vystúpením Steva Jobsa. 

Nové centrum, Apple Park, sa nachádza asi 
1,8 km od starého. Funguje od roku 2017, za-
berá plochu 79 000 m2 a pracuje v ňom 13 000 
ľudí. Starý Campus pritom stále funguje.

Do centrály Apple sa ako bežný návštevník 
nemáte ako dostať, musíte mať dohodnuté 
stretnutie a aj tak sa dostanete len do stráže-
ných zasadačiek. Súčasťou komplexu je Steve 
Jobs Theater s tisíckou miest na sedenie, kde sa 
konalo napr. predstavenie telefónov iPhone X. 
Apple ho plánuje aj v budúcnosti používať na 
stretnutie s novinármi. V divadle je aj 13 metrov 

Tech

entoraz sme navštívili nové sídlo fi rmy Apple, 
ďalej sme zašli aj do Google, zastavili sme sa na 
skok vo Facebooku a dostali sme tak novodobú 

atmosféru Silicon Valley do krvi. 
Treba pripomenúť, že bývať v Silicon Valley, teda presnej-

šie v mestách ako je napr. Palo Alto, je pre väčšinu neprija-
teľne drahé. Väčšina zamestnancov tak dochádza do práce 
zo vzdialenejších miest. Populárne je San Francisco (to 
je stále dosť drahé), ale aj južnejšie San Jose či mestá na 
východnej strane zálivu ako je Oakland alebo Fremont. Ešte 
populárnejšie je pracovať z domu, čo niektorí zamestnáva-
telia akceptujú. Ale sú dni, keď do práce jednoducho treba 
prísť. Práca z domu tu zároveň znamená, že nemáte pra-
covnú dobu a odpoveď na zaslaný mail sa očakáva ihneď.

Silicon Valley 
Za pol dňa

V Silicon Valley som bol už trikrát a vždy je to 
super zážitok. Kremíkové údolie je centrom 

svetových IT fi riem ako je Apple, Google, 
Facebook, HP a rovnako tu nájdete aj Stanford 

University, z ktorej vyšli velikáni tohto priemyslu. 

Cestopis

TU SA MÔŽETE 
OBOZNÁMIŤ S TÝM, 
AKO APPLE PARK 
VYZERÁ A AKO BOL 
POSTAVENÝ

TAKTO VYZERAJÚ 
TRIČKÁ, KTORÉ SI TU 
MÔŽETE KÚPIŤ

San Francisco

Palo Alto

San josé

K A L I F O R N I A

ONDREJ MACKO

Krátka história Silicon Valley
Otcom Silicon Valley je profesor Frederick Termin, ktorý ako 
dekan podporoval študentov Stanfordskej univerzity, aby po 
skočení školy neodchádzali na východné pobrežie, ale zalo-
žili svoj start-up v okolí. V roku 1937 tak inšpiroval promu-
júcich študentov Williama Hewletta a Davida Packarda. Tí si 
v Palo Alto prenajali garáž a v nej vytvorili prvý audiooscilá-
tor, model HP 200A. Firma Hewlett-Packard bola na svete, 
a to je aj ofi ciálny začiatok Silicon Valley a jeho hviezdnej 
púte. Všetko akcelerovalo po skončení druhej svetovej vojny, 
keď sa viaceré fi rmy presídlili z východného pobrežia do Ka-
lifornie. V roku 1968 vzniká fi rma Intel (viac v samostatnom 
článku v tomto vydaní TOUCHIT) a výskumné stredisko Xe-
rox Palo Alto Research Centger (PARC). PARC je fi rma, ktorú 
navštívil geniálny šéf Apple, Steve Jobs a odniesol si odtiaľ 
inšpiráciu pre svoj grafi cký operačný systém Macintosh. 
Nasledoval ho Bill Gates so svojím systémom Microsoft 
Windows. Prvý osobný mikropočítač vznikol v mestečku 
Cupertino v roku 1976 a bol to legendárny Apple-1. Vtedy v 
drevenej škatuli a s pripojením na upravený televízor. Silicon 
Valley neskôr navštívil internet a zapustil tu hlboké korene. 
Uhniezdil sa v prvom internetovom prehliadači Mosaic, kto-
rý neskôr vlastnila fi rma Netscape. Prišili vyhľadávače ako 
Yahoo! a AltaVista. Internet sa začal meniť na biznis. 

Toto je z IT pohľadu doba mamutov, my ideme do mo-
dernejšej histórie. V nej dominuje práve trojica, ktorú sme 
si vybrali na našu návštevu: Apple, Google a Facebook. V 
tomto abecednom poradí sme ich aj navštívili. 

T
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Google

Máme čo doháňať
Googleplex je na sever od Apple Park, tak 20 mi-
nút cesty autom po diaľnici US-101, v mestečku 
Mountain View. Je to úplne iný svet ako v Apple. 
Voľne tu prechádzate medzi budovami kom-
plexu, miešate sa so zamestnancami. Vidíte, čo 
budú mať na obed a nemôžete fotiť „profesio-
nálnymi“ zariadeniami. Tým sa myslí hocičo iné 
ako smartfón. Máte tak maximálne 10 minút 
do momentu, kým si vás všimne ochranka a 
zdvorilo vás upozorní, že ste na súkromnom 
pozemku a máte sa riadiť pravidlami. Tie však 
nikde nie sú verejne vystavené. Celková plocha 
pozemku je až 290 000 m2, oplatí sa skôr chodiť 
autom, ak teda nájdete voľné parkovacie miesto. 
Bicykle tu naozaj sú, ale sú vyhradené len pre 
zamestnancov. Budovy sú chaoticky roztrúsené, 
návštevnícke centrum je v tzv. beta prevádzke. 
To v praxi znamená, že sa do neho dostanete 
len v sprievode „googlera“. Predajňa značkových 
tovarov je voči Apple úbohá, ale pritom drahá. 

Tričká sú menej kvalitné a Google produkty 
lacnejšie dostanete na internete ako tu. 

Pre zamestnancov je pripravené napr. well-
ness, bazén, telocvičňa, práčovňa, ambulancia, 
nie je problém si zobrať so sebou do práce dieťa 
alebo zviera (to podlieha schváleniu). Keď sme 
pri zamestnancoch – to si všimnete hneď. Drvivá 
väčšina je indického pôvodu. Inak sa tu miešajú 
jazyky všetkého druhu, Google tu zamestnáva aj 
Slovákov. Aj tu sú populárne obnoviteľné zdroje 
energie, strechy garáží majú solárne panely
a 30 % automobilov zamestnancov používa 
výhradne elektrickú energiu. Google na nákup 
takéhoto auta prispieva. Ešte dodajme, že Google 
má v USA ďalšie veľké stredisko, a to v New Yorku. 
A ďalšie po celom svete, napr. aj v Prahe.

Spočítané a zhrnuté, návšteva Google stojí 
za to, v podstate vás pustia skoro dovnútra, 
ale žiadne luxusné služby ako návštevník tu 
nečakajte. Ste akosi jeden z 10 googol.

V GOOGLE PRECHÁDZATE PRIAMO 
POPRED VCHODY DO BUDOV. 
STRETÁVATE VÝVOJÁROV AKO SA 
SPOLU S VAMI PRECHÁDZAJÚ PO 
KOMPLEXE 

ABY STE SI MOHLI 
NIEČO ODFOTIŤ, 
TU JE STRUČNÁ 
HISTÓRIA ANDROIDU

JEDINÉ MIESTO, 
KDE SA OPLATÍ 
VYTIAHNUŤ VO FA-
CEBOOKU FOŤÁK

vysoký presklený výťah z prízemia na najvyššie 
miesto v auditóriu. Park tiež obsahuje fitness a 
wellness centrum s plochou 9300 m2.

Ako bežný návštevník nič z toho neuvidíte, 
ale dostanete sa do návštevníckeho centra 
– Apple Park Visitor Center. Je to poschodo-
vá budova z dreva a skla, ktorá je vybavená 
iPadmi. Na nich sa vysvetľuje priebeh stavby 
a vybavenie Parku. Zistíte tak, že ide o jednu z 
najmenej energeticky zaťažujúcich stavieb na 
svete. Väčšina energie pochádza z obnovi-
teľných zdrojov a dôsledne sa rekuperuje. 
Parkovisko má kapacitu 11 000 miest, z toho 
700 je vybavených nabíjačkami pre elektrické 
autá. Voľné parkovacie miesto sa dá vyhľadať 
cez mobilnú aplikáciu (aj pre Android). Pre 
zamestnancov je okrem toho určených 1000 
bicyklov. Ďalších 2000 bicyklov sa dá zaparko-
vať vo vyhradenej garáži. 

Okrem toho nájdete v návštevníckom centre 
aj kaviareň. Konštatujeme, že také espreso, aké 
nám urobili tu, v USA len tak ľahko nenájdete, 
lepšie ako v Starbuckse. Rovnako si vyberiete 
medzi kvalitnými tričkami s logom Apple, Macin-
tosh, iPad, ale i Kalifornie. Majú všetky veľkosti 
a rôzne farby. Nízke ceny tu však nečakajte. Na 
toto v Apple nie sú, ako viete, pripravení.

Ak vyjdete na poschodie, získate aký-taký 
výhľad na spomenutý lietajúci tanier, kde sa 
to všetko varí. Môžete sa odfotiť s pozadím 
Apple, ale to je asi tak všetko. Spočítané a 
zhrnuté, v Apple sú na návštevu pripravení, 
všade je čisto, útulne a draho.

Facebook

Z hľadiska návštevníka katastrofa
Komplex Facebooku stojí na bývalej ploche 
firmy Sun Microsystems. Pamätám si to ešte z 
mojej prvej návštevy Silicon Valley, keď Facebok 
vôbec neexistoval. Je to od Googleplexu asi 15 
minút autom v mestečku Menlo Park pri zálive.

Logo Facebooku na ulici Hacker Way s palcom 
hore je jediné miesto, kde si môžete urobiť spo-
mienkovú fotografiu a dokázať, že ste tu naozaj 
boli. Ak sa dobre pozriete, na druhej strane 
tejto tabule stále svieti logo Sun Microsystems. 
Mimochodom, dostať sa k tomuto panelu je 
celkom nebezpečné, minimálne v dobe našej 
návštevy, keď po piatej z práce utekalo množ-
stvo vývojárov. Musíte prejsť cez cestu plnú áut. 
Ešte šťastie, že je tu človek, čo riadi dopravu. V 
našom prípade si však dal celkom načas. 

Čo inak vidíte z Facebooku? Je to továreň, 
kde môžete tak akurát „nazgúgať“ do okien. 
Videli sme typicky tridsiatnikov z celého sveta 
hrbiacich sa za monitormi. Dalo sa rozpoznať, 
že si do svojho open office môžu zobrať aj 
hudobné nástroje, zahrať si ping-pong alebo 
šach. Na streche budovy sa dá grilovať, neďale-
ko je basketbalové ihrisko. 

Na návštevnícke centrum zabudnite, parko-
vať budete pravdepodobne niekomu na mieste. 
Stretnete množstvo firemných autobusov, 
ktoré vozia ľudí z práce a do práce a aj tu vidíte 
viacero elektronabíjačiek. Ale to je tak asi 
všetko, čo vo Facebooku nájdete. Spočítané a 
zhrnuté, ak naozaj nemáte veľa času nazvyš, 
ani sem nechoďte. Nemá to vlastne zmysel, 
parkovisko ste už videli. Ak sa chcete pozrieť 
dovnútra, dohodnite si so zamestnancom 
stretnutie.

Celkovo je návšteva Silicon Valley zaujíma-
vá. Ak by ste mali cestu z Los Angeles do San 
Francisca, vyhraďte si pol dňa na toto ikonické 
miesto. 
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BenQ s interaktívnymi displejmi
Na stánku BenQ sme videli ukážku virtuálnej 
reality s prezentáciou na priehľadnú plochu, 
ktorá bola vytvorená pomocou dvoch 4K 
projektorov BlueCore s výkonom 10 000 ANSI 
lúmenov. Špecialitou bola prezentácia na čier-
nu plochu, pričom obraz mal uhlopriečku okolo 
4 metrov a rozlíšenie WUXGA (1920 x 1200 
bodov). BenQ tento rok ukazoval výhradne 
laserové projektory, ktorých hlavnou výhodou je 

dlhá životnosť svetelného zdroja – tá je u tejto 
fi rmy garantovaná pre laserové svetelné zdroje 
na 20 000 hodín, v ekonomickom režime 36 000 
hodín (alebo 3 roky). V rámci profesionálnej 
ponuky sa navyše servis BenQ projektorov 
vykonáva u zákazníka a mení sa kus za kus do 
troch dní od nahlásenia poruchy. 

Špeciálne sme si pozreli 4K natívny projektor 
LK953ST, ktorý sa dá nainštalovať na strop, 
má výkon 5000 ANSI lúmenov a je vhodný napr. 
do zasadačiek, ale aj na osvetlenie simulovanej 
scény. Práve takáto scéna vytvorená zo štyroch 
takýchto projektorov s mapovaním obrazu 
tvorila srdce výstavného stánku. Výhodou týchto 
projektorov je okamžité zapnutie a minimálna 
degradácia svetelného výkonu počas prevádzky. 

V oblasti Digital Signature, teda priemysel-
ných displejov pre digitálnu reklamu a infor-
mačné účely sme si pozreli zariadenie SL6501. 
Je to 65-palcový displej, ktorý je stavaný na 
kontinuálnu prevádzku 24/7 s možnosťou syn-
chronizácie obrazu na viacerých zariadeniach. 
Založený je na Androide a výsledný obraz sa dá 
ľahko vytvoriť pomocou vopred pripravených 
šablón X-Sign. Takéto displeje existujú s uhlo-
priečkou do 86 palcov. Videli sme aj interaktívne 
priemyselné displeje s uhlopriečkou 43, 49 ale-
bo 55 palcov. Tie sú vhodné na interaktívnu re-
klamu s dotykovým ovládaním. Tiež sa dodávajú 
ako ucelené zariadenia vrátane softvérového 
vybavenia na správu, distribúciu a manažment 
digitálneho reklamného obsahu. Výhodou je, že 
tieto displeje sú mimoriadne odolné voči drsné-
mu dotyku, odolajú aj silnému búchaniu, keďže 
je tu ako ochrana použité 4 mm temperované 
sklo. Životnosť týchto panelov v kontinuálnej 
prevádzke je až 50 000 hodín. 

Ďalej sme si pozreli videostenu z profesio-
nálnych displejov BenQ, ktoré boli zostavené 
z uhlopriečok 49 a 55 palcov. Sú to displeje 
s tenkým rámčekom, prevádzka je 24/7, sú 
určené na premietanie videoobsahu a môžu 

fungovať na šírku, ale aj na výšku. 
Špecialitou pre BenQ sú veľkoformátové 

interaktívne displeje. Firma ponúka riešenie 
typu všetko v jednom, má zobrazovaciu plochu 
so 4K rozlíšením, s dostatočným svetelným vý-
konom a s viacerými technológiami na ochranu 
zraku (fi ltrácia modrého svetla, zmatnená plo-
cha s minimálnymi odrazmi či antibakteriálna 
vrstva). Je to prirodzene dotyková interaktívna 
obrazovka so zabudovaným systémom Andro-
id, nad ktorými fungujú aplikácie na vytvorenie 
a archiváciu obrazu. Ide napr. o interaktívnu 
gumu, keď obraz zmažete dotykom celej dlane, 
rozpoznávanie rukou písaného textu, vkladanie 
hotových objektov do obrazu a pod. Celý displej 
je potom spojený aj s cloudovými riešeniami 
na ukladanie obrazu (Google Drive, One Drive). 
Využiť tiež môžete webový prehliadač, ale i zo-
brazovanie Offi  ce dokumentov. Pod displejom 
sú zabudované 2 x 20 W reproduktory smeru-
júce dopredu a tie ozvučia aj väčšiu zasadaciu 
miestnosť. Takéto interaktívne displeje tak 
môžu plniť naraz viacero úloh a sú univerzál-
nym vybavením pre zasadačku. 

Canon s rekordným výkonom 
projektora
Canon prezentoval na svojom stánku predovšet-
kým 4K projektor s vysokou svietivosťou 40 000 
lúmenov a zobrazovacou technológiou DLP. LX-
-4K3500Z je pomerne rozmerný 4K projektor. Je 
kompatibilný so siedmimi výmennými objektívmi 
a dá sa využiť v supernáročných prostrediach 
vrátane projekcie na športoviskách či pódiách. 
Prezentovaná plocha má pritom uhlopriečku 
2,54 až 25,4 m zo vzdialenosti projektora od 
premietacej plochy 2 až 176 metrov.

Ako sme videli, výstupy z tohto projektora 
sú plné živých farieb. LX-4K3500Z využíva 
10-bitové spracovanie, ktoré bez ďalších fi ltrov 
zvládne zobraziť viac ako jednu miliardu farieb 
v celom priestore DCI-P3. Vďaka laserovému 

Na výstave ISE v Amsterdame 
sme si boli pozrieť predovšetkým 
najnovšie projektory. Navštívili sme 
tri spoločnosti, ktoré svoje produkty 
predávajú na našom trhu, aby sme 
si mohli vytvoriť obrázok, kam sa 
segment projektorov dostáva. Celé 
dianie sme zachytili aj na videách. 

Prichádzajú 
4K projektory

Reportáž z výstavy ISE 2019

NAJNOVŠÍ PROJEKTOR BENQ 
BLUECORE S VÝKONOM 1000 

LÚMENOV

AMSTERDAM

ONDREJ MACKO

BenQ
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Súčasťou projektora je aj široká škála rozhraní 
uľahčujúcich samotnú inštaláciu a ovládanie 
projektora – využiť možno napríklad porty HDMI, 
DP, 3GHD/SDI alebo HDBaseT, RS232C a LAN.

V oblasti projektorov z radu XEED boli 
prezentované dve novinky, a to WUX6600 
a WUX7000, ktoré obsahujú aj širokú možnosť 
mechanického pohybu objektívu (Lens Shift). 
Canon predstavil aj nový 4K objektív RS-
-SLO7RST s mechanickým posunom až ±73°. 

Epson s virtuálnym tunelom
Spoločnosť Epson sa na veľtrhu ISE 2019 po-
chválila laserovým projektorom EB-L30000U 
s výkonom až 30 000 lúmenov. Tento bude 
oficiálne uvedený na trh v roku 2020, my 
sme si ho v Amsterdame pozreli už teraz. 
Ide o špičkový inštalačný laserový projektor 
zameraný na spoločnosti vytvárajúce veľkolepé 
scény, turistické atrakcie a pod. Tento projektor 
na stánku Epson pútal najväčšiu pozornosť 
a dokázal zobraziť výborný obraz plný detailov 
aj pri dennom svetle. Navyše je možné nama-
povať viacero takýchto projektorov, aby svietili 
do jedného obrazu. Rovnako Epson ukázal aj 
EB-L2000vv 0U s výkonom 20 000 lúmenov, 
pri ktorom sa dajú používať všetky objektívy 
ako pri najpopulárnejšom rade projektorov od 
Epsonu do 600 lúmenov. Pozreli sme si aj EB-
L12000, ktorý bol prezentovaný pri premietaní 
obrazu na výšku a veľmi efektne vytvoril úvodný 
pohľad na stánok Epson. Jeho objektív sa dal 
mechanicky posunúť o ±25 %.  

Epson zároveň uviedol najnovší rad kom-
paktných inštalačných laserových projektorov 
EB-L1075U, EB-L1070U a EB-L1050U, ktoré 
stačí namontovať a ďalej sa už o ne nemusíte 
starať. Ide o najdostupnejšie inštalačné pro-
jektory od Epsonu s obrazovou technológiou 
4K a podporou vymeniteľných objektívov. Sú 
navrhnuté na použitie pri veľkých udalostiach. 
Hodia sa aj do hotela, ktorý si takto môže 
príležitostne zmeniť scénu napr. na svadobný 
salón. Svetelný výkon je 7 000 lúmenov, vytvára 
detailné a živé obrazy. Vďaka nenápadnému 
dizajnu a tichšiemu zvuku ventilátora sa tieto 
projektory dobre hodia do rôznych druhov pro-
stredia. Tieto projektory vedia nasvietiť veľkú 
plochu z pomerne krátkej vzdialenosti a dajú sa 
schovať napr. do zníženého stropu tak, že im je 
vidieť len objektív. 

EpsonVortex predstavuje akýsi prechodový 
tunel, ktorý je zvonka nasvietený 16 projek-
tormi EB-L1755U a v jeho vnútri sa pohybujú 
ľudia. Spomenuté projektory sú umiestnené 
vo dvojici na sebe v klietke a sú vybavené 
objektívmi ELPLU03. Dvojice osvetľujú tunel 
z rôznych uhlov a vytvárajú ucelený obraz. Ako 
sa v tuneli pohybujete, mení sa aj osvetlená 
scéna zvonka aj zvnútra. Ako návštevník sa tak 
stávate súčasťou inštalácie. Každá osoba je 
pritom mapovaná laserovou maticou v reálnom 

čase a následne vzniká neustále sa meniace 
predstavenie reagujúce na pohyb osôb. Dobre 
sa to pozoruje zvonka, lebo vtedy najlepšie 
vidíte animovaný pohyb osoby. 

Medzi ďalšie exponáty patrila aj ukážka 
inteligentných titulkovacích okuliarov od 
Národného divadla Veľkej Británie. Projekt je 
navrhnutý pre ľudí so stratou sluchu a využíva 
okuliare Epson Moverio s aplikáciou rozšírenej 
reality. Návštevníci divadla tak vidia synchroni-
zovaný prepis dialógu v reálnom čase priamo 
pri pohľade cez okuliare. To znamená, že ľudia 
so stratou sluchu môžu sledovať dej bez toho, 
aby spustili zrak z javiska.

Na záver sme si pozreli interaktívny bar. Jeho 
základom je projektor EB-U50 s jednoduchou 
inštaláciou, jasom 3 600 lúmenov a rozlíšením 
WUXGA. Má nízke celkové obstarávacie náklady 
a vďaka nenápadnému dizajnu sa stane pri-
rodzenou súčasťou. Na ISE sa tak dal z baru 
interaktívne objednať nápoj, a to z obrazu 
vytvoreného priamo na barovom pulte, pričom 
projektor bol umiestnený nad barom. 

Epson tiež ukázal vlastné riešenie v oblas-
ti Digital Signature s tým, že takto dokáže 
pripraviť celý interaktívny výklad obchodu. Jeho 
časť sa môže stať priehľadná, z ďalšej časti sa 
môžu okoloidúci dozvedieť viac o vystavova-
ných produktoch len dotykom ruky. 

OBROVSKÝ PROJEKTOR CANON 
LX-4K3500Z S VÝKONOM 4000 

LÚMENOV

TAKTO VYZERÁ EPSONVORTEX 
– 16 PROJEKTORMI OSVETLENÝ 

INTERAKTÍVNY TUNEL

Canon

Epson

optickému systému, ktorý teraz zahŕňa dva 
zdroje svetla a koliesko z fosforu, ponúka 
LX-4K3500Z široký farebný gamut. Trojči-
pová technológia DPL s HDR a dynamickým 
kontrastným pomerom 30 000 : 1 zabezpečuje 
živé podanie farieb aj hlbšiu čiernu. 

Možno ho inštalovať v ľubovoľnej orientácii 
v celom rozsahu 360°  a nechýba ani možnosť 
inštalácie na výšku. Tento model dokáže kori-
govať lichobežníkové skreslenie, nastaviť rohy 
aj upraviť geometriu a eliminovať tak skreslenie 
pri projekcii na nerovné plochy, ako sú napríklad 
kúty alebo guľové povrchy. Canon LX-4K3500Z je 
tak vhodný pre rozľahlé sály a predstavuje ide-
álny projektor pre inštalácie, ktoré využívajú viac 
zariadení súčasne. Obsluha môže ľahko nastaviť 
polohu obrazu bez nakláňania alebo premiest-
nenia samotného projektora. Všetky výmenné 
objektívy totiž umožňujú motorizovaný posun, 
zoom aj zaostrenie a nechýba ani pamäť na 
uloženie a jednoduché zopakovanie nastavení 
objektívu pre konkrétny spôsob použitia.

Optická jednotka aj zdroj svetla sú v LX-
-4K3500Z nadštandardne utesnené proti 
prachu. Laserový zdroj svetla a konštrukcia bez 
filtrov zabezpečujú životnosť v štandardnom 
režime 20 000 hodín a minimalizujú čas spojený 
s údržbou a výmenou lámp. Za spoľahlivou pro-
jekciou stojí tiež premyslený chladiaci systém, 
ktorý kombinuje vodné a vzduchové chladenie. 
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F R A N K F U RT

ONDREJ MACKO

NAJNOVŠIE OLED 
TELEVÍZORY PANASONIC 
S VYNIKAJÚCOU ČIERNOU 
A RÝCHLYMI SCÉNAMI

4K LCD televízory
Aj v LCD oblasti sa dá vytvoriť veľmi dobrý ob-
raz a tieto modely sa chvália lepším pomerom 
výkon/cena. Panasonic tak na Convention 
ukázal tiež štyri nové rady 4K LCD televízorov: 
GX940, GX900, GX800 a GX700. Vlajková loď 
GX940, dostupná len v uhlopriečke 75 palcov 
je rovnako ako OLED modely vybavená novým 
procesorom HCX Pro Intelligent a takisto 
podporuje technológie Dolby Vision a HDR10+. 
Najnovšie OLED a LCD obrazovky Panasonic 
zvládajú skvele aj náročné scény s premenli-
vým jasom a kontrastom, typické pre moderné 
športové prenosy a akčné filmy.

Nielen obraz ale aj zvuk
Okrem obrazu tvorí podstatnú časť zážitku zo 
sledovania televízie aj zvuk. Najvyšší rad OLED 
televízora GZ2000 totiž v sebe obsahuje aj 
zabudovaný soundbar, a to je niečo unikát-
ne. Konkrétne ide o reproduktory smerujúce 
nahor, ktoré zaisťujú vynikajúce priestorové 
podanie pri filmoch s podporou Dolby Atmos. 
Túto technológiu podporujú aj ostatné modely 
(s výnimkou GX700) avšak majú reproduktory 
smerované k poslucháčovi. Televízor GZ2000 je 
vybavený systémom reproduktorov mieriacich 
hore s podporou technológie Jeno, ktorý ladili 
odborníci renomovanej značky Technics. Model 
GZ1500 má v spodnej časti vstavaný výkon-
ný a kompaktný reprosystém Blade Speaker 
s reproduktormi smerujúcimi vpred.

Tech

OLED televízory
Ponuka OLED televízorov od Panasonicu sa 
oproti minulému roku zdvojnásobila. Všetky 
televízory OLED ako aj väčšina modelov 4K 
LCD už podporujú technológie HDR10+, Dolby 
Vision a Dolby Atmos. U všetkých OLED televí-
zorov a v najvyššom rade LCD televízorov spra-
cováva obraz úplne nový obrazový procesor 
HCX PRO. Finálne ladenie obrazu sa pri vývoji 
televízora realizuje koloristami a režisérmi 
z Hollywoodu. Všetky OLED televízory vrátane 
vlajkovej lode LCD radu GX940 navyše podpo-
rujú fotografický formát HLG Photo, ktorý 
poskytujú najnovšie fotoaparáty Pa-
nasonic. Všetky OLED modely sú 
tiež kompatibilné s moder-
nými hlasovými asistentmi 
a dajú sa tak zapojiť 
do systému „smart“ 
domácnosti. Hlavnou 
hviezdou predstave-
nia bol OLED televízor 
GZ2000 osadený 
špeciálnym OLED 
panelom Professio-
nal Edition 4K. Okrem 
toho sú tu OLED modely 
GZ1500, GZ1000 a GZ950. 
Všetky štyri rady nových 
OLED televízorov sú k dispozícii 
v uhlopriečkach 65" a 55". 

Panasonic vždy na začiatku roka 
predstavuje svoje novinky na európskom 
stretnutí partnerov a novinárov. Boli sme 
tam a so záujmom sme si pozreli štyri 
nové rady OLED televízorov. 

anasonic je vždy orientovaný na 
kvalitu obrazu, toto je roky na prvom 
mieste. Táto firma nepodlieha 

módnym trendom, dizajn ich televízorov je 
elegantný a uhladený. Oproti iným výrobcom 
umožňujú vysoký stupeň kalibrácie televízora 
aj samotným používateľom, aby sa tak dosiahla 
maximálna kvalita obrazu. V tomto roku Pa-
nasonic poriadne pridal aj na kvalite zvuku. 

Nové OLED televízory
s orientáciou na kvalitu obrazu

P

AJ NA LCD TELEVÍZOROCH 
SA DÁ DOSIAHNUŤ VEĽMI 
DOBRÝ OBRAZ
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MY HOME SCREEN 4.0 SA TERAZ DÁ PLNE 
PRISPÔSOBIŤ

SOUNDBAR HTB900 
SA DÁ POUŽIŤ AJ NA 
STREAMOVANIE HUDBY 
Z MOBILU

Systém My Home Screen 4.0
pro Smart TV
Vylepšené používateľské prostredie My Home 
Screen 4.0 umožňuje upraviť ovládacie prvky 
podľa vlastných predstáv s veľkou mierou 
fl exibility. Zmeniť sa dá úvodná obrazovka 
a zjednodušený je prístup k živému vysiela-
niu aj internetovým službám. K dispozícii sú 
skratky ku konkrétnemu obsahu, pripojeným 
zariadeniam alebo k službám typu Netfl ix, 
Amazon či YouTube. Na úvodnú obrazovku je 
možné pridávať aj obľúbené televízne stanice.

Okrem toho si používateľské rozhranie My 
Home Screen 4.0 pripísalo jedno svetové prven-
stvo – v Nemecku podporuje HD+ pomocou 
štandardnej technológie HbbTV Operator App.

Špeciálne soundbary
Ak chcete k televízoru naozaj vynikajúci zvuk 
ako v kine a nemáte na vlajkovú loď GZ2000, sú 
tu pre vás špeciálne soundbary. Nové mode-
ly SC-HTB900 a SC-HTB700 ponúkajú vďaka 
technológiám Dolby Atmos a DTS:X vynikajúci 
priestorový zvuk. Elegantný vzhľad sa hodí ku 
každému televízoru. Oba pritom podporujú sys-
tém Chromecast a umožňujú jednoduché 
streamovanie hudby aj z iných zariadení 
vrátane smartfónu. Oba podporujú 
tiež Google Assistant a ovládať ich 
tak môžete hlasovými povelmi.

Na vývoji modelu HTB900 sa 
podieľali špecialisti Technics. 
Napr. režim Berlin Philhar-
monic Hall Mode imituje 
akustické vlastnosti jednej 
z najpopulárnejších koncert-
ných sál sveta. Jeho vysoký 
výkon 505 W je rozdelený do 
šiestich stredových reprodukto-
rov s priemerom 6,5 cm a dvoch 
výškových membrán kompatibilných 
so štandardom Hi-Res Audio. Model 
SC-HTB700 s výkonom 376 W obsahuje tri 
stredopásmové reproduktory s veľkosťou 6,5 cm. 
Kompaktný typ SC-HTB510 (s rozmermi
4,5 x 12 cm) je vybavený dvoma širokopásmový-
mi reproduktormi a poskytuje výkon 240 W.

Popri tradičných membránach smerujúcich 
dopredu sú nové soundbary vybavené aj repro-
duktormi smerujúcimi nahor. Ich zvuk sa odráža 
od stropu a poslucháč tak vníma aj efekty 
znejúce zhora a ocitá sa uprostred deja.

4.
Oslávili sme

štvrté narodeniny

inulý mesiac sme oslávili naše štvrté narodeniny. Magazín 
TOUCHIT bol založený vo februári 2015. Práve 13. februára 2015 
bola verejne dostupná jeho beta verzia na webe touchit.sk, ktorý 

začal naplno fungovať k 1. marcu. Už 25. apríla 2015 sa TOUCHIT rozrástol 
aj o tlačenú verziu, tá bola pokrstená na výstave touchIT live 2015. Pri tejto 
príležitosti vám chceme poďakovať za priazeň, zlepšujeme sa a rastieme 
aj vďaka vám. A s láskou to robíme práve pre vás.  Zároveň ide o skvelý 
dôvod na rekapituláciu toho, čo všetko sme počas 4 rokov stihli.

Prešlo nám rukami mnoho produktov, rozrástli sme sa a ako jediný ma-
gazín reprezentujeme Slovensko v rámci združenia najlepších svetových 
novinárov EISA. Počas našej existencie sme pre vás pripravili už viac ako 
4-tisíc strán tlačeného magazínu, v ktorom sme priniesli takmer 2-tisíc 
článkov. Na web aj do tlačeného magazínu sme otestovali viac ako 3200 
produktov. Doteraz sme vyprodukovali viac ako 1,5-tisíc videí a tomuto 
formátu sa plánujeme v blízkej budúcnosti venovať ešte intenzívnejšie. 

Naša redakcia sa od svojho založenia rozrástla o nových členov a pri-
pravovali sme aj magazín Top Aplikácie (560 strán a 201 článkov). Na 
sociálnych médiách sme uverejnili okolo 6-tisíc príspevkov.

Do ďalšej etapy existencie magazínu TOUCHIT vykračujeme v rovna-
kom nasadení a s vysokým elánom. Aj naďalej vám budeme prinášať 
najnovšie informácie zo sveta IT technológií a niečo naviac.

Zo života redakcie
M

Sledovať nás môžete aj na stránke touchit.sk, 
alebo na sociálnych sieťach:

facebook.com/touchit.sk

instagram.com/touchit_sk

TOUCHIT

Z nášho redakčného zákulisia, pretože aj my sme len ľudia

Ešte raz vám ďakujeme. Redakcia TOUCHIT
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REPORTÁŽ

MIROSLAV ILLÉŠ

OBE NOVINKY SÚ NADOPOVANÉ 
POKROČILÝM HARDVÉROM, KTORÝ MÁ 
ZAUJAŤ NAJMÄ PROFESIONÁLOV.
S FOTOAPARÁTMI BOLI PREDSTAVENÉ AJ 
TRI NOVÉ LUMIX OBJEKTÍVY: S-PRO 50 
MM/F1.4, S-PRO 70-200 MM/F4 (OIS)
A S 24-105 MM/F4 (MACRO, OIS)

PODROBNÉ ŠPECIFIKÁCIE 
OBOCH FOTOAPARÁTOV 
I OBJEKTÍVOV NÁJDETE NA 
STRÁNKACH VÝROBCU

Tech

Prahe sme mali možnosť s novin-
kami reálne pracovať, zhotovovať 
fotografi e a videá. Boli to však zatiaľ 

len predprodukčné vzorky, takže výsledky treba 
ešte brať s určitou rezervou. Ale vyzerá to dobre. 
Finálne vzorky budú dostupné neskôr. Mali sme 
však výborný priestor na zoznámenie sa s novin-
kami a na tvorbu zaujímavých záberov. Začali 
sme teoretickou časťou, kde sme zistili podstat-
né vlastnosti nových foťákov a ich parametre. 

Následne sa otvorila „skrytá“ časť so štyrmi 
stanovišťami, kde sme mali možnosť tvoriť fo-
tografi e a videá rôzneho druhu, resp. v rôznych 
podmienkach. K dispozícii bolo profesionálne 
nasvietené štúdio, holič, chemický bar s dob-
rotami a cross-fi t stanovište. Okrem toho sme 
mali k dispozícii aj modelky, takže o zábavu 
bolo postarané. Na prezentácii sme najviac 
ocenili dostatok testovacích fotoaparátov 
a objektívov, vďaka čomu sme sa mohli naplno 
venovať zariadeniam. 

Panasonic LUMIX S1 / S1R
Prvú polovicu poobedia sme strávili v spoloč-
nosti bezzrkadlovky LUMIX S1 s objektívom 
LUMIX S 24-105/F4 a následne sme prešli na 
dlhšie ohnisko pri objektíve LUMIX S-PRO 70-
200 mm/F4. Po zoznámení sa s modelom S1 
sme presedlali na model S1R. Obe kombinácie 
nás milo prekvapili – krásnou kresbou, farebným 
podaním, výbornou stabilizáciou a rýchlym 
zaostrovaním. Hardvér, softvér a dlhoročné skú-
senosti výrobcu sa podpísali aj pod video, ktoré 
je v tomto prípade veľkým ťahákom. LUMIX S1/
S1R je multifunkčné zariadenie, ktoré produkuje 
nádherné fotografi e a profesionálne vyzerajúce 
video. Teraz sa pozrime na špecifi kácie a vlast-
nosti, ktoré vás presvedčia o tom, že toto sú 
výkonné pracovné stroje pre profesionálov. 

Obe novinky sú precízne spracované za-
riadenia so zvýšenou odolnosťou voči vode, 
prachu a neopatrnému zaobchádzaniu. Rám je 
z pevnej zliatiny horčíka a fi nálna úprava pô-
sobí veľmi odolne. Oceňujeme výborný úchop, 
rozloženie ovládacích prvkov, ich nastavenie 
a funkčnosť. Aj po prechode z inej značky sa dá 
na tieto novinky veľmi rýchlo zvyknúť. V zadnej 
časti oboch zariadení má svoje miesto 3,2“ 
LCD displej s 3-osovým vyklápaním. Hlavnému 
displeju sekunduje malý stavový displej vo 
vrchnej časti. Vymeniteľná batéria má v oboch 
zariadeniach rovnakú kapacitu – 3050 mAh 
a nabíja sa prostredníctvom USB-C portu. 

Základom modelu LUMIX S1R je CMOS full 
frame snímač (36 x 24 mm) s rozlíšením 47,3 
Mpx, duálna optická stabilizácia s intenzitou 6 EV 
(fotografi e + video) a možnosť nahrávania videa 
v max. rozlíšení 4K/60p bez obmedzení v kvalite 
(4:2:2/10-bit). Panasonic sa chváli aj výborným 
elektronickým hľadáčikom, ktorý tvorí OLED dis-
plej s rozlíšením 5,760 Mpx a odozvou iba 0,005 
sekundy. Kombinácia plnoformátového snímača 
a obrazového procesora Venus Engine umož-
ňuje fotografovať a natáčať video s mimoriadne 
vysokou citlivosťou ISO (max. 25 600 v štandard-
nom rozsahu) bez výraznej degradácie šumom. 
Nechýba ani režim supervysokého rozlíšenia, 
v ktorom je možné vytvárať snímky v rozlíšení až 
187 Mpx. Výsledná fotografi a sa skladá z ôsmich 

zdrojových záberov nasnímaných v rýchlej sek-
vencii, medzi ktorými sa snímač vždy nepatrne 
posunie. Výsledkom je RAW snímka vo veľkosti
16 736 x 11 168 px. Spomenúť treba aj sériové 
snímanie s max. frekvenciou 9 snímok za sekun-
du v plnom rozlíšení. 

Panasonic LUMIX S1R a S1 sú veľmi podobné 
zariadenia – líšia sa „iba“ rozlíšením a tým 
pádom aj obrazovými vlastnosťami a možnos-
ťami. Vyhotovenie, ako aj väčšina vlastností 
zostáva nezmenená. Model S1 má CMOS full 
frame snímač s rozlíšením 24,2 Mpx (35,6 x 
23,8 mm). Totožný procesor Venus Engine 
umožňuje fotografovať a natáčať video (max. 
4K/60p) s vysokou citlivosťou ISO (až 51 200 
v štandardnom rozsahu) bez výraznej degra-
dácie šumom. Aj v tomto prípade je dostupný 
režim supervysokého rozlíšenia, ktorý funguje 
obdobne, akurát vo výsledku ide o RAW foto-
grafi u v rozlíšení 96 Mpx (12 000 x 8 000 px).

V oboch zariadeniach je k dispozícii plnohod-
notná dávka konektivity, do ktorej patrí USB-C 
(3.1) port, HDMI port, 2 x 3,5 mm audiokonek-
tor (vstup/výstup), stereofónny mikrofón, ko-
nektor pre diaľkový ovládač/externý blesk a dva 
sloty pre pamäťové karty – 1x SD / 1x XQD. 
Z bezdrôtovej konektivity je dostupný Blueto-
oth a Wi-Fi. Doplnkom je aplikácia pre hlavné 
mobilné platformy, softvér pre PC (Lumix 
Tether) a živý prenos fotografi í do PC priamo 
pri fotografovaní – prenos cez USB-C. 

Novinky z dielne Panasonic 
boli po prvýkrát oznámené na 
minuloročnej Photokine, teraz 
prichádzajú aj na náš trh

Panasonic 
Reportáž

konečne ukázal 
svoje nové full frame 
bezzrkadlovky 

V

Nevyhnutné 
náklady na cestu 

hradila spoločnosť 
Panasonic
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ONDREJ MACKO
Vystavenie nápojov 

v inteligentnej 
chladničke

Spoločnosť Coca-Cola Hellenic 
Bottling Company (Coca-Cola HBC) 

predstavila prvé masové nasadenie riešenia 
Atos Codex Connected Cooler. Ide o prvú apli-
káciu Atos Codex pre maloobchod – službu fir-
my Atos na plne prepojený ekosystém na trhoch 
s maloobchodným a spotrebným tovarom.

Spoločnosť Atos oznámila nadnárodnú 
zmluvu s Coca-Cola HBC, ktorá je jedným 
z najväčších plničov fľašiek na svete pre firmu 
The Coca-Cola Company. Tá podniká napr. 
v 28 krajinách Európy vrátane Slovenska a má 
595 miliónov zákazníkov. V rámci novej zmlu-
vy spoločnosť Atos poskytne služby CTO pre 
Coca-Cola HBC Connected Cooler – prepojenú 
chladničku. Vyberiete si nápoj z obsahu 
chladničky a okamžite dostane 
informáciu o nutnom doplnení 
fľašky, aby bola prezentácia to-
varu dokonalá. Takto sa dá zís-
kať aj cenný prehľad o správaní 
spotrebiteľov a maloobchodnom 
predaji, súčasne pomáha zlep-

šovať prevádzkovú 
efektivitu a zvyšovať 
tržby. Pri každom otvorení 
a zatvorení dverí sa pritom 
odfotografuje vnútorný priestor 
a porovná sa s tým, ako je to 
predpísané od výrobcu.

Prepojenie údajov chladničky do 
cenných obchodných informácií
Umiestňovanie takýchto chladničiek na trh je 
základným kameňom stratégie digitálneho 
podnikania spoločnosti The Coca-Cola System. 
Coca-Cola HBC bude neskôr prevádzkovať až 
1,6 milióna chladničiek a s Atosom spolupra-
cuje na zavedení riešenia Atos Codex Con-
nected Cooler. Už do konca roka 2018 bude 
k dispozícii prvých 300 000 chladničiek. Toto 
riešenie umožní spoločnosti Coca-Cola HBC 
prístup k obrovským množstvám predajných 
údajov vrátane umiestnenia chladničky a jej 
dostupnosti, aktuálnej teplote, úrovni zásob, 
správneho umiestňovania produktov, správa-
nia sa zákazníkov a trendoch. Toto komplexné 
riešenie umožní spoločnosti Coca-Cola HBC 
spojiť, zhromažďovať a spravovať údaje z pri-
pojených chladničiek vo všetkých 28 krajinách.

Inteligentné chladničky umožňujú aj interak-
ciu v lokálnom okolí s používaním mobilných 

aplikácií a umožňujú komunikovať so 
zákazníkmi v reálnom čase. To pri-

náša pridanú hodnotu s na mieru 

prispôsobenými ponukami a propa-
gáciami tovarov v chladničke. Ide o dobrý 

príklad digitálneho predaja. 
Atos Codex Connected Cooler riešenie 

v skutočnosti predstavuje internet vecí (IoT). 
Použitím existujúcich snímačov chladničiek či 
inštaláciou nových, vytvára bezpečné sieťové 
pripojenie k platforme IoT na báze cloudu. To 
vytvára základ pre analýzu dát v reálnom čase. 
Atos riadi celý projekt pomocou technológií 
Atos Codex IoT. Riešenie Connected Cooler tak 
poskytuje flexibilnú, škálovateľnú a bezpečnú 
podporu v celom reťazci. 

Chatbot
Spoločnosť Atos spolu s partnerom Google Clo-
ud oznámila zmluvu s T-Mobile NL (Holandsko) 
o dodaní nového škálovateľného modulu, ktorý 
využíva technológiu umelej inteligencie (AI) ako 
súčasť plánu digitálnej transformácie teleko-
munikačnej spoločnosti. Spolu s poznatkami 
a skúsenosťami spoločnosti Atos a technológia-
mi AI a ML od Google Cloud tento viackanálový 
chatbot zjednoduší zákaznícke otázky, zvýši 
spokojnosť zákazníkov a zníži náklady.

Spoločnosť Atos úzko spolupracovala s firmou 
T-Mobile NL a vytvorila nový chatbot, pričom 
poskytla riešenie šité na mieru so splnením špe-
cifických požiadaviek. Chatbot bude prepojený 
s webovými stránkami zákazníkov spoločnosti 
T-Mobile NL a so sociálnymi médiami, ako aj so 
zákazníckymi a produktovými databázami.

Na základe úspešného projektu chatbota, 
ktorý sa uskutočnil už v novembri minulého 
roka teraz nová zmluva prináša 
možnosť vytvorenia chatbotu 
s plánom ho ďalej rozvíjať pros-
tredníctvom AI. Cieľom je vytvoriť 
moderný, osobnejší, intuitívny 
zážitok v oblasti starostlivosti 
o zákazníka a rýchlejšie pocho-
penie údajov o zákazníkoch.

Táto zmluva predstavuje 
jednu z mnohých oblastí, ktoré 
spoločnosť Atos zabezpečuje vo 
svojom globálnom partnerstve 
so službou Google Cloud.

Na výstave MWC sme boli aj na stánku 
spoločnosti Atos. Zistili sme, ako je 
to s chatbotom, ktorý využíva umelú 
inteligenciu, rovnako sme si pozreli 
aj spoluprácu s firmou Coca Cola pri 
prezentovaní nápojov v inteligentnej 
chladničke. 

Atos zjednodušuje 
komunikáciu 
a prináša prvky IoT

CHATBOT PREDSTAVUJE 
REÁLNE VYUŽITIE 
UMELEJ INTELIGENCIE

CHLADNIČKA SO VZOROVO UPRAVENÝM 
TOVAROM A STRÁŽENOU TEPLOTOU

TOTO JE KAMERA 
UMIESTNENÁ VO DVERÁCH 
CHLADNIČKY
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Neobyčajný 
príbeh prvého 
mikroprocesora 
na svete

Kalifornii práve panovalo slnečné a pomerne prí-
jemné jesenné počasie. Bol 15. november roku 
1971 a v novinách Electronic News sa objavila 

nová reklama od mladej a nie príliš známej spoločnosti 
Intel. Zobrazovala muža a ženu, ktorí akoby obsluhovali 
veľký sálový počítač. Niečo ale nesedelo. Pri pozornejšom 
pohľade ste zbadali, že počítač nebol zložený z komplex-
ných skríň s elektronikou, ale len zo štyroch zväčšených, 
naoko rovnakých mikročipov. Text reklamy pritom hrdo 
hlásil: „Oznamujeme novú éru integrovanej elektroniky – 
mikroprogramový počítač na čipe!“.

Od doby, keď v roku 1969 začal Intel pracovať na prvom 
CPU, ubehlo už 50 rokov. Je nepochybné, že vynález a vznik 
mikroprocesora výrazne zmenil svet. Podobne ako tomu bolo 
u iných prelomových počítačových technológií, či už šlo o 
tranzistor, RAM, pevný disk alebo NAND flash, aj príbeh prvého 
mikroprocesora je plný dobrodružstva, hrdinov, nečakaných 
zvratov a takisto tvrdej a neúnavnej vizionárskej práce. 

V
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Ikonický šestnásťnohý chrobák, so zlatistým kusom 
kremíka, osadeným v typickom bielo-šedom 
keramickom puzdre, sa stal symbolom boomu 
počítačovej éry. Za výzorom relatívne obyčajného čipu 
sa totiž ukrývala vôbec prvá centrálna procesorová 
jednotka (CPU): mikroprocesor Intel 4004.

Kľúčovú rolu pri jeho vzniku zohrali štyria mladí ľudia. 
Dvadsaťdeväťročný Talian Federico Faggin, len 26-roč-
ný Japonec Masatoši Šima a americkí inžinieri Ted Hoff 
a Stanley Mazor (32, 28). Aj keď celá štvorica pracovala pre 
spoločnosť Intel, alebo s ňou priamo spolupracovala, nešlo 
o spoločný vývojový tím. Na vývoji prvého CPU títo ľudia 
nepracovali naraz a prakticky ani nie spolu. Každý sa však 
na ňom výrazne podieľal a každý si za svoju prácu zaslúži 
uznanie. Ted Hoff za celkovú víziu a základný koncept, 
Stanley Mazor za prácu na blokových diagramoch, Masatoši 
Šima za dizajn operačnej logiky a napokon Federico Faggin 
za impozantnú prácu na konečnom fyzickom dizajne 
a samotnej konštrukcii. Ich práca, ktorá sa v rokoch 1969 
až 1971 zhmotnila do podoby prvého univerzálneho mik-
roprocesora, položila základy celého boomu počítačového 
priemyslu v nasledujúcich dekádach.

Viac šumu do Silicon Valley
Všetko to začalo 18. júla roku 1968, kedy Sillicon Valley 
zastihla šokujúca správa. Inžinier Gordon Moore, známy 
hlavne vďaka svojmu „Moorovmu zákonu“ vývoja polo-
vodičov (počet tranzistorov v integrovaných obvodoch 
sa každých 18 mesiacov zdvojnásobí) a chemik Robert 
Noyce, jeden z vynálezcov integrovaného obvodu, opustili 
svoju domovskú firmu Fairchild Semiconductor a založili 
jej novú priamu konkurenciu, dočasne nazvanú ako NM 
Electronics (začiatočné písmená ich mien).

Nebola to veru malá udalosť. Fairchild Semiconduc-
tor bola za posledných desať rokov hybnou silou celého 
polovodičového priemyslu a Moore a Noyce patrili k jej 
ôsmim pôvodným zakladateľom. Firma ako prvá na svete 
začala v roku 1957 vyrábať kremíkové tranzistory (dovtedy 
sa používalo germánium) a tri roky neskôr takisto prvé 
kremíkové integrované obvody. Takisto dala vzniknúť tzv. 
planárnemu výrobnému procesu, ktorý sa používal nasle-
dovných 40 rokov a umožnil vyrábať tranzistory a integro-
vané obvody v nízkej cene a vo vysokom výkone. Firma sa 
za dekádu rozvinula z 12 zamestnancov na viac ako
12 000 a dosahovala ročný obrat okolo 130 miliónov dolá-
rov ročne, čím patrila vôbec k najväčším vo svojom odbore.

V tej dobe nové polovodičové či hardvérové firmy rástli 

„Intel vznikol 
zložením slov 
integrovaná 
elektronika“
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v Silicon Valley ako huby po daždi. Aj keď bol vtedajší 
počítačový priemysel z hľadiska veľkosti len zlomkom 
toho dnešného (počítač bol niečím, čo kupovala hlavne 
firma, nie bežný človek), jeho rýchly rast a rozširovanie 
do všetkých oblastí ukazoval, že sa rodí skutočný gigant. 
Noyce a Moore po odchode z Fairchild Semiconductor 
začínali prakticky od nuly, pričom plánovali, že sa ich 
nová firma bude venovať najmä vývoju a výrobe čipov 
RAM. V tej dobe šlo o najperspektívnejší smer polovo-
dičovej výroby, pretože sa (správne) predpokladalo, že 
používanie operačných pamätí z polovodičov a integro-
vaných obvodov plne nahradí starší koncept drôtových 
pamätí s magnetických jadierkom. Polovodičové pamäte 
boli omnoho výkonnejšie a použiteľnejšie a umožnili ďalší 
rýchly rast kapacity (v tej dobe sa rátala na bajty až ki-
lobajty). Počítačov síce bolo málo, ale šlo o lukratívny biz-
nis, pretože cena jedného bola v tej dobe na úrovni ceny 
niekoľkých áut až niekoľkých domov. Osadená operačná 
pamäť z polovodičov, ktorá sa používala čoraz častejšie, 
pritom z tejto ceny tvorila tretinu až polovicu.

Noyce a Moore chceli dať svojej firme rýchlo nejaké 
lepšie a chytľavejšie meno než NM Electronics, ktoré 
považovali za dočasné a zvolili ho v zhone najmä preto, 
že alternatíva, pri ktorej boli mená zakladateľov vymene-
né (Moore-Noyce), pripomínala vo fonetickej angličtine 
výraz „more noise“, teda v preklade viac šumu alebo viac 
rozruchu, čo je v súvislosti s elektronikou vnímané ako 
negatívny jav. V tej dobe boli v Silicon Valley extrémne po-
pulárne firemné názvy kombinujúce slová ako Kalifornia, 
elektronika, počítač či technológia, čo malo vplyv aj na to, 
ako sa Noyce a Moore rozhodovali. Napokon vybrali asi 20 
kandidátov, z ktorých najvážnejšími boli názvy Esscotec, 
ako zloženina slov „Elektronické nepohyblivé počítačové 
technológie“ (Electronic Solid State Computer Techno-
logy), ďalej Tronicom, čo bol koniec a začiatok slov „elek-
tronický počítač“ (Electronic Computer) a napokon Intel, 
čo bola zloženina slov integrovaná elektronika (Integra-
ted Electronics). Posledný menovaný sa zakladateľom 
zapáčil najviac, hlavne vďaka narážke na slovo inteligen-
cia a nový názov bol na svete.

Japonské kalkulačky a jeden čip, ktorý vládne všetkým
Firmy v polovodičovom priemysle sa na konci 60. rokov 
mohli vydať dvoma základnými cestami. Prvá bola navrho-
vanie špecifických čipov na prianie konkrétnych firemných 
zákazníkov (a ich počítačov), pri ktorých najprv zákazník 
vykonal požiadavku a polovodičová firma následne čip na-
vrhla, vyvinula a vyrobila priamo pre neho. Druhou cestou, 
ktorá je preferovaná dnes, je navrhovanie všeobecných 
čipov, pri ktorých polovodičová firma vyvinie a vyrobí čipy 
na vlastné náklady a následne ich ponúka firmám, ktoré 
ich používajú pri návrhu a výrobe svojho hardvéru.

Intel chcel raziť druhú cestu, pričom prvé produkty, 
ktoré prvá desiatka jeho zamestnancov začala vyvíjať, 
boli čipy operačnej pamäte (Intel 3101, SRAM) s kapaci-
tou 64 bitov a čipy pamäte úložiska s kapacitou 1024 bi-
tov (Intel 3301, ROM). Obe vychádzali zo Schottkyho TTL 
bipolárnej konštrukcie, ktorou bola známa firma Fairchild 
Semiconductor, ktorú Intel v neskorších produktoch na-
hradil modernejšími MOSFET tranzistormi. Jeho čipy Intel 
1101, s kapacitou 256 bitov, boli vôbec prvé komerčne 
dostupné produkty tohto typu na svete.

Noyce a Moore si však boli vedomí, že vývoj nových 
produktov pre sériovú výrobu bude trvať mesiace, počas 
ktorých im nikto za ich vývoj nezaplatí. Dočasne tak 
chceli firmu finančne zabezpečiť tým, že budú vyvíjať aj 
malý počet čipov na zákazku, podľa požiadaviek konkrét-
neho zákazníka. Robert Noyce sa tak pár mesiacov po 
založení firmy, na konci roku 1968, vybral do Japonska 
nejakého zákazníka nájsť. Zamieril hlavne do firmy Sharp, 
ktorá bola v tej dobe jedným z najväčších svetových 
výrobcov kalkulačiek. Slovo kalkulačka je v slovenčine 
úzko späté s malými vreckovými školskými zariadenia-
mi, ktoré sa presadili neskôr, avšak pôvodne šlo skrátka 
o druh počítača, špeciálne navrhnutého pre konkrétne 
matematické úlohy. Veľkosťou pripomínal sprvu skriňu 
a neskôr registračnú pokladňu, pričom práve v 60. rokoch 
zažívali tieto zariadenia boom v podnikovom prostredí. 
Označenie „kalkulačka“ sa používalo v priebehu 40. a 50. 
rokov prakticky pre akékoľvek počítače, pretože slovo 

ZAKLADATELIA IN-
TELU ROBERT NOYCE 

A GORDON MOORE 
PRED BUDOVOU FIRMY 

V ROKU 1970

„Šima na svoje 
rozčarovanie 
zistil, že Intel 

nemá špecialis-
tov na obvody 
a výpočtovú 

logiku“

TED HOFF, AUTOR ÚVOD-
NÉHO NÁVRHU A ZÁKLAD-
NEJ ARCHITEKTÚRY 
PROCESORA 4004 

INŽINIER FIRMY BUSICOM, 
MASATOŠI ŠIMA, KTORÝ 
SA PODIEĽAL NA NÁVRHU 
LOGIKY PROCESORA 
A NA VEĽKEJ ČASTI JEHO 
PROGRAMOVEJ PRÁCE 
NA KONCOVÝCH PRODUK-
TOCH
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počítač (computer) pôvodne označovalo hlavne ľudí, ktorí 
sa výpočtami živili (počtári).

Noyce bohužiaľ zistil, že Sharp už má uzavreté kon-
trakty na výrobu čipov všetkých aktuálne chystaných 
produktov. Stretol sa však s jej významným firemným in-
žinierom a vývojárom, Tadaši Sasakim, ktorý mal Roberta 
Noyca vo veľkej úcte, vďaka jeho kľúčovej práci v histórii 
integrovaných obvodov. Sasaki chcel Noycovi a jeho 
mladej firme nejako pomôcť, a tak ho zoznámil so svojím 
dlhoročným priateľom Jošio Kojimom, s ktorým študoval 
na univerzite a ktorý viedol firmu Nippon Calculating 
Machine Corporation, známejšiu pod označením Busicom 
(Business Computer), podľa mena svojich kalkulačiek. Tá 
ledva zvládala boj s aktuálnou veľkou konkurenciou a pre 
Sharp nepredstavovala žiadnu hrozbu. Sasaki tak Noyca 
a riaditeľa Busicom zoznámil, v snahe pomôcť im obom.

Príbeh prvého procesora tým vlastne naozaj začal, 
pretože v apríli 1969 Busicom podpísal s Intelom kontrakt 
na dodanie čipov pre svoje nadchádzajúce nové kalkulačky. 
Na konci júna 1969 prišli do Intelu traja zamestnanci Busi-
comu, s konkrétnymi požiadavkami a plánmi, pričom tým 
hlavným bol len 26-ročný inžinier Masatoši Šima, rodák 
z mesta Šizuoka, nachádzajúcom sa 150 km od Tokia (na-
rodil sa uprostred besnenia druhej svetovej vojny). Pôvod-
ným plánom bolo, že inžinieri Busicomu navrhnú základnú 
schému niekoľkých čipov, ktoré následne Intel vyvinie 
a vyrobí pomocou nového výrobného procesu používajúce-
ho MOSFET tranzistory. Intel mal za vývoj dostať 100 000 
dolárov a následne 50 dolárov za každý jeden vyrobený čip 
(Busicom sa zaviazal objednať minimálne 60 000 kusov). 
Dohromady tak išlo o kontrakt za 3,1 milióna dolárov.

Masatoši Šima viedol celú prezentáciu, pričom Intelu 
predložil návrhy špecifikácií deviatich rozličných čipov, ktoré 
mali budúce kalkulačky Busicomu poháňať. Na svoju dobu 
boli značne komplexné a každý z nich mal obsahovať 3000 
až 5000 tranzistorov. To bol značný pokrok oproti aktuálnym 
kalkulačkám, ktoré sa obvykle skladali zo šiestich čipov so 
600 až 1000 tranzistormi. Noyce a Moore dali japonskú 
zákazku na starosti 32-ročnému inžinierovi Marcianovi 
„Ted“ Hoffovi, ktorého zamestnali pár mesiacov predtým. 

Ted Hoff pôvodne pracoval na výskume integrovaných 
obvodov na Stanfordovej univerzite, pričom sa zaujímal o ich 
využitie v oblasti pamätí. Bol len dvanásty zamestnanec 
Intelu v poradí, pričom Noyce mu pridelil pozíciu manažéra 
aplikačného výskumu, kde sa v prvých mesiacoch podieľal 
na vývoji RAM a ich MOSFET tranzistorov.

Ted Hoff si k projektu prizval ďalšieho inžiniera Intelu, 
28-ročného Stanleyho Mazora, rodáka z Chicaga, pričom 
obaja neboli príliš nadšení z prezentovaných nápadov 
od Japoncov. Hoff sa nazdával, že čipy sú príliš kompli-
kované a majú príliš veľa tranzistorov na to, aby sa aj 
s klesajúcou cenou výroby dostali k hladine 50 dolárov za 
kus. Ich názory boli v priamom rozpore s inžiniermi Busi-
comu. Masatoši Šima mal so svojím tímom schémy čipov 
hotové na 80 až 90 % a očakával, že skompletovanie 
a vytvorenie výrobného návrhu Intelu nebude dlho trvať. 
Keď zistil, že čipy Intel považuje za príliš komplikované, 
navrhol schému rozšíriť na 12 menej komplexných čipov. 
Nestačilo to však. Pri celom procese sa veľmi rýchlo uká-
zalo, že Intel je len malá a pár mesiacov stará firma, ktorá 
sa navyše na iné čipy ako RAM príliš nezameriava. Šima 
na svoje rozčarovanie zistil, že Intel nemá špecialistov na 
obvody a výpočtovú logiku, ktorí by jeho požiadavky a ná-
vrhy priamo konvertovali na konkrétne logické a obvo-
dové schémy pre výrobu. Jeho prezentovaným zmenám 
v návrhoch inžinieri Intelu príliš nerozumeli, nakoľko vo 
firme prakticky neexistoval človek, ktorý by mal predsta-
vu o tom, ako vlastne kalkulačky fungujú a nikto vlastne 
podrobne nerozumel, čo jednotlivé čipy robia.

Po niekoľkých prezentáciách Ted Hoff stále trval na tom, 
že aj celá 12-čipová schéma je stále príliš komplikovaná. 
Poukazoval na to, že kontrolná logika pre rozličné pripája-
teľné zariadenia kalkulačky bola vždy samostatná, že aj tie 
jednoduché inštrukcie boli príliš komplexné a ku všetké-
mu, pamäťový register vyžadoval precízne a komplexné 
časovanie. Cítil, že omnoho lepší prístup by bolo použitie 
jednoduchých inštrukcií, na úkor toho, že zaberajú viac 
priestoru v pamäti, čo s pokrokom v MOSFET tranzistoroch 
nebol už taký problém ako v minulosti. Poukázal na to, 
že kalkulačka by namiesto špecifických čipov teda mohla 

PRVÁ REKLAMA NA 
MIKROPROCESORY NA 
SVETE, KTORÁ VYŠLA 
15. NOVEMBRA 1971 
V ČASOPISE ELECTRONIC 
NEWS

„Ted Hoff si 
bol istý, že 

univerzálny 
čip v podobe 

mikroprocesora 
je možné 
vyrobiť.“
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niesť univerzálny čip, ktorý by spracovával jednoduchšie 
univerzálne inštrukcie. V integrovanej ROM pamäti by bol 
zavedený len matematický program, ktorý by na univerzál-
nom procesore vykonával aritmetické funkcie softvérovo, 
pričom procesor by okrem matematických úloh bol schop-
ný spracovávať aj iné informácie, ako skenovanie periférií, 
zobrazovanie údajov, údržbu a všetky ostatné funkcie, 
o ktoré sa pôvodne starali špecializované čipy. Namiesto 
kalkulačky by tak vznikol počítač, ktorý by funkciu kalku-
lačky skrátka len vykonával formou softvérovej emulácie. 
Nielen to, takýto univerzálny mikroprocesor by mohol 
spracovávať prakticky čokoľvek, od výpočtov kalkulačky, 
cez ovládanie semaforov, výťahov či iných strojov.

V auguste 1969 tento nápad Ted Hoof predniesol vý-
konnému riaditeľovi Intelu, Robertovi Noycovi, ktorý s ním 
prekvapivo súhlasil. Videl totiž, že zhruba 20 inžinierov, 
ktorých mal vo svojej firme k dispozícii, by nedokázalo 
včas navrhnúť a vyrobiť toľko rozličných a komplexných 
čipov, ako Busicom požadoval. Rozhodol sa teda pre 
zmenu stratégie a riaditeľovi Busicomu oznámil, že ich 
predstava o 12 špecializovaných čipoch bola príliš kom-
plexná a nedá sa realizovať za požadovaných 50 dolárov 
za kus. Cena by musela stúpnuť na 300 dolárov. Na-
miesto toho im delegoval alternatívnu ideu univerzálneho 
čipu, mikroprocesora, ktorý by ich rolu zastal. Robert 
Noyce si na celú situáciu neskôr spomínal s tým, že vývoj 
procesora bol pre Intel prakticky nevyhnutný, pretože na 
realizáciu pôvodného 12-čipového plánu prakticky nemal 
prostriedky. Dvadsať inžinierov Intelu, z čoho len piati 
boli návrhári integrovaných obvodov, bolo skrátka málo. 
Väčšina sa pritom venovala vývoju RAM. Návrh mikropro-
cesora bol teda prakticky jedinou schodnou cestou, ako 

mohol Intel zákazku Busicomu realizovať. Noyce situáciu 
popísal starým známym porekadlom, že „nutnosť je 
matkou všetkých vynálezov“.

Do realizácie však bolo ešte ďaleko. V priebehu sep-
tembra až novembra 1969 prebiehali práce na oboch 
verziách. Ted Hoff pracoval na návrhu mikroprocesora 
a Masatoši Šima z Busicomu dokončoval (priamo v USA 
v budove Intelu) svoj návrh 12 čipov. Ted Hoff si bol istý, 
že univerzálny čip v podobe mikroprocesora je možné 
vyrobiť. Nebol prvý s touto ideou. V priebehu 60. rokov sa 
touto témou zaoberalo viacero firiem a tímov, avšak nikdy 
nie konkrétne. Šlo vždy len o ideu budúcnosti, ktorá bola 
niekoľko rokov a možno niekoľko dekád ďaleko. Skoro 
všetci počítali s tým, že jedného dňa sa mikroprocesor 
na trhu objaví, ale práve Hoff bol jeden z prvých, ktorý si 
bol istý, že doba už dozrela a začal ho realizovať. V jeho 
prospech hralo to, že si na rozdiel od ostatných firiem 
mohol dovoliť s prelomovým projektom riskovať. Na poli 
výroby špecifických čipov nemal Intel žiadny trhový podiel 
a nemal teda ani aký stratiť. Masatoši Šima z Busicomu 
však Hoffov entuziazmus nezdieľal. Ideu univerzálneho 
procesora síce považoval za peknú a zaujímavú, ale videl, 
že od idey je k realizácii ďaleko. Videl, že Ted Hoff nemá 
ani zďaleka doriešené decimálne operácie, rozhrania klá-
vesnice, kontrolu v reálnom čase a skrátka nič, čo už jeho 
na 90 % hotový projekt 12 čipov mal. Obával sa takisto 
nutnosti väčšej ROM, ktorú koncept s mikroprocesorom 
vyžadoval. Úplne najviac ho ale frustrovalo to, že Ted Hoff 
sa o detaily celej implementácie prakticky vôbec nestaral.

Všetko to skončilo v októbri 1969, kedy Intel navštívili 
vedúci predstavitelia Busicomu a nechali si od inžinie-
rov oba návrhy prezentovať. Masatoši Šima prezentoval 
návrh svojich 12 čipov, zatiaľ čo Ted Hoff alternatívu, 
v ktorej sa celé útroby kalkulačky skladali len zo štyroch 
čipov. Dvojkilobajtovej ROM pamäte, na trvalé uloženie 
programu (čip Intel 4001), ďalej 320 bitovej operačnej 
pamäte v podobe RAM čipu Intel 4002, desaťbitového re-
gistra (čip Intel 4003) a napokon štvorbitovej centrálnej 
procesorovej jednotky – mikroprocesora Intel 4004. Hoff 
bol pri prezentácii presvedčený, že Japonci dajú prednosť 
svojmu riešeniu, ale na jeho prekvapenie sa ukázalo, že to 
bolo naopak. Dali prednosť riešeniu s mikroprocesorom 
a podpísali finálny kontrakt na ich objednávku.

STANLEY MAZOR, 
PODIEĽAJÚCI SA NA 

ARCHITEKTÚRE A BLOKO-
VÝCH DIAGRAMOCH

TALIANSKY AUTOR 
KONEČNÉHO FYZICKÉHO 
DIZAJNU A SAMOTNEJ 
KONŠTRUKCIE PRVÉHO 
CPU, FEDERICO FAGGIN

ZOSTAVA ZAMESTNANCOV FIRMY INTEL V ROKU 1971, ZORADENÁ 
PRED SVOJOU BUDOVOU V KALIFORNSKOM MESTE SANTA CLARA, 
KDE BOLI PRVÉ MIKROPROCESORY V PODOBE INTEL 4004 VYRÁBANÉ
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Tech

Veď ten návrhár sa o tom projekte dozvedel len minulý 
týždeň!
Masatoši Šima rozhodnutie akceptoval a svoju 12-čipovú 
schému opustil. Spolu s o dva roky starším inžinierom In-
telu, Stanleym Mazorom, sa následne pustili do skomple-
tovania návrhu mikroprocesora Teda Hoffa a doriešili mno-
hé chýbajúce detaily. Prácu dokončili v priebehu decembra 
1969 a Šima sa následne vrátil do Japonska, kde začal 
preprogramovávať softvér kalkulačky a chystať ho na nové 
hardvérové riešenie. V nasledujúcich mesiacoch vypraco-
val celú hardvérovú dokumentáciu, manuály, špecifikácie 
a doriešil niekoľko chýbajúcich záležitostí v hardvérovej ar-
chitektúre chystaného CPU. Následne sa s hotovou prácou 
vrátil v apríli roku 1970 do Intelu, aby sa pozrel na to, ako 
firma pokročila v návrhu obvodov a príprave výroby. 

V šoku zistil, že Intel s projektom nijak nepokročil 
a posledné mesiace sa mu vôbec nevenoval. Manažment 
Intelu preradil Teda Hoffa na iný projekt, v rámci ktorého 
navrhoval ďalšiu generáciu mikroprocesora, označova-
ného ako 8008, pre terminál Datapoint 2200 americkej 
firmy Computer Terminal. Vývoj procesora Busicom zveril 
manažment Intelu celkom inému človeku, ktorý u predo-
šlého návrhu nebol. Masatoši Šimu to značne nazlostilo, 
pretože tým hrozil posun celého projektu a vzhľadom na 
rýchly pokrok v priemysle sa mohlo stať, že v čase keď 
kalkulačky dorazia na trh, budú už nekonkurencieschop-
né. Situácia ale nebola taká zlá, akoby sa mohlo zdať. Ted 
Hoff totiž nemal absolútne žiadne skúsenosti s reálnym 
hardvérovým návrhom čipov a ich výrobou. Okrem toho, 
špecializoval sa hlavne na pamäte a nie výpočtové čipy 
a svoje znalosti tak v nasledujúcom pokroku a samotnej 
realizácii čipu už nemohol uplatňovať.

Zakladatelia a hlavy Intelu v podobe Gordona Moora 
a Roberta Noyca dobre vedeli, že na prácu na projekte 
prvého procesora potrebujú nejaké skúsené eso, ktoré 
celý projekt dokáže realizovať a zo sna a návrhu urobí 
skutočnosť. Po správnom človeku sa začali obzerať už 
v októbri 1969, po tom ako manažment Bussicomu po 
svojej návšteve riešenie s procesorom schválil. Ale prob-
lémom bolo, že počet podobných expertov bol v Silicon 
Valley stále veľmi malý a navyše, požiadavky Intelu boli 
extrémne vysoké. Trvalo šesť mesiacov, kým správne-
ho človeka našli. Priamo z Fairchild Semiconductor sa 
im podarilo zlákať 29-ročného a extrémne schopné-
ho talianskeho rodáka Federica Faggina. Faggin bol 
mladý nadaný fyzik, ktorý vo svojej krátkej kariére stihol 
vyučovať na univerzite v meste Padova (región Benátok) 
a pracovať pre niekoľko talianskych firiem vyvíjajúcich 
v tej dobe nové kremíkové polovodiče. V roku 1968 prišiel 
do USA pracovať pre Fairchild Semiconductor a vo firme 
zohral významnú rolu pri vývoji kremíkových hradiel pre 

vysokovýkonné integrované obvody. Intel mu ponúkol 
prácu v apríli roku 1970 s tým, že potrebuje niekoho na 
vedenie projektu výroby nového mikroprocesora. Faggin 
mal pôvodne dojem, že Intel má už celú architektúru 
a návrh logiky procesora dokončený a potrebuje niekoho 
na vytvorenie masiek a výrobných schém. Prácu teda pri-
jal. Ukázalo sa však, že projekt bol dopečený prakticky len 
spolovice. Mnoho z dizajnu architektúry a logiky nebolo 
nielenže vôbec dokončené, a v Inteli dokonca okrem neho 
nebol ani nikto, kto by ich dokončiť dokázal.

Jeho prvou úlohou bolo teda navrhnúť metodológiu 
toho, ako návrh čipu dokončiť a prísť na to, ako ho rea-
lizovať na výrobnej schéme tranzistorov z kremíkových 
hradiel. Tento prvý deň, keď Federico Faggin nastúpil do 
Intelu a keď sa dozvedel, že projekt mikroprocesora bol 
v značne menej pokročilom stave, ako čakal, bol zhodou 
okolností zároveň aj dňom, kedy sa po štyroch mesiacoch 
z Japonska do Intelu vrátil Masatoši Šima. Keď sa Šima 
s rozčarovaním dozvedel, že vývoj procesora v Inteli už 
nevedie Ted Hoff, ale niekto nový, zašiel sa posťažovať 
o tom, že projekt vôbec nepokročil, práve za novým 
vedúcim vývoja Federicom Fagginom. V šoku sa pritom 
dozvedel, že nielenže Faggin nastúpil do Intelu práve 
dnes, ale o celom projekte procesora sa dozvedel len 
minulý týždeň a nemá ešte ani potuchy, aké sú detaily 
celého projektu. 

Federico Faggin rýchlo zistil, že aj keď len práve na-
stúpil, už má vlastne šesť mesiacov meškanie a prisľúbil 
Šimovi a Busicomu, že prvé testovacie vzorky čipov budú 
hotové do konca roku. Asi netreba pripomínať o aký hero-
ický sľub šlo. Aby ho Faggin dodržal, nasledujúcich osem 
mesiacov roku pracoval 80 hodín týždenne, aby stratený 
čas dohnal. Po nasledujúce mesiace Šima zostal v Inteli 
a pomáhal Fagginovi vo vývoji. Aj keď o fyzickej výrobe 
skutočných čipov nemal ani potuchy, pomáhal spoloč-
ne so Stanleym Mazorom pilovať schému logiky čipov. 
Z hľadiska vývoja koncových produktov však Faggin celý 
projekt dokončoval v nasledujúcich mesiacoch roku 1970 
prakticky sám, pričom neskôr na toto obdobie spomínal 
so slovami: „Vývojom a návrhmi som trávil 12 až 16 hodín 
denne, pričom som tak zúfalo chcel odviesť dokonalú 
prácu, že som sa skoro upracoval na smrť“. 

Počas zvyšku roku 1970 vyriešil Faggin všetky nedostat-
ky a diery v architektúre, vyprodukoval finálny návrh logiky 
a dizajn obvodov a vyvinul nový výrobný proces schopný 
vyprodukovať všetky štyri druhy čipov. Výrobný dizajn pa-
mäte úložiska v podobe čipu 4001 dokončil v októbri a čipy 
RAM a registra (4002 a 4003) o mesiac neskôr. Prototyp 
procesora v podobe čipu 4004 bol napokon dokončený 
v januári 1971, pričom vo februári bola ešte vykonaná 
posledná úprava a finalizácia koncových masiek.

POČIATKY 
POLOVODIČOVEJ 

VÝROBY A PRODUKCIA 
PRVÝCH WAFEROV VO 

FABRIKE INTELU
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PREHĽAD

Funguje to! 
Samotné narodenie prvého mikroprocesora na svete sa 
udialo v polovici januára roku 1971. Bol to moment, keď 
prvé čipy vzišli z linky a obvody konkrétneho čipu pod 
elektrickým prúdom začali vykonávať prvú prácu. Fede-
rico toto samotné zrodenie zažil takpovediac sám. Prvé 
wafery z výrobnej linky dorazili do jeho laboratória zhruba 
o 18. hodine, keď už väčšina ľudí odišla domov. On sám sa 
však procesora nemohol dočkať. S rukami roztrasenými 
od vzrušenia vložil jeden z waferov do testovacieho stroja 
a na obvody jedného z procesorov napojil testovacie 
prístroje a elektródy. Tak rýchlo ako bilo jeho srdce sa 
roztikal náhle po prvý raz aj takt univerzálneho mik-
roprocesora. Všetko sa rozbehlo a na radosť Faggina sa 
začalo ukazovať, že operácie bežali hladko a obvody robia 
presne to, čo sa od nich očakáva. Radosť tak bola rýchlo 
vystriedaná obrovskou úľavou a vydýchnutím po viac ako 
ôsmich mesiacoch hektickej práce. Procesor fungoval. 
Faggin v testovaní a experimentoch pokračoval až do 
tretej hodiny ráno, kedy sa vyčerpaný ale rozradostený 
pobral z laboratória domov. Doma našiel bdelú manželku, 
ktorá ho očakávala s obavami, pričom jej len nadšene 
zakričaním oznámil: „Funguje to!“ a spoločne celý úspech 
oslávili. Rýchlosť, s akou Faggin dokázal celý návrh 
procesora a ďalších troch čipov pripraviť pre výrobu, bola 
vskutku obdivuhodná a svedčila o jeho obrovskom talente 
a schopnostiach.

Procesor v podobe „štyritisícštvorky“ však nebol len 
prvým sériovo vyrábaným mikroprocesorom na svete. Mal 
ešte aj jednu zaujímavú zvláštnosť a prvenstvo, ktorým 
bol miniatúrny výrobný podpis. Ak sa pod mikroskopom 
pozriete na odhalené útroby celého procesora, s tran-
zistormi a integrovanými obvodmi, na náprotivnom boku 
firemného loga Intelu nájdete aj podpis jeho autora, 
Federica Faggina. Ide o malé písmenká FF, reprezen-
tujúce jeho iniciály, ktoré na masky pridal na poslednú 
chvíľu neplánovane a spontánne ako hrdý otec. V tej dobe 
šlo v rámci polovodičového priemyslu o originálnu ideu, 
ktorá bola v nasledujúcich rokoch a dekádach imitovaná 
mnohými návrhármi a tvorcami čipov. Faggin pôvodne 
podpis F.F. umiestnil priamo do schémy, ale v neskorších 
produkčných sériách ho presunul na okraj, čo pripomína 
podpis maliara obrazu.

Mikroprocesor Intel 4004 bol vyrobený 10-mikro-
metrovým procesom (0,01 mm). V dnes používaných 
jednotkách (aktuálne používaná 12 a 7 nm technológia) 
ide teda vlastne o 10 000 nm výrobný proces. Samotný 
zlatistý čip procesora, vyňatý z keramického puzdra 
s nožičkami, mal rozmery 3 x 4 mm. Obsahoval 2300 
tranzistorov a pri frekvencii 740 kHz dokázal vykonávať
92 000 operácií za sekundu. Na dnešné pomery to síce 
môže pôsobiť úsmevne, pretože moderné CPU ich zvlád-
nu za sekundu urobiť niekoľko stoviek miliárd, avšak tre-
ba si uvedomiť, že v roku 1946, teda len o 25 rokov skôr, 
bol na podobný výkon potrebný 27-tonový stroj ENIAC, 
ktorý bol dlhý 26 metrov, spotrebovával 150 kW a chladili 
ho dva letecké motory.

Kompletná súprava štyroch čipov bola v nasledujúcich 
dňoch zaslaná do Busicomu, kde Masatoši Šima, ktorý 
v posledných mesiacoch vyvinul programy na ich otes-
tovanie, celý koncept overil a presvedčil sa, že kalkulačky 
v novej unikátnej podobe pracujú tak, ako sa od nich 

očakávalo. Busicom začal kalkulačky s osadenými čipmi 
od Intelu vyrábať v priebehu apríla roku 1971. Okrem nich 
čipy použil takisto v registračných pokladniach a iných 
účtovacích mechanizmoch, pričom kompletné predaje 
dosiahli 100 000 kusov.

Podpísané kusy kremíka a ich odkaz
O prvom mikroprocesore sa nedá povedať, že by okamžite 
od základu zmenil celý priemysel. S odstupom času ale 
môžeme vidieť, že aj keď prerod trval niekoľko rokov, práve 
tento projekt a snaha Intelu bola ozajstným impulzom. 
To je pomerne zaujímavé, pretože z historického hľadiska 
nebol prvý mikroprocesor niečo, čo malo prioritu a čo bolo 
určené na úplnú transformáciu počítačového odvetvia (na 
rozdiel od tranzistora či polovodičových RAM). Faggin vždy 
cítil, že pri výrobe musel s vedením Intelu neustále bojovať 
o zdroje. Netušil pritom, aký bol preto dôvod. Bolo možné, 
že Intel viac zdrojov v tej dobe skrátka nemal a nemohol 
ich preto ani poskytnúť. Omnoho pravdepodobnejšie ale 
bolo, že manažment projektu CPU skrátka neprikladal 
veľkú prioritu a uprednostňoval pamäťový biznis.

Zo strany Intelu to bolo, pravdaže, oprávnené. Na konci 
roku 1970 sa firme práve začínalo dariť vďaka veľmi 
úspešnému DRAM čipu operačnej pamäte, s kapacitou 
1 kilobit. V rokoch 1971 a 1972 už polovodičové pamäte 
nahrádzali pamäte s magnetickým jadierkom skutočne 
vo veľkom a DRAM čipy Intel 1103 tomuto trhu začali 
celkom dominovať. Intel nimi zásoboval 15 z celkových 
18 najväčších výrobcov počítačov a nebolo sa preto čomu 
čudovať, že procesory boli na okraji záujmu.

V apríli 1971 sa po dodávke prvých procesorov Busi-
com do Intelu vrátil a pôvodné kontrakty chcel preroko-
vať. Dúfal, že s väčšou objednávkou získa menšiu cenu 
za čip. Faggin a Hoff túto zmenu situácie využili a hlavám 
Intelu v podobe Noyca a Moora odporučili, aby ponúkli 
Busicomu nižšiu cenu za čipy výmenou za to, že sa Busi-
com vzdá exkluzívnych práv na 4004 a Intel ho bude môcť 
predávať aj ďalším zákazníkom. Noyce ich rady počúvol 
a právnici firmy následne vyjednali zmenu v dvoch fázach. 
Pri prvom poklese ceny Intel dostal obmedzené práva na 
predaj, podmienené tým, že procesory môže predávať iba 
firmám, ktoré nevyrábajú kalkulačky a v druhej fáze po 
ďalšom zlacnení už získal univerzálne neobmedzené práva. 

Aj napriek tomu sa však obchodné oddelenie Intelu do 

POHĽAD NA SAMOTNÉ 
OBVODY ČIPU INTEL 
4004 A IKONICKÝ PODPIS 
FEDERICA FAGGINA
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predaja procesorov príliš nehrnulo. Ľudia z marketingu 
a predajov potenciál 4004 príliš nevideli a nazdávali sa, že 
mikroprocesory sú určené iba pre mikropočítače, ktorých 
sa celosvetovo predávalo len okolo 20 000 kusov ročne. 
Keďže zároveň vedeli, že na tento konkrétny trh vchádzajú 
už neskoro, počítali s tým, že prinajlepšom sa im poda-
rí získať 10 % podiel, čo je len 2000 počítačov a podľa 
marketingu to nestálo za úsilie. Napokon však vyhral 
argument, že každý predaný procesor je zároveň aj bránou 
k predaju RAM čipu, ktorý procesor potreboval, čo nakoniec 
rozhodlo a 15. novembra 1971 sa objavila v obchodnom 
žurnále Electronic News prvá reklama. Reakcia na ňu bola 
väčšia ako Intel čakal. Behom nasledujúcich dní spoloč-
nosť dostala viac ako 5000 firemných žiadostí o zaslanie 
špecifikácií a podrobností, čo bola dovtedy najväčšia 
reakcia na ohlásenie akýchkoľvek jej predošlých produktov. 
To však automaticky neznamenalo úspech. V prvých me-
siacoch Intel minul na tlač a rozosielanie procesorových 
manuálov viac ako zarobil na predajoch 4004. 

Pred Intelom totiž stála veľmi ťažká úloha. Musel 
vykonávať nevďačnú a hlavne bezplatnú osvetu inžinierov, 
v snahe presvedčiť ich, aby začali dávať prednosť softvéro-
vým riešeniam pred hardvérovými. Inžinieri mali o nové 
spôsoby návrhov záujem, ale naučenie toho, aby dávali pri 
vývoji prednosť nefyzickému programovaniu pred jedno-
účelovými fyzickými hardvérovými obvodmi, si vyžadovalo 
čas (aj vďaka tomu sa ukázalo, aký kus práce Masatoši 
Šima a jeho tím pri programovaní architektúry kalkula-
čiek pre CPU urobil). Intel všetkému pomáhal vydaním 
dizajnových nástrojov a prototypových dosiek, určených na 
testovanie a vývoj CPU využívajúcich riešení, ktorých predaj 
napokon prekročil aj predaje samotných mikroprocesorov. 

Intel skrátka tvoril nový trh, čo nebolo jednoduché. 
Procesory sa u manažmentu firmy stretávali s nepocho-
pením a dokonca s nevôľou a miernu zmenu priniesol až 
o rok neskôr druhý procesor v podobe 8-bitového 8008, 
ktorý bol značne univerzálnejší a komerčne úspešnejší, 
ako štvorbitová 4004. Skutočným zlomom sa stal v roku 
1974 až tretí procesor Intelu, v podobe osembitového 
produktu 8080, ktorý éru rozširovania CPU naštartoval 
skutočne vo veľkom. Tržby procesorov v tomto roku začali 
dosahovať 30 % celkových tržieb Intelu, čo manažment 
skutočne presvedčilo o tom, že tento biznis môže byť pre 
firmu zaujímavý a perspektívny. Do vývoja CPU tak Intel 
odvtedy začal smerovať viac výskumu aj financií.

Federico Faggin vyvíjal pre Intel všetky tri prvé CPU 
(4004, 8008 a 8080), pričom následne v roku 1974 
z firmy odišiel a založil konkurenčnú procesorovú firmu 

Zilog. Tá bola v priebehu 70. rokov pomerne úspešná, 
najmä vďaka Fagginovmu procesoru Zilog Z80, ktorý bol 
kompatibilný s jeho predošlým procesorom Intel 8080, 
avšak omnoho lacnejší. Hojne sa tak používal na prelome 
70. a 80. rokov v mnohých domácich počítačoch, ako TRS-
80 a ZX Spectrum. Ten bol v predaji aj v bývalom Česko-
slovensku v predajniach Tuzex. V roku 1975 sa k Fagginovi 
pridal do firmy aj bývalý zamestnanec Busicomu, Masatoši 
Šima. So svojimi procesormi následne Intelu úspešne 
konkurovali, a to až do začiatku 80. rokov, kedy nastala éra 
konceptu IBM PC a výkonným procesorom začali po nasle-
dujúce dekády dominovať už len firmy Intel a AMD.

Historické uznanie a sláva je ošemetná záležitosť. 
V minulých dekádach mnoho literatúry prikladalo zásluhy 
na vynáleze mikroprocesora skoro výhradne Tedovi Hoffovi. 
Ako ste sa ale mohli presvedčiť v tomto článku, história bola 
vskutku komplexná a nedala sa zjednodušovať. Z historic-
kého hľadiska je fakt, kto vlastne mikroprocesor vymyslel, 
veľmi zahmlený. Daný koncept bol totiž mnohými firmami 
a inžiniermi vytvorený ako koncept mnoho rokov pred 
4004. To, čo sa však 4004 nedá uprieť, je implementácia 
a realizácia ekonomicky udržateľného produktu. Intel bol 
bezpochyby prvou firmou, ktorá jednočipový mikroprocesor 
naozaj vytvorila a skomercionalizovala, pričom jeho použitie 
malo ozajstný technický aj ekonomický zmysel. V tomto 
príbehu hrá dôležitú rolu aj Busicom, ktorý poskytol produkt, 
kde procesor mohol byť aplikovaný a takisto poskytoval 
financovanie a technickú pomoc celému projektu. 

Z hľadiska konkrétnych ľudí mali najväčší podiel na 
podobe prvého mikroprocesora Ted Hoff (koncept a ne-
dokončená architektúra) a Federico Faggin (realizácia 
a výroba). Ted Hoff s pomocou Stanleyho Mazora vytvoril 
a definoval architektúru, ktorá bola omnoho jednoduchšia 
a rýchlejšia ako zákazník (Busicom) chcel. Ted Hoff doká-
zal redukovať komplexnosť celého návrhu použitím dyna-
mickej pamäte, ktorá preniesla na seba mnoho činností 
z registra, vďaka čomu dostal správny pocit, že procesor 
mohol byť skutočne v danú dobu už realizovateľný na 
jedinom čipe. Po skončení architektonickej fázy prišla na 
rad fáza dizajnová a výrobná, ktorú vykonal predovšetkým 
Federico Faggin, s pomocou Masatoši Šimu. Šlo hlavne 
o dokončenie architektúry, návrh logiky, rozloženia čipu 
i samotnej výroby, ktorej sa už Hoff vôbec nezúčastnil. 

Celej štvorici sa v neskorších rokoch dostalo zaslúžené 
uznanie a pozbierali mnoho ocenení. Dodnes všetci žijú. 
Ted Hoff má dnes 81 rokov, Federico Faggin a Stanley 
Mazor 77 rokov a Masatoši Šima 75 rokov. Všetci tak stále 
vidia, kam sa ich vízia posunula a ako zmenila svet.

FEDERICO FAGGIN 
(VĽAVO), TED HOFF, 
A STANLEY MAZOR 

(VPRAVO) DRŽIA PRO-
CESORY INTEL 4004 PRI 

PRÍLEŽITOSTI SVOJHO 
UVEDENIA DO NÁRODNEJ 

SIENE SLÁVY VYNÁLEZ-
COV V ROKU 1996

Tech

„Rýchlosť, s 
akou Faggin 
dokázal celý 

návrh procesora 
a ďalších troch 
čipov pripraviť 

pre výrobu, 
bola vskutku 

obdivuhodná a 
svedčila o jeho 

obrovskom 
talente a 

schopnostiach.”
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McIntosh MTI100
Vyzerá ako gramofón,  ale je to hudobné centrum.
Špičkový audio systém pre moderné domácnosti. 

Pridajte len hudbu a reproduktory. 



DUELDUELDUELDUELDUELDUELDUELDUELDUELDUELDUELDUELDUELDUELDUELPlatí pri smartfónoch,   
čím viac fotoaparátov, 

tým viac Adidas?

Michal RomanVS

Názor Michala Reitera 
Pamätám si, ako sme sa smiali z prvých fotoaparátov v „hlúpych“ tele-
fónoch. Zvláštny počin, najmä keď s tým prišla Nokia. Do jej Pop-portu 
(mimochodom príšerný port, v ktorom poriadne nepriliehali konektory 
pripojených HF slúchadiel) ste pripojili externý fotoaparát. Ten potom 

preniesol tuším maximálne šesť fotiek a uložil ich ako prijaté MMS 
správy.

Srandy kopec, no potom bol fotoaparát v každom lepšom telefóne a už 
to išlo. Na naše peňaženky a matematické vnímanie sa útočilo počtom 

megapixelov. Fotoaparáty v smartfónoch boli už bežné. Keď prišli „selfi e“ 
fotoaparáty, bolo to niečo netradičné. Potom smartfón HTC One ukázal, 

že na kvalitu fotky je dôležitejší rozmer pixela a veľkosť čipu ako hustota 
pixelov. To bol jeden z najsprávnejších smerov.

Viac fotoaparátov je priamym dôsledkom toho, že fyziku sa zatiaľ ne-
podarilo oklamať ani najlepším smartfónom rôznych výrobcov. Na kva-
litnú fotku vám stačí jeden objektív a čip, na lepšie fotky už potrebujete 
čipy dva – RGB a BW. Aj touto cestou sa v minulosti niektorí výrobcovia 
vybrali. Viac fotoaparátov znamená viac možností. Tu je priama úmera. 

Nie je ale priama v smere kvality fotiek.
Fotili ste niekedy so zrkadlovkou a super zoomovým objektívom? Je 

to fajn, no niekedy je lepšie k danému objektu podísť bližšie, inak prídete 
o perspektívu. To vedia aj výrobcovia smartfónov, ktorí teraz pridávajú 

jednu šošovku na meranie hĺbky scény. Môžem potvrdiť, že to naozaj 
funguje a je to dobrý nápad. Obraz dostane istú plastickosť a nepôso-
bí tak plocho. Najmä ak fotíte niekoho, kto má v pozadí stenu alebo je 

výrazne v popredí nejakého objektu. Napríklad vzdialeného mosta alebo 
prírodnej scenérie.

Verdikt MR
Dva fotoaparáty sú už štandard. V niektorých situáciách si dopomá-

hajú. Nájdu sa výrobcovia, ktorí využijú optiku na skutočné 2-násobné 
priblíženie. Myslím, že sa netreba hnať za smartfónmi, ktoré majú viac 

fotoaparátov. Drvivá časť toho, čo vidíte v galérii, prešla post-processin-
gom. Teda softvérom, ktorý fotku po zachytení objektívom upravil. Aj preto 

vás v našich testoch nezabudneme upozorniť, že režim portrétu (využíva 
sa práve druhá šošovka na zmeranie hĺbky scény) nie je niekedy o nič 

dokonalejší ako automatický režim. Výrobcov tým asi nepotešíme, ale vy 
viete, na čo si dať pozor.

Názor Romana Kadleca
Pred necelými dvoma rokmi sme s Mišom na tomto mieste diskutovali, 

či budú dva fotoaparáty v každom smartfóne. A v roku 2019 tomu tak 
je. Dobre, nájdu sa telefóny, ktoré majú stále iba jeden fotoaparát, avšak 
duálny zadný senzor vás už neprekvapí, a to ani v segmente do 200 eur.

Aj v roku 2019 však platí to, čo som napísal pred dvoma rokmi. Nejde 
o duálny fotoaparát ako taký, ale najmä o to, či sa technológia využije v 
prospech používateľa. Mnohé telefóny majú dva fotoaparáty, a to iba z 
toho dôvodu, aby boli trendové a pôsobili moderne. Faktom však je, že 
druhý senzor je v niektorých prípadoch pomerne nekvalitný. Je tak skôr 
iba na okrasu a jeho efekt rozmazaného pozadia je taký nedokonalý, že 
ho prakticky nebudete používať. Týka sa to najmä najlacnejších modelov.

Na druhej strane barikády potom stoja prémiové zariadenia, ktoré sa 
chvália troma, štyrmi alebo až piatimi fotoaparátmi. A nie, nie je to sa-
moúčelné. Aspoň väčšinou nie. Každý fotoaparát má totiž svoj špecifi cký 
účel a prináša používateľovi nové funkcie. Jeden fotoaparát je hlavný a 
dopĺňa ho teleobjektív, ktorý ponúka optické priblíženie a ultraširokouhlý 
fotoaparát, ktorý umožní zachytiť scénu pod oveľa širším uhlom. Mišo by 
povedal, že budovy sa k vám v takomto prípade budú skláňať, ale aj ta-
kéto fotky majú špecifi ckú atmosféru. A niektoré lacnejšie telefóny majú 
aj samostatný senzor na rozmazanie pozadia. Razom tak dostanete až 4 
zadné fotoaparáty. Tento rok sa tiež očakáva zvýšená popularita špeciál-
nej 3D kamery na meranie hĺbky scény a modelovanie 3D objektov, takže 
ani 4 či 5 fotoaparátov nemusí byť až taká exotická zostava.

Treba však ešte raz zdôrazniť, že každý zo senzorov má svoj špecifi cký 
účel. A každý jeden fotoaparát predstavuje nástroj, ktorý môžete v rámci 
vašej kreativity využiť naplno.

Verdikt RK
Počet zadných fotoaparátov môže byť vo vzácnych prípadoch sa-
moúčelný. Väčšinou je však každý fotoaparát určený na iný účel a je 
dostatočne kvalitný, takže môžete pri fotení využívať funkcie, ktoré 
by neboli k dispozícii v prípade jedného zadného fotoaparátu – alebo 
iba za použitia externého príslušenstva. Určite to však nie je tak, že by 
sa výrobcovia predháňali v počte fotoaparátov iba kvôli efektu alebo 
dizajnu. Je za tým aj reálny prínos pri fotení a nemusí ísť vždy iba o 
kvalitu výslednej fotky. Prínosom sú aj nové funkcie či väčšia kreativita 
pri zachytení scény. 
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DO APLIKÁCIE SA 
MÔŽETE PRIHLÁSIŤ 
AUTOMATICKY CEZ 
MOBILNÚ SIEŤ ALEBO 
POUŽIŤ MANUÁLNE 
PRIHLÁSENIE 
POMOCOU ÚČTU 
Z MÔJ TELEKOM 
ALEBO ZADANÍM 
TELEFÓNNEHO ČÍSLA  

DOMOVSKÁ OBRA-
ZOVKA ZOBRAZUJE 
TO NAJDÔLEŽITEJ-
ŠIE – INFORMÁCIE 
O NEUHRADENÝCH 
FAKTÚRACH, ZO-
STÁVAJÚCE DÁTA 
V ZÚČTOVACOM 
OBDOBÍ A TIEŽ AJ 
RÝCHLY ODKAZ NA 
PRIDANIE ĎALŠÍCH 
PRODUKTOV

PO ŤUKNUTÍ NA 
KONKRÉTNY PRO-
DUKT SA ZOBRAZIA 
DETAILNEJŠIE IN-
FORMÁCIE O ZOSTÁ-
VAJÚCICH DÁTACH, 
MINÚTACH A SMS. 
K DISPOZÍCII JE 
RÝCHLY ODKAZ NA 
PONUKU DOPLNKO-
VÝCH BALÍČKOV

BOČNÝ PANEL 
UMOŽŇUJE ZAPOJIŤ 
SA DO PRÍPADNÝCH 
SÚŤAŽÍ, DOBIŤ 
KREDIT NA EASY 
ALEBO UPRAVIŤ 
NASTAVENIA 

V NASTAVENIACH SI 
MÔŽETE POMENOVAŤ 
JEDNOTLIVÉ PRO-
DUKTY A SPRAVOVAŤ 
PLATOBNÉ KARTY. 
TIE SI MÔŽETE 
ULOŽIŤ DO APLIKÁ-
CIE, URÝCHĽUJE TO 
PLATBU FAKTÚR 

FAKTÚRY SI MÔŽETE 
PRIAMO POMOCOU 
APLIKÁCIE AJ STIAH-
NUŤ DO TELEFÓNU, 
AK BY VÁM NESTAČI-
LI ZÁKLADNÉ INFOR-
MÁCIE O NICH 

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

plikácia Telekom umožňuje 
jednoducho a pohodlne spra-
vovať produkty od Telekomu. 

Pre mobilné telefónne čísla uvidíte, 
koľko dát, minút a SMS ešte môžete 
v danom mesiaci využiť. Môžete si rýchlo 
a pohodlne dokúpiť dátové balíčky na 
použitie doma a v roamingu alebo iné 
extra služby. 

Do aplikácie si môžete pridať aj pro-
dukty pevnej siete, ako je Magio Internet, 
Magio Televízia, pevná linka alebo ďalšie 
telefónne čísla. Máte tak pokope všetky 
vaše produkty, produkty blízkych a pod. 
Platenie faktúr je vďaka možnosti uložiť 
si kartu veľmi rýchle a takisto si môžete 
dobiť kredit na Easy karte.

Telekom v novej verzii aplikácie, ktorá 
bude v dobe vydania tohto magazínu už 
dostupná, zjednodušil obrazovku s detai-
lami spotreby a ponukou balíčkov a takisto 
upravil obrazovku s detailami faktúry.

A

DO APLIKÁCIE SA DOMOVSKÁ OBRA- PO ŤUKNUTÍ NA 

BOČNÝ PANEL V NASTAVENIACH SI FAKTÚRY SI MÔŽETE 

Operátor Slovak Telekom vynovil koncom 
minulého roka svoju mobilnú aplikáciu. 
Tá obsahuje užitočné informácie o vašich 
službách a prináša aj ďalšie praktické 
funkcie.

Majte prehľad o vašich 
službách

Aplikácia Telekom

Prihlásenie

Profil Detail faktúry
Nastavenie
a profi l

Prehľad
Správa 
produktov
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ONDREJ MACKO
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Ako sa kradnú moderné autá?
VAM vychádza z toho, že moderní zlodeji 
automobilov už nepoužívajú hrubú silu, ale sú 
to skôr IT špecialisti s pokročilými zručnosťami 
a dobrou výbavou. Predovšetkým používajú 
rušičku na odrušenie signálov z potenciálne-
ho zabezpečovacieho zariadenia. Ďalej majú 
čítačku diaľkového ovládania, a tak si otvoria 
auto a môžu s ním aj odísť. Moderná metóda 
je zosilňovač signálu, ktorým sa auto s bez-
kľúčovým otváraním dá ukradnúť po zosilnení 
signálu z pôvodného kľúča, ktorý má jeho 
majiteľ pri sebe. Po odcudzení použijú detektor 
rôznych komunikačných a GPS zariadení, ktoré 
môžu byť  na ukrytých miestach v aute. Tie 
potom jednoducho prevŕtajú, a tak znefunkč-

nia. Ak majú auto vyhliadnuté na ukradnu-
tie, pripevnia naň vlastný GPS vysielač 

a dostanú sa k nemu vo vhodnom čase 
a mieste. 

Spoločnosť VAM security zabezpečila 
prvé auto ešte v roku 1999. Odvtedy 
to bolo tak 6000 automobilov, kde 
sa namontoval tento systém a za 20 
rokov nebolo zdokumentované žiadne 
ukradnuté auto s týmto systémom. 

ystém VAM je pritom držiteľom 
certifi kátu E27 na homologizáciu po-
plašných systémov podľa nemeckej 

skúšobne TUV SUD. Súčasťou systému VAM je 
profesionálna montáž, všetko bolo vymyslené 
a vyrába sa na Slovensku a na Slovensku aj 
ostane. Súčiastky do tohto imobilizéra pochá-
dzajú z Nemecka. 

Za 20 rokov
ani jedno ukradnuté auto? 

Predstavenie

Ako je to možné?

S

A TU JE ČIERNA SKRINKA
SO 160 000 KOMBINÁCIAMI

Č A S Ť  1 .

potom jednoducho prevŕtajú, a tak znefunkč-
nia. Ak majú auto vyhliadnuté na ukradnu-

tie, pripevnia naň vlastný GPS vysielač 
a dostanú sa k nemu vo vhodnom čase 

a mieste. 

TAKTO VYZERÁ ČÍTAČKA, KTOROU 
NÁM VO VAM UKÁZALI, AKO SA 

DÁ OTVORIŤ AUTO, KTORÝM SME 
ZA NIMI PRIŠLI DO KALNEJ NAD 

HRONOM

či zabezpečovacie zariadenia, ktoré si môžete 
dnes kúpiť  spolu s autom alebo neskôr domon-
tovať. Aktivuje sa totiž vtedy, keď auto otvoríte. 
Každý namontovaný systém VAM je pritom 
originál, nenájdete ani jedno auto, kde by bol 
namontovaný identický systém. Majiteľ vozidla 
dostáva tzv. čiernu skrinku (kazetu), ktorá je 
nevyhnutná na naštartovanie auta. Súčasťou 
dodávky sú dve takéto čierne skrinky, podobne 
ako máte dva kľúče od vozidla. Šachta pre túto 
čiernu skrinku sa montuje na dobre dostupné 
miesto, aby ste ju mohli pohodlne pred štartom 
auta zasunúť. Veľkosť čiernej skrinky sa podobá 
na originálny kľúč od auta. 

Bez čiernej skrinky nezmôžete nič, okrem 
toho, že sa dostanete dovnútra. Môžete mať 
dokonca originálny kľúč, auto po stlačení tla-
čidla vôbec nenaštartuje. Blokovaných je totiž 
až 6 činností, ktoré sú nevyhnutné na prevádz-
ku automobilu. Niektoré z nich sú v motorovej 
časti, niečo pod prístrojovou doskou a niektoré 

Ako funguje VAM?
VAM je vhodný pre všet-
ky autá vyrobené po roku 
2000 a je vhodný pre 3000 
rôznych typov vozidiel vrátane 
stavebných strojov a poľno-
hospodárskej techniky. Za jeho 
úspechom je to, že pracuje 
vlastne opačne, ako alarmy 
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NA TO, ABY STE AUTO 
NAŠTARTOVALI, STAČÍ 
ZASUNÚŤ ČIERNU SKRINKU 
DO ŠACHTY

v zadnej časti vozidla. Celkovo je v súčasných 
autách 20 až 40 častí, ktoré sa dajú blokovať, 
a ktoré to budú si vyberá mechanik, ale môže si 
ich vybrať aj majiteľ vozidla. Celkovo je to kom-
binácia elektrických a mechanických blokovaní. 

Ich odblokovanie potom zabezpečí práve 
čierna skrinka so správnym kódom. Pravdepo-
dobnosť jeho uhádnutia sa rovná výhre prvej 
ceny v Športke. Zlodejovi nepomôže ani výmena 
riadiacej jednotky vo vozidle, môže odpojiť 
batériu, nahradiť celú palubnú dosku a nič. VAM 
chráni auto proti výrobe náhradného kľúča, 
výmene spínacej jednotky, riadiacej jednotky, 
proti rušičke i čítačke diaľkového otvárania, 
prenosnému diagnostickému prístroju, niet ani 
čo prevŕtať alebo zlomiť. Ak sa čierna skrinka 
nezasunie do šachty do 25 sekúnd (interval sa 
dá zvoliť pri montáži), auto začne trúbiť a svietiť.

Kde a čo to stojí?
To určite zaujíma každého. Cena je závislá 
od typu auta. Ak zoberieme najpredávanejšie 
auto Škoda Fabia, cena je 420 eur, na Hyundai 
Tuscon je to 450 eur a trebárs na BMW radu 7 
je to 700 eur. Opakujeme, jednorazová platba. 
Vzhľadom na cenu auta je to akceptovateľné. 

Pobočky tejto fi rmy sú v Bratislave, Nitre, 
Kalnej nad Hronom, na východe v Lemešanoch 
a tiež v Čechách. Doba od objednania do mon-
táže je do 48 hodín, doba montáže pre bežné 
koncernové autá sú 2 až 3 hodiny.

V ďalšej časti popisu systému VAM security 
si povieme, ako je to s prúdovým odberom 
tohto imobilizéra, rozoberieme, čo sa stane, 
ak budeme musieť ísť do servisu, prípadne ak 
sa prihodí nejaká väčšia havária. Predstavíme 
nadstavby nad základným systémom. 

Ak chcete vidieť všetky 
naše videoreportáže,
testy a videorecenzie,
prihláste sa na odber 
nášho YouTube kanála 
TOUCHIT.

STAČÍ KLIKNÚŤ NA YOUTUBE A VYHĽADAŤ SI 
TOUCHIT, ALEBO NAČÍTAŤ UVEDENÝ QR KÓD
A PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER.

KLIKNITE NA HTTP://BIT.LY/TOUCHITYOUTUBE
A PRIHLÁSTE SA NA ODBER 

Sledujte nás aj na YouTube

STAČÍ KLIKNÚŤ NA YOUTUBE A VYHĽADAŤ SI 
TOUCHIT, ALEBO NAČÍTAŤ UVEDENÝ QR KÓD
A PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER.

KLIKNITE NA 

STAČÍ KLIKNÚŤ NA YOUTUBE A VYHĽADAŤ SI 
TOUCHIT, ALEBO NAČÍTAŤ UVEDENÝ QR KÓD
A PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER.

MONTÁŽ BLOKOVACÍCH 
MODULOV DO MOTORICKEJ 
ČASTI, POD PALUBOVKU 
A PRÍPADNE AJ V ZADNEJ 
ČASTI AUTA
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Už viete, čo budete robiť od 26. do 28. apríla? 
Posledný aprílový víkend bude bratislavské 
Tyršovo nábrežie patriť technológiám, zážitkom 
a budúcnosti.

Pozvánka
Bratislavské Tyršovo nábrežie 
ovládnu technológie  

Hlavný partner Reklamní partneri Partneri z verejného sektora Mediálni partneri

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

lovensko je krajina, ktorá rýchlo napreduje aj v oblasti 
technológií a inovácií, no podujatie, ktoré by to 
ukázalo v plnej kráse aj širokej verejnosti, tu zatiaľ 

chýbalo. Technologický festival IXPO má byť platformou, ktorá 
nám pomôže lepšie pochopiť meniaci sa svet, aj preto je určená 
širokej verejnosti. IXPO sa bude odohrávať pod gigantickým 
šapitó s rozlohou 6 400 m². Na svoje si tak prídu nielen zarytí 
fanúšikovia technológií, ale aj všetci ostatní, ktorí sú zvedaví, 
ako dnes moderné technológie ovplyvňujú náš každodenný 
život a ako by mohla vyzerať naša budúcnosť.

Hlavných lákadiel IXPO je hneď niekoľko. Na šiestich veľkých 
pódiách, z ktorých je každé zamerané na inú cieľovú skupinu, 
sa počas víkendu vystrieda viac ako 100 svetovo uznávaných 
spíkrov. Jedným z najzaujímavejších mien bude aj prvý reálne 
uznaný kyborg Neil Harbisson. 

IXPO si však užijú aj mladší návštevníci. Pre nádejných 
programátorov je pripravená séria workshopov nezávislých 
herných vývojárov, ktorí prinesú svoje skúsenosti a názorne 
ukážu, že s počítačovými hrami sa dá baviť aj počas ich vývoja, 
nielen ich hraním. 

Na IXPO vás toho čaká ešte oveľa viac, preto sledujte webové 
stránky festivalu na ixpo.sk. Lístky na podujatie si môžete zakúpiť 
priamo na stránke festivalu alebo v sieti TICKETPORTAL.

S



C E N A 5 9  E U R

Orange TV stick sa predáva za jednorazový 
poplatok vo výške 59 eur, získať ho môžete aj 
vo forme mesačných splátok bez navýšenia 
s akontáciou od 1 eura. Zariadenie sa dodáva 
v praktickom balení, ktoré funguje aj ako odolný 
ochranný obal. Toto je skvelý nápad, v prípade 
iných zariadení tohto typu sme sa s tým ešte 
nestretli. Môžete v ňom prenášať TV stick, 
napájací adaptér s micro USB káblom a krátky 
HDMI kábel. Všetko toto je zároveň aj súčasťou 
základnej dodávky a budete to potrebovať na 
pripojenie a spojazdnenie zariadenia. Obal má 
rozmery 130 x 110 x 50 mm,  samotný stick má 
rozmery 80 x 45 x 13 mm.

Samotná inštalácia je rýchla a jednoduchá. 
Zariadenie pripojíte do HDMI vstupu a pripojí-
te ho do elektrickej siete. Do smartfónu alebo 

tabletu si stiahnete aplikáciu Orange TV 
stick a budete nasledovať inštrukcie, 

ktoré sa zobrazia na obrazovke 
televízora. TV stick pomocou 

aplikácie vyhľadáte, potvr-
díte pripojenie a zadáte 
heslo do lokálnej Wi-Fi 
siete. Hotovo, môžete 
sledovať.

Aplikácia Orange TV 
stick slúži nielen na 

nastavenie TV sticku, 
ale aj na posielanie ob-

sahu do zariadenia. Môžete 
sledovať živé TV vysielanie 

a takisto prehrávať relácie z TV 
archívu. Osobne by sme preferovali, 

keby Orange zabudoval podporu pre TV stick 
priamo do svojej existujúcej aplikácie Orange TV, 
aby sme si nemuseli inštalovať aplikáciu navyše. 
Snáď sa tak stane v budúcnosti.

Aplikácia Orange TV stick ponúka prehľadný 
zoznam TV kanálov, ktoré máte vo vašej službe 
k dispozícii. Po ťuknutí na konkrétny TV kanál sa 
spustí jeho prehrávanie v aplikácii a zároveň sa 

zobrazí televízny program a prístup k už odvy-
sielaným reláciám v TV archíve, pokiaľ ho vaša 
služba ponúka, resp. ho máte aktivovaný. Archív 
je až 31-dňový.  Po ťuknutí na video môžete 
ťuknúť na ikonu troch bodiek v ľavom hornom 
rohu a video poslať do Orange TV sticku.

Je škoda, že aplikácia momentálne neumož-
ňuje rýchle prepínanie medzi TV kanálmi pria-
mo v Orange TV sticku. Pokiaľ nie ste „chro-
nický prepínač“, vadiť vám to až tak nebude. 
Praktické je, že na televíznej obrazovke môžete 
sledovať jeden TV kanál a zároveň v mobilnej 
aplikácii pozerať inú reláciu – a do TV sticku ju 
pošlete až vtedy, keď to bude naozaj potrebné. 
V prípade prehrávania relácie z TV archívu sú 
k dispozícii ovládacie prvky na rýchle pretoče-
nie videa dopredu alebo dozadu. Funguje to pri 
sledovaní videa v aplikácii aj cez TV stick.

Orange TV stick si zaslúži pochvalu za kvalitu 
obrazu. V tomto smere nás zariadenie príjemne 
prekvapilo. Kvalita obrazu je o úroveň vyššie 
v porovnaní s Magio GO TV Boxom od Telekomu 
a trúfame si povedať, že bežný používateľ si ne-
všimne rozdiel medzi obrazom z Orange TV stic-
ku a Orange set-top boxu. Platí to pre TV kanály 
v HD aj SD kvalite – napríklad, služba Orange TV 
cez internet vo verzii Go Optimal TV obsahuje 31 
TV kanálov, z toho 18 je v HD rozlíšení. 

S prehrávaním videa neboli počas testo-
vania problémy, všetko fungovalo spoľahlivo. 
Neobjavili sa žiadne záseky či trhanie. Drobná 
pripomienka smeruje k určitému posunu audia 
vzhľadom na video v prípade Orange Sportu. To 
je však problém samotného TV kanálu a Orange 
pracuje na jeho odstránení.  

Orange TV stick považujeme za praktické 
zariadenie. Môže fungovať ako druhá televízia 
u vás doma, ale pokojne ho môžete používať aj 
ako hlavnú televíziu. Oceňujeme jeho jednoduché 
prenášanie, takže si ho môžete zobrať so sebou 
ku kamarátom, na chatu či na dovolenku.
Zapožičal: Orange

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

range TV stick môžu využiť všetci 
používatelia, ktorí si aktivovali službu 
Orange TV cez internet alebo majú 

zakúpený prístup k  TV kanálu Orange Sport. 
A je jedno, či na deň, týždeň, mesiac alebo na 
celú sezónu Ligy majstrov.

Orange predáva prístup k Orange Sportu kaž-
dému bez ohľadu na poskytovateľa internetu či 
televízie. Prístup k TV kanálu si môžete zakúpiť 
poslaním SMS správy alebo aktivovaním služby 
Orange TV Sport cez internet. Všetky in-
formácie nájdete na webe sport.
orange.sk/baliky.

Služba Orange TV cez 
internet je takis-
to dostupná pre 
každého bez ohľadu 
na poskytovateľa 
internetu. Môžete 
si ju aktivovať 
samostatne alebo 
ju získať zadarmo, 
resp. za výhodnejšiu 
sumu k optickej či sa-
telitnej TV od Orangeu.

Orange Sport a aj Orange 
TV cez internet môžete sledovať na 
počítači, prostredníctvom mobilnej aplikácie na 
smartfóne či tablete a pokiaľ si kúpite Orange TV 
stick, tak aj na veľkej televíznej obrazovke. Alebo 
aj na projektore či monitore – jedinou podmien-
kou je HDMI vstup, do ktorého Orange TV stick 
pripojíte. Zariadenie na svoje fungovanie takisto 
vyžaduje prístup do internetu prostredníctvom 
lokálneho Wi-Fi pripojenia.

O

Orange si vyrobil svoj vlastný 
Chromecast. Nazýva ho Orange TV stick 
a v predaji je už aj na Slovensku. Toto 
zariadenie vám umožní sledovať televíziu 
od Orangeu aj na veľkej obrazovke 
a zistili sme, že má potenciál.

Orange TV stick
Testovali sme

Nový spôsob, ako sledovať 
televíziu od Orangeu

MAREC 2019 31

PREHĽAD



SAVE THE DATE

22. – 23. 3. 2019
HOTEL ATRIUM NOVÝ SMOKOVEC, 

VYSOKÉ TATRY

Organizátori:

Mediálny partner:

Generálny partner: Hlavný partner:



Základom každého kávovaru by mali byť mlyn-
čeky. V prípade Philips LatteGo sú vyrobené 
z extrémne pevnej keramiky, čo zaručí dlhodo-
bú efektivitu. V rámci prípravy kávy si navolíte 
z 5 stupňov nastavenia intenzity arómy a 5 
stupňov nastavenia mlynčeka. Je jedno, na 
aký druh nápoja máte chuť. Či už je to espresso, 
kapučíno, latte macchiato či dokonca cafe au 
lait, pri každom môžete prispôsobovať jednotlivé 
hodnoty, aby ste si vo výsledku uložili svoju obľú-
benú verziu. Vďaka tomu urobíte viacero druhov 
káv za sebou, a to expresne a bez námahy. 

Skutočne 
automatický 

Philips LatteGo je však, ako už názov napove-
dá, výnimočný aj vďaka skvelej príprave nápojov 
s mliekom. Hodvábne jemná pena sa vymieša 
v okrúhlej komore peniča a do vašej kávy sa 
pridá bez špliechania. Pri mnohých kávovaroch 
býva problémom také nepraktické riešenie 
prípravy mlieka, až naň ani nemáte chuť. 
Dvojdielny mliečny systém LatteGo neobsahuje 
žiadne otravné hadičky ani skryté časti, je 
vhodný do umývačky a v ruke ho opláchnete za 
15 sekúnd. Odnímateľná je aj vnútorná varná 
jednotka, takže každá časť kávovaru sa dá 
jednoducho vyčistiť.

* Na základe spotrebiteľského testu vykonaného 
v Nemecku v roku 2017, ktorý porovnával popredné 
plnoautomatické espresso kávovary na jeden dotyk
(káva + mlieko) 

**Pri 8 výmenách fi ltra podľa pokynov uvedených 
na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od 
vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania 
a čistenia.  

Hľadáte kávovar do rodiny alebo 
kancelárie? Philips LatteGo sa 
osvedčí pri rannom zhone, no rovnako 
aj pri popoludňajšom relaxe. Je jedno, 
kto k vám zavíta na návštevu, pretože 
výbornou kávou ulahodíte naozaj 
každému. To však vôbec neznamená, 
že robí kompromisy – práve naopak.                                                
Prejdime si spolu jeho jednotlivé 
funkcie, pri ktorých je absolútne 
precízny. 

Advertoriál

Intuitívny špecialista na krémovú penu

Bez častých starostí s fi ltrom
Čistá voda je ďalšou nevyhnutnou ingredien-
ciou na prípravu skvelej kávy. Ak fi lter Aqua-
-Clean vyčistíte vždy, keď bude kávovar túto 
potrebu avizovať, odvápnenie bude potrebné až 
po 5 000 pripravených šálkach**. Termoblok 
Philips LatteGo zahrieva kávu na optimálnu 
teplotu pre každý nápoj. Jeho konštrukcia 
spočíva v kombinácii hliníka a nehrdzavejúcej 
ocele, takže dokáže rýchlo dosiahnuť vysoké 
teploty – aj ráno, keď je každá sekunda drahá, 
no bez kávy nevyjdeme ani na krok. 

Philips LatteGo

Mliečny okruh 
s najrýchlejším 
systémom čistenia*

Bez častých starostí 
s fi ltrom

Philips garantuje až 60-dňovú 
záruku vrátenia peňazí. 

Akcia trvá
od 18. 2. 2019 do 31. 5. 2019.

Viac na www.philips.sk/mbg60-kavovary

Zapáčili sa vám funkcie 
plnoautomatického kávovaru 

Philips LatteGo?
Vyskúšajte si ho!

Philips LatteGo
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ROMAN KADLEC MICHAL REITERONDREJ MACKO

Budúcnosť 
smartfónov
a mobilných 
technológií na 
vlastné oči

Reportáž MWC 2019 

MWC
ôvody, prečo sa tohtoročné MWC vymyká štandardom, sú 
dva – skladateľné smartfóny a 5G. O koncepte telefónov, ktoré 
si budete môcť zložiť, sme počúvali už roky a rovnako tak aj 

o 5G. Avšak na MWC 2019 sme obe technológie konečne videli na vlastné 
oči. Už to neboli iba reči, už to boli reálne ukážky existujúcich produktov 
a riešení, ktoré budú tento rok komerčne dostupné. Je škoda, že všetky 
skladateľné smartfóny boli vystavené iba za sklom a nemali sme mož-
nosť si ich reálne chytiť do ruky a pohrať sa s nimi. 
Bežný Slovák si však na obe tieto technológie bude musieť počkať. Prvá 
generácia skladateľných smartfónov sa na Slovensku pravdepodobne 
nebude ofi ciálne predávať, takže záujemcovia si ich budú musieť objednať 
zo zahraničia a pripraviť si minimálne 2300 eur. Rovnako je to aj v prípade 
5G siete, ktorá je už od marca dostupná napr. vo Švajčiarsku, vo viac ako 
150 mestách a dedinkách a tiež v jednej nemeckej fabrike. 
Na Slovensku bude prechod na 5G siete pomalší, avšak keď sa na to 
pozrieme realisticky – u nás si aktuálne bohato vystačíme so 4G sieťami, 
na bežné použitie nie je treba sa ponáhľať. Je však zrejmé, že sa oboch 
technológií skôr či neskôr dočkáme aj u nás.
Na MWC 2019 sme videli aj množstvo noviniek, ktoré sa dostanú na náš 
trh počas najbližších týždňov a mesiacov. Kľúčové oznámenia uvádzame 
v chronologickom poradí tak, ako sme ich absolvovali priamo v Barcelone.

D

Veľtrh Mobile World Congress sa každoročne koná 
v Barcelone na prelome februára a marca. Je to najväčšia 
výstava mobilných technológií a skvelá príležitosť nielen 
pre výrobcov smartfónov, aby ukázali, s čím prichádzajú 
na trh. A hoci každý rok vidíme v Barcelone veľa noviniek, 
ročník 2019 bol skutočne výnimočný.

Téma
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TCL

Novinky od Alcatelu a Black-
Berry a skladateľné displeje na 
sto spôsobov
MWC pre nás už tradične začalo na 
stánku spoločnosti TCL, ktorá má 
vo svojom portfóliu značky Alcatel 
a BlackBerry.
Alcatel v Barcelone oficiálne oznámil 
vynovenú verziu modelu Alcatel 3. 
Tento smartfón predstavuje to naj-
lepšie, čo má táto značka v ponuke. 
Smartfón je vybavený 5,9-palcovým 
HD+ displejom s malým výrezom, 
procesorom Snapdragon 439 
a kombináciou 4 GB RAM + 64 GB 
úložiskom. Novinka má vo výbave 
aj zadný snímač odtlačkov prstov 
a duálny fotoaparát 13 + 5 Mpx. 
Nechýba ani NFC, 3,5 mm jack 
a micro USB port s podporou 10 W 
nabíjania. Telefón sa dostane do 
predaja v máji za 189 eur. Pozornosť 
si zaslúži aj jeho zadná strana, ktorá 
je efektne dvojfarebná.
Alcatel 1s je určený pre použí-
vateľov, ktorí hľadajú dobre pou-
žiteľný smartfón za čo najmenej 

Xiaomi

Vlajková loď Mi 9 prichádza do 
Európy
Xiaomi ukázalo na MWC 2019 
svoju vlajkovú loď. Model Mi 9 bol 
oficiálne predstavený vo verzii 
pre Európu a už tradične púta 
pozornosť skvelým pomerom 
cena/výkon. Oficiálna európska 
cena je 449 eur a za tieto peniaze 
dostanete naozaj veľa muziky.

Xiaomi Mi 9 ponúka procesor 
Snapdragon 855, na Slovensku 
bude dostupný vo verzii 6 GB 
RAM + 64 GB úložisko. Oficiálnu 
slovenskú cenu zatiaľ nepoznáme, 
snáď sa nebude výraznejšie líšiť 
od uvedenej európskej ceny. Tele-
fón ponúka 6,39-palcový AMOLED 
displej s ochranným sklom Gorilla 
Glass 6, zabudovaný snímač 

odtlačkov prstov a 3300 mAh ba-
tériu, ktorú bezdrôtovo nabijete za 
90 minút pomocou 20 W rýchleho 
bezdrôtového nabíjania.

Už pri pohľade na tieto para-
metre vyzerá Mi 9 veľmi lákavo 
a nezaostáva ani fotoaparátom. 
Práve naopak – novinka od Xiaomi 
získala v hodnotení portálu DxO-
Mark o 2 body viac ako iPhone XS 
Max a celkovo má druhé najvyš-
šie hodnotenie. Jej trojitý zadný 
fotoaparát kombinuje 48 Mpx 
hlavný senzor, 12 Mpx teleobjektív 
s 2-násobným optickým priblí-
žením a 16 Mpx ultraširokouhlý 
fotoaparát. Nechýba ani využitie 
umelej inteligencie.

Xiaomi tiež predstavilo svoj 5G 
telefón, a to konkrétne 5G verziu 
modelu Mi Mix 3. Xiaomi Mi Mix 3 
5G bude v predaji v Európe od mája 
za cenu 599 eur. U nás sa však 
oficiálne predávať nebude.

ŠIKOVNÝ A DOBRE VYZERAJÚCI 
TELEFÓN ZA 189 EUR

XIAOMI MI 9 AKO VYZÝVATEĽ 
GALAXY S10?

peňazí. Jeho cena je 109 eur, 
takisto bude v predaji od mája. Vo 
výbave má 5,5-palcový HD+ displej, 
8-jadrový procesor a kombináciu
3 GB RAM + 32 GB úložisko. Telefón 
poteší operačným systémom 
Android 9.0 a vzhľadom na cenu aj 
duálnym fotoaparátom s rozlíše-
ním až 16 + 2 Mpx. 
Alcatel tiež ukázal tablet Alcatel 3T 
10, a to vo verzii s dokovacou stani-
cou vo forme Bluetooth reprodukto-
ra. Reproduktor funguje samostat-
ne, zároveň k nemu môžete pripojiť 
tablet a nabíjať ho. Samotný tablet 
má 10-palcový displej s rozlíšením 
1280 x 800 pixelov, nešpecifiko-
vaný procesor, 3 GB RAM a 32 GB 
úložisko. 
Vo výbave však nechýbajú mikro-
fóny s ďalekým dosahom, Google 
Asistent a podpora pre mobilné 4G 
pripojenie. Google Asistent a mik-
rofóny využijete aj v kombinácii s už 
spomínanou dokovacou stanicou, 
ktorá premení tablet na inteligentný 
displej. Balenie tabletu s repro-
duktorom sa bude na Slovensku 
predávať za 229 eur.
BlackBerry oznámilo špeciálnu 
limitovanú edíciu svojho telefónu 
KEY2. Limitovaná verzia s názvom 
BlackBerry KEY2 Red Edition sa od-
lišuje červeným rámikom po bokoch 
a v porovnaní s bežným modelom 
ponúka aj väčšie úložisko. Ostatné 

vlastnosti a parametre telefónu sú 
bez zmeny. Základom je 4,5-palcový 
displej s hardvérovou klávesnicou, 
procesor Snapdragon 660 a 6 GB 
RAM. Telefón tiež obsahuje duálny 
fotoaparát 12 + 12 Mpx a 3500 mAh 
batériu. 
Červená edícia bude v predaji 
v limitovanom množstve. Na celom 
svete bude 5000 kusov, do Európy 
príde 1500 kusov. Na Slovensku 
a v Čechách očakávame dostupnosť 
na úrovni 150 až 300 kusov. Cena 
bude 779 eur.
Na stánku TCL sme videli aj niekoľko 
konceptov skladateľných displejov. 
A podobne ako ostatní výrobcovia, aj 
TCL tieto zariadenia vystavovalo iba 
za sklom. Prezentované boli rôzne 
dizajny. Jeden dizajn umožňuje 
zloženie smartfónu a tabletu tak, 
aby pri nosení zaberal menej miesta 
a lepšie sa chránil displej. Ďalší 
dizajn umožňuje rozložiť smartfón 
na tablet, resp. roztiahnuť displej na 
výšku. Výrobca nám ukázal aj ďalšie 
koncepty, ktoré sú zatiaľ dostupné 
iba vo forme kresieb. Jeden z týchto 
konceptov zachytáva telefón, ktorý 
sa dá zložiť a nosiť ako hodinky.
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Huawei

Prvý skladateľný 5G smartfón 
na svete
Bolo verejným tajomstvom, 
že Huawei ukáže v Barcelone 
svoj skladateľný telefón, keďže 
uvedenie vlajkových lodí radu P30 
je naplánované na koniec marca. 
Huawei Mate X je prvý skladateľný 
5G telefón na svete a na súboj 
vyzval Samsung Galaxy Fold.

Huawei Mate X ponúka 6,6-pal-
cový hlavný displej s rozlíšením 
2480 x 1148 pixelov a takmer 
6,4-palcový zadný displej s rozlíše-
ním 2480 x 892 px. V tabletovom 
režime máte k dispozícii 8-palcovú 
zobrazovaciu plochu, rozlíšenie je 
2480 x 2200 pixelov. Smartfón po-
háňa procesor Kirin 980, má 4500 
mAh kapacitu, ktorá je rozdelená 
do dvoch batérií a vo výbave bude 
mať trojicu alebo štvoricu fotoapa-
rátov – táto časť jeho výbavy nie 
je ešte sfinalizovaná. Zaujme jeho 
malá hrúbka iba 5,4 mm a bočná 
časť, ktorá je hrubšia, pretože sú 
v nej zabudované všetky kompo-
nenty. Zároveň umožňuje pohodlné 
držanie zariadenia v jednej ruke. 
Hrúbka tejto časti je 11 mm.

Telefón má vo výbave 55 W rýchlu 
nabíjačku, ktorá nabije 85 % batérie 
v priebehu 30 minút. Huawei sa 
chváli aj patentovaným pántom 
s viac ako 100 komponentmi. Mate 
X sa dostane na trh v polovici roka. 
Predávať sa bude za 2299 eur vo 
verzii s 8 GB RAM a 512 GB úlo-
žiskom. Dostupnosť na Slovensku 
nepoznáme, ale skôr sa na náš trh 

nedostane. 
Huawei takisto vynovil svoje 

notebooky MateBook a tie budú 
oficiálne v predaji aj na Slovensku. 
Dostupnosť máme potvrdenú 
pre MateBook 13 a 14, v prípade 
MateBooku X Pro je zatiaľ oficiálna 
dostupnosť otázna. 

MateBook X Pro bol pôvodne 
predstavený presne pred rokom 
na MWC, tento rok sme v Barce-
lone videli jeho vynovenú verziu. 
Ponúka prémiový FullView displej 
s tenkými rámikmi okolo disple-
ja. V prípade nového modelu je 
k dispozícii 13,9-palcový 3K Ultra 
FullView displej s 91 % pomerom 
obrazovky k telu. Notebook poháňa 
8. generácia procesora Intel Core 
i7 a grafická karta GeForce MX 
250. Vo výbave nechýba Wi-Fi, 
Bluetooth 5.0, USB-C port s pod-
porou technológie Thunderbolt 
a zvukový systém Dolby Atmos.

Novinkou sú modely MateBook 
13 a MateBook 14. Aj tieto note-
booky ponúkajú FullView displej, 
moderný sofistikovaný dizajn 
a pokročilý výkon. Notebooky majú 
obrazovku s pomerom strán 3 : 2, 
procesory 8. generácie Intel Core 
a grafickú kartu až do GeForce MX 
150 v prípade 13-palcovej verzie 
a MX 250 v prípade 14-palcovej 
verzie. Vo výbave je aj snímač od-
tlačkov prstov druhej generácie.

Všetky nové MateBooky tiež 
ponúkajú dokonalejšie prepojenie 
s Android smartfónmi. Softvér 

HUAWEI MATE X BOL NA VÝSTAVE ZA 
SKLOM, NA TLAČOVKE SME HO VIDELI 
SKLADAŤ A ROZKLADAŤ

NOTEBOOK HUAWEI MATEBOOK X 
PRO SI PRAJE VIACERO ĽUDÍ NA 
SLOVENSKOM TRHU

PRI POHĽADE NA ZADNÚ STRANU 
SI NOKIU 9 PUREVIEW NEPO-
MÝLITE S NIČÍM

Nokia

Tak sme sa dočkali Nokie 9 s pia-
timi zadnými fotoaparátmi 
Nokia to na MWC rozbalila v zna-
mení čísla 5. Oznámila celkovo 
5 mobilných telefónov, pričom 
najväčšiu pozornosť púta dlho-
očakávaná Nokia 9 PureView s 5 
zadnými fotoaparátmi. Vlajková 
loď ponúka 5,99-palcový QHD+ 
pOLED displej, procesor Snapdra-
gon 845 a kombináciu 6 GB RAM + 
128 GB úložisko. Batéria má 3320 
mAh, nechýba podpora rýchleho 
nabíjania a tiež aj bezdrôtového 
nabíjania.

Hlavné lákadlo Nokie 9 je však 
5 zadných fotoaparátov. Všetky 
majú rozlíšenie 12 Mpx a clonu 
f/1.82. 2 fotoaparáty sú farebné, 

Huawei Share 3.0 umožňuje oboj-
stranný rýchly prenos dokumentov, 
jednoduchší záznam obrazovky 
a synchronizáciu schránky (Clipbo-
ard) medzi okolitými zariadeniami. 
Predpokladáme, že tieto funkcie 
využijete iba v kombinácii s Huawei 
smartfónmi, ktoré obsahujú systé-
movú funkciu Huawei Share.

Európske ceny MateBookov 
štartujú na úrovni 999 eur pre 
13-palcový model a 1199 eur pre 
14-palcovú verziu. MateBook X Pro 
začína na úrovni 1599 eur.
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LG

Až dve vlajkové lode
LG oznámilo na MWC 2019 ne-
tradične až dve vlajkové lode. LG 
V50 ThinQ je v podstate vylepše-
ná verzia minuloročnej vlajkovej 
lode V40, a to s dôrazom na 5G 
konektivitu. LG však do novinky 
zabudovalo aj pár ďalších zmien. 
V50 má 6,4-palcový OLED displej 
s výrezom, procesor Snapdragon 
855, 4000 mAh batériu a vylep-
šený chladiaci systém. V súvis-
losti s týmto telefónom nás však 
zaujal najmä obal Dual Screen, 
ktorý v sebe obsahuje druhý 
6,2-palcový OLED displej. Vďaka 
nemu si tak môžete LG V50 
ThinQ premeniť na skladateľný 
telefón a druhú obrazovku využiť 
ako herný ovládač pri hraní alebo 
na pohodlnejšiu prácu s dvoma 
aplikáciami. Výborný nápad! 
Telefón tiež ponúka zvukovú 
technológiu DTS:X, má 32-bitový 
QuadDAC zosilňovač a špeciálny 
režim, ktorý pri fotení využije 
všetkých 5 fotoaparátov – dva 
vpredu a tri vzadu.

LG G8 ThinQ je skutočná 
nová vlajková loď. Vo výbave má 
6,1-palcový OLED displej s výre-
zom a rozlíšením 3120 x 1440 
pixelov, procesor Snapdragon 855,
6 GB RAM a 128 GB úložisko. 
Batéria má kapacitu 3500 mAh. 
Novinka ponúka duálny zadný fo-
toaparát, ktorý kombinuje hlavný 

3 sú monochromatické a všetky 
fotia súbežne. Výsledná fotografia 
tak vzniká zo všetkých 5 senzorov. 
Nokia 9 dokáže pri fotení zachytiť 
až 10-krát viac svetla v porov-
naní s tradičnými smartfónmi 
a výrobca sa zameral aj na fotenie 
a úpravu RAW súborov. V rámci 
editácie môžete meniť hĺbku 
scény a Nokia 9 bude vynikať aj pri 
fotení čiernobielych fotografií. Te-
lefón bude na Slovensku dostupný 
v druhej polovici marca, európska 
cena je 649 eur.

Ďalšou novinkou je Nokia 4.2 
s 5,7-palcovým HD+ displejom. 
Poháňa ju Snapdragon 439 a má 
špeciálne tlačidlo pre Google Asis-
tenta. Batéria má kapacitu 3000 
mAh, nechýba duálny fotoaparát.

Nokia 3.2 má 6,26-palcový 
displej s rozlíšením HD+. Výrobca 
v tomto prípade použil procesor 
Snapdragon 429, batéria má 4000 
mAh. A aj tento telefón obsahuje 
tlačidlo pre Google Asistenta.

Nokia 1 Plus je smartfón 
s odľahčeným Androidom 9 vo 
verzii Go. Má 5,45-palcový displej, 
2500 mAh batériu a štvorjadrový 
procesor MediaTek. 

Nokia tiež predstavila „hlúpy“ 
telefón, Nokiu 210 s 2,4-palcovým 
displejom a rozlíšením
240 x 320 pixelov. Vo výbave 
nechýba Hadík, prehliadač Opera 
Mini a VGA fotoaparát.

fotoaparát a ultraširokouhlý fo-
toaparát. Na vybraných trhoch sa 
dostane do predaja verzia s troma 
fotoaparátmi – tá má vo výbave aj 
teleobjektív s 2-násobným optic-
kým priblížením. A podobne ako 
ostatní výrobcovia, aj LG ponúka 
nočný režim, ktorý kombinuje 
až 10 fotiek na tvorbu výslednej 
fotografie.  

Novinka zaujme niektorými funk-
ciami. Ponúka tzv. Crystal Sound 
OLED reproduktor a na reprodukciu 
zvuku využíva celú prednú stranu 
telefónu v kombinácii so samostat-
ným reproduktorom na spodnej 
hrane. Pozornosť púta predný 
fotoaparát, ktorý obsahuje aj ToF 
senzor. Ten sa využíva na rozpozná-
vanie pohybu, ovládanie telefónu 
gestami a jeho odomknutie vašou 
dlaňou. Telefón totiž dokáže získať 
informácie o vašom krvnom riečisku 
a biometricky vás tak identifikovať. 
Funkcia sa nazýva Hand ID a to, ako 
spoľahlivo funguje, zistíme počas 
recenzovania. Rovnako sa zameria-
me aj na spoľahlivosť pohybového 
ovládania, resp. gest.

NA ZÁVER TLAČOVKY BOLO NA 
SCÉNE 5 NOVÝCH NOKIÍ

SKLÁPATEĽNÝ 
TELEFÓN OD 
LG? ÁNO AJ NIE. 
V SKUTOČNOSTI SÚ 
NA LG V50 THINKQ 
DUAL SCREEN 
DVA SAMOSTATNÉ 
DISPLEJE

MOMENTÁLNU 
VLAJKOVÚ LOĎ 
OD LG – G8 
THINKQ MÔŽETE 
OVLÁDAŤ GESTAMI 
A ODOMKNÚŤ 
DLAŇOU

Miniinterview s Vladislavom Ivanovom, 
manažérom Motorola aj pre Slovensko

   Prečo bola predstavená Motorola G7 pred MWC a nepočkalo sa 
na túto udalosť?
VI: Pre Motorolu je MWC veľmi dôležitá udalosť a sme tu, ale na 
druhej strane nie je na čo čakať, keď máte hotový produkt. Máme 
telefón, ktorý na svoju cenu veľmi dobre fotí a má pokročilé vlast-
nosti. Uviedli sme ho v správnom čase. 

   Aký je váš názor na sklápateľné telefóny?
VI: Nemyslím si, že je už ich čas. To, čo sme videli na MWC sú pro-
totypy, a to s cenovkou cez 2000 eur. My sa zameriavame na to, čo 
používatelia chcú – robustný telefón, ktorý dobre fotí a chceme zaň 
férovú cenu. Veď používatelia sa musia naň spoľahnúť. 
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Sony

Smartfóny s novým názvom 
a jedinečným displejom
Sony na MWC 2019 v Barcelone 
predstavilo svoju vlajkovú loď Sony 
Xperia 1. Telefón sa donedávna 
označoval ako Xperia XZ4, výrobca 
sa však rozhodol pre zmenu názvu. 
Tento krok dáva zmysel. Xperia 1 
je totiž prvý smartfón s displejom 
s pomerom strán 21 : 9. Sony chce 
priniesť do mobilného sveta záži-
tok ako z kina, a preto nerobilo pri 
návrhu obrazovky žiadne kompro-
misy. Jej uhlopriečka je 6,5 palca 
a využíva 4K HDR OLED panel. Po-
mer strán 21 : 9 bude podporovať 
Netfl ix a budú preň optimalizované 
aj niektoré hry. Za zmienku stojí 
najmä populárny titul Fortnite. 
Natiahnutý displej umožňuje aj 
lepšiu prácu s dvoma aplikáciami 
pod sebou. Jeho prínos a obme-
dzenia však budeme reálne vedieť 
zhodnotiť až po dlhšom testovaní.

Telefón poháňa procesor
Snapdragon 855, má 6 GB RAM 
a 128 GB úložisko. Samozrejmos-
ťou je odolnosť voči vode na úrovni 
IP65/IP68. Prekvapením je batéria 
s kapacitou 3330 mAh a hoci 
má Sony výbornú optimalizáciu 
systému, sami sme zvedaví na 
reálnu výdrž.

Xperia 1 dostala do výbavy aj 
trojitý zadný fotoaparát. Všetky 
tri senzory majú 12 Mpx – hlavný 
fotoaparát dopĺňa teleobjektív s 2x 
zoomom a 135° ultraširokouhlý 
fotoaparát. Za zmienku stojí fakt, 

že hlavný fotoaparát a teleobjek-
tív majú aj optickú stabilizáciu 
obrazu. Sony sa chváli, že Xperia 1 
je prvý smartfón, ktorý umožňuje 
automatické zaostrenie na ľudské 
oko. Telefón dostal do výbavy aj 
špeciálny režim na tvorbu videa 
a ponúka hybridnú stabilizáciu 
obrazu. Pribudli aj profesionálne 
fi lmárske režimy.

Xperia 1 má rozmery
167 x 72 x 8,2 mm a už nemá 
vypuknutý chrbát a neponúka bez-
drôtové nabíjanie. Xperia stratila 
aj svoje ikonické reproduktory nad 
a pod displejom. Stereo reproduk-
cia zvuku síce ostáva zachovaná, 
avšak v spracovaní, v akom ju 
ponúkajú aj ostatní výrobcovia. 
Snímač odtlačkov prstov sa vrátil 
na bočnú hranu. Nie je však v na-
pájacom tlačidle, ale vedľa neho. 
Xperia 1 sa na trh dostane koncom 
jari. Cena nebola oznámená, oča-

Samsung

Novinky zo San Francisca
Samsung vystavoval v Barcelone 
novinky, ktoré predstavil pár dní 
pred MWC v San Franciscu. Pre 
mnohých návštevníkov to bola 
ideálna príležitosť zoznámiť sa 
s novými smartfónmi Galaxy S10 
a tiež si pozrieť aj nové nositeľné 
zariadenia. 

Na MWC bol vystavený aj skla-
dateľný Samsung Galaxy Fold.
Bohužiaľ iba za sklom, takže sme 
si ho nemohli ohmatať. Galaxy 
Fold môžete používať v dvoch 
režimoch. V režime smartfónu je 
zariadenie zatvorené. Na prednej 
strane ponúka 4,6-palcový Super 

AMOLED displej s pomerom strán 
21 : 9 a rozlíšením HD+. K dispozí-
cii je tiež 10 Mpx selfi e fotoaparát 
s clonou f/2,2. Jeho zadná strana 
neobsahuje displej, je vybavená 
trojitým fotoaparátom – 12 Mpx 
hlavným fotoaparátom, 12 Mpx 
teleobjektívom s 2x optickým zo-
omom a 16 Mpx ultraširokouhlým 
fotoaparátom.

V otvorenom režime získate 
tablet so 7,3-palcovou zobrazova-
cou plochou s rozlíšením QXGA+ 
a pomerom strán 4,2 : 3. Tento 
displej využíva dynamický AMOLED 
panel, ktorý majú vo výbave aj 
smartfóny Galaxy S10. Vo vnútri 
telefónu je tiež dvojitý selfi e foto-
aparát s hĺbkovým objektívom.

Galaxy Fold poháňa 7 nm proce-
sor, ponúka 12 GB RAM a 512 GB 
úložisko typu UFS3.0. Telefón je 
vybavený dvoma batériami, doko-
py má k dispozícii kapacitu 4380 
mAh. Podporuje rýchle káblové 
aj bezdrôtové nabíjanie. Na trh 
sa dostane 26. apríla a bude stáť 
1980 dolárov, a to len na vybra-

DO TELEFÓNU XPE-
RIA 1 SONY VKLADÁ 
VEĽA NÁDEJÍ – MAL 
BY NAHRADIŤ 
PROFESIONÁLNU 
KAMERU

SAMSUNG GALAXY S10 5G 
MÁ NAJVÄČŠIU UHLOPRIEČKU 
A ŠTVORITÝ FOTOAPARÁT

kávame ju na úrovni 899 eur.
Sony predstavilo aj zástup-

cov strednej triedy s displejom 
s pomerom strán 21 : 9. Novinky 
Xperia 10 a Xperia 10 Plus sú 
nástupcovia modelov radu XA2 
a majú 6-palcový, resp. 6,5-pal-
cový displej. Xperiu 10 poháňa 
Snapdragon 630, má 2870 mAh 
batériu. Model 10 Plus ponúka 
Snapdragon 636 a 3000 mAh 
batériu. Oba telefóny majú duálny 
fotoaparát a vrátil sa do nich aj
3,5 mm jack port. 

Sony tiež v tichosti oznámilo 
Xperiu L3 s 5,7-palcovým HD+ 
displejom s pomerom strán 18 : 9, 
procesorom MediaTek Helio P22 
a 3300 mAh batériou. 
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Lenovo

Veľa nových notebookov
Lenovo predstavilo v Barcelone 
nové notebooky ThinkPad a Idea-
Pad. Vystavené boli aj smartfóny 
moto g7 a špeciálny 5G Moto Mód 
pre telefóny radu moto z, avšak 
tieto produkty boli oznámené už 
dávnejšie.

Novinky ThinkPad T490s, 
T490, T590, X390 a X390 Yoga
prinášajú procesory 8. generácie 
Intel Core, inteligentnú konektivitu 
a funkcie s dôrazom na súkromie 
používateľa. Medzi ne patrí napr. 
fyzická krytka na webkameru ale-
bo funkcia ThinkPad PrivacyGuard, 

ktorá automaticky stmaví obra-
zovku tak, aby jej obsah nemohol 
čítať človek, ktorý vám nakúka 
spoza ramena alebo sa potajme 
pozerá vedľa vás.

Notebooky dostali do výbavy 
dvojité mikrofóny s dosahom 
štyroch metrov a schopnosťou 
zaznamenávať hlas v 360°, vy-
užijete ich napr. v rámci video-
konferencií. Nové modely radu T 
sú tiež vybavené HDR displejom 
s Dolby Vision, v prípade modelov 
T490s a T490 je k dispozícii aj 
konfi gurácia s nízkoenergetickým 
400 nitovým Full HD displejom. Za 
zmienku stojí aj rýchlejšie Wi-Fi 
pripojenie vďaka Wi-Fi 6 Gig+, kto-
ré ponúkajú modely T490s, X390 
a X390 Yoga. Všetky novinky majú 
takisto vynovený ThinkPad BIOS 
s novými funkciami a schopnos-
ťou samoliečby. Všetky novinky 
sa dostanú na Slovensko koncom 
júna 2019, cena bude začínať od 
1279 eur.

Lenovo oznámilo nový 7-pal-
cový tablet Lenovo Tab V7, ktorý 
funguje aj ako náhrada za smartfón 

ZAUJÍMAVÁ NOVINKA 
V PONUKE LENOVO, 
KONVERTIBILNÝ 
NOTEBOOK THINKPAD 
X390 YOGA

Microsoft

HoloLens 2 pre podniky
Microsoft prekvapil a MWC v Bar-
celone využil na oznámenie nových 
okuliarov pre rozšírenú realitu. 
HoloLens 2 vylepšujú svojho pred-
chodcu prakticky po všetkých strán-
kach a na trh sa dostanú koncom 
roka 2019. Sú však určené primárne 
pre podniky, čomu zodpovedá aj 
cena na úrovni 3500 dolárov. 

HoloLens 2 majú zabudované 
snímanie pohybu očí používa-
teľa a lepšie sledujú aj pohyb 
vašich rúk. Microsoft tiež rozšíril 
kritizované zorné pole, a to až na 
52°. V porovnaní s okuliarmi pre 
virtuálnu realitu sa to môže zdať 
málo, v segmente rozšírenej rea-
lity ide o výrazné zlepšenie. A čo 
je pozitívne, HoloLens 2 môžete 
používať aj s klasickými dioptric-
kými okuliarmi na očiach.

HoloLens 2 vydržia fungovať 
3 hodiny, poháňa ich procesor 

NOVÁ VER-
ZIA OKULIAROV 
HOLOLENS OD 
MICROSOFTU 
JE VÝRAZNÝM 
VYLEPŠENÍM, ALE 
ICH CENA JE VYSOKÁ

ných trhoch. Nepredpokladáme, 
že by sa Galaxy Fold predával na 
Slovensku. 

Smartfónom Galaxy S10 sa ve-
nujeme v aktuálnom vydaní magazí-
nu TOUCHIT v samostatnom článku. 
V Barcelone sme však mali možnosť 
vyskúšať si aj Galaxy S10 s najväč-
šou uhlopriečkou – model Samsung 
Galaxy S10 5G príde na vybrané trhy 
v lete tohto roka a ponúkne 6,7-pal-
cový Dynamic AMOLED displej. Vo 
výbave má aj procesor Exynos 9820, 
8 GB RAM, 256 GB úložisko
a 4500 mAh batériu.

V porovnaní s ostatnými 
modelmi Galaxy S10 sa 5G verzia 
odlišuje najmä väčšou uhloprieč-
kou a štvoritým fotoaparátom na 
zadnej strane. Trojicu fotoaparátov 
z modelov Galaxy S10 a S10+ 
dopĺňa špeciálna ToF kamera. Tá je 
určená na meranie hĺbky a troj-
rozmerné rozpoznávanie okolia. 
Takáto kamera je v prípade Galaxy 
S10 5G umiestnená aj do predného 
fotoaparátu, čo je ďalší rozdiel 
v porovnaní s Galaxy S10 a S10+.

a slúchadlá Yoga ANC s aktív-
nym potlačením okolitého hluku. 
Ďalšími novinkami sú notebooky 
IdeaPad. Model IdeaPad S540 bude 
dostupný v 14- a 15-palcovej verzii 
a ponúka procesor Intel Core i7 
s grafi ckou kartou až po NVIDIA Ge-
Force MX250. K dispozícii bude tiež 
konfi gurácia s procesorom a gra-
fi ckým čipom od AMD. Notebook 
ponúka aj rýchle nabíjanie a na náš 
trh príde v júli 2019 s cenou od 799 
eur. O niečo lacnejší IdeaPad S340
bude k dispozícii v 14- a 15-pal-
cových veľkostiach a v podobných 
konfi guráciách ako S540. Na trh 
príde v máji s cenou od 599 eur. 

Rodinu noviniek IdeaPad uzatvára 
konvertibilný notebook IdeaPad 
C340 s rýchlym nabíjaním a podpo-
rou dotykového pera vo vybra-
ných konfi guráciách a All-in-One 
počítač IdeaCentre AIO A340 v 22- 
a 24-palcovej veľkosti. K dispozícii 
bude v konfi guráciách s proce-
sorom Intel Core i5 8. generácie 
alebo s procesorom AMD A9-9425. 
Konvertibilný IdeaPad C340 príde na 
trh v júni s cenou od 549 eur.

Snapdragon 850 a ich displej 
ponúka rozlíšenie na úrovni 2K pre 
každé oko. Ich hmotnosť je 566 
gramov, čo je o 13 gramov menej 
v porovnaní s prvou generáciou. 
Okuliare tiež ponúkajú USB-C port, 
Wi-Fi konektivitu, zabudovaný 
5-smerový mikrofón a priestorový 
audiosystém.

Microsoft oznámil, že pracuje aj 
na tretej generácií okuliarov Holo-
Lens 3. Uvidíme, či tieto okuliare 
budú určené aj bežným používa-
teľom, alebo opäť pôjde o zariade-
nie, ktoré bude navrhnuté iba pre 
špecifi cký segment. Faktom však 
je, že rozšírená realita je budúc-
nosť mobilných počítačov, ako ju 
vníma Microsoft. 
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Orange 

Bude na 5G pripravený
Operátor, ktorého výhody 

využívame aj na Slovensku, si 
uvedomuje prínos 5G. Takisto 
aj prínos spolupráce, a preto sa 
na zavádzaní nových technológií 
bude podieľať s dvomi ďalšími 
operátormi, Deutsche Telekomom 
a Telefónicou.

Súvisí to s potenciálom sietí 
a „cezhraničných“ možností, 
ale aj európskym nariadením 
GDPR. Čo je to vlastne 5G? Bude 
to naozaj taká revolúcia, ako sa 
o nej hovorí? Z pohľadu technickej 
verejnosti určite áno. Bežný človek 
zatiaľ zrejme celkom netuší. Asi 
je celkom jasné, že internet pôjde 
rýchlejšie a ozývajú sa klasické 
hlasy o tom, ako si voľné dáta 
v paušále minieme ešte rýchlejšie. 
Pointa 5G je ale úplne inde.

Je totiž v krátkej dobe odo-
zvy (latencia). Predstavte si, že 
ste v odľahlej oblasti, kam vám 
optiku určite nezavedú a 4G 
aj s nadstavbou LTE vám nedá 
všetky možnosti, minimálne nie 
po stránke infraštruktúry. Takto by 
vám mohol operátor poskytnúť 5G 
modem a vy by ste sa na dedine 
mohli hrať on-line hry. To len ako 
ukážka pre bežného občana.

Nástup IoT (internetu vecí), 
autonómnych áut a potreba 
rýchleho rozhodovania, robotizá-
cia výrobných hál, masové akcie 

na námestiach, štadióny s tisícmi 
fanúšikov. Po príklady by sme 
nemuseli chodiť ďaleko. Kým 4G 
LTE sieť má latenciu v desiatkach 
milisekúnd, 5G sieť ju bude mať 
v jednotkách milisekúnd. 

Orange sa zapojil do iniciatívy 
O-RAN Alliance a ONAP (Open 
Network Automation Platform), 
ktorá ukazuje smart riešenia 
v tejto sieti. Operátor má vo svojej 
dielni viacero projektov, ktorými 
ukazuje jeho pripravenosť na sieť 
novej generácie. Orange priamo 
na stánku demonštroval možnosť 
videohovoru cez 5G sieť. Kto už vi-
del správy a živý prenos do štúdia, 
pozná, že moderátor potrebuje 
chvíľu počkať, kým mu na otázku 
odpovie redaktor v teréne. To je 
spôsobené latenciou. Redaktor 
odpovedá na otázku síce ihneď, 
no my diváci vidíme, že prenos 
viditeľnú chvíľu trval. Toto už bude 
pri 5G sieťach minulosťou. 

Nástup 5G nie je len o tom, aby 
ste si stiahli video super rýchlo 
aj na štadióne plnom fanúšikov. 
5G sieť bude v spojení s ume-
lou inteligenciou a strojovým 
učením odolnejšia voči útokom. 
Budúcnosť komunikácie je viac vo 
vzduchu ako pod zemou na kábli. 
Odolnosť voči hackerom, ktorí 
by mohli zahltiť sieť a spôsobiť 
haváriu kamiónov prepravujúcich 
nebezpečný náklad, je súčasťou 
priorít bezpečnosti tejto siete.

ZÁKLADNÝM MOTTOM STÁNKU 
ORANGE BOLA NOVÁ SIEŤ 5G

Telekom

Spustil privátne 5G 
Deutsche Telekom to na MWC 
rozbalil poriadne a konkrétne. Na 
svojom stánku prezentoval robo-
tov, hry s vysokým rozlíšením, pre-
nos 4K videa a ďalšie 5G aplikácie. 
Z úst najvyšších predstaviteľov DT 
na tlačovke zaznelo, že 5G bude 
realitou v roku 2019. V Nemecku 
bude rozmiestnených prvých 150 
antén pre 5G v prvom štvrťroku 
2019. Prvou fabrikou, kde sa bude 
5G plne používať, bude firma 
OSRAM s umiestnením na juhu 
Nemecka. 5G sa bude používať 
na riadenie pohybu autonómnych 
vozidiel a kooperáciu medzi stroj-
mi. DT testuje 5G v 6 európskych 
krajinách ako je Rakúsko, Ne-
mecko, Grécko, Maďarsko, Poľsko 
a Holandsko. 

Z ďalších partnerstiev DT sme 
na MWC videli spoločnosti pôso-
biace v hernom priemysle ako je 
MobiledgeX a Niantic. Na 5G sa 
pripravuje multiplayer hra s kódo-
vým menom Neon. Práve na nej si 
budú môcť neskorší používatelia 
5G siete vyskúšať jej rýchlosť.

SPUSTENIE ČASTI PREVÁDZKY 
OSRAM NA TESTOVACEJ SIETI 5G 
OD DEUTSCHE TELEKOM

NOVÁ VLAJKOVÁ LOĎ 
U NOA, MODEL F20 
PRO

Zaujali aj ostatné 
spoločnosti

ASUS na MWC nevystavoval, 
avšak jeho reklamy lákali na pred-
stavenie smartfónov Zenfone 6, 
ktoré sa uskutoční 16. mája 2019 
vo Valencii. 

Energizer ukázal na MWC až 26 
telefónov. Najväčšiu pozornosť 
pútal model Energizer Power 
Max P18K Pop s 18 000 mAh 
batériou. Jeho hrúbka je 18 mm 
a telefón vyzerá ako hrubá tehla. 
Na druhej strane by mal dokázať 
prehrávať video až 48 hodín. A aj 
tento výrobca vystavoval skla-
dateľný smartfón – samozrejme 
za sklom. Power Max P8100S 
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ponúka 6-palcový vonkajší displej 
a 8,1-palcový vnútorný displej. 
Telefón poháňa procesor Snapdragon 
855, má 8 GB RAM, 256 GB úložis-
ko a 10 000 mAh batériu. Nechýba 
48 + 12 Mpx duálny fotoaparát 
a dokonca aj podpora 5G. Cena 
je 850 eur, čo nie je na pomery 
skladateľných telefónov vôbec zlé. 
Samozrejme, kvalitou dizajnu sa 
Energizer nepribližuje na úroveň 
Samsungu či Huawei.

ESET ukázal najnovšie tech-
nológie a to, ako sa dajú využiť 
v praxi. Kontrolu zariadení, ktoré 
sa pripájajú do vašej domácej 
siete poznáte z počítačového 
riešenia z minulého roku. Teraz 
máte prehľad o tom, čo sa deje 
u vás v sieti aj zo smartfónu. ESET 
Mobile Security pre smartfóny 
s Androidom integruje funkciu 
Connected Home. Dozviete sa 
o tom, či nemáte slabé heslo 
v routeri, či pripojený počítač 
niekoho iného nepredstavuje 
bezpečnostné riziko a výrobca 
takisto vylepšil rozpoznávanie 
pripojených zariadení. Firma vní-
ma aj spoločenskú zodpovednosť 
a pripravuje slovenskú lokalizáciu 
videí iniciatívy Safer Kids Online, 
ktorou chce edukovať nielen deti, 
ale aj rodičov.

Honor v Barcelone oznámil, 
že predal už viac ako 1,5 milióna 
kusov svojej vlajkovej lode Honor 

View20. Majitelia tohto telefónu 
sa tiež môžu tešiť na herný režim 
Gaming+, ktorý zlepší kvalitu 
optimalizovaných hier pre túto 
technológiu. Medzi nimi bude aj 
Fortnite a vlastníci Honoru View20 
si už teraz môžu stiahnuť exklu-
zívny oblek do tejto hry zadarmo.

Kaspersky Lab demonštroval, 
že IoT zariadenia sú tu s nami, sú 
v mnohom rizikové a ich počet 
bude iba narastať. Aktuálne nie 
je celkom jasné, ako sa budú 
zariadenia chrániť, keďže bežia 
na mnohých vlastných protoko-
loch. Toto si berú pod ochranu 
antivírusové firmy. Nejde len 
o nejaké spínače, aby ste si v izbe 
rozsvietili. IoT prvky budú mať aj 
protetické ruky. Čo keby sa do va-
šej ruky alebo nohy nabúrali hac-
keri a deaktivovali ju? Čo keby na 
základe pohybov vašej ruky vedeli, 
čo píšete na klávesnici alebo akú 
aktivitu vykonávate. Snáď nás od 
odpovede na tieto otázky ochránia 
práve antivírusové firmy.

La Liga opäť prezentovala 
využitie technológií vo futbale. 
Videli sme aplikáciu, ktorá je voľne 
dostupná pre mobilnú virtuálnu 
realitu od Samsungu a umožňuje 
sledovať krátky zostrih zápasov 
vo VR. La Liga takisto využíva 
umelú inteligenciu pri zostavovaní 
kalendáru zápasov a tiež aj pri 
používaní videoasistenta rozhodcu 
(VAR). V prvom prípade generuje 
kalendár na základe zadaných 
obmedzení a s dôrazom na čo naj-
vyššiu predpokladanú návštevnosť 
na štadiónoch a sledovanosť v TV 
a v druhom prípade tvorí čiary pre 
posúdenie postavenia mimo hry.

TAKTO VYZERÁ SKLÁPATEĽNÝ 
TELEFÓN OD ENERGIZER

APLIKÁCIA LA 
LIGA UMOŽŇUJE 
SLEDOVAŤ ZOSTRIHY 
ZÁPASOV VO VIR-
TUÁLNEJ REALITE

KASPERSKY RIEŠI AJ 
TO, ČO KEBY SA DO 
VAŠEJ PROTETICKEJ 
RUKY

NOA ukázala v Barcelone až 
štyri smartfóny – modely F20 Pro, 
F10 Pro, F5 a F3. Všetky novinky 
chcú zaujať atraktívnym pomerom 
cena/výbava. NOA F20 Pro ponúka 
vysúvaciu selfie kameru, moderný 
dizajn a duálny fotoaparát. Vo 
výbave je aj procesor MediaTek 
Helio P70 a 6,39-palcový AMOLED 
displej so snímačom odtlačkov 
prstov priamo v displeji. Cena tele-
fónu bude na úrovni 350 eur. NOA 
F10 Pro má trojitý zadný fotoapa-
rát s umelou inteligenciou a tiež aj 
špeciálny nočný režim. Procesor 
je Helio P60, poteší 4000 mAh 
batéria a cena 299 eur. NOA F5 má 
rovnakú kapacitu batérie, procesor 
Helio P22, duálny fotoaparát,
4 GB RAM, 64 GB úložisko a ce-
novku 199 eur. Najlacnejší model 
NOA F3 ponúka procesor Helio 
A22,
3 GB RAM a 32 GB úložisko za 
cenu 119 eur.

Nubia ukázala svoje inteligent-
né hodinky s natiahnutým disple-
jom, ktoré fungujú aj ako smart-
fón. Nubia Alpha majú vo výbave 
technológiu eSIM, 4-palcový ohnutý 
OLED displej s rozlíšením 192 x 960 
pixelov a procesor Snapdragon 
2100. Nechýba 1 GB RAM, 8 GB 
úložisko, 5 Mpx fotoaparát a 500 
mAh batéria, ktorá má zabezpečiť 
výdrž na úrovni jedného až dvoch 
dní. Hodinky pôsobia ako futuris-
tický náramok, s ktorým môžete 
telefonovať. Využívajú vlastný 
operačný systém a predávať sa 
budú za 450 eur.

Sygic na MWC ukázal ako je 
možné integrovať jeho navigačný 
systém zo smartfónu priamo 
do palubného displeja, pričom 
podporuje modely ako Ford alebo 
Toyota.
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Huawei, 5G 
a bezpečnostné 
riziká
Ako je to naozaj?
Tohtoročné MWC pútalo pozornosť už v predstihu, a to kvôli 
tomu, že bolo jasné, že v Barcelone uvidíme skladateľné 
smartfóny. A bolo taktiež veľmi pravdepodobné, že sa na 
MWC bude riešiť situácia ohľadom spoločnosti Huawei. Tú 
má už dlhšiu dobu v nemilosti Amerika, avšak na prelome 
rokov 2018 a 2019 sa aktivity a obvinenia ohľadom poten-
ciálnych bezpečnostných rizík rozšírili aj do Európy. Huawei 
sa tak musí obhajovať v niektorých krajinách. MWC bolo teda 
ideálnym miestom, kde sme sa mohli dozvedieť niečo nové. 

alebo streamovanie obsahu vo virtuálnej realite 
či 8K videa v reálnom čase. Toto všetko sme 
videli v Barcelone na vlastné oči.

5G takisto umožní podnikom a firmám 
využívať nové mechaniky. Spomína sa napr. 
ovládanie vozidiel na diaľku, takže šofér ne-
bude musieť sedieť v aute fyzicky, ale bude ho 
ovládať z riadiacej miestnosti. Na niektorých 
miestach sa to môže zísť a aj preto sa očaká-
va, že jedným z prvých pionierov 5G sietí budú 
podniky, ktoré si nechajú vo svojej lokalite 
vystavať privátnu 5G sieť. Huawei tiež venoval 
veľkú časť svojho stánku umelej inteligen-
cii a jej využitiu pri optimalizácii prevádzky 
dátového centra alebo v rámci autonómneho 
jazdenia. 

A čo sa bezpečnostných rizík týka, tie sa 
spomínali iba v súvislosti s otázkami nie-
ktorých novinárov. Faktom je, že vyjadriť sa 
k bezpečnosti bez hmatateľných podkladov, 
je prakticky nemožné. A aj obvinenia, ktorým 
Huawei čelí, sú na úrovni „čo ak o pár rokov 
začnú Číňania odpočúvať komunikáciu cez ich 
5G siete“. Faktom je, že dnes neexistuje reálny 
dôkaz, že by niečo takéto robili.

Huawei však na MWC v Barcelone pripo-
menul, že pár dní po skončení veľtrhu otvorí 
v Bruseli Európske centrum kybernetickej 
bezpečnosti a bude spolupracovať s európsky-
mi vládami a tiež aj operátormi na zjednotení 
bezpečnostných štandardov. Čínsky výrobca 

VĎAKA 5G SI BUDETE MÔCŤ DO SMARTFÓNU 
ČI TABLETU STREAMOVAŤ ŠPIČKOVÉ HRY 
V OVEĽA LEPŠEJ KVALITE A S NIŽŠOU ODOZ-
VOU AKO DOTERAZ

STÁNOK 
SPOLOČNOSTI 
HUAWEI NA 
MWC BOL 
SKUTOČNE 
OBROVSKÝ

Barcelone sa však nič dramatické 
nestalo. Dalo by sa povedať, že to 
bol biznis ako zvyčajne. Huawei mal 

na výstavisku niekoľko stánkov a ten najväčší 
v hale 1 zaberal prakticky polovicu miestnosti. 
Bol skutočne obrovský a keď sme chceli nahrať 
jeho krátku prehliadku, vzniklo z toho 2-minú-
tové video. Huawei v tomto stánku prezentoval 
svoje najnovšie smartfóny a notebooky, ktoré 
sa nesmelo skrývali v rohu stánku. Hlavnú 
plochu zaberali prezentácie technológie 5G 
a rôznych zariadení, ktoré sú nevyhnutné na 
budovanie 5G sietí. Huawei prezentoval viacero 
antén a základňových staníc a tiež aj riešenia, 
ktoré umožňujú zabudovať 5G konektivitu do 
malých zariadení alebo pouličných lámp. Toto 
sú veci, ktoré sú atraktívne najmä pre operáto-
rov a bežnému človeku veľa nepovedia. 

Laickú verejnosť technické pozadie trápiť 
nemusí, tú zaujímajú benefity, aké jej technoló-
gia ponúkne. A v prípade 5G pôjde najmä o vyš-
šie prenosové rýchlosti, nižšiu odozvu a vyššiu 
kapacitu siete. Vďaka tomu by sa nemalo stať, 
že na festivale budete mať problém s kvali-
tou internetového pripojenia, pretože ďalších 
10-tisíc ľudí okolo vás danú sieť preťaží. 
Operátori to dnes riešia dočasným posilnením 
danej lokality pomocou mobilných BTS staníc, 
v dobe 5G sietí to už pravdepodobne nebudú 
musieť robiť. 5G tiež prinesie streamovanie 
hier vo vysokej kvalite a s minimálnou odozvou 

tiež oznámil, že uzavrel viac ako 30 kontraktov 
na budovanie 5G sietí na celom svete a v prie-
behu 4 mesiacov vybudoval viac ako 10-tisíc 
základňových staníc.

Tesne pred MWC sa k americko-čínskej si-
tuácii vyjadril aj prezident Donald Trump, ktorý 
prostredníctvom sociálnej siete Twitter vyhlásil, 
že chce, aby Amerika vyhrala technologický 
súboj férovým spôsobom a nie blokovaním 
pokročilých technológií konkurentov americ-
kých spoločností. Je zrejmé, že týmto tvrdením 
narážal najmä na Huawei. 

Faktom je, že keď sa pozrieme na históriu 
medzi Amerikou a Huawei, nájdeme niekoľko 
obvinení čínskeho výrobcu za pokus o krá-
dež intelektuálneho vlastníctva a doteraz 
nepotvrdené bezpečnostné riziká. Na druhej 
strane je tu potom aktivita americkej bez-
pečnostnej agentúry NSA, ktorá v roku 2007 
hackla hlavné servery Huawei a infiltrovala ich 
zadnými vrátkami. Tvrdia to noviny The Times 
a Der Spiegel, podľa ktorých to agentúra NSA 
spravila s cieľom, aby mohla prelomiť zabez-
pečenie Huawei infraštruktúry a odpočúvať 
komunikáciu. 

V
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2011

2012

História 
vývoja 
telefónov 
Samsung 
Galaxy S

Na predstavení tohto telefónu sme 
už boli v máji roku 2011 osobne 
a stalo sa tak na výstave MWC 
v Barcelone. Galaxy S II prišiel 
s väčším displejom – 4,3 palca 
a bol to už Super AMOLED Plus 
s vysokou ostrosťou farieb. Tento 
telefón bolo možné ovládať aj 
obyčajnou ceruzkou.

Operačný systém pre Galaxy S II 
bol v čase uvedenia v roku 2011 
Android 2.3 Gingerbread, neskôr 
prišiel update na Android 4.1.2 

Telefón Galaxy S III bol 
predstavený v Londýne na 
špeciálnej udalosti, ktorú 
Samsung po prvýkrát nazval 
Unpacked a toto pomenovanie 
používa dodnes. Táto generácia 
bola naozaj revolučná, zmenil 
sa dizajn a  prvýkrát sa objavilo 
HD rozlíšenie displeja. Ten mal 
uhlopriečku 4,8 palca a nad ním 
bola stavová dióda, ktorá farbou 
oznamovala napr. neprijatý 
hovor alebo SMS. Batéria mala 

Galaxy S II
s výborným displejom

Galaxy S III
veľká revolúcia

Jelly Bean. Jeho hrúbka klesla na 
rekordných 8,4 mm, batéria bola 
stále používateľsky vymeniteľná. 
Procesor už bol dvojjadrový 
1,2 GHz, a to Exynos priamo 
od Samsungu. Zadná kamera 
mala v tej dobe vysoké rozlíšenie 
8 Mpx a s telefónom sa dalo 
natáčať 1080p video. Pamäť pre 
používateľa vzrástla na 16 alebo
32 GB a podpora microSD až 
do 128 GB. Kapacita operačnej 
pamäte sa dostala na nevídanú 
hodnotu 1 GB. Pomocou redukcie 
MHL sa dal tento telefón pripojiť cez 
HDMI vstup na televízor a na ňom 
priamo premietať Full HD video. 

neuveriteľnú kapacitu 2100 mAh. 
Samsung v tomto telefóne 
predbehol samotný Google 
a Galaxy S III vybavil hlasovým 
asistentom S Voice. Ten sa síce 
príliš neuchytil, ale v angličtine 
sa dali ovládať základné funkcie 
telefónu. Prvýkrát sa tiež objavil 
derivát telefónu, a to s menším 
displejom a označením Galaxy 
S III Mini.

Galaxy S III bol veľmi úspešný 
model, v predobjednávkach 
sa predalo 9 miliónov kusov 
a celkovo do roku 2017 sa ho 
predalo viac ako 70 miliónov 
kusov.

2010
Telefón Galaxy S mal plastové 
telo a používateľsky vymeniteľnú 
batériu. Vo svojej dobe to bol 
najtenší smartfón na trhu 
s hrúbkou 9,9 mm a ako prvý 
telefón s operačným systémom 
Android dostal certifi káciu 
kodeku DivX HD. Predalo sa ho 
až 24 miliónov kusov, poháňal 

Galaxy S
originál je len jeden

ho pôvodne Android 2.1, neskôr 
s aktualizáciami to bol Android 2.2 
a 2.3 Gingerbread s nadstavbou 
TouchWiz. K tomu 1 GHz 
procesor Cortex A8. Pamäť pre 
používateľa bola 8 alebo 16 GB 
a podpora microSD do 64 GB. 
Vyberateľná batéria mala kapacitu 
1500 mAh. Korunou krásy bol 
4-palcový displej Super AMOLED 
s integrovanou dotykovou plochou. 
Napájací port bol microUSB, na 
palube mal aj Wi-Fi a Bluetooth. 0
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2014

2013

2015

2014

V roku 2010 uzrel svetlo sveta prvý 
z telefónov radu Galaxy S
a málokto vtedy veril, že 
pôjde o jednu z celosvetovo 
najúspešnejších sérií telefónov na 
tejto planéte. Ako sa vlastne vyvíjal 
rad S počas tohto obdobia? Na to 
sa pozrieme v tomto článku.

Piata generácia série S priniesla 
bezdrôtové nabíjanie zabudované 
priamo do telefónu. Tiež sa objavili 
aj bezdrôtové nabíjačky so štan-
dardom Qi. Galaxy S5 tiež priniesol 
odolnosť telefónu voči vode (IP67) 
a pritom mal stále odoberateľný 
zadný kryt. 

Revolučným prvkom bola 
čítačka odtlačkov prstov zabu-
dovaná v tlačidle Home. Na to si 
používatelia veľmi rýchlo zvykli. 

Galaxy S6 bol opäť revolučný 
model. Samsung sa rozhodol 
pre pevnú konštrukciu kov/sklo 
s používateľsky nevymeniteľnou 
batériou. Aj preto si mohol dovoliť 
pokračovať v trende odolnosti 
voči vode. Galaxy S6 Edge bol 
hlavnou hviezdou, a to preto, 
lebo priniesol na hrane zakrivený 
displej, a to na Super AMOLED 
displeji. Súčasne bol predstavený 
aj Galaxy S6 s rovným displejom, 

rade telefónov Galaxy S dodnes 
oceňujeme kvalitu displeja, 
výborný fotoaparát, ale aj také 

maličkosti, ako je zachovanie 3,5 mm 
jacku. Boli aj veci, ktoré nám vadili, ako 
je napr. vynechanie šachty pre microSD 
kartu v prípade Galaxy S6. Ale takýmto 
chybičkám sa nevyhne nikto. 

NA

Galaxy S5
s odolnosťou proti vode 
a bezdrôtovým nabíjaním

Galaxy S6
so zakriveným displejom

Po prvýkrát sa na zadnej strane 
objavil aj snímač srdečného tepu, 
ktorý využíval dotyk prsta a jeho 
podsvietenie červeným svetlom. 
Súbežne sa objavila aj aplikácia 
S-Health, ktorá v súčasnej verzii 
predstavuje komplexný nástroj 
na sledovanie zdravotného stavu 
používateľa. Úplnou novinkou bol 
ultra úsporný režim, keď telefón 
prešiel do stavu umožňujúceho 
komunikáciu používateľa, ale so 
zníženým komfortom. Novinkou 
bol port microUSB 3.0, ktorý bol 
kvôli vodotesnosti chránený kryt-
kou a toto bola jedna z hlavných 
pripomienok k tomuto telefónu. 

ale o ten nebol taký záujem ako 
o drahší Edge model. Zakrivenú 
hranu Samsung zatiaľ v tomto 
modeli ešte nevyužil softvérovo 
naplno.

Uhlopriečka tohto displeja bola 
5,1 palca s rozlíšením QHD (2560 
x 1440 bodov), kapacita pamäte 
32, 64 a 128 GB. S6 mala kapacitu 
batérie 2550 mAh a S6 Edge až 
2600 mAh. Tieto modely nemali 
podporu pre microSD kartu.

Súčasne prišiel aj model Samsung 
S6 Edge+ s väčšou uhlopriečkou 
displeja (5,7 palca), až 4 GB pamäťou 
a batériou 3000 mAh.

2013

Áno, rímske číslice Samsung 
zmenil na arabské a uhlopriečka 
displeja sa dostala na hodnotu 
5 palcov. Galaxy S4 už mal Full 
HD rozlíšenie, ktoré sa používa 
dodnes. Galaxy S4 bol telefón 
s plnou podporou siete 4G/LTE 
a medzi zabudovanými snímačmi 
nájdeme aj teplomer, vlhkomer či 
barometer. Na jeho predstavenie 
si Samsung vybral New York.

Galaxy S4 mal hrúbku 7,9 mm 

Galaxy S4
ako kráľ New Yorku

a vážil 130 gramov, stále mal 
však odnímateľnú zadnú stranu. 
Založený bol na 8-jadrovom 
procesore Exynos, mal 2 GB RAM, 
16 alebo 32 GB pamäte (8 GB však 
zabral systém) a microSD kartu 
s podporou do 256 GB. Batéria 
vzrástla na 2600 mAh a rozlíšenie 
zadnej kamery na 13 Mpx. So 
špeciálnym krytom sa Galaxy 
S4 dal nabíjať aj bezdrôtovo. 
Z hlasového ovládania Samsung 
v prípade Galaxy S4 prešiel skôr 
na podporu systémových gest. 
Telefón dokázal sledovať pozíciu 
hlavy a očí používateľa. 

5
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2016

2018

Galaxy S7 – končí naháňačka za 
megapixelmi vo fotoaparáte

Táto generácia predstavovala 
dizajnovo evolučnú zmenu voči 
Galaxy S6. Existoval model 
s rovným displejom Galaxy S7 
a so zakriveným displejom Galaxy 
S7 Edge. Práve model Galaxy 
S7 Edge sa predával viac. Pre 
zakrivené rohy už existovala 
lepšia softvérová podpora – napr. 
ste si mohli zobraziť pravítko, 
predvolené kontakty, kompas, 

Galaxy S7
končí naháňačka za 
megapixelmi vo fotoaparáte

signalizáciu hovoru od dôležitej 
osoby. Novinkou bol aj režim 
Always On, keď sa na displeji trvalo 
zobrazovali vybrané informácie, 
ako je dátum, čas, zmeškané 
hovory a pod. 

Galaxy S7 bol zameraný aj na 
efektívnejšie podanie mobilných 
hier vďaka podpore Vulkan API. 
Zadný fotoaparát s rozlíšením
12 Mpx po prvýkrát dostal podporu 
technológie Dual Pixel, ktorá 
zlepšila kvalitu snímok odfotených 
za horších svetelných podmienok. 
Telefóny mali tiež podporu na 
rýchle bezdrôtové nabíjanie. 
Samsung už vrátil aj podporu pre 
microSD kartu (až do 256 GB). 

2017

Od Galaxy S8 už Samsung 
preferoval zakrivený displej. S8 
mal 5,8 palca a S8+ prekonal 
hranicu 6 palcov. Samsung sa 
v tomto prípade sústredil na 
maximalizáciu plochy displeja 
a teda horná a spodná lišta 
z modelu Galaxy S7 zmizli. 
Ovládacie prvky sa pritom 
presunuli do spodnej lišty priamo 
v displeji a tento dostal názov 
Infinity (nekonečný). 

Okrem biometrického prvku na 
rozpoznávanie odtlačku prstov je 

Galaxy S8
zakrivenie hrán displeja je 
už štandard

tu po novom aj úplne nový skener 
očnej dúhovky umiestnený nad 
displejom. Čítačka odtlačkov prstov 
sa presunula na zadnú stranu, 
a to bolo menej pohodlné ako 
doterajší dotyk prsta na tlačidle 
Home. Galaxy S8 už má port 
USB-C. Srdcom tohto smartfónu 
je energeticky efektívna 10 nm 
čipová súprava Exynos 8895. 
Z bezdrôtového pripojenia sa tu 
objavilo Bluetooth 5.0 s rýchlejšími 
prenosmi a väčším dosahom.

Vôbec po prvýkrát sa pri 
Samsungu objavuje aj desktopový 
režim DeX, ktorý na externom 
monitore zobrazí prostredie 
podobné počítaču s operačným 
systémom Windows. 

U Galaxy S9 sú súčasťou balenia 
aj slúchadlá AKG Audio. Zvuk 
z reproduktorov Galaxy S je už 
konečne stereofónny. Na trhu 
sú dva modely – Galaxy S9 
s uhlopriečkou 5,8 palca a S9+ 
s uhlopriečkou až 6,2 palca.

Čítačka odtlačkov prstov je 
už vycentrovaná pod zadným 
fotoaparátom. Samsung tiež začal 
cestu duálneho fotoaparátu, a to 
u Galaxy S9+. Druhá kamera sa 
používa na dvojnásobné optické 

Galaxy S9
duálna kamera

priblíženie snímanej scény. Pri oboch 
modeloch je k dispozícii variabilná 
clona s dvoma možnosťami. 
Výborná je aj optická stabilizácia pri 
fotení a natáčaní videa. Novinkou je 
možnosť nahrávať superspomalené 
videá so snímkovacou frekvenciou 
až 960 fps. Selfi e kameru je možné 
využiť na vytvorenie AR Emoji 
(digitálna prezentácia odfotenej 
osoby).

Biometrické prvky na 
rozpoznanie používateľa používajú 
kombináciu skenu očnej dúhovky 
a podoby tváre. Pre režim DeX 
postačí už len kábel medzi USB-C 
a HDMI portom. 

7
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S10+ dá vybaviť dvoma SIM kartami, ale potom 
už nie microSD kartou. Na pravej strane je za-
pínacie tlačidlo a na ľavej nastavenie hlasitosti 
a Bixby tlačidlo, ktorému sa teraz dá pohodlne 
zmeniť význam. 

Efektné fotky jednoducho
Kamerová výbava je pre S10+ bohatá a Samsung 
nič nepodcenil. Z nášho hľadiska je výbornou 
vlastnosťou optická stabilizácia pri videu. Niečo 
takéto sme pri smartfóne ešte nevideli, sami pre-
mýšľame nad zámenou špeciálnej videokamery 
za tento telefón. Pritom stačí len pri tvorbe videa 
stlačiť tlačidlo s ikonou ruky. Tá sa stane žltou 
a zrazu vidíte pohyb vo videu aj so stabilizáciou. 

Ďalej sme radi za trojitý systém pri kamerách 
s tým, že je tu teleobjektív (zorné pole 45°),
12 Mpx, F2.4, potom štandardná širokouhlá 
kamera (77°), 12 Mpx s meniteľnou clonou 
F1.5 alebo F2.4 a konečne ultraširokouhlá ka-
mera (123°) s rozlíšením 16 Mpx a clonou F2.2. 
Práve ultraširokouhlá kamera je novinkou a je 
to riešenie ako dostať do jednej fotky naozaj 

T E S T

ONDREJ MACKONové 
rodinné 
striebro
Samsung 
Galaxy S10+

amsung si bol pomerne istý, že má 
čo ukázať a postupne tak presakovali 
pomerne presné informácie 

o tom, čo bude lepšie a vynovené. Tesne pred 
predstavením bolo známych tak 90 % informácií 
o novom telefóne a každý chcel vedieť, čo to 
vlastne Samsung ukáže a čo sa potvrdí. 

Históriu máme teda za sebou, pred 
nami je teraz nový kráľ (minimálne) 
z radu Galaxy S, teda rodina S10. 
Samsung sa pre jeho predstavenie 
pri desiatom výročí rozhodol vo 
veľkom štýle. 

Téma

TAKTO PREDSTAVIL 
SVETU GALAXY S10 

PREZIDENT SAMSUNG 
ELECTRONICS D.J. 

KON

ZADNÁ STRANA 
GALAXY S10+ 
S TROMA 
FOTOAPARÁTMI

S
displeja aj so zníženým vyžarovaním modrého 
svetla a rozlíšením Quad HD+. Rozdiel v zobra-
zení farieb voči Galaxy S9 vidíte na prvý pohľad. 
Obe hrany displeja sú zakrivené, v pravej hornej 
strane displeja je diera, kde sa nachádzajú dve 
kamery – v prípade S10+ jedna predná a jedna 
RGB na meranie vzdialenosti. Diera v tzv. 
Infi nity-O displeji znamená, že displej zaberá 
prakticky celú prednú stranu celého telefónu. 
Vyzerá to veľmi dobre napr. pri sledovaní videa 
alebo fotiek. Novinkou je nočný režim, ktorý sa 
môže aktivovať napr. od súmraku do úsvitu. 

Bixby tlačidlo sa dá meniť
Galaxy S10+ je pomerne ľahký telefón, hmot-
nosť je 175 gramov a dobre sa drží v ruke. 
V spodnej časti nájdete USB-C port a našťastie 
stále aj 3,5 mm jack port. Vo výbave sú dva 
reproduktory na stereo prehrávanie hudby, a to 
aj s podporou Dolby ATMOS. Dodané slúchadlá 
sú tiež od fi rmy AKG. 

V hornej časti telefónu je šachta na SIM 
kartu a microSD kartu. Pre duálne telefóny sa 

Pre každého niečo
Samsung v USA ukázal štyri nové modely 
z rodiny S10, z toho na Slovensku sa budú 
predávať tri. Model Samsung Galaxy S10 5G 
je určený len pre krajiny, kde sa v dohľadnom 
čase bude nasadzovať sieť 5G. U nás sa tak 
budú predávať modely S10+, S10 a S10e. Sú 
to modely, ktoré sa odlišujú veľkosťou displeja, 
kapacitou pamäte, kamerovou výbavou a odliš-
nosť je, prirodzene, aj v predajnej cene. 

Samsung Galaxy S10+
Najviac pozornosti prirodzene púta S10+, s uh-
lopriečkou displeja 6,4 palca a pomerom strán 
19 : 9. Je to úplne nový typ Dynamic AMOLED 

Galaxy S10+
Históriu máme teda za sebou, pred 
nami je teraz nový kráľ (minimálne) 
z radu Galaxy S, teda rodina S10. 
Samsung sa pre jeho predstavenie 
pri desiatom výročí rozhodol vo 

PREZIDENT SAMSUNG 
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všetko v zábere. S toto výbavou máte optický 
zoom 0,5x, ale aj priblíženie 2x, výborné sú aj 
fotky s rozmazaným pozadím, keď sa využíva 
štandardná a ultraširoká kamera a nemusíte 
na to tak prispôsobovať scénu ako to bolo u S9. 

Predná kamera je teda umiestnená v diere 
displeja a pri S10+ spolu s RGB kamerou. Selfi e 
kamera je zatiaľ najlepšia, aká sa do smartfónu 
dostala, má rozlíšenie 10 Mpx, zorné pole 80° 
a clonu F1.9. Pri selfi e fotení si môžete mierne 
zmeniť šírku záberu. Aj pri selfi e fotkách 
môžete použiť dynamické zaostrenie, vyzerá 
to dobre. Úplnou novinkou je režim Instagram 
pre prednú aj zadnú kameru. Teraz tak môžete 
odosielať svoje fotky na Instagram hneď po 
odfotení a fotky sú kvalitnejšie ako keby ste to 
robili štandardnou cestou. 

Ak sa pýtate na to, ako Galaxy S10 fotí, 
tak vedzte, že výborne. Samsung použil pri 
všetkých kamerách vrátane Selfi e technológiu 
Dual Pixel a je to vidieť. Hlavne so systémom 
zadných kamier je fotka plná detailov, je vo 
formáte HDR+ a má verné podanie farieb. 
Kamerová výbava si poradí aj s rýchlymi dejmi 
a je tu aj superspomalené video s 960 záberov/
sek. Doba záznamu spomaleného deja je teraz 
predĺžená na 0,8 sekundy v štandardnej kvalite, 
resp. 0,4 s vo vysokej kvalite. 

Samsung vylepšil optimalizáciu režimu foto-
grafovania, ktorá pomocou umelej inteligencie 
vyberá vhodnú scénu. Novinkou je aj poradca pri 
výbere kompozície fotky. Na obraze sa vám tak 
zobrazí bod, kam by ste mali nasmerovať stred 
záberu. Vtedy by mal vzniknúť ten najlepší záber. 

kategórie 20, teda 2,0 Gbps download a 150 
Mbps upload. Ak máte vhodný router, môžete 
využiť aj rýchlejšie pripojenie Wi-Fi 6. S10+ 
umožňuje aj rýchlejšie prepínanie medzi Wi-Fi 
a LTE pripojením. 

Batéria a nabíjanie
Vo vnútri je snímač zrých-
lenia, barometer, gyro 
a geomagnetický snímač, 
snímač tepu srdca, 
priblíženia a pod. NFC 
je prirodzene vo výbave, 
batéria má kapacitu 4100 
mAh. Teda hrubá sila na 
celodennú výdrž na batériu. 

Nabíjanie batérie je superrých-
le a rýchlo sa tento telefón nabíja aj 
bezdrôtovo. Po novom je možné Galaxy S10 
použiť aj ako zdroj energie pre bezdrôtové 
nabíjanie. S energiou z vášho Galaxy S10+ sa 
bezdrôtovo podelíte s niekým iným, kto má 
telefón s podporou Qi. Pripomeňme, že toto je 
taká pomôcka skôr v núdzi, plné nabitie takto 
pripojeného telefónu by trvalo príliš dlho. Oveľa 
praktickejšie je bezdrôtové nabíjanie nositeľ-
ných zariadení. Sem patria napr. inteligentné 
hodinky alebo slúchadlá Samsung Buds. Na ich 
nabíjanie tak stačí umiestniť tieto zariadenia 
na chrbát telefónu a ešte predtým potvrdiť 
voľbu Wireless PowerShare. To je výhodné, 
nemusíte nosiť so sebou žiadne adaptéry. 

Odomknutie telefónu: jedna báseň
To je teraz možné realizovať zadaním vzoru, 
PIN kódom, nasnímaním odtlačku prsta, rozpo-
znaním tváre alebo priblížením sa dôveryhod-
ným zariadením (napr. inteligentné hodinky). 
Hlavne odtlačok prsta, ktorý sa vyžaduje napr. 
pri prístupe k systému hesiel cez Samsung 
Pass, funguje skvele. Rovnako je to dobré na 
použitie pri aplikáciách tretej strany, napr. pri 
internetbankingu. Snímanie odtlačku prsta 
priloženého na displeji je ultrazvukové, prst 
treba pritlačiť trochu silnejšie, ale funguje aj na 
mokrý alebo špinavý prst. 

Výkon a používanie
Galaxy S10+ sa prispôsobuje tomu, čo robíte. 
A to poskytnutým výkonom, prácou s batériou, 
chladením a pod. Ak napr. poriadne zaťažíte 
S10+ modernými hrami, zabudovaný kva-
palinový systém pracuje naplno a naplno sa 
využíva aj procesor a grafi cká časť. Spotreba 
energie z batérie je v tomto režime tiež ob-
rovská. Galaxy S10+ je inak smartfón prispô-
sobený na prevádzku hier vytvorených v rámci 
platformy Unity. 

Rodina Galaxy S10 zaviedla aj tzv. Bixby 
rutiny, ktoré sledujú vaše zvyky pri používaní 
telefónu a prispôsobia ho. Napr. rutina V aute 
u nás zníži jas displeja a automaticky sa spustí 

prehrávanie hudby. Aktivuje sa automaticky, ak 
sa dostaneme do dosahu Bluetooth pripojené-
ho automobilu. Umelá inteligencia tiež umož-
ňuje, aby sa vami často používané aplikácie 

spúšťali rýchlejšie ako iné. 

Samsung Galaxy S10
Toto je o niečo menší tele-

fón, jeho uhlopriečka má 
6,1 palca a hmotnosť je 
157 gramov. Kapacita ba-
térie je 3400 mAh a pred-
ná kamera pre selfi e je len 

jedna. Chýba predná RGB 
kamera určená na meranie 

hĺbky. Vo výsledku teda môžete 
síce realizovať selfi e fotku s ro-

zostreným pozadím, ale nebude vyzerať 
tak, ako keď použijete Galaxy S10+. Výbava pre 
zadné kamery je rovnaká. Pamäťová verzia S10 
je 128 a 512 GB, teda neexistuje 1 TB verzia 
a ostatné vlastnosti sú rovnaké ako u S10+. 

Na Slovensku sa predávajú tieto farebné 
verzie pre telefóny Galaxy S10 a S10+: biela, 
zelená (náš favorit) a čierna.

Samsung Galaxy S10e
Ide o najlacnejší telefón z rodiny S10. S10e má 
vzadu len dve kamery. Je tu širokouhlá kamera 
(77°) 12 Mpx s premenlivou clonou F1.5 alebo 
F2.4 a ultraširoká (123°) 16 Mpx, F2.2. Chýba 
teda teleobjektív. Stále je možné realizovať 
fotky s rozostreným pozadím, k dispozícii je 
optický zoom 0,5 a 8x digitálny zoom. Predná 
kamera je rovnaká ako na S10+ a S10, RGB 
kamera z 10+ na meranie hĺbky tu chýba. 
Hmotnosť telefónu je 150 gramov, uhlopriečka 
displeja je 5,8 palca a je to displej s rozlíšením 
Full HD+. Aj tu Samsung použil typ Dynamic 
AMOLED, ale je plochý. Odtlačok prsta sa za-
dáva nie na displeji, ale snímač je integrovaný 
v zapínacom tlačidle. Pamäťová verzia je 128 
a 256 GB (plus microSD kata do 512 GB) s 6 
a 8 GB RAM. Kapacita batérie je 3100 mAh. Fa-
rebná verzia je u nás biela, zelená, čierna a žltá. 

V celkovom hodnotení konštatujeme, že ro-
dina Galaxy S10 sa podarila. Na začiatku marca 
2019 je to najlepší telefón na tejto planéte po 
stránke rozdelenia výkonu, výbavy a kvality 
fotografovania. 

TAKTO VÁM GALAXY S10+ PORADÍ, AKO 
UROBIŤ NAJLEPŠÍ ZÁBER

VŠETKY TRI TELEFÓNY Z RODINY GALAXY S10

Pamäťové verzie, procesor 
a operačný systém
Keď už budete mať taký dobrý fotoaparát, kam 
potom s toľkými fotkami a videami? Samsung 
na to myslel a špeciálna keramická verzia 
existuje už v 1 TB pamäťovej verzii. Ak si k tomu 
pripočítate podporu pre microSD kartu do hod-
noty 512 GB, máte na S10+ viac pamäte ako na 
štandardnom notebooku. Existujú aj verzie 128 
a 512 GB. Z hľadiska RAM je to 8 alebo 12 GB, 
teda na strih videa alebo náročné hry ideálne. 
Operačný systém je Android 9.0. 

Pre telefóny v Európe je procesorom 
64-bitový Samsung Exynos vyrábaný 8 nm 
procesom. Sieť LTE podporuje Galaxy S10+ do 
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Testovali sme

Smartfóny 
na hranie 
hier aj skvelé 
fotografi e 

ktuálne sme pre 
vás otestovali 4 + 1 
telefón. Štyri smartfóny 

a jeden odolný telefón s vlastným 
fi rmvérom. V čase androidových 
smartfónov je príjemné vidieť aj 
tie klasické. Nazývame ich síce 
hlúpe, no zase také hlúpe nie sú. 
Prinesú vám niekoľkodňovú výdrž 
v pohotovostnom režime. Tie 
špecializované aj super odolnosť. 
Tým, že sú z hliníka a tvrdého 
plastu, zvládnu viac pádov ako 
sklom prešpikovaný smartfón.

ASUS ROG Phone
ASUS ROG Phone je prvý skutočný herný 
smartfón, ktorý sme v TOUCHIT testovali. Týmto 
prívlastkom sa chválilo už niekoľko zariadení, 
napr. Honor Play, avšak tie doteraz nepriniesli 
reálnu pridanú hodnotu a často sa výraznejšie 
neodlišovali od bežných telefónov. 

ASUS na to ide inak. ROG Phone pôsobí 
unikátne už na prvý pohľad. Zadná strana je 
zo skla, má extravagantný vzor a snímač od-
tlačkov prstov s čudným tvarom. Budete si naň 
a na jeho umiestnenie chvíľu zvykať. Na zadnej 
strane je tiež logo Republic of Gamers, ktoré 
môže svietiť všemožnými farbami.

Bočná hrana obsahuje atypický dvojitý USB-
-C port, do ktorého môžete pripojiť externý 
ventilátor. Ten síce nebude chladiť vnútornosti 
smartfónu, ale vonkajšia plocha nebude teplá, 
takže zážitok z hrania bude lepší. Ventilátor 
takisto obsahuje 3,5 mm jack a USB-C port 
na nabíjanie, aby ste mohli telefón pohodlne 
držať na šírku v oboch rukách a zároveň mať 
pripojené potrebné káble.

Herné smartfóny sú zatiaľ okrajovým 
segmentom. Niečo, čím chce značka 
ukázať: „Pozrite sa aj túto oblasť sme 
pokryli.“ Prinesú výhodu fanúšikom 
herného sveta, no viac-menej 
v detailoch. Čím dokážu zaujať už 
teraz, je najmä netradičný dizajn.

A

- Vyššia cena
- Niektoré hry sú podľa Obchodu Play 
nekompatibilné, aj keď fungujú
- Slabšia softvérová podpora

+ Praktické herné vylepšenia
+ Snaha výrobcu odlíšiť sa
+ Zážitok z hrania
+ Kvalitný displej
+ Výborná reprodukcia zvuku

ASUS
ROG Phone

ASUS ROG Phone
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40

80

395

4 000 $

90 %

150

86 mld. €

Smartfóny
v číslach
a percentách

Priemerný počet aplikácií, 
ktoré použije väčšina majiteľov 
na svojom smartfóne

Toľko aplikácií máme väčšinou 
vo svojom smartfóne. 
Schválne, koľko ich tam máte 
vy? A na koľkých domácich 
obrazovkách?

Priemerný počet predaných 
iPhonov vo svete za jednu 
minútu

Cena prvého mobilného 
telefónu predávaného v USA 
v roku 1983

Zo všetkých predaných 
telefónov v Japonsku je 
odolných voči vode.

Priemerný počet fotiek 
za mesiac, ktoré spraví 
používateľ smartfónu

Suma, ktorú minuli 
zákazníci Applu v ich App 
Store za minulý rok

TIP
Unikátny 
smartfón
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„Pojem herný 
smartfón doteraz 
nič neznamenal, 
zväčša išlo o klasické 
telefóny. ROG Phone 
je však výnimka“

ASUS ZenFone Max Pro M2
ASUS ZenFone Max Pro M2 je nová verzia tele-
fónov radu ZenFone. Modely ZenFone Max boli 
vždy zamerané na výdrž batérie a z hľadiska 
hardvérovej výbavy išlo o zástupcov strednej 
triedy. Sem spadá aj model Max Pro M2, ide 
o lepšie vybavený telefón z dvojice noviniek. 
K dispozícii je aj štandardná verzia Max M2 bez 
prívlastku Pro.

ZenFone Max Pro M2 ponúka 6,26-palco-
vý displej s rozlíšením 1080 x 2280 pixelov 
a pomerom strán 19 : 9. Displej obsahuje výrez, 
ktorý v sebe skrýva predný fotoaparát a tiež aj 
predný blesk. Operačný systém však nevyužíva 
okolie výrezu naplno a v prípade systémových 
ikoniek zobrazuje tri bodky aj napriek tomu, že 

Predná strana telefónu sa nesnaží ohúriť bez-
rámikovým dizajnom. Čelo a brada sú pomerne 
veľké, obsahujú však dvojicu reproduktorov, 
ktoré na vás smerujú. Na kvalite reprodukcie 
zvuku je to poznať a chválime aj vysokú hlasi-
tosť. Obrazovka má 6 palcov, využíva AMOLED 
panel a ponúka 90 Hz obnovovaciu frekvenciu 
a 1 ms odozvu. Týmito parametrami sa odlišuje 
od bežných telefónov, pri hraní niektorých hier 
je to poznať. Displej tiež podporuje HDR, a to 
napríklad v aplikácii YouTube. V prípade Netfl ixu 
podpora pre HDR chýba, čo je škoda.

ROG Phone poháňa procesor Snapdragon 845, 
ktorý je pretaktovaný na frekvenciu až 2,96 GHz. 
Štandardne tento procesor ponúka frekvenciu 
2,8 GHz. Telefón tiež obsahuje 8 GB RAM, testovali 
sme verziu so 128 GB úložiskom. Kapacita batérie 
je 4000 mAh, k dispozícii je rýchle nabíjanie s vý-
konom až 30 W. Telefón sa zo 16 % na 97 % nabil 
v priebehu hodiny aj 20 minút. Prvých 50 % z nuly 
získal za polhodinu. Poteší tiež opletený kábel.

Ďalším rozdielom ROG Phonu sú funkcie CENTRUM HIER 
V SMARTFÓNE ROG 
PHONE

EXTERNÝ 
CHLADIČ PRE 
ROG PHONE 
JE SÚČASŤOU 
BALENIA

CENTRUM HIER 
V SMARTFÓNE ROG 
PHONE

2 9 9  E U Rc e n a

- Iba micro USB port
- Menej spoľahlivý snímač odtlačkov 
prstov

+ Výdrž batérie
+ Dobrá výbava
+ Fotoaparát

ASUS
ZenFone Max Pro M2

Centrum hier a Herný džin. Centrum hier 
obsahuje informácie o stave telefónu, ako 
aj možnosť prispôsobiť si herné profi ly pre 
jednotlivé hry. Pre každú hru si môžete nastaviť 
maximálnu frekvenciu procesora, obnovovaciu 
frekvenciu displeja a režim anti-aliasing pre 
hladší obraz. Je to praktické, ocenili sme to. 

Priamo počas hrania si tiež môžete zobraziť 
informácie o využití procesora, grafi ckého čipu 
a teplotách. Aktivovať môžete funkciu Air Triggers, 
sú to dotykové bočné tlačidlá. Ovládanie hry môže 
byť vďaka tomu pohodlnejšie a výborné je, že Air 
Triggers si nastavíte pre ľubovoľnú hru. Nie je po-
trebná žiadna implementácia zo strany vývojára.

Počas testovania sme si všimli zopár nedo-
statkov. Tým prvým je fakt, že niektoré hry sa 
tvária, že nie sú s týmto telefónom kompatibilné. 
Z Obchodu Play si ich preto priamo nenainšta-
lujete a pritom fungujú bez problémov – je však 
potrebné získať inštalačný súbor z iného zdroja.

Pre niekoho môže byť nedostatkom tiež fakt, 
že operačný systém Android je vo verzii 8.1 
a nie 9.0, čo je najnovšia verzia. Aktualizácia 
zabezpečenia je k 1. novembru 2018.

ROG Phone stojí 920 eur, čo je cena, za kto-
rú si kúpite prakticky hocakú vlajkovú loď so 
systémom Android. Telefón má aj kvalitný du-
álny fotoaparát s ultraširokouhlým senzorom, 
avšak v tomto smere zaostáva za najlepšími 
telefónmi na trhu. 
Zapožičal: ASUS

CHLADIČ PRE 

JE SÚČASŤOU 

je k dispozícii ešte priestor pre jednu alebo dve 
systémové ikony. Je to škoda.

Samotný displej je kvalitný s dobrými pozoro-
vacími uhlami a maximálnym jasom na úrovni 
460 cd/m2 v prípade manuálneho nastavenia 
jasu. To je výborný výsledok a zabezpečuje dobrú 
čitateľnosť aj na priamom dennom svetle.

ZenFone tiež ponúka nadštandardnú operač-
nú pamäť o veľkosti až 6 GB RAM a 64 GB úlo-
žisko. K dispozícii je tiež samostatný microSD 
slot s podporou pamäťových kariet do 512 GB. 
Taktiež môžete využiť dva nano SIM sloty.

Telefón poháňa procesor Snapdragon 660, 
reakcie zariadenia sú svižné. V tomto smere 
nemáme výhrady, poradí si aj s hrami. Výborná je 
tiež 5000 mAh batéria. Vďaka nej sa môže telefón 
pochváliť naozaj dlhou výdržou batérie. ZenFo-
ne vydržal na jedno nabitie fungovať v našich 
podmienkach takmer 2 dni s takmer 10 hodinami 
aktívneho používania displeja. Vysokú kapacitu 
využijete aj na výletoch či počas cestovania.

Je však škoda, že vo výbave je iba starší 
micro USB port s podporou 10 W nabíjania. 
Kompletné nabitie trvá cca 2,5 hodiny. Rých-
lejšie nabíjanie by sme ocenili v momentoch, 
keď máte k dispozícii iba necelú polhodinu 
a potrebujete získať čo najviac kapacity ba-
térie. ZenFone Max Pro M2 získa za polhodinu 
nabíjania približne 20 % kapacity batérie.

Ďalšia drobná pripomienka smeruje k slabšej 
podpore rýchlejších štandardov pre Wi-Fi 
pripojenie, ale to väčšinu bežných používateľov 
asi nebude až tak trápiť.
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Hammer Patriot
Zástupca klasických telefónov s tlačidlami 
osviežuje tento test modelom, ktorý je zároveň 
super odolný. Je to telefón pre tých, ktorí potre-
bujú komunikačný prostriedok s dlhou výdržou. 
Ideálne na chaty, stavbu, turistiku alebo na 
športovanie. Oceníte jednoduchosť a rýchlosť. 
Presne tak, tento telefón patrí ešte do segmentu 
klasiky, ktorá okamžite reaguje na stlačený klá-
ves. Žiadna preexponovaná nadstavba systému, 
ale rýchle rozhranie, a to zároveň v slovenčine. 
Tomu ale odpovedá aj nižší počet celkových 
možností. Nuž nie je to smartfón.

Odolné telo je gumové a má hliníkové pláty 
po bokoch. Už samotný tvar je zaujímavý 
a dobre sa drží v ruke. Všetky konektory sú za-
kryté, aby sa do telefónu nedostala voda alebo 
iné nečistoty. Ide vlastne o audio a microUSB 
konektor na spodnej hrane. Horná hrana 
má LED svetlo, čo považujeme za praktický 
prínos v tomto segmente telefónov. Výrobca 
použil samostatnú LED diódu aj pre fotoapa-
rát na zadnej strane. Má 2 Mpx a je to základ. 
Povieme to skôr diplomaticky – spravíte s ním 
nejakú fotku. Na odfotenie úradných hodín, 
informačných tabúľ alebo smerových značiek 
v lese to postačí. Je to ale základ. No a do 
telefónu potrebujete dať pred prvým fotením 
pamäťovú kartu do kapacity 32 GB. Interná 
pamäť telefónu je 200 kB a nevojde sa do nej 
ani jedna fotka, tobôž videosúbor.

Ocenili sme ale skutočnú podporu Dual SIM. 
Potrebujete však ešte klasické „veľké“ SIM kar-
ty, teda veľkosť spred viac ako piatich rokoch. 
Žiadny problém, takto sa stále dodávajú, len ich 
nesmiete vylomiť do menšieho formátu. Slot 
na pamäťovú kartu je samostatný, takže odpa-
dá rozhodovanie či použiť dve SIM karty.

Farebný displej má uhlopriečku 2,4" a roz-
líšenie 240 x 320 px. Jediným spôsobom ako 
pripojiť k telefónu nejaké zariadenie je Blueto-
oth alebo kábel. Je to telefón, ktorý vydrží na 
jedno nabitie viac ako týždeň. Vďaka certifi kácii 
IP68 prežije 30 minút v 1,5 m vode. Je jasné, že 
jeho určenie je iné, ako pri bežných telefónoch 
alebo smartfónoch. 
Zapožičal: myPhone

Huawei P smart 2019
Model P smart 2019 pokračuje v šľapajach 
svojho predchodcu a okrem medzigenerač-
ného vylepšenia komponentov prináša najmä 
modernejší dizajn. Táto zmena je viditeľná 
hneď na prvý pohľad, P smart 2019 je výrazne 
krajší telefón.

Prednú stranu pokrýva 6,21-palcový displej 
s rozlíšením 2340 x 1080 pixelov. Rámik pod 
displejom je v porovnaní s vlajkovými loďami 
o niečo hrubší, zodpovedá aktuálnemu štandar-
du v strednej triede. Prekvapil nás umiestnením 
notifi kačnej LED diódy. Horný riadok obsahuje 
miniatúrny výrez v tvare slzičky. Ten nezaberá 
príliš vela miesta a nebude vás iritovať a ani 
obmedzovať priestor na zobrazenie notifi kácií.

Moderne a štýlovo pôsobí aj zadná strana. Je 
vyrobená z lesklého plastu, ktorý je v prípade 
modrej verzie dvojfarebný. Chrbát zariadenia 
tak na pohľad pripomína vlajkové lode radu 
P20. Vyzerá to pekne a elegantne. Zadná 
strana je však náchylná na odtlačky prstov a po 
pár dňoch používania sme si všimli aj niekoľko 
malých škrabancov – telefón sme pritom nosili 
samostatne a iba vo vrecku nohavíc.

Na zadnej strane sa nachádza rýchly a spo-
ľahlivý snímač odtlačkov prstov. Predná kame-

- Zadná strana sa ľahko zapacká
- Občasné spomalené reakcie
- Reprodukcia zvuku
- Nočné fotky

+ Štýlový dizajn
+ Android 9
+ NFC aj 3,5 mm jack
+ Denné fotky a video

Huawei
P smart 2019

- Fotoaparát len ako doplnok
- Nepodporuje dátové prenosy

+ Odolné telo
+ Výdrž batérie
+ LED svetlo
+ Rýchly systém
+ FM rádio

Hammer
Patriot

ZenFone Max Pro M2 prekvapí čistým Andro-
idom. Neobsahuje žiadnu nadstavbu, obsahuje 
iba pár predinštalovaných aplikácií od ASUS-u. 
Reakcie systému sú rýchle, k dispozícii je vo 
verzii 8.1.

Duálny fotoaparát kombinuje 12 Mpx hlavný 
senzor a 5 Mpx senzor na meranie hĺbky. 
Využijete ho pri fotení portrétov, funguje 
pomerne dobre. Denné fotografi e sú pekné, 
s množstvom detailov. V noci sa novinka od 
ASUS-u trochu trápi, ale fotí lepšie ako o niečo 
lacnejší Huawei P smart 2019. Telefón umož-
ňuje záznam 4K videa.
Zapožičal: ASUS
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ra umožňuje odomykanie tvárou, ktoré funguje 
zväčša spoľahlivo. V niektorých svetelných 
podmienkach, napr. v silnejšom protisvetle, 
mala táto funkcia občasné problémy.

Displej telefónu ponúka dobré pozorovacie 
uhly, rovnomerné podsvietenie a dostatočný 
maximálny jas na úrovni 356 cd/m2 v prípade 
manuálneho nastavenia. Reprodukciu zvuku 
zabezpečuje spodný reproduktor, ktorý ponúka 
vysokú maximálnu hlasitosť, avšak skreslený 
výstup, a to aj pri nižších hlasitostiach. Nega-
tívne to ovplyvňuje kvalitu, odporúčame radšej 
využiť slúchadlá. K dispozícii je 3,5 mm jack, 
súčasťou balenia sú aj slúchadlá.

Huawei P smart 2019 má vo výbave procesor 
Kirin 710, 3 GB RAM a 64 GB úložisko. K dispozícii 
je hybridný dual SIM slot pre jednu nano SIM kar-
tu a druhú nano SIM kartu alebo microSD kartu. 
Podporované sú karty s kapacitou do 512 GB.

Reakcie systému sú svižné. Občasne sme 
zaznamenali krátkodobé spomalenie alebo 
dlhší čas vykonávania určitej operácie, či už ide 
o otvorenie aplikácie alebo prepínanie medzi 
nimi. Operačný systém Android je vo verzii 9 
s nadstavbou EMUI 9.0.1.

Huawei P smart 2019 obsahuje micro USB 
port a 10 W nabíjačku. Nechýba ani NFC, platby 
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VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.ESET.SK

OCHRÁŇTE SMARTFÓNY CELEJ RODINE 
VĎAKA VÝHODNÉMU BALÍKU ESET FAMILY SECURITY PACK

Nokia 8.1
Ide o známy smartfón s novými vylepšeniami. 
Ako najlepšie ukázať používateľom, že si kupujú 
novú generáciu a vylepšený smartfón oproti 
predchodcovi? Používať označovanie podľa ver-
zií, ktoré používajú napríklad programátori. Je tu 
Nokia 8.1 a spracovanie je skutočne prvotriedne.

Výrobca stavil na pevné telo z hliníka série 
6000, ktoré má po oboch stranách ochranné 
sklo s miernym zaoblením. Displej zostal rovný 
a v pomere 18,7 : 9. Je to rozmerný kúsok, ktorý 
je ale kratší práve kvôli pomeru displeja. Rozdiel 
oproti 19 : 9 je v niekoľkých milimetroch na dĺžku. 
Výrobca však okrem odolnej kovovej konštrukcie 
stavil na fotoaparát Zeiss. Tým, že sú hrany sčasti 
ostrejšie, akosi viac pocítite odolnosť novej Nokie. 
Po tejto stránke je to podarený telefón. Fotoapa-
rát je na zadnej strane uprostred a má vystúpe-
né oválne lemovanie. Opäť prvok, ktorý mnohí 
nehodnotia dobre, my v ňom ale vidíme praktickú 
funkciu. Telefón sa na stole nešmýka. Snímač 
odtlačkov je na zadnej strane.

Zaujímavosťou je ale displej s veľkým výre-
zom po vzore iPhone XR. Totiž systém používa 
klasický displej s oválnymi rohmi. Vo výrezovej 
časti, ktorá má čierne pozadie, sú zobraze-
né ikony notifi kácií. Nepodarilo sa nám nájsť 
v systéme možnosť aktivovať výrez tak ako 
pri iných smartfónoch. Teda vždy bude čierny 
a farba v časti výrezu nebude prispôsobená 
práve zapnutej aplikácii alebo systémovej 
tapete. Je to skôr kozmetická zvláštnosť než 
nejaký priamy nedostatok. Pri používaní
smartfónu nám to neprekážalo, prekvapení 
sme boli len z absencie nastavenia výrezu.

- Systém by potreboval aspoň jemnú 
nadstavbu

+ Dôraz na pevnosť telefónu
+ Čistý Android
+ Vynikajúci fotoaparát
+ Ambientná obrazovka pri 
notifi káciách

Nokia
8.1

4 4 9  E U Rc e n a

cez Google Pay fungujú bez problémov. Batéria 
má kapacitu 3400 mAh. Telefón sme nabíjali 
každých 24 hodín, k dispozícii bola dostatočná 
rezerva na úrovni cca 30 % batérie.

Predný aj zadný fotoaparát využívajú umelú 
inteligenciu na rozpoznanie až 500 scén. 
Výraznejšie rozdiely medzi zapnutým a vypnu-
tým režimom umelej inteligencie sme si však 
nevšimli. Zadný fotoaparát kombinuje 13 Mpx 
hlavný senzor a 2 Mpx senzor na meranie hĺbky 
scény. Denné fotografi e sú pekné s množ-
stvom detailov. Nočné fotografi e neohúria, sú 
prinajlepšom priemerné, a to aj v rámci cenovej 
kategórie do 250 eur.

Telefón umožňuje záznam videa s rozlíšením 
až do 1080p pri 60 fps. S kvalitou videa v dob-
rých svetelných podmienkach sme boli spokojní.
Zapožičal: Huawei

ZADNÁ STRANA 
HUAWEI P 
SMART 2019 
VYZERÁ NAOZAJ 
SKVELO

ZADNÁ STRANA 
HUAWEI P 
SMART 2019 
VYZERÁ NAOZAJ 
SKVELO

„350 eur je suma, za 
ktorú kúpite výborný 
smartfón. Len 
málokto skutočne 
potrebuje telefóny 
za 1000 eur“

TIP
Kvalitný 

fotoaparát
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298,269

127,278 129,804

170,467

ASUS
ROG Phone

ASUS
ZenFone

Max Pro M2

Nokia
8.1

Huawei
P smart 2019

Výkon v teste AnTuTu

VÝSLEDKY TESTU ANTUTU, KTORÉ SÚ VO SVETE UZNÁVANÝM UKAZOVATEĽOM 
HRUBÉHO VÝKONU TELEFÓNU

TEST



Model telefónu ASUS
ROG Phone

ASUS
ZenFone

Max Pro M2

Hammer
Patriot

Huawei
P smart 2019

Nokia
8.1

Operačný systém Android 8.1, aktualizácie 1. 
11. 2018

Android 8.1, aktualizácie 1. 
10. 2018 vlastný fi rmvér Android 9.0, aktualizácie 1. 

11. 2018
Android 9,

aktualizácie 1. 1. 2019

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

Pamäť RAM / ROM / iná [GB] 8/128 6/64 0,032 / 0,064 3/64 4 / 64

Procesor Snapdragon 845, 8-jadrový, 
až 2,96 GHz

Snapdragon 660, 8-jadrový, 
2,2 GHz

MediaTek MTK6260A, 
1-jadrový

Kirin 710, 8-jadrový,
2,2 GHz

Snapdragon 710, 8-jadrový, 
2,2 GHz

Displej, počet farieb AMOLED, 16 miliónov IPS, 16 miliónov LCD IPS, 16 miliónov IPS LCD, 16 miliónov, 
HDR10

Displej - veľkosť [palcov] / 
rozlíšenie [bodov] 6/1080 × 2160, 90 Hz, 18:9 6,26/1080×2280, 19:9 2,4 / 240 × 320, 16:9 6,21/1080×2340, 19,5:9 6,18 / 1080 × 2280, 18,7:9

Slot na pamäťovú kartu nie microSDXC do 512 GB microSD do 32 GB microSDXC do 512 GB microSDXC do 400 GB

Bluetooth, Wi-Fi, USB, GPS, NFC 5.0 ABGNacad, áno, áno, 
áno 5.0 BGN, áno, áno, áno 3.0, nie, áno, nie, nie 4.2 BGNac, áno, áno, áno 5.0, BGNac, áno, áno, áno

Hlavný fotoaparát / video 12 + 8 Mpx, 4K, 60 fps 12 + 5 Mpx, 4K,
30 fps 2 Mpx / áno 13 + 2 Mpx, Full HD, 60 fps 12 + 13 Mpx, 4K,

30 fps

Predný fotoaparát / video 8 Mpx, f/2.0, Full HD,
30 fps

13 Mpx, f/2.0, Full HD, 
30 fps nemá 8 Mpx, f/2.0, Full HD, 

30 fps
20 Mpx, Full HD,

30 fps

Vymeniteľná batéria 
a vlastnosti nie, 4000 mAh nie, 5000 mAh áno, 1800 mAh nie, 3400 mAh nie, 3500 mAh

Rozmery [mm] / hmotnosť 
[gramov] 159 × 76 × 8,3 / 200 158 × 76 × 8,5 / 175 130 × 66 × 19 / 152 155 × 73 × 8 / 160 155 × 76 × 8 / 180

Konektor USB-C, 30 W micro USB, 10 W microUSB, 5 W micro USB, 10 W USB-C, 18 W

Zapožičal ASUS ASUS Hammer Huawei Nokia

Cena [EUR s DPH] 919 299 49 249 449

Benchmarky

AnTuTu Benchmark - Total score 298269 127278 N/A 129804 170467

PCMark for Android - 
Performance 9600 6117 N/A 5846 7056

3DMark Sling Shot Extreme 
- Total 4622 1229 N/A 909 1830

Graphic 5159 1071 N/A 779 1698

Physics 3388 2550 N/A 2174 2510

VRMark Amber Room - Total 4940 891 N/A 1002 1681

A1 SD Bench - RAM [MB/s] 9880 6301 N/A 6595 11436

Úložisko čítanie / zápis [MB/s] 686/217 219/133 N/A 147/178 280 / 236

Hodnotenie

Dizajn a konštrukcia

Hardvérová výbava

Rýchlosť

Výdrž

P a r a m e t r e  t e l e f ó n o v  a   v ý s l e d k y  b e n c h m a r k o v  t e s t o v a n ý c h  s m a r t f ó n o v

Nokia prichádza aj tentoraz s čistým Androi-
dom a minimálnymi zásahmi do systému. To je 
tu trochu škoda, napríklad nemôžete prehodiť 
ani domovské obrazovky. Ak chcete posunúť 
ikony na inú obrazovku, treba to robiť ručne, 
nedajú sa presunúť s celou obrazovkou. Často-
krát to robiť nebudete, ale je to nepríjemnosť. 
Displej sa dá „zobudiť“ poklopaním prsta alebo 
zodvihnutím zo stola. Takisto sa môže zapínať 
príchodom notifi kácií. Telefón je zaradený do 
programu Android One. To znamená garanciu 
dvoch veľkých aktualizácií a pravidelné mesač-
né aktualizácie bezpečnostných funkcií po dobu 
troch rokov od uvedenia smartfónu na trh.

Fotoaparát
Fotoaparát s optickou stabilizáciou je po 
HDR10 displeji ďalšia najvýraznejšia vlastnosť 
novej Nokie. Je dvojitý a používa rozlíšenie
12 + 13 Mpx. Fotí vynikajúco aj keď pri makro 
fotografi ách má problém so zaostrením. Nám 
sa osvedčila najbližšia vzdialenosť 5 cm. Potom 
už fotoaparát neudrží zaostrenie a preostrí 
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1000

0

ASUS
ROG Phone

ASUS
ZenFone

Max Pro M2

Nokia
8.1

Huawei
P smart 2019

VRMark AMBER ROOM - TOTAL

VÝKON SMARTFÓNOV PRE VIRTUÁLNU REALITU.
AKO VIDNO, TENTO SEGMENT IM DÁVA RIADNE ZABRAŤ
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VÝREZ V DISPLEJI NA 
NOKII, AVŠAK NÁM SA HO 
NEPODARILO MAŤ V INEJ 
PODKLADOVEJ FARBE AKO 
ČIERNEJ

   Verdikt
ASUS ROG Phone
je unikátny a prvý skutočne herný smartfón, ktorý 
si zaslúži tento prívlastok. Telefón ocení skupina 
náročnejších hráčov, ktorá reálne využije herné 
funkcie naplno. Avšak bežný používateľ si pravde-
podobne zvolí „obyčajný“ konkurenčný smartfón 
s kvalitnejším fotoaparátom. 

do rozmazaného obrázka. Naopak, digitálne 
priblíženie je jednou z najlepších vlastností. Fo-
tografi e sú veľmi dobré. Pri priamom porovnaní 
s moto g7 plus sú o jednu až dve úrovne lepšie. 
To ale pripisujeme ostrému detailu, vďaka 
navýšeniu rozlíšenia druhého fotoaparátu.

Nechýbajú klasické funkcie ako Dual Sight 
pri fotkách alebo videách. Takže na fotkách 
bude vidno vás zo selfi e kamery aj obraz 
z hlavnej na zadnej strane. OZO Audio zazna-
mená zvuk priestorovo. Páčil sa nám režim 
Živé rozostrenie, ktorý funguje podstatne 
lepšie ako na iných smartfónoch. Rozostrenie 
inak funguje vynikajúco aj na automatike. 
Stačí ťuknúť na displej a vybrať časť, ktorá 
má zostať ostrá. Nočné a večerné fotky sú 
výborné, najmä s minimálnym šumom oblohy 
pri zapadajúcom slnku. Fotenie ulíc s osvet-
lením je takisto výborné, no tu už sa šumu 
nevyhnete. Cesty majú totiž sépiový nádych. 
Pri veľkom zväčšení fotky už uvidíte zlievanie 
tejto hnedastej farby. Ocenili sme ale, ako si 
telefón poradil s celkovou kvalitou a ostrými 
oblasťami v presvetlených častiach, napríklad 
lampami alebo reklamnými pútačmi.
Zapožičal: Nokia

ASUS ZenFone Max Pro M2
je telefón vytrvalec. Atraktívny bude najmä pre 
používateľov, ktorí hľadajú čo najväčšiu kapacitu 
batérie. Smartfón poteší aj displejom, proce-
sorom a operačnou pamäťou. Veľmi slušný je 
aj fotoaparát, škoda však staršieho micro USB 
portu. Novinka čelí v segmente do 300 eur 
silnej konkurencii, s dôrazom na batériu však 
predstavuje jedno z najlepších zariadení. Pokiaľ 
si vystačíte so štandardnou kapacitou baté-
rie, Mi A2 je lacnejší telefón a s o niečo lepším 
fotoaparátom. 

Huawei P smart 2019
je šikovný telefón s rozumnou výbavou a ce-
nou. Oceňujeme medzigeneračné viditeľné 
vylepšenie dizajnu, P smart 2019 vyzerá skvelo, 
a to najmä v modrej verzii. Telefón však čelí 
v kategórii do 250 eur veľmi silnej konkurencii.

Nokia 8.1
vynikajúco fotí. Jej spracovanie je skutočne 
kvalitné a pevné. Na tom si Nokia po jej návrate 
na trh dala vždy záležať. Má špičkový fotoa-
parát, priestorové nahrávanie zvuku vo videu 
a zaujímavú funkciu Dual Sight. Nemá ale také 
rýchle nabíjanie ako motorola moto g7 plus, 
ktorý sme testovali na inom mieste v tomto vy-
daní magazínu. Nokia ale fotí o poznanie lepšie. 
Bodaj by nie, veď stojí o 150 eur viac.

Hammer Patriot 
je telefón na chatu alebo pre ľudí, ktorí veľa 
telefonujú a pohybujú sa v nehostinných 
oblastiach. Tento telefón vydrží takmer všetko 
a zároveň je to šikovný pomocník bez nutnosti 
používať Android. Skrátka klasika, ktorá si 
mnohých aktívnych ľudí získa.
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Smartfón, ktorý má všetko podstatné. 
Odvážne tvrdenie, ktoré sa výrobcovi 
podarilo naplniť do bodky. Siedma 
generácia série g nie je na trhu žiadnym 
nováčikom. Pokračuje v nastolených 
trendoch a na minuloročný model 
sa podobá, no prináša osvieženie 
a inovované parametre.

strany sú zo skla Gorilla Glass 3. Na 
zadnej strane sú dva fotoaparáty 
v konfi gurácii 16 + 5 Mpx v kruho-

vom lemovaní. Sú vystúpené, čo asi nikoho 
neprekvapí. Vďaka tomu sa ale telefón šmýka 
podstatne menej, ak ho máte na stole. V dlani 
drží veľmi dobre. To aj vďaka zaobleným hra-
nám na zadnej strane.

Ocenili sme, že výrobca nerobil žiadne pokusy 
a ponechal klasický rovný displej. Ochranné sklo 
nad displejom je zaoblené, hoci len veľmi mini-
málne. Po dizajnovej stránke je telefón vynikajú-
ci. Displej má výrez, no je niečo medzi klasickým 
a kvapôčkovým. Nám sa páčil a nepredstavuje 
žiadny limit pre komfort používania systému. 
V tomto výreze je umiestnený 12 Mpx fotoaparát 
podporujúci rýchle odomykanie tvárou.

Moto g7 plus má rýchle nabíjanie Turbo-
Power (v tomto prípade Quick Charge 4) a 27 W 
nabíjačku priamo v balení. Reproduktory sú 
dva, jeden vedľa konektora na spodnej hrane 
a druhý na hornej hrane nad displejom. Moto-
rola nezabudla ani na podporu Dolby Atmos. 
Konštrukcia nemá certifi kovanú odolnosť voči 
vode, výrobca pridal aspoň nano vrstvu P2i, 
ktorá odpudzuje vodu. Pred pádom do vody 

OBE

motorola
moto g7 plus
Všetko, čo potrebujete 
mať v smartfóne

MICHAL REITER

M A C R O

Novinka má v sebe naozaj všetko, 
čo od smartfónu v základe očakáva-
te. Všetky najpodstatnejšie funkcie, 
napríklad vrátane NFC. Je to ale 
dobre nabitý zástupca strednej trie-
dy. Výkon je dostačujúci na bežné 
používanie, mierne spomalenie sme 
badali len pri zapnutí fotoaparátu. 
Inak vás smartfón nebude prakticky 
nijako limitovať.

Fotoaparát fotí veľmi dobre. 
A pozor, nielen cez deň. Ale aj pri 
nočných fotografi ách a fotkách pri 
umelom osvetlení. V tomto smere 
sme zažili jedno z najväčších 

M A C R O

TIP
Funkciami 

nabitý 
smartfón

Quick Charge 4

Podpora platenia mobilom (NFC)

Stereo reproduktory

Skutočný Dual SIM

Vynikajúce nočné fotky

Najlepšie
vlastnosti a funkcie

1

2

3

4

5

PRIESTOR PRE DVE NANO SIM KARTY 
A MICRO SDXC KARTU JE NA HORNEJ 
HRANE SMARTFÓNU

to smartfón neochráni, 
pred snehom a dažďom 
to výrazne pomôže.

Dobrá správa pre po-
užívateľov viacerých SIM 
kariet. Šachta obsahuje 
dva sloty pre Nano verzie 
a ešte aj samostatný 
slot na pamäťovú kartu. 
Skutočný Dual SIM ako 
sa patrí.

Režimy 
fotografovania:
Portrét – Vhodné na fotenie objektov 
v popredí tak, aby pozadie bolo mierne 
rozmazané. Rozmazať sa dá ale aj objekt 
v popredí a zaostriť na pozadie.

Výrez – Fotomontáž priamo v smartfóne. 
Vymeňte pozadie instantne a razom preme-
níte krajinu, kde ste svojich kamarátov fotili.

PRIESTOR PRE DVE NANO SIM KARTY 
A MICRO SDXC KARTU JE NA HORNEJ 
HRANE SMARTFÓNU

prekvapení. Svetelnosť objektívu vás prekvapí. 
Kvalita fotiek je jednou z najväčších predností 
tohto smartfónu. Vďaka dvom objektívom je 
na výber portrétový režim pri asistencii 5 Mpx 
čipu. Šošovka tohto čipu slúži na zmeranie 
hĺbky scény. 

C E N A 2 9 9  E U R
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Macro
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MACRO

Nadstavba Moto
Známa nadstavba pre inak čistý Android 
je jednou z najpraktickejších v tejto 
oblasti. V prípade tohto smartfónu sa 
skladá z troch súčastí – Obrazovka, 
Akcie a Hlas.

Hlas nemá podporu v slovenčine, mô-
žete ale systém prepnúť do niektorého 
z podporovaných jazykov a používať 
túto časť nadstavby na jeho hlasové 
ovládanie.

Moto Obrazovka zase ukazuje noti-
fi kácie priamo na zamknutom displeji, 
rozsvieti displej po priblížení sa k telefó-
nu a má množstvo ďalších využití. Dá sa 
vypnúť, ak by to niekomu prekážalo.

Moto Akcie umožnia zapínať
fotoaparát, svetlo alebo reagovať na ho-
vory či napríklad budíky špecifi kovanými 
pohybmi smartfónu. To, na aké pohyby 
má systém reagovať, si nastavíte. Čistý 
Android je zároveň prísľubom pravidel-
ných aktualizácií. Z našich skúseností 
môžeme potvrdiť, že v tomto motorola 
dbá o svojich zákazníkov. 
Zapožičal: motorola

NADSTAVBA MOTO PRINIESLA
DO SVETA SMARTFÓNOV 
PRAKTICKÉ FUNKCIE

motorola moto g7 plus
Macro
• Snímač odtlačkov s podporou 

gesta na zobrazenie stavovej 
lišty systému

• 

• Fotoaparát 16 + 5 Mpx vhodný 
na kreatívne fotenie

• 

• Selfie fotoaparát s rozlíšením 
12 Mpx. Nad ním je jeden 
z dvojice reproduktorov

• 

• Spodná hrana má druhý 
reproduktor, port USB-C a 3,5 
mm audiokonektor

• 

• Full HD+ displej so zaoblenými 
rohmi

• 

• Zadná strana so zaobleným 
sklom Gorilla Glass 3

1

2

3

4

5

6

Zvýraznená farba – stačí ťuknúť 
na displej a tým vybrať konkrétnu 
farbu, ktorá zostane na výslednej 
fotografi i. Všetky ostatné farby 
budú prevedené do režimu sivej.

Kinematograf – je vhodný na 
pohyblivé fotky. Vybranú časť na 
fotke rozpohybujete a uložíte si 
obrázok ako animovaný GIF.

Digitálny zoom – Špecialitou je zvýšená kvalita fotiek pri viac 
ako dvojnásobnom priblížení. Je tu optická stabilizácia, ktorá 
pomáha nielen pri zoome, ale aj pri nočných fotografi ách. 
Vďaka špeciálnemu algoritmu dosiahnete porovnateľnú kvalitu 
ako pri optickom priblížení. Toto sme ocenili, konečne sa dá 
spraviť de facto orezanie fotky priamo v mobile. Keďže ide 
vlastne o digitálne priblíženie a pri použití s moto g7 plus dáva 
zmysel. Fotka je ostrá a zreteľná. O poznanie viac ako pri iných 
smartfónoch v tejto triede pracujúcich takisto s klasickým 
digitálnym zoomom.

MOTO G7 PLUS 
ZVNÚTRA

VYSTÚPENÝ 
FOTOAPARÁT 
ZABRAŇUJE 

ŠMÝKANIU 
TELEFÓNU

MacroMacro

MOTO G7 PLUS 
ZVNÚTRA

FOTOAPARÁT 
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  TOUCHIT       

BEST
Čo z výstavy MWC 
zaujalo našich 
redaktorov najviac? Tu 
je ich osobný výber.

3

Huawei Mate X
Po smiešne nevkusných prototy-
poch, vydávajúcich sa za koncové 
produkty, je éra skladateľných 
displejov skutočne tu. Huawei, dnes 
už svetová smartfónová dvojka, 
ani nemohol ukázať lepšie, že to s 
ťahom na prvú pozíciu myslí vážne. 
Proti Galaxy Fold totiž nasadil 
svoj Mate X a Huawei má vizuálne 
výrazne atraktívnejší dizajn a je aj 
popredu s technickým riešením. 
Po preklopení zo skvelo vyzerajúcej 
štvorcovej verzie sa totiž zmení 
na model s moderným celotelo-
vým, plne použiteľným displejom. 
Rozdelenie na nepresnú polovicu 
a presun zadných kamier do zvyš-
ného pása, ktorým Huawei vyriešil 
neprítomnosť prednej kamery (te-
lefón stačí otočiť), je majstrovské. 
A to všetko v spolupráci s čínskym 
výrobcom displejov BOE, ktorý sa 
90 % dominancie Samsungu na 
trhu malých OLED displejov očivid-
ne nezľakol. 

2

C E N A 2 2 9 9  €  : (

Fero

Využitie umelej inte-
ligencie v španielskej 
La Liga
Produktov bolo na MWC veľa, avšak 
najväčším prekvapením pre mňa 
bola neproduktová informácia, že 
španielska La Liga využíva aktívne 
umelú inteligenciu. Tá jej pomáha 
zhotovovať kalendár zápasov a 
berie do úvahy všetky potrebné 
obmedzenia kvôli európskym sú-
ťažiam a tiež aj kľúčové vysielacie 
časy. Umelá inteligencia na základe 
zadaných parametrov vygeneruje 
niekoľko rozpisov zápasov pre 
jednotlivé kolá, pričom odporučí 
ten, ktorý má najvyššiu očakáva-
nú návštevnosť na štadiónoch a 
sledovanosť v španielskej televízii. 
Odchýlka je podľa La Liga iba 1 %.

3

Roman

T
Fero

2

1

Ondrej

C E N A Z A T I A Ľ  N I E  J E  Z N Á M A

Lenovo ThinkPad 
T490s
Som človek, ktorý sa bez note-
booku nepohne, už dva roky nosím 
so sebou ThinkPad 470s a som 
spokojný. Na MWC som bol na 
prezentácii nových zariadení a rád 
by som mal ThinkPad T490s. Má 
nový procesor 8. generácie, pripo-
jenie na Wi-Fi 6 Gig+, mechanickú 
ochranu webkamery a Full HD dis-
plej s výborným jasom.  Oceňujem, 
že v Lenovo držia tradíciu a stále je 
to poriadna, robustná konštrukcia, 
vyrába sa v USA a niečo aj vydrží. 
Zaujala má špeciálna ochrana dis-
pleja a síce, že systém rozpozná, že 
vám niekto nazerá na informácie 
na displeji a stiahne jas. To sa mi 
páči. 

1
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Mišo

LG V50 ThinQ 5G s 
Dual Screen
Tak toto zaujalo mňa, defi nitívne. 
Predstavte si nasledovné. Vyvíjate 
ohybný displej, snažíte sa prísť prvý 
alebo chcete byť aspoň prvý, kto 
ho „ohne lepšie“. No a potom príde 
niekto (LG), kto vám ukáže skladací 
telefón. To za predpokladu, ak si 
kúpite puzdro s druhou obrazov-
kou. Neuveriteľné a rozhodne 
zaujímavé poňatie. Niečo, čo vyvolá 
úškrn, možno nadvihne obočie, no 
skôr nechápavosť asi nielen odbor-
nej verejnosti. Koncept to vlastne 
ani nie je taký zlý a viem si ho pred-
staviť. Vitajte vo svete návrhárov 
LG V50 ThinQ 5G s obalom Dual 
Screen. Takýto „skladací telefón“ 
ste asi nečakali.

6

C E N A Z A T I A Ľ  N I E  J E  Z N Á M A

Zubná kefka s umelou 
inteligenciou
Umelá inteligencia sa dnes sku-
točne dostáva všade. Z počítačov 
prešla do mobilov, no a najnovšie 
už aj do zubných kefi ek. Keďže v 
redakcii veľmi rád testujem práve 
gadgety súvisiace so starostli-
vosťou o telo, informácia o novej 
zubnej kefke Oral-B ma zaujala. 
Oral-B Genius X má v sebe podporu 
umelej inteligencie. Prostredníc-
tvom aplikácie vám ukáže, ktorý 
zub máte ako čistiť a koľko času 
mu treba venovať. Výsledkom by 
mal byť čistejší a zdravší chrup. Na 
to som skutočne zvedavý, neviem 
sa dočkať redakčného testovania.

4

Tomáš

C E N A Z A T I A Ľ  N I E  J E  Z N Á M A

Samsung Galaxy S10+ 
Musím sa priznať, že tohtoročná 
ponuka predstavených zariadení 
a inovácií na MWC ma veľmi neo-
slovila. Nič prevratné sa neudialo, 
všetko pokračuje predpokladaným 
vývojom. Prekvapil ma však pro-
dukt, ktorý bol na MWC prezento-
vaný po ofi ciálnom predstavení v 
USA. Samsung Galaxy S10+ ma 
zaujal a keďže som náruživým 
používateľom jablčných zariadení, 
tak berte moje slová vážne. S10+ 
sa jednoducho podaril – je výborne 
spracovaný, dobre padne do ruky, 
má krásny displej a špičkové 
fotoaparáty. Presvedčil ma aj výkon 
a ponuka pamäťových verzií. A 
farba? Biela keramika, tá je neodo-
lateľná! 

C E N A O D  9 9 9  €

5

Miro

4
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Mišo

4
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Hard

NUMBERPAD AKO 
VYLEPŠENIE BEŽNÉHO 
TOUCHPADU. VHODNÝ AKO 
NUMERICKÝ BLOK PRI 
PRÁCI S MYŠOU

NUMBERPAD AKO 
VYLEPŠENIE BEŽNÉHO 
TOUCHPADU. VHODNÝ AKO 
NUMERICKÝ BLOK PRI 

na pozeranie fi lmov.
Extra pochvalu od nás získava 

aj podsvietená klávesnica 
s tromi stupňami bieleho 

LED svetla.

MICHAL REITER

M A C R O

Super miniatúrny kúsok v rozmere 
14" notebooku. Je trochu zúžený 
a displej má poriadne dlhý. Taký slíž 
dalo by sa povedať, no stále v rozlíšení 
Full HD. Svoj podiel na tom, ako tento 
notebook vyzerá, má práve NanoEdge 
displej s miniatúrnym orámovaním po 
všetkých stranách. Zároveň je značne 
univerzálny. Aj vďaka tomu je notebook 
niekedy až o centimeter kratší ako 
iné 14" notebooky. A to sa do rámu 
zmestila ešte infračervená kamera na 
rozpoznávanie tváre.

ASUS
ZenBook 
14 – UX433
tenký super stroj

Vyhotovenie a používanie
Je prekvapením, že ultratenký a ľahký notebook 
tohto formátu prináša všetko podstatné. Výrob-
ca nás potešil nádielkou portov ako aj všestran-
nou výbavou. Najmä však veľmi dobrou použiteľ-
nosťou. Notebook spĺňa požiadavky štandardu 
MIL-STD-810G. Prešiel testami pádov, vibrácií 
ako aj prácou pri vysokých a nízkych teplotách. 
Vyzerá síce ako módny doplnok, no nenechajte 
sa pomýliť. Je to poriadne odolný stroj.

Špecialitou je touchpad, ktorý sa volá 
NumberPad. Má v sebe integrovanú numerickú 
klávesnicu. Na aktiváciu treba položiť prst na 
ikonu numerického bloku vpravo na touchpade 
a následne sa tento prvok rozsvieti. Aj naďalej 
sa dá použiť ako touchpad. Ťuknutím na 
niektorý jeho prvok sa ale zapíše číslica alebo 
znamienko do aktívnej aplikácie. Nedá sa po-
užívať na posúvanie myši a následné ťuknutie 
na zmenu pozície kurzora. Ten totiž vo Worde 
zostane na pôvodnom mieste a zapíše sa doň 
znak, ktorý aktivujete dotykom.

Veko displeja zároveň zdvihne základňu, 
vďaka čomu sa lepšie píše na klávesnici. Veko 
by však mohlo mať väčší uhol otvorenia. Teraz 
je to tak akurát, našťastie má displej výborné 
pozorovacie uhly.

ZenBook od nás opäť získava plusové body za 
zvuk. Na zvuku spolupracoval so značkou Harman 
Kardon a vytvoril tak opäť špičkové reproduk-
tory so svojou technológiou ASUS SonicMaster. 
Vhodné aj na hudbu pri nižšej hlasitosti, špičkové 

Výkon a hardvérová výbava
Dať do tela tenkého len 16 mm procesor Intel 
Core i7-8565U 1,8 ÷ 4,6 GHz je naozaj odvaha. 
V praxi sme ale vyskúšali, že ASUS premyslel 
chladiaci systém a ponúka nielen výkonný, 
ale aj tichý počítač. Tým, že veko po otvorení 
zdvihne základňu, je vetranie jednoduchšie.

Naša konfi gurácia mala maximálnu kapacitu 
16 GB RAM a 512 GB SSD. Dá sa kúpiť aj s 1 TB 
SSD diskom. Popravde, mať 512 GB disk, na 
to sa dá rýchlo zvyknúť. Takisto aj na grafi ckú 
kartu NVIDIA GeForce MX150, ktorá je výrazne 
výkonnejšia ako integrovaná grafi ka.

Jednou z najlepších vlastností sú porty. Vý-
robca sa tu nezačal vyhovárať ako chce priniesť 
najtenší počítač, ale priniesol supertenký počí-
tač a pridal do neho porty, ktoré naozaj všetci 
chceme. Klasická veľkosť HDMI, dvakrát USB 
a jeden USB-C. Čítačka kariet je síce vo formáte 
microSD, ale toto pre nás nebola prekážka. 
Lepšie, ako keby ju sem ASUS nedal vôbec.

Počas testov sa notebook výrazne nezahrie-
val. Dosahoval síce vyššie teploty aj na klávesni-
ci, no pri znížení nárokov na jeho výkon sa v prie-
behu jednej až dvoch minút vrátil k hodnotám 
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DOSTUPNÝ AJ 
V BIELOM SUPER 
ŠTÝLOVOM 
VARIANTE

AS
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• 14" Full HD IPS displej s vrstvou 
proti odleskom. Nie je dotykový

• 

• Infračervená kamera 
na rozpoznávanie tváre 
a automatické prihlasovanie do 
Windows

• 

• NumberPad je podsvietený 
a zapína sa dotykovým 
tlačidlom na touchpade

• 

• Klávesnica s bielym 
3-stupňovým podsvietením

• 

• ErgoLift pánt - špeciálny kĺb, 
ktorý po otvorení displeja 
nadvihne klávesnicu na lepšie 
písanie

1

2

5

na rozpoznávanie tváre 
a automatické prihlasovanie do 
Windows

• 

• NumberPad je podsvietený 
a zapína sa dotykovým 
tlačidlom na touchpade

• 

• Klávesnica s bielym 
3-stupňovým podsvietením

• 

ErgoLift pánt - špeciálny kĺb, 
ktorý po otvorení displeja 
nadvihne klávesnicu na lepšie 
písanie

5

3

4

TIP
Cestovateľský 

notebook

C E N A 1 2 4 9  E U R

1

3

4

5

2

„Notebook na prácu
s multimediálnym 
dizajnom“

nižším o niekoľko stupňov. Pri kancelárskej práci 
na batériu sa dostanete na úroveň piatich hodín 
bez toho, aby bolo treba výrazne šetriť.

Práca s notebookom bola naozaj príjemná. 
Jedinou nevýhodou je, že vďaka „natiahnu-
tiu“ má displej príliš nízko hornú hranu. Je to 
dané aj tým, že má minimálny okraj v spodnej 
časti. Tu majú iní výrobcovia aj dva centimetre 
a obrazovku tak zdvihnú vyššie. Ideálne je teda 
pripojiť si k tomuto modelu externý monitor. 
Pri sťahovaní veľkého objemu dát je Wi-Fi 
5G s maximálnou rýchlosťou 1734 Mb/s už 
poznať. Bluetooth 5.0 je takisto investíciou do 
budúcna. Rozmery notebooku sú 319 x 199 x 
16 mm a hmotnosť 1138 gramov.
Zapožičal: ASUS
Kúpite v predajniach Datacomp
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T E S T

MICHAL REITER

„Grafi cká karta 
GeForce MX výrazne 
zvýši výkon oproti 
tej integrovanej 
v procesore.“

Notebookové 
novinky
na prácu aj zábavu

ASUS VivoBook 15
Multimediálny notebook za dobrý peniaz, ktorý 
chce zaujať takmer bezrámčekovým displejom. 
Má dobrú portovú výbavu a dva pevné disky. 
Ideálny pre každého, kto hľadá nový notebook s 
rýchlym systémom a veľkým úložiskom.

Vyhotovenie a používanie
Telo je z plastu. Takže máte dva pohľady na 
spôsob vyhotovenia. Prvý, a k tomu sa priklá-
ňame, je ten, že notebook nie je ťažký. Nepatrí 
ani medzi najtenšie, no dá sa dobre prenášať. 
Zaujímavosťou je práve jeho displej, ktorý má 
minimálne okraje. Výrobca ho teda vizuálne 
viac natiahol, hoci je tu stále Full HD displej. 
Toto nie je prvý model ASUS-u, ktorý má takýto 
vizuál. Napriek tomu, že pôsobí menšie, je to 
15,6" model. Je treba nájsť vhodnú polohu 
veka a toho, ako sa budete na displej pozerať. 
V hornej časti je tmavší, dole zase svetlejší. 
Pripomína nám to displeje spred pár rokov.

Výhodou je, že klávesnica má štandardné 
rozloženie a je tu aj numerický blok. Ten je síce 
zmenšený, no dá sa používať. Zvyknúť si bude 
treba na menší Enter v tejto časti. Písanie na 
klávesnici je tiché. Jedinou jej nevýhodou je, že 
nemá podsvietenie. To navzdory faktu, že klá-

nohí sa ale spoliehajú na internú 
grafi ckú kartu. Teda na tú, ktorú 
má AMD a Intel priamo na doske 

s procesorom. Karty sú o poznanie výkon-
nejšie s každou generáciou CPU. No stále to 
nie je úplne ono. Zahráte si na nich niekoľko 
rokov staré hry a vyšší výkon spoznáte 
aj pri práci s úpravou obrázkov. Pri videu 
však zatiaľ minimálne. Buď dá výrobca 
notebooku silnú kartu, alebo integrovanú. 
O to viac poteší napríklad model ASUS 
VivoBook 15, ktorý má síce v sebe NVIDIU, 
no čip verzie MX. Je to karta na multimédiá, 
na hry až tak nie. Pri spracovaní fotiek ale 
poznáte jej vyšší výkon oproti integrovanej 
karte od Intelu. Je úsporná a určite sa 
oplatí kúpiť notebook s ňou, ak má výrobca 
takúto možnosť konfi gurácie.

vesy sú určené aj pre model, ktorý podsvietenie 
má. Teda majú priehľadné popisy a sú v jemne 
sivej farbe. Pri umelom osvetlení a vyššom jase 
displeja sme na klávesoch vôbec nič nevideli.

Veko displeja je pevné a dá sa otvoriť zhruba 
na 145°. To postačuje a zároveň sa pri väčšom 
uhle nakloní o niekoľko stupňov. Na klávesnici 
sa vám bude lepšie písať. Páčilo sa nám tiež to, 
že veko sa dá otvoriť jednou rukou.

Touchpad sa dá použiť, dokonca lepšie ako 
pri iných notebookoch Nie je taký tuhý, a to 
dokonca ani v jeho hornej časti. Tam ho totiž na 
drvivej väčšine notebookov ani nestlačíte.

Reproduktory SonicMaster hrajú dobre a 
dajú sa použiť aj na hudbu. To je niečo, čo pri 
mnohých notebookoch nemôžeme tvrdiť.

Výkon a hardvérová výbava
Tento model sa dá kúpiť ešte lacnejšie. Výrobca 
ho totiž dodáva aj s procesorom Intel Pentium. 
My sme mali ale celkom silný procesor Intel 
Core i5-8250U, 1,6 ÷ 3,4 GHz. Kapacita RAM je 
štandardných a postačujúcich 8 GB. Je tu totiž 
SSD disk s kapacitou 128 GB. Takáto kapacita 
je vyslovene tak akurát. Nemáme veľké výhrady, 
všetko ostatné sa dá ukladať na 1 TB pevný 
disk. Ten je rotačný, ale ako sklad fi lmov alebo 

Niečo už bolo vymyslené a je najlepšie sa od toho 
odvíjať. Toto si vravia výrobcovia niekoľko rokov. 
Notebooky v rôznych sériách majú zavedený 
dizajn a fi lozofi u výbavy. Výrobcovia inovujú čipové 
súpravy, čo je logický krok a nevyhnutnosť. K tomu 
sa snažia priniesť inováciu niečoho, čo je vidno. 
Teda najmä k displeja. Bezrámčekový dizajn, ktorý 
má síce ešte stále rámčeky, ale aspoň sú citeľne 
tenšie. No a farebné varianty, to je niečo, na čo 
zákazníci počúvajú.

Testovali sme

M

T E S T

MICHAL REITERNotebookové 

Niečo už bolo vymyslené a je najlepšie sa od toho 

ASUS VIVOBOOK 15 ZBOKU. VŠIMNITE SI VEKO 
DISPLEJA, KTORÉ ZÁROVEŇ NADVIHNE ZÁKLADŇU

Poznámka: Nárast rýchlosti v porovnaní s grafi ckou kartou Intel UHD 620

Typ karty NVIDIA 
GeForce

NVIDIA 
Optimus GPU Boost DirectX CUDA Open GL Nárast 

rýchlosti

MX110 áno 2.0 12 API áno 4.5 1,5×

MX130 áno 2.0 12 API áno 4.5 2,5×

MX150 áno 3.0 12_1 API áno 4.5 4×

MX230 áno 3.0 12_1 API áno 4.6 2,6×

MX250 áno 3.0 12_1 API áno 4.6 3,5×

  Porovnanie  parametrov graf ických č ipov NVIDIA

TAKTO VYZERÁ 
JADRO GRAFIKY 
GEFORCE 
MX130

JADRO GRAFIKY 
GEFORCE 
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Vyhotovenie a používanie
Aj napriek tenkému dizajnu sa výrobca sústredil 
na to, aby mal notebook potrebné porty. Nevy-
hovoril sa teda na tenký profi l základne, čím by 
chcel obhájiť absenciu dôležitých portov. Iste, 
klasický ethernetový konektor sa tu nevošiel, 
ale máte USB aj HDMI a tiež čítačku kariet v 
klasickej veľkosti. Je to dané aj tým, že displej 
má uhlopriečku 15,6". Nie je dotykový, čo nám 
vyhovuje. Kto by chcel ešte štýlovejší notebook, 
má možnosť kúpiť tento kus aj vo verzii s vekom 
s ochranným sklom namiesto klasického hliníka.

Okolo klávesnice je dostatok priestoru na 
dlane, no nie je tu samostatný numerický blok. 
Čítačka odtlačkov je pod šípkami a je presná a 
spoľahlivá. To sme si overili prihlasovaním do 
systému Windows ako aj v úvodnej konfi gurácii. 
Celý proces prebehol bez potreby opakovaného 
načítania odtlačkov.

Touchpad je tichý a presný, zdal sa nám 
ale príliš tvrdý pri stláčaní. Zvykli sme radšej 
použiť klasickú myš. Lenovo pridalo dvojstup-
ňové podsvietenie. Je to už tradičný prvok ak 
ho klávesnica má. Tu je, samozrejme, odlišná 
klávesnica oproti sérii ThinkPad. Klávesy majú 
zúžený profi l a je takmer nepočuteľná. Kĺb dis-
pleja sa dá otvoriť až na 180°. Máte variabilitu 
pri práci v stoji aj posediačky.

Reproduktory patria k tým lepším, treba mať 
ale aktívnu funkciu Dolby Audio cez softvér Leno-
vo Vantage. Vypli sme ale automatické prepínanie 
hudobných profi lov podľa aplikácií. Prekážalo 
nám to, že sa zmenil profi l z hudobného na bežný 
po opustení okna s prehrávačom hudby.

Výkon a hardvérová výbava
Výbava je štandardná. Procesor Intel Core i5-
-8250U 1,6 ÷ 3,4 GHz je z ôsmej generácie, no nie 
je najsilnejší, a to nielen v rámci modelov danej 
série, ale aj série celkovo. Tento krok sme ocenili, 
keďže notebook je dostatočne výkonný aj na strih 
videa. Silnejší procesor by zbytočne navyšoval 
cenu a mnohým by nemusel priniesť odpovedajú-

- Pozorovacie uhly displeja
- Pre niekoho plastové telo
- Klávesnica nie je podsvietená

+ Multimediálny výkon
+ Cena
+ Účinnosť chladenia
+ Tichý

ASUS
VivoBook 15

7 1 9  E U Rc e n a

- Hliník je síce štýlový avšak navyšuje 
hmotnosť

+ Spracovanie tela
+ Solídna výbava
+ Tenký profi l
+ Pevný kĺb displeja
+ Nehlučná klávesnica

Lenovo
IdeaPad 530S

7 7 9  E U Rc e n a

menej náročných hier je ideálny. Navyše, keď 
resetujete Windows do výrobných nastavení, 
stále vám zostane obsah na druhom disku. 
Napríklad hry zo Steamu.

Keď už sme pri hrách, je jasné, že toto nie je 
vyslovene stroj na hry. Grafi cká karta NVIDIA 
GeForce MX130 s 2 GB VRAM je o poznanie vý-
konnejšia ako integrovaná grafi ka od Intelu. Na 
staré hry – 7 a viac rokov vám poslúži a niekto-
ré vám pôjdu na plných detailoch. Najviac sme 
ale vyšší grafi cký výkon poznali pri hromadných 
úpravách fotiek. Napríklad program Zoner 
Photo Studio má podporu pre NVIDIA CUDA. 
Túto technológiu na paralelné spracovanie 
grafi ckých dát verzia MX130 má.

VivoBook 15 je tichý a dokonca aj rotačný 
pevný disk je umiestnený tak, že nepocítite jeho 
vibrácie. Vyššia záťaž roztočí ventilátor a budete 
ho počuť. Faktom ale je, že toto je jeden
z najlepšie chladených notebookov. V časti 
otvorov na vzduchovú ventiláciu je notebook 
vyslovene studený.

Zamrzela nás podpora nabíjania cez USB-C. 
To znamená, že potrebujete použiť adaptér, 
ktorý je dodávaný s notebookom, aj keď máte 
tento nový port.
Zapožičal: ASUS

Model notebooku / 
Parameter

ASUS
VivoBook 15-X512UF

Lenovo
IdeaPad 530S

Lenovo
ThinkPad P52

Procesor
Intel Core i5-8250U

1,6 ÷ 3,4 GHz, 6 MB cache (max. 
15 W TDP)

Intel Core i5-8250U 
1,6 ÷ 3,4 GHz, 6 MB cache (max. 

15 W TDP)

Intel Xeon E-2176M
2,7 ÷ 4,4 GHz, 12 MB cache (max. 

45 W TDP)

Operačná pamäť 8 GB DDR4 (max. 16 GB) 8 GB DDR4 (max. 16 GB) 32 GB DDR4 (max. 128 GB)

Pevný disk Samsung, 128 GB SSD + 1000 GB, 
5400 ot./min. Samsung, 256 GB SSD Toshiba, 256 GB

Displej 15,6", IPS, max. rozlíšenie 1920 x 
1080 px

15,6", IPS, max. rozlíšenie 1920 x 
1080 px

15,6", IPS, Anti-Glare,
max. rozlíšenie 1920 x 1080 px

Grafi cká karta NVIDIA GeForce MX130,
2 GB VRAM Intel UHD Graphics 620 NVIDIA Quadro P2000,

4 GB VRAM

Porty
1x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 

HDMI, čítačka microSD, kombinovaný 
audio

2x USB 3.0, 1x USB-C, HDMI, čítačka 
SD, kombinovaný audio

3x USB 3.1, 2x USB-C, HDMI, 
RJ45, čítačka SD, SmartCard, Mini 

DisplayPort 1.4, kombinovaný audio

Operačný systém Microsoft Windows 10 Home Microsoft Windows 10 Home Microsoft Windows 10 Pro for 
Workstations

Rozmery [mm] 357 x 230 x 20 314 x 222 x 17 377 x 252 x 25

Skutočná hmotnosť [kg] 1.781 1.864 2.591

Zapožičal ASUS Datacomp Datacomp

Cena (EUR s DPH) 719 779 3900

  Parametre testovaných notebookov

Lenovo IdeaPad 530S
Štýlový kúsok na všestranné použitie. Vhodný 
pre používateľov, ktorí chcú výkonný notebook, 
zároveň ale pokiaľ možno dobrú zásobu portov. 
IdeaPad 530S zaujme vzhľadom, lešteným 
hliníkom a tenkým profi lom.
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Model / Testy
ASUS

VivoBook 15-X512UF
Lenovo

IdeaPad 530S
Lenovo

ThinkPad P52

Kancelársky výkon - PCMark 10 3635 3940 4910

Essentials 7774 7515 8946

Productivity 5242 7773 7120

Digital Content Creation 3200 2843 5045

Herný výkon - 3DMark 11 3270 1678 8880

Graphics score 3020 1526 8567

Physics score 6259 5704 12100

Combined score 2986 1282 7898

VR Mark

Orange Room 1116 584 3348

Pevný disk - HD Tune Pro 5

Average speed [MB/s] 358.6 1363.2 444.6

Access time [ms] 0.159 0.044 0.18

Batériové testy

PCMark 8, Work Accelerated [hh:mm] 03:21 03:21 05:44

Teplota - kancelársky / výkonný režim

Klávesnica, najhorúcejšie miesto [°C] 28,6 / 35,1 33,2 / 34,6 29,6 / 40,1

Spodok, najhorúcejšie miesto [°C] 31,6 / 36,6 33,9 / 38,2 33 / 44,2

Celkové hodnotenie

Faktor mobility 4.39 1.8 2.21

Odolnosť tela

Dizajn

Klávesnica

HW a SW vyladenie

Celkový výkon

  Tabuľka výkonnostných testov notebookov

- Reálne žiadne

+ Vysoký výpočtový výkon
+ Vhodný pre 3D profesionálov
+ Tichý
+ Výborné chladenie
+ Výdrž na batériu

Lenovo
ThinkPad P52

3 9 0 0  E U Rc e n a

cu hodnotu. Kapacita 8 GB RAM sa dá zdvojnáso-
biť a disk s kapacitou 256 GB je tak akurát.

Notebook sa neprehrieva, hoci pri záťaži 
budete pociťovať teplo na väčšej ploche. Je to 
tenkým dizajnom a tiež tým, že hliníkové telo 
má slúžiť na odvádzanie tepla.

Na notebooku sa pracuje dobre aj preto, že 
nie je hlučný. Trvá niekoľko sekúnd kým sa z 
vysokootáčkového režimu prepne do tichšieho. 
Tiež sme ocenili displej, ktorý má tenké rámiky, 
ale iba na troch stranách. Spodná má široký 
okraj, čo ho zdvihlo viac nahor. Nebudete sa 
musieť k notebooku toľko skláňať.

Škoda, že riadenie spotreby nie je také dobré 
ako na modeloch ThinkPad. Notebook vydrží 
3,5 hodiny v reálnom teste (benchmarkový je k 
tomu takisto blízko).
Zapožičal: Datacomp

Lenovo ThinkPad P52
Pracovná stanica s certifi káciou ISV, ktorá po-
skytuje špičkový výkon herného notebooku, no je 
určená profesionálom. Či už striháte video, pra-
cujete v 3D modelovacom softvéri alebo analy-
zujete rôzne obrazové dáta, toto je stroj pre vás. 
Displej má uhlopriečku 15,6" a váži niečo málo 
cez 2,5 kg. Stále sa dá prenášať a získavať plnú 
výbavu všade, kam sa s ním pohnete.

Vyhotovenie a používanie
ThinkPad P52 je hrubší ako model P2, ktorý 
sme testovali minule. Je to tým, že tento 
notebook si dáva za cieľ poskytnúť klasiku s 
dôrazom na HW výbavu a najmä dostatok por-
tov. Po vzore špecializovaných notebookov a po 
vzore notebookov spred mnohých rokov, máte 
porty aj na zadnej strane.

Telo je navrhnuté tak, aby poskytlo možnosti 
integrácie konektorov na obe bočné a zadnú 
hranu. Tomu odpovedá aj hrúbka. P52 je stále 
pevný notebook, ktorý prešiel dvanástimi 
armádnymi testami. Lenovo ich aplikuje na 
podstatne ľahšie notebooky, napríklad rad T. 
Stále sa však nezrieka garancie funkčnosti po 
pádoch z vyše metrovej výšky na tvrdý podklad. 
Otázkou bude, koľko z notebooku zostane, keď 
vám nešťastne spadne. Toto sme si pri cene 
notebooku v redakcii netrúfl i vyskúšať. Videli 
sme ale naživo prezentácie fi rmy a podobné 
testy. Celkovo je v konštrukcii ukrytého viac, 
ako len elektronika obalená v horčíkovej zliati-
ne. Výrobca premyslel aj spôsob chladenia.

Klávesnica je štandardná ako pri iných 
ThinkPadoch, teda tichá a podsvietená dvomi 
stupňami bieleho LED svetla. Polohovací klo-
búčik v klávesnici je naviazaný na rozšírené tla-
čidlá touchpadu. Dve nad ním a dve užšie pod 
touchpadom. Ako dlhoročným používateľom 
ThinkPadov nám tu chýbala verzia stláčateľ-
ného touchpadu. Je to iba zvyk, po chvíli sme 
si zvykli, že touchpad sa dá použiť dotykovým 
ťuknutím, stlačiť sa nedá.

Prihlasovanie infračervenou kamerou (voli-
teľná konfi gurácia) bolo vynikajúce, tento spô-
sob sa nám páčil. Pod šípkami je ale aj čítačka 
odtlačkov s technológiou Match-on-Chip.

Veko displeja sa dá otvoriť na 180° a udrží ho 
vo všetkých uhloch. Kto chce, môže si priplatiť 
za 4K displej s podporou 100 % Adobe RGB. Ten 
bude na rozdiel od nášho Full HD dotykový.

Výkon a hardvérová výbava
Procesor Intel Xeon E-2176M 2,7 ÷ 4,4 GHz je 
silný komponent na tvrdý matematický výkon. 
Keď ho spojíte s grafi ckou kartou NVIDIA Quadro 
P2000 so 4 GB VRAM, získate perfektný stroj 
na CAD aplikácie alebo strihanie videa. Toto je 
grafi cká karta špecializovaná pre grafi ckých 
profesionálov. 

Ako doplnok je tu 32 GB RAM, takže môžete pra-
covať pohodlne vo viacerých aplikáciách. Ideálne 
nielen na pokrytie objemu pre potreby Windows, 
ale aj v rámci prevádzky virtuálnych počítačov.

Ocenili sme antirefl exnú vrstvu displeja. Filmy 
a ani grafi ka na ňom síce nevyzerá tak lákavo a 
lesklo, zároveň antirefl exnú vrstvu považujeme 
za kriticky dôležitý prvok. Napríklad pri presnom 
pozorovaní na displeji bez odrazov, či už ste 3D ar-
chitekt alebo lekár prezerajúci röntgenové snímky. 
Chválime aj reproduktory s podporou Dolby Atmos, 
ktoré výrobca umiestnil nad klávesnicu.

Na napájanie je treba dodávaný zdroj, ktorý 
je pomerne veľký, no má výkon 170 W. Týmto 
zdrojom môžete nabíjať aj slabšie ThinkPady. 
Naopak to ale nefunguje. Nabíjať sa dá aj cez 
niektorý z dvoch portov USB-C.

Notebook je hlučný len pri vyššej záťaži, aj to 
však nebýva pravidlom. Na to, aby ste rozbehli 
ventilátory na plné obrátky, mu musíte dať 
zabrať. Pri kancelárskej činnosti je nehlučný. 
Zahrievanie je v medziach normy, navyše len 
keď je pár minút intenzívne vyťažený. Je to 
dané aj samotnou hrúbkou tela.
Zapožičal: Datacomp

64 MAREC 2019



C E N A 1 7 3 9  E U R

M A C R O

MICHAL REITER

POUŽÍVAŤ SA DÁ
V RÔZNYCH POLOHÁCH

DOTYKOVÉ PERO JE 
ZASUNUTÉ ZBOKU. MÁTE 
HO VŽDY PRI SEBE, LEN 
TAK SA NESTRATÍ

POZRITE SA DO ÚTROB HLAVNÉHO 
ZVUKOVÉHO SYSTÉMU NOTOBOOKU YOGA

Lenovo Yoga C930
Konvertibilný 
notebook na písanie 
a kreslenie

Macro

etradičná Yoga s otočným 
soundbarom a podporou Dolby 
Atmos. Soundbar bude hrať vždy 

tak, aby ste ho čo najlepšie počuli. 
Nech už použijete notebook 
v hociktorom režime, 
vždy bude reproduktor 
natočený smerom k vám. 
Je to ukážka toho, ako 
majú reproduktory 
vyzerať a najmä hrať. 
Sú výrazne výkonnejšie, 
ako pri bežnom ozvučení 
notebookov. 

Hliníkové telo, dotykové pero 
priamo v tele Yogy a navyše výkon 
ako multimediálny počítač. Výborná 
klávesnica má dva stupne bieleho podsvietenia, 
pracovať teda môžete aj potme. Webová kamera 
má integrovaný ochranný kryt, ktorý výrobca 
nazval TrueBlock Privacy Shutter. Je zabu-
dovaný priamo v ráme displeja.

Je to tichý spoločník. 
Ventilátor sa ozve len pri 
vykonávaní nároč-
ných úloh. Ideálny 
aj pre cestovate-
ľov a spoľahnúť sa 
môžete na skutočných 5 
hodín práce s notebookom. 
Pri kancelárskej činnosti sa 
výdrž batérie ešte predĺži. Nabíja sa 
cez port USB-C. Yoga C930 existuje aj 
vo verzii so 4K displejom a podporou Dolby 
Vision. Je to špecialista na kreatívnu prácu 
s hmotnosťou 1,4 kg.
Zapožičal: Datacomp

Technické parametre
Procesor:
Intel Core i7-8550U 1,8 ÷ 4,0 GHz,
8 MB cache (max. 15 W TDP)
RAM:
12 GB DDR4
Pevný disk:
Samsung, 512 GB
Displej:
13,9-palcový, IPS, dotykový,
1920 x 1080 px
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POUŽÍVAŤ SA DÁ

• Full HD alebo 4K dotykový 
displej

• Tichá a podsvietená
• klávesnica

• Otočný soundbar poskytne 
rozšírený zvukový zážitok

• Presná a rýchla čítačka 
odtlačkov

• Rozmerný touchpad na 
zjednodušené ovládanie

1

HO VŽDY PRI SEBE, LEN 
TAK SA NESTRATÍ

Je to ukážka toho, ako 

vyzerať a najmä hrať. 
Sú výrazne výkonnejšie, 
ako pri bežnom ozvučení 

Hliníkové telo, dotykové pero 
priamo v tele Yogy a navyše výkon 
ako multimediálny počítač. Výborná 
klávesnica má dva stupne bieleho podsvietenia, 
pracovať teda môžete aj potme. Webová kamera 
má integrovaný ochranný kryt, ktorý výrobca 
nazval TrueBlock Privacy Shutter. Je zabu-
dovaný priamo v ráme displeja.

Je to tichý spoločník. 
Ventilátor sa ozve len pri 
vykonávaní nároč-
ných úloh. Ideálny 

ľov a spoľahnúť sa 
môžete na skutočných 5 
hodín práce s notebookom. 
Pri kancelárskej činnosti sa 
výdrž batérie ešte predĺži. Nabíja sa 
cez port USB-C. Yoga C930 existuje aj 
vo verzii so 4K displejom a podporou Dolby 
Vision. Je to špecialista na kreatívnu prácu 
s hmotnosťou 1,4 kg.

Full HD alebo 4K dotykový 
displej

• Tichá a podsvietená
• klávesnica

• Otočný soundbar poskytne 
rozšírený zvukový zážitok
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T E S T

ROMAN KADLEC

Hard

Test herných 
monitorov 
s technológiou 
FreeSync 2 HDR

- Trochu chaotické HDR v systéme 
Windows 10, čo však nie je chyba 
samotného produktu a nižší maximálny 
HDR jas
+ Priemerná reprodukcia zvuku

+ Dizajn
+ Vernosť zobrazenia farieb
+ Množstvo nastavení a funkcií
+ Portová výbava
+ Diaľkový ovládač
+ Rýchlosť odozvy

AOC
AG273QCX

neherných režimov, ktoré sú určené na rozličné 
činnosti. Potešili aj bohaté možnosti nastave-
nia a kopa funkcií. K dispozícii sú 3 herné reži-
my, ktoré si môžete prispôsobiť podľa potreby. 
Je praktické, že súčasťou balenia je diaľkové 
ovládanie, ktoré má tvar tenkého puku a umož-
ňuje pohodlne upravovať preferencie. Môžete 
si zapnúť alebo vypnúť funkciu FreeSync, Low 
Input Lag, aktivovať tlmenie modrého svetla, 
meniť teplotu farieb atď.

VA panel je zakrivený na úrovni 1800R a má 
dobré pozorovacie uhly. Pri extrémnych uhloch 
sa prejaví skreslenie obrazu, počas bežného 
používania však tento problém nebudete mať. 
Zakrivenie displeja pôsobí jemne, nebude vám 
prekážať. Podsvietenie obrazovky je rovnomer-
né. Odozva je 1 ms, ocenili sme ju počas hrania.

AOC AG273QCX je vybavený technológiou 
FreeSync, konkrétne jej druhou generáciou. 
Bez ohľadu na verziu, táto technológia je od 
januára atraktívnejšia pre hráčov, pretože si 
rozumie aj s grafi ckými kartami NVIDIA GeFor-
ce. A hoci AOC AG273QCX nespĺňa certifi káciu 
G-SYNC Compatible, funkciu G-SYNC si môžete 
v nastavení grafi ckej karty zapnúť aj pre tento 
monitor. Výsledkom je obraz bez trhania, hoci 
v nastaveniach sme si všimli drobné blikanie 
obrazovky. Je to otravné, počas samotného 
hrania sa to našťastie nevyskytuje.

AOC AG273QCX
AOC AG273QCX je nový herný monitor, ktorý je 
určený náročnejším používateľom. Z praktic-
kého hľadiska ho radíme k aktuálne najlepším 
monitorom pre hráčov na trhu. Dôvodov je 
niekoľko, budeme sa im venovať postupne.

Monitor ponúka 27-palcovú obrazovku 
s rozlíšením 2560 x 1440 pixelov a 144 Hz 
obnovovacou frekvenciou. Takáto výbava je 
v roku 2019 optimálna pre väčšinu náročnej-
ších hráčov. Rozlíšenie 1440p ponúka viditeľne 
lepšie vizuály v porovnaní s rozlíšením Full 
HD a na plynulé hranie vám postačí aj počítač 
strednej až strednej vyššej triedy. Faktom je, 
že plynulé hranie pri 60 fps a viac v 4K rozlíšení 
pri najvyššej kvalite grafi ky je výzvou aj pre naj-
výkonnejšie grafi cké karty súčasnosti a za 4K 
HDR monitor s technológiou G-SYNC zaplatíte 
2500 eur. My sme AOC AG273QCX testovali 
v kombinácii s počítačom s grafi ckou kartou 
GeForce RTX 2060 a notebookom s RTX 2070 
Max-Q a išlo o optimálnu kombináciu.

Monitor od AOC má štýlový dizajn s tenkými 
rámikmi po troch stranách. Kovový stojan pô-
sobí kvalitne, je odolný a ponúka všetky potreb-
né nastavenia obrazovky – náklon, natočenie 
aj zmenu výšky. Samotná obrazovka využíva 
VA panel s maximálnym jasom na úrovni 400 
cd/m2. My sme v prípade testovania namerali 
jas na úrovni 393,11 cd/m2, resp. 436,4 cd/m2

v prípade HDR režimu. Monitor teda ponúka 
podporu technológie HDR a spĺňa štandard 
DisplayHDR 400.

Obrazovka je vhodná na prácu aj na hranie. 
V režime sRGB pokrýva 99,2 % tohto farebného 
priestoru, 72,6 % priestoru Adobe RGB a 77,1 % 
priestoru DCI P3. Po prepnutí do používateľ-
ského režimu sme po malej kalibrácii dostali 
výsledok na úrovni pokrytia 99,7 % farebného 
priestoru sRGB, 82,3 % priestoru Adobe RGB 
a 90,2 % priestoru DCI P3. 

AOC AG273QCX ponúka viacero herných aj 
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AOC AG273QCX je nový herný monitor, ktorý je 
určený náročnejším používateľom. Z praktic-

Testovali sme herné monitory pre 
náročnejších hráčov, ktoré ponúkajú 
technológiu HDR, avšak nezaplatíte 
za ne 2500 eur.

TIP
Technologická 

výbava

MONITOR OD AOC MÁ 
SVETELNÉ EFEKTY 

AJ DRŽIAK NA 
SLÚCHADLÁ
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BenQ EX3203R 
BenQ EX3203R sa objavil na 
trhu už koncom minulého roka 
a prináša podobnú výbavu ako 
model od AOC avšak s väčšou 
zobrazovacou plochou. To môže 
byť pre niekoho plusom a vše-
obecnou výhodou monitora od 
BenQ je aj nižšia cena.

BenQ EX3203R ponúka 
31,5-palcový VA panel s rozlíše-
ním 2560 x 1440 pixelov

a 144 Hz obnovovacou frekven-
ciou. Obrazovka dosahuje maximálny 

jas na úrovni 400 cd/m2, resp. 450 cd/m2

v prípade HDR zobrazenia. Chválime ver-
nosť zobrazenia farieb a pokrytie farebného 
priestoru na úrovni takmer 100 % sRGB a 90 
% priestoru DCI P3. Ide teda o parametre 
a vlastnosti, ktoré sme namerali aj v prípade 
monitora od AOC. Rozdielom je iba väčšia 
zobrazovacia plocha v prípade BenQ.

BenQ EX3203R má zaoblenie na úrovni 
1800R a ponúka technológiu AMD FreeSync 
2 HDR. Zobrazenie HDR obsahu zodpovedá 
štandardu DisplayHDR 400, čo vyplýva z vyššie 
uvedených informácií. A podobne ako v prípade 
monitora od AOC, aj pri použití BenQ EX3203R 
budete v niektorých prípadoch bojovať s pod-
porou technológie HDR v rámci systému Win-
dows 10. Monitor má tenké rámiky okolo troch 
strán displeja a masívny stojan s praktickým 
nastavením výšky, natočenia a náklonu. 

Jedným z rozdielov v porovnaní s AOC 
AG273QCX je portová výbava. Monitor od BenQ 
ponúka jeden DisplayPort 1.4, dva HDMI porty 
2.0, dva USB 3.0 porty a USB-C port. Integrácia 
USB-C portu môže potešiť používateľov s herný-
mi notebookmi alebo s mobilnými zariadeniami 
s týmto portom a zvyšuje jeho všestranné 
využitie. Počas testovania sme používali moni-

tor na hranie aj na prácu – práve v kombinácii 
s konvertibilným Windows tabletom.

BenQ EX3203R nemá vo výbave toľko 
všemožných herných nastavení ako monitor 
od AOC, avšak jeho technologická výbava je 
vhodná na hranie, a to aj v prípade náročnej-
ších hráčov. AOC má mierne navrch z hľadiska 
rýchlejšej doby odozvy. Z hľadiska všeobecného 
používania poteší v prípade BenQ monitora aj 
režim B.I+ na optimalizované zobrazenie ob-
razu s ohľadom na okolité svetelné podmienky. 
Počas používania sme si ju obľúbili. 

BenQ EX3203R je kvalitný monitor. Má 
výbornú technologickú výbavu a je vhodný aj na 
všestranné používanie. Oceňujeme technológiu 
HDR, avšak za plnohodnotné HDR považujeme 
zobrazenie s jasom na úrovni 1000 cd/m2. 
DisplayHDR 400 považujeme teda skôr za lite 
verziu, a to platí pre oba testované monitory.

Bez ohľadu na rozdielnu veľkosť disple-
ja a trochu odlišnú portovú výbavu, BenQ 
EX3203R aj AOC AG273QCX sú veľmi porov-
nateľné monitory. AOC AG273QCX má mierne 
navrch z hľadiska hrania, a to najmä v prípade 
rýchlej akcie a doby odozvy. BenQ EX3203R má 
výhodu z hľadiska všeobecného používania, 
väčšieho displeja a nižšej ceny. 
Zapožičal: BenQ

- Nižší maximálny HDR jas
- Reprodukcia zvuku 

+ Pomer výbava/cena
+ USB-C port
+ Veľký a kvalitný VA panel 

BenQ
EX3203R 
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  Parametre testovaných modelov

Model AOC AG273QCX BenQ EX3203R

Veľkosť a typ 
panelu

27", VA, 
2560 x 1440 px, 

144 Hz

31,5", VA,
2560 x 1440 px, 

144 Hz

Maximálny jas 
a odozva

400 cd/m2 (SDR) / 
450 cd/m2 (HDR), 

1 ms

400 cd/m2 (SDR) / 
450 cd/m2 (HDR), 

4 ms

Pokrytie 
farebného 

priestoru

100 % sRGB, 90 % 
DCI P3

100 % sRGB, 90 % 
DCI P3

Extra funkcie DisplayHDR 400,
FreeSync 2 HDR

DisplayHDR 400,
FreeSync 2 HDR

Konektivita
2x HDMI 2.0, 2x 

DisplayPort 1.2, 4x 
USB 3.0

2x HDMI 2.0, 
DisplayPort 1.4, 

USB-C, 2x USB 3.0

Monitor takisto podporuje zobrazenie HDR 
obsahu pri maximálnom jase až 450 cd/m2. Tes-
tovali sme to v hrách Far Cry 5, Assassin‘s Creed 
Odyssey a Shadow of the Tomb Raider. Zatiaľ čo 
v prípade hier od Ubisoftu je možné aktivovať zo-
brazenie HDR priamo v samotnej hre, nový Tomb 
Raider vyžaduje, aby ste si túto funkciu zapli 
najskôr v nastaveniach systému Windows 10.

Podporu HDR využijete aj pri sledovaní fi lmov, 
podporuje ju napr. Windows 10 aplikácia služby 
Netfl ix. V tomto smere by sme ocenili väčšie 
možnosti nastavenia, napr. celkového jasu. 
Monitor ponúka 4 režimy HDR, avšak vo väčšine 
z nich zvýrazňuje červenú farbu, a to až nepri-
rodzeným spôsobom. Od funkcie HDR nečakajte 
takú vysokú kvalitu ako v prípade väčšiny televí-
zorov, ale aj tak ide o príjemný doplnok.

AOC AG273QCX má vo výbave aj prispôsobi-
teľné podsvietenie zadnej strany a dvojicu 5 W 
reproduktorov. Reprodukcia zvuku je prinaj-
lepšom priemerná, a to aj napriek pokročilým 
možnostiam nastavenia zvuku či ekvalizéra. 
Portová výbava je nadštandardná. K dispozícii 
je dvojica HDMI 2.0 portov, dva DisplayPorty 1.2 
a štyri USB 3.0 porty.   

AOC AG273QCX ako celok hodnotíme pozitív-
ne. Je to monitor s pekným dizajnom a kva-
litným VA panelom. Hráčov poteší rozlíšenie 
1440p a 144 Hz frekvencia, ako aj HDR zobra-
zenie a technológia FreeSync, ktorá v kombi-
nácii s grafi ckými kartami GeForce nefunguje 
úplne bezchybne, ale aj napriek tomu zvyšuje 
zážitok z hrania.
Zapožičal: AOC

BENQ EX3203R POTEŠÍ 
POMEROM CENY, 
VEĽKOSTI OBRAZU A 
VÝBAVY

BENQ EX3203R POTEŠÍ 
POMEROM CENY, 
VEĽKOSTI OBRAZU A 

TIP
Pomer

cena/výbava
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Testovali sme

Hard

Najnovšie herné 
notebooky 
s grafi ckými kartami 
GeForce RTX

 – Odtlačky prstov sú vidieť prakticky 
všade
 – Vyššia cena

+ Špičkový dizajn aj konštrukcia
+ Kompaktné rozmery
+ Ľahší a menší napájací zdroj 
v porovnaní s konkurenciou
+ Vysoký grafi cký výkon
+ Softvér s nastaveniami

Acer
Predator Triton 500

Acer Predator Triton 500
Triton 500 je herný notebook, kto-
rý by sme si bez váhania kúpili, ak by sme 
mali k dispozícii potrebný rozpočet. Zariadenie 
sme testovali v najvyššej konfi gurácii s grafi c-
kou kartou GeForce RTX 2080 Max-Q a v tomto 
prevedení si Acer pýta za notebook 2972 eur. 
V predaji je aj lacnejšia verzia s grafi ckou 
kartou RTX 2060, tá sa bude predávať za 1861 
eur. V jej prípade sa však naskytá otázka, či nie 
je Legion Y740 lepšia voľba z hľadiska pomeru 
cena/výkon, viď. recenzia druhého notebooku 
v tomto článku. 

Triton 500 vyzerá skvelo. Má hliníkovú 
konštrukciu, hmotnosť iba 1,9 kg a hrúbku 17,9 
mm. Pôsobí ako športové auto a nič nena-
značuje, že ponúka aktuálne najvyšší grafi cký 
výkon medzi notebookmi. Jeho dizajn sme si 
okamžite obľúbili, pretože notebook sa ľahko 
prenáša a pôsobí skutočne štýlovo. Nehanbili 
by sme sa ho používať ani ako hlavný pracovný 
nástroj v ľubovoľnej fi rme. Čierna konštrukcia 
je odolná, nič nevŕzga a jedinou vadou krásy 
je ľahké uťapkanie veka, spodnej časti a okolia 
klávesnice. Notebook stačí chytiť do ruky a ra-
zom sú na ňom vaše odtlačky prstov.

Acer Predator Triton 500 má 15,6-palcový 
matný IPS displej s rozlíšením 1920 x 1080 
pixelov. Jeho obnovovacia frekvencia je 144 Hz 
a nechýba ani technológia G-SYNC. Počas tes-
tovania sme namerali maximálny jas na úrovni 
337 lúmenov. Pozorovacie uhly sú veľmi dobré, 
nevšimli sme si ani nedostatky v podsvietení.

Obrazovka má tenké rámiky po troch stra-
nách, výrobca aj napriek tomu dokázal zakom-
ponovať webkameru nad displej. Spodný rámik 

Vo februári sa dostali na trh prvé 
notebooky s grafi ckými kartami 
GeForce RTX. Tie využívajú najnovšiu 
architektúru Turing a predstavujú novú 
generáciu grafi ckých čipov. Priamo do 
redakcie nám zavítali novinky fi riem 
Acer a Lenovo, podrobne sme sa ne 
pozreli.

c e n a 2 9 7 2  E U R

TIP
Špičkový 

herný 
notebook

je takisto 
menší v porovnaní 
s konkurenciou.

Klávesnica je farebne podsvietená, nepo-
núka numerickú klávesnicu. Vo výbave nájdete 
špeciálne multimediálne klávesy a kláves na 
rýchle spustenie aplikácie PredatorSense. 

Pomocou nej si môžete meniť nastavenia 
počítača a tiež aj podsvietenie klávesnice. 
Touchpad nemá hardvérové tlačidlá a na bežné 
používanie bohato postačuje. Pracuje sa s ním 
pohodlne, na dotyk nám boli príjemné aj kláve-
sy. Klávesnica je tichá, výborne sa na nej píše aj 
hrá. Oceňujeme rýchlu spätnú väzbu jednotli-
vých klávesov.

Pochvalu si zaslúži audiosystém, a to z hľa-
diska maximálnej hlasitosti a aj dynamiky zvuku. 
V tomto smere sú oba testované notebooky veľ-

PREDATOR TRITON 500 JE ĽAHKÝ A TENKÝ 
HERNÝ NOTEBOOK

T E S T
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Lenovo Legion Y740
V posledných mesiacoch došlo k pomerne 
bizarnej situácii. V redakcii sme otestovali 
oneskorenca, Legion Y730, o ktorom ste si 
mohli prečítať v predchádzajúcom vydaní 
magazínu TOUCHIT. A o týždeň na to nám 
prišiel na recenziu jeho nástupca, Legion Y740. 
Ten sa oproti pôvodným plánom dostal na trh 
s predstihom.

Rozdiely medzi oboma generáciami sú na 
prvý pohľad minimálne. Legion Y730 a aj Y740 

mi vyrovnané a patria k absolútnej špičke. O trošku 
viac preferujeme zvukový výstup z Legionu 
Y740. Triton 500 ponúka zmenu ekvalizéra cez 
PredatorSense. Notebook má vo výbave trojicu 
USB 3.1 portov, USB-C port, ethernet, Mini Dis-
playPort, HDMI a dva 3,5 mm jacky – jeden pre 
slúchadlá, druhý pre mikrofón.

Acer Predator Triton 500 sme testovali 
v konfi gurácii s procesorom Intel Core i7-
-8750H, 32 GB RAM v zapojení 2x 16 GB a 512 
GB SSD úložiskom. V predaji bude mať táto 
konfi gurácia ešte o jedno 512 GB úložisko 
navyše, ponúkne teda 1 TB.

Spomenutá grafi cká karta GeForce RTX 
2080 Max-Q prezentuje aktuálne najvýkonnej-
šie mobilné riešenie pre hráčov. V porovnaní 
s Legionom Y740 s grafi ckou kartou RTX 2070 
Max-Q sme si všimli nárast výkonu o 5 až 10 %, 
v niektorých prípadoch až o 20 % – napr. v hre 
Shadow of the Tomb Raider. Rozdiel v cene 
oboch notebookov je 1000 eur, do úvahy treba 
brať aj prémiovejšie spracovanie v prípade 
modelu od Aceru.    

Maximálne teploty v záťaži dosahovali až 
98 °C pre procesor a 77 °C pre grafi ckú kartu. 
Softvér PredatorSense umožňuje reguláciu 
ventilátora a jednoduché pretaktovanie gra-
fi ckej karty. Výsledkom je zväčša o 1 % až 5 % 
výkonu viac. Notebook v takom prípade využíva 
ventilátor na maximum a odporúčame použiť 
slúchadlá, pretože hlučnosť je už nepohodlne 
vysoká. V štandardnom režime a pri automatic-
kej regulácii ventilátora je hlučnosť notebooku 
akceptovateľná a porovnateľná s konkurenciou. 
Počas nenáročnej práce je notebook tichý.
Zapožičal: Acer

 – Napájací adaptér je veľký a váži 
ďalších 900 gramov
 – Slabšia výdrž batérie

+ Rozumný pomer cena/výkon
+ Kvalita spracovania
+ Audiosystém

Lenovo
Legion Y740 

c e n a 1 9 3 9  E U R

TIP
Pomer

cena/výkon

čovalo pre dobrý herný zážitok. 
Pri hraní sme namerali maximálne teploty 

95 °C pre procesor a 77 °C pre grafi ckú kartu. 
V segmente herných notebookov sú to štan-
dardné teploty. V prípade hrania na batériu je 
výkon obmedzený a notebook vydrží fungo-
vať približne 45 minút. V rámci bežnej práce 
dosahuje výdrž 3 – 4 hodiny, teoreticky sa dá 
dosiahnuť aj 5-hodinovú výdrž. 

Portová výbava je bohatá, väčšina z nich 
je umiestnená na zadnej strane. K dispozícii 
sú praktické podsvietené indikátory. Nieko-
mu môže prekážať webová kamera, ktorá je 
umiestnená pod displejom kvôli tenkým rámi-
kom po troch stranách obrazovky.
Zapožičal: Lenovo

majú hliníkovú konštrukciu a dizajn, ktorý 
pôsobí striedmym dojmom. Na veku je nená-
padný nápis LEGION s osvetleným písmenom 
O. Konštrukcia je odolná, notebook nevŕzga ani 
sa neohýba. Výhodou je aj hrúbka 22,45 mm 
a hmotnosť 2,2 kg. Notebook je vďaka tomu 
dobre prenosný. Napájací adaptér však váži 
ďalších 900 gramov a je pomerne veľký.

Legion Y740 ponúka 15,6-palcový displej 
s rozlíšením Full HD, 144 Hz obnovovacou 
frekvenciou a technológiou G-SYNC. Obrazovka 
má maximálny jas 300 nitov, čo sme overili aj 
meraním a verne zobrazuje farby s pokrytím 
95,5 % farebného priestoru sRGB. Takisto má 
dobré pozorovacie uhly. K malému skresleniu 
dochádza iba pri pohľade zboku pod vysokým 
uhlom. Pri testovaní sme si tiež všimli určitú 
nerovnomernosť pri nastavovaní intenzity 
osvetlenia. Pri 70 % nastavenia má displej jas 
108 nitov a následne rýchlo vyskočí na maxi-
mum 300 nitov. Nie je to nedostatok, ale pre 
niekoho to môže byť nepohodlné.

Legion Y740 sme testovali v konfi gurácii 
s procesorom Intel Core i7 8. generácie a 16 
GB RAM operačnou pamäťou v zapojení 2x 8 GB 
DDR4 s frekvenciou 2666 MHz. Úložisko tvoril 
512 GB systémový SSD disk typu M.2 NVMe
a 1 TB pevný disk. Je to štandardná výbava 
vyššej triedy herných notebookov.

Skutočným lákadlom je však grafi cká karta 
GeForce RTX 2070 v prevedení Max-Q. To 
označuje, že výrobca optimalizoval grafi cký čip, 
aby mal nižšiu spotrebu, menej hrial a mal teda 
aj o niečo menší výkon. V praxi dosahuje tento 
notebook výkon na úrovni stolného počítača 
s grafi ckou kartou GeForce RTX 2060 alebo, ak 
to prevedieme do predchádzajúcej generácie, 
je to výkon na úrovni GeForce GTX 1070 Ti.

Klávesnica je farebne podsvietená, efekty si 
môžete meniť pomocou softvéru. Chýba nume-
rická časť, namiesto nej nájdete bočný panel 
so špeciálnymi klávesmi. Na klávesnici sa píše 
aj hrá pohodlne, dobrý je aj touchpad.

Zabudovaný audiosystém nás potešil maxi-
málnou hlasitosťou, kvalitou reprodukcie a tiež 
aj dobrou dynamikou zvuku. Aj v tomto prípade 
je k dispozícii softvér na zmenu nastavení. 
Hlučnosť notebooku v záťaži je akceptovateľ-
ná, testovali sme už aj hlučnejšie notebooky. 
Prekvapila nás však absencia nastavenia sily 
ventilátora. Legion Y740 ponúka softvér pre 
úpravu nastavení, reguláciu ventilátora alebo 
aktivovanie extra chladenia sme nenašli.

Pri testovaní sme hrali najnovšie hry ako Far 
Cry 5, Assassin‘s Creed Odyssey a Shadow of the 
Tomb Raider. Všetky bežali vo Full HD rozlíšení 
s nastavením vysokej až najvyššej kvality grafi ky 
pri 70 až 90 fps. Naplno sa teda využije obrazov-
ka s vysokou obnovovacou frekvenciou. Pri hraní 
na externom monitore s rozlíšením 2560 x 1440 
pixelov sa počet snímok za sekundu v niektorých 
prípadoch zmenšil na polovicu. Stále to posta-

LEGIO Y740 MÁ VŠETKO, ABY ZAUJAL AJ 
NÁROČNÝCH HRÁČOV
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Hard

Model Acer Predator Triton 500 Lenovo Legion Y740

Displej 15,6", IPS, 1920 × 1080 px,
144 Hz, G-SYNC

15,6", IPS, 1920 × 1080 px,
144 Hz, G-SYNC

CPU / GPU Intel Core i7-8750H / NVIDIA GeForce 
RTX 2080 8 GB Max-Q

Intel Core i7-8750H / NVIDIA GeForce 
RTX 2070 8 GB Max-Q

Operačná pamäť / Úložisko 32 GB DDR4 / 512 GB SSD + 512 GB SSD 16 GB DDR4 / 512 GB SSD + 1 TB HDD, 
7200 rpm

Konektivita
3 × USB 3.1, USB-C s Thunderbolt 3, 

HDMI, Mini DisplayPort, ethernet, 
2 × 3,5 mm jack

3 × USB 3.1, USB-C s Thunderbolt 3, 
HDMI, Mini DisplayPort, ethernet,

3,5 mm jack

Rozmery a hmotnosť 358 × 254 × 17,8 mm
/ 1,9 kg + 0,6 kg adaptér

361 × 267 × 22,45 mm
/ 2,2 kg + 0,9 kg adaptér

Test – Benchmarky

PCMark 10 – Rozšírený test 6 817 6 646

3DMark – Port Royale 4 263 3 464

3DMark – Time Spy 7 014 / 3 144 (Extreme) 6 438 / 2 950 (Extreme)

3DMark – Fire Strike 15 846 / 4 546 (Ultra) 14 422 / 3 947 (Ultra)

VRMark – 
Orange Room / Blue Room 7452 / 2 428 8 605 / 1 990

Test – Hry vo Full HD 
rozlíšení

Assassin's Creed Odyssey 63 fps (High) / 56 fps (Ultra High) 70 fps (High) / 51 fps (Ultra High)

Far Cry New Dawn 93 fps (High) / 83 fps (Ultra) 88 fps (High) / 76 fps (Ultra)

Metro Exodus 65 fps (High) / 31 fps (Extreme) N/A

Shadow of the Tomb Raider 95 fps (High) / 90 fps (Highest) 83 fps (High) / 73 fps (Highest)

Test – Výdrž batérie

PCMark 8 – výdrž / skóre 3:32 / 2 924 1:51 / 3 525

Test – Displej

Maximálny jas 337 lúmenov 300,78 lúmenov

Pokrytie farebných priestorov 93,6 % sRGB, 66,4 % Adobe RGB,
69,2 % DCI P3

95,5 % sRGB, 66,4 % Adobe RGB,
69,1 % DCI P3

Test – 
Maximálne teploty v záťaži

CPU / GPU 98 °C / 77 °C 95 °C / 77 °C

  Parametre a  namerané hodnoty  testovaných notebookov

Notebook s grafi ckou 
kartou

GeForce GTX 1060 
6 GB GeForce GTX 1070 GeForce GTX 1080 GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2080

Time Spy 3769÷4100 4792÷5664 5383 6438 7014÷8217

Time Spy Extreme 1715÷1764 2219÷2603 2485 2950 3144÷3759

Fire Strike 9478÷10570 12397÷15069 13626 14422 15846÷18159

Fire Strike Ultra 2598÷2916 3407÷4185 4017 3947 4546÷5317

Cena od 1019 eur 1779 eur N/A 1939 eur 2799 eur

       Verdikt
Acer Predator Triton 500 je 
špičkové zariadenie, ktoré je 
navrhnuté s dôrazom na kaž-
dý detail. Ponúka prvotriednu 
mobilitu a najvyšší grafi cký výkon 
v mobilnom svete. Škoda vyššej 
ceny, ktorá je opodstatnená, avšak 
znižuje celkový pomer cena/výkon.

Lenovo Legion Y740 je 
moderný herný note-
book. Ponúka výkonný 
hardvér, kvalitnú obra-
zovku a výborný zvuk. 
Kvalitná výbava a vysoký 
výkon sa prejavili aj na 
cene notebooku, ktorá je 
1940 eur.

       Verdikt
Acer Predator Triton 500
špičkové zariadenie, ktoré je 
navrhnuté s dôrazom na kaž-
dý detail. Ponúka prvotriednu dý detail. Ponúka prvotriednu 
mobilitu a najvyšší grafi cký výkon 
v mobilnom svete. Škoda vyššej 
ceny, ktorá je opodstatnená, avšak 
znižuje celkový pomer cena/výkon.

Oplatí sa stále kúpiť 
notebook s kartou 
GeForce GTX?

ové notebooky s grafi ckými kartami 
GeForce RTX lákajú vyšším výkonom 
a technológiami, ako je ray tracing. 

V ich prospech hrá aj fakt, že ide o zariadenia 
s aktuálne najmodernejšou výbavou, takže 
z hľadiska investície do budúcnosti ide pravde-
podobne o najlepšiu voľbu. Ich problémom je 
však cena, aktuálne najlacnejší notebook s RTX 
kartou stojí takmer 1700 eur. Je teda zrejmé, 
že pokiaľ máte obmedzený rozpočet, musíte 

si vystačiť s notebookmi so staršími kartami 
GeForce GTX.

Ani v tomto prípade však nejde o zlú kúpu. 
Práve naopak, z hľadiska pomeru cena/výkon 
môže ísť o rozumné rozhodnutie a tieto note-
booky sú teraz dostupnejšie. Máme na mysli 
najmä zariadenia s grafi ckou kartou GeForce 
GTX 1060, ktorých cena začína na úrovni 1000 
eur. Notebooky s GTX 1070 stoja 1779 eur 
a viac, v tomto prípade sa možno oplatí zvážiť 
notebook s RTX 2060.

Základnú predstavu o približnom výkone si 
môžete spraviť z tejto tabuľky, ktorá porovnáva 
najnižšie a najvyššie nami namerané skóre 
notebookov s grafi ckými kartami GTX 1060, 
1070 a RTX 2070 a 2080 v testoch aplikácie 
3DMark. Na notebooky s grafi ckou kartou RTX 
2060 v redakcii stále čakáme, bude zaujímavé 
porovnať ich s modelmi s GTX 1070, nakoľko 
ich cena je prakticky totožná.

JEDEN 
Z NAJLACNEJŠÍCH 
NOTEBOOKOV 
S GRAFICKOU KAR-
TOU GEFORCE GTX 
1060 6 GB JE OMEN 
OD HP S CENOU 
1019 EUR

N
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Herný notebook Lenovo Legion sa 
dočkal novej generácie. Hlavným 
medzigeneračným vylepšením 
je grafi cká karta GeForce RTX vo 
verzii až 2080 v prevedení Max-Q. 
Nájdete ju vo výbave 17-palcovej 
verzie. V redakcii sme mali k dis-
pozícii najvýkonnejší 15-palcový 
model v konfi gurácii s GeForce 
RTX 2070 Max-Q.

Lenovo Legion Y740
Herný notebook
pre náročných hráčov

Macro

egion Y740 si okrem 
značného nárastu 
grafi ckého výkonu 

zachováva vlastnosti, ktoré sme 
si obľúbili aj u jeho predchodcu. 
Je to kvalitná hliníková konštruk-
cia a dizajn, vďaka ktorému si 
tento notebook môžete zobrať 
aj do práce. Legion Y740 tiež 
exceluje kvalitným displejom so 
144 Hz obnovovacou frekvenciou, 
technológiou G-SYNC a výborným 
audiosystémom s hlasnou repro-
dukciou zvuku.

Nechýba ani štýlovo podsvie-
tená klávesnica a bohatá portová 
výbava. Príjemným bonusom sú 
kompaktné rozmery s hrúbkou iba 
22,45 mm a hmotnosťou 2,2 kg.
Zapožičal: Datacomp

       Verdikt
Lenovo Legion Y740 je moderný 
herný notebook. Ponúka výkon-
ný hardvér, kvalitnú obrazovku 
a výborný zvuk. Kvalitná výbava 
a vysoký výkon sa prejavili aj na 
cene notebooku, ktorá je 1940 eur. 
Pri pohľade na priamu konkuren-
ciu sa však javí z hľadiska pomeru 
cena/výkon atraktívne.
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• 144 Hz obrazovka 
s technológiou G-SYNC 
a rozlíšením Full HD. K dispozícii 
je v 15- a 17-palcovej verzii. 
Všimnite si tenké rámiky po 
troch stranách displeja

• 

• Podsvietená klávesnica 
umožňuje pohodlné písanie 
a hranie. Svetelné efekty si 
môžete prispôsobiť pomocou 
aplikácie

• 

• Konštrukcia je z hliníka, telo 
je odolné. Dizajn pôsobí 
všestranne, takže tento 
notebook si môžete zobrať aj 
do práce

• 

• Bohatá portová výbava: 3x USB 
3.1, USB-C s Thunderbolt 3, 
HDMI 2.0, Mini DisplayPort 1.4, 
Ethernet, 3,5 mm jack

• 

• Legion Y740 sme testovali 
v konfigurácii s procesorom 
Intel Core i7-8750H, 2x 8 GB 
DDR4 2666 MHz, 512 GB M.2 
NVMe SSD + 1 TB HDD, 7200 
rpm a grafickou kartou NVIDIA 
GeForce RTX 2070 Max-Q, 8 GB 
VRAM

• 

• Rozmery 361 x 267 x 22,45 mm, 
hmotnosť 2,2 kg
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Nájdete ju vo výbave 17-palcovej 
verzie. V redakcii sme mali k dis-
pozícii najvýkonnejší 15-palcový 

144 Hz obnovovacou frekvenciou, 
technológiou G-SYNC a výborným 
audiosystémom s hlasnou repro-audiosystémom s hlasnou repro-

tená klávesnica a bohatá portová 

kompaktné rozmery s hrúbkou iba 
22,45 mm a hmotnosťou 2,2 kg.

 je moderný 

cene notebooku, ktorá je 1940 eur. 
Pri pohľade na priamu konkuren-
ciu sa však javí z hľadiska pomeru 

do práce

Bohatá portová výbava: 3x USB 
3.1, USB-C s Thunderbolt 3, 
HDMI 2.0, Mini DisplayPort 1.4, 
Ethernet, 3,5 mm jack

Legion Y740 sme testovali 
v konfigurácii s procesorom 
Intel Core i7-8750H, 2x 8 GB 
DDR4 2666 MHz, 512 GB M.2 
NVMe SSD + 1 TB HDD, 7200 
rpm a grafickou kartou NVIDIA 
GeForce RTX 2070 Max-Q, 8 GB 
VRAM

Rozmery 361 x 267 x 22,45 mm, 
hmotnosť 2,2 kg
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V redakcii sme otestovali Android 
tablety, ktoré majú jedného spoločného 
menovateľa– kúpite ich za dobrú cenu. 
Avšak, ako sme zistili, nie vždy sa oplatí 
šetriť.

Hard

Android tablety
za dobrú cenu

1 GB, zariadenie teda nie je vhodné na prácu 
s viacerými aplikáciami a pri prepínaní medzi 
nimi si budete musieť chvíľu počkať. Rovnako 
je pomalšie načítanie webových stránok.

Nami testovaný 16 GB model mal po na-
stavení a zaktualizovaní predinštalovaných 
aplikácií 8,5 GB dostupného miesta. K dispozí-
cii je tiež microSD slot pre karty s kapacitou do 
32 GB. Tablet má batériu s kapacitou iba 2500 
mAh, čo je málo a zariadenie budete často 
nabíjať. My sme ho vybili počas 2-hodinového 
procesu nastavovania, aktualizovania aplikácií 
a testovania.

ARCHOS Core 70 3G umožňuje pripojenie 
do mobilnej siete. Podporuje 2G a 3G siete, 
k dispozícii sú dva sloty pre mini SIM karty. 
Reproduktor neohúri, plní svoj účel. K dispozícii 
je tiež 3,5 mm jack.

Tablet má predinštalovaný Android 7.0. Bez-
pečnostné aktualizácie boli k dátumu
5. decembra 2017. Počas testovania sme si 
zmenili veľkosť písma a zobrazenia, pred-
nastavené hodnoty boli príliš malé, čo bude 
prekážať starším používateľom. V prípade zo-
brazenia najväčšieho písma a rozhrania je však 
zariadenie dobre použiteľné aj pre nich. 

ARCHOS Core 70 3G ponúka základnú 
výbavu. Vďaka nízkej cene môže vyhovovať 
nenáročným používateľom, ktorí chcú využívať 
tablet iba na občasné prezeranie internetu 
alebo prehrávanie videí. Nie je vhodný na hranie 
ani na pokročilú prácu s viacerými aplikáciami.
Zapožičal: ARCHOS

ARCHOS Core 70 3G
Tablet značky ARCHOS sa snaží zaujať najmä 
cenou. V slovenských obchodoch ho kúpite 
za 65 - 70 eur v prípade 8 GB verzie. My sme 
testovali jeho 16 GB model, avšak s výnimkou 
úložiska sú všetky ostatné parametre totožné.

ARCHOS Core 70 3G je tablet, ktorý je určený 
nenáročným používateľom. Možno by sa mohol 
hodiť malým deťom, ktoré by chceli tablet 
a nevedia s ním šetrne zaobchádzať. Z po-
hľadu roka 2019 pôsobí zariadenie zastarane 
a neposkytuje optimálny používateľský zážitok. 
Za 60 eur však nemožno čakať zázraky, pretože 
ak chcete najlacnejší moderný tablet, pripravte 
si 180 eur za Huawei MediaPad T5. To je však 
10-palcový tablet. V prípade starších modelov 
s menšou uhlopriečkou sa dá fungovať s kom-
promismi s niektorými tabletmi za 130 - 140 
eur. Avšak v prípade 60 – 70-eurových modelov 
je zrejmé, že budete potrebovať väčšiu trpezli-
vosť a menšie nároky. Z hľadiska pomeru cena/
výkon dostanete to, za čo si zaplatíte.

ARCHOS Core 70 3G ponúka 7-palcový IPS 
displej s rozlíšením 1280 x 800 pixelov. Displej 
pôsobí matne, má slabšie pozorovacie uhly. 
Pri priamom pohľade ponúka dobrú kvalitu 
a nebude vás iritovať. Tablet poháňa procesor 
MediaTek MT8321 so štyrmi jadrami a tak-
tom 1,3 GHz. Operačná pamäť má kapacitu 

NÁJDETE NA

WWW.NAY.SK

Široký výber
tabletov

+ Nízka kapacita batérie
+ Pomalšie reakcie aj pri bežnom 
používaní
+ Nie je vhodný na prácu s viacerými 
aplikáciami

+ Cena

ARCHOS
Core 70 3G

c e n a o d  6 3  E U R

TABLETY ZA MÁLO 
PEŇAZÍ MAJÚ SVOJE 

OBMEDZENIA
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TEST

ARCHOS Core 101 3G
V predaji je aj 10-palcový model Core 101, kto-
rý je približne o 40 eur drahší. S výnimkou inej 
uhlopriečky a vyššej kapacity batérie ponúka 
totožnú hardvérovú výbavu a porovnateľný 
zážitok. Jeho 10-palcový IPS displej má roz-
líšenie 1280 x 800 pixelov. Obrazovka pôsobí 
matne, má slabšie pozorovacie uhly. Treba sa 
na ňu pozerať priamo. 

Tablet poháňa procesor MediaTek MT8321 
so štyrmi jadrami a taktom 1,3 GHz. Operačná 
pamäť má kapacitu 1 GB a platí teda to, čo sme 
písali aj v prípade 7-palcovej verzie – zariadenie 
nie je vhodné na prácu s viacerými aplikáciami. 
Pri používaní jednej aplikácie, napr. pri prehlia-
daní webu, sú reakcie zväčša dobré. Úložisko má 
16 GB, kapacita batérie je 5000 mAh. Výdrž je 
priemerná.

Tablet umožňuje pripojenie do mobilnej 
siete. Podporuje 2G a 3G siete, k dispozícii sú 
dva sloty pre mini SIM karty. V predaji je už aj 
4G verzia, ak by vás tento tablet zaujal, prav-

depodobne v obchodoch natrafíte práve na ňu. 
K dispozícii je tiež 3,5 mm jack.

Tablet má predinštalovaný Android 7.0. V tom-
to prípade sme dostali aj aktualizáciu systému 
s bezpečnostnými aktualizáciami k 5. novembru 
2018. Aj v tomto prípade pravdepodobne využi-
jete zmenu veľkosti písma a rozhrania. 
Zapožičal: ARCHOS

tohto zariadenia. A keď si spočítame všetky 
vylepšenia v porovnaní s modelom T5, M5 lite 
s prehľadom obhajuje svoju o 100 eur vyššiu 
cenu. My by sme si za M5 lite priplatili, stále 
však platí, že MediaPad T5 je vhodná voľba pre 
nenáročných, ktorý chcú tablet na sledovanie 
videa či základné surfovanie internetom.

MediaPad M5 lite LTE má niektoré paramet-
re podobné s modelom T5. Oba tablety majú 
10,1-palcový IPS displej s rozlíšením
1920 x 1200. M5 lite LTE však ponúka o niečo 
kvalitnejší displej a tiež aj zabudovanú funkciu 
na vylepšenie vizuálnej kvality. Videá tak vyze-
rajú lepšie na tomto tablete.

Procesor Kirin 659 je v oboch zariadeniach 
totožný a ide o zástupcu strednej triedy. Ponú-
ka dostatočný výkon na hry, pričom si zahráte 
aj grafi cky náročnejšie tituly avšak s nižšou 
kvalitou nastavenia grafi ky. MediaPad T5 má 
2 GB RAM a 16 GB úložisko a model M5 lite 
navyšuje oba parametre – ponúka tak 3 GB RAM 
a 32 GB úložisko. Obe vyššie hodnoty v praxi 
využijete. Tablet ponúka zväčša svižné reakcie, 
sem-tam sa objaví spomalenie. Nie je to však 
nič tragické.

Badateľný rozdiel je aj v reprodukcii zvuku. M5 
lite LTE ponúka 4 reproduktory Harman Kardon 
a úprimne, lepšiu reprodukciu zvuku neponúka 
žiaden tablet v cene do 330 eur. M5 lite LTE 
v tomto smere potešil maximálnou hlasitosťou 
a tiež čistotou a dynamikou zvuku. Videá či 
hudbu tak môžete konzumovať aj bez potreby 
pripojiť slúchadlá. 3,5 mm jack nechýba.

M5 lite LTE má vo výbave aj USB-C port, 18 W 
rýchlu nabíjačku a 7500 mAh batériu. Model T5 
ponúka 5100 mAh batériu a micro USB port so 
štandardným nabíjaním. V teste výdrže batérie 
však dosiahli obe zariadenia porovnateľný 
výsledok.

Aby sme to teda zhrnuli. MediaPad M5 lite 
LTE je v porovnaní s modelom T5 10 LTE o 100 
eur drahší. Ponúka však o niečo kvalitnejší dis-
plej, lepšiu reprodukciu zvuku, vyššiu kapacitu 
batérie a rýchlejšie nabíjanie, väčšiu kapacitu 
operačnej pamäte aj úložiska a dotykové 
pero priamo v balení. Vo svojej cene poteší 
pomerom cena/výkon a ide o tablet, ktorý by 
sme zvažovali – dvojnásobne, ak chcete nové 
zariadenie tohto typu priamo od operátora. Vo 
voľnom predaji mu robí veľkú konkurenciu iPad 

- Pomalšie reakcie aj pri bežnom 
používaní
- Nie je vhodný na prácu s viacerými 
aplikáciami

+ 10-palcová obrazovka za dobrú cenu 

ARCHOS
Core 101 3G 

c e n a o d  1 0 3  E U R

- Maličké oneskorenie pri písaní 
dotykovým perom, občasné spomalené 
reakcie

+ Výborný pomer cena/výbava
+ Kvalitné spracovanie
+ Stylus je súčasťou balenia
+ Kvalita zvuku
+ USB-C port 

Huawei
MediaPad M5 lite LTE

c e n a 3 2 9  E U R

VÝHODOU TABLETOV 
ARCHOS JE ICH 
MOBILNÁ KONEKTIVITA

TIP
Pomer

cena/výbava

Huawei MediaPad M5 lite LTE
Huawei prichádza na trh s ďalším tabletom. 
Modely M5 a T5 dopĺňa novinka M5 lite a dá sa 
povedať, že cieli na používateľov, pre ktorých 
je plnohodnotný model M5 príliš drahý a T5 
nespĺňa ich predstavu z hľadiska výbavy.

M5 lite je šikovne navrhnutý model, ktorý 
naozaj vhodne vypĺňa medzeru v portfóliu 
Huawei tabletov. Na Slovensku ho nájdete v po-
nuke operátorov a vo Wi-Fi verzii aj vo voľnom 
predaji. Súčasťou základnej výbavy je tiež doty-
kové pero M-Pen Lite, ktoré zvyšuje atraktivitu 

HUAWEI 
MEDIAPAD M5 
LITE LTE PONÚKA 
PRÉMIOVÝ 
DIZAJN A DOBRÝ 
VÝKON
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Hard

       Verdikt
ARCHOS Core 70 3G je tablet, ktorý chce zaujať najmä cenou. 
Môžeme polemizovať, či majú dnes zmysel 7-palcové tablety, ale 
pre deti môže ísť o vhodné riešenie za málo peňazí.
ARCHOS Core 101 3G zaujme tiež najmä cenou. Jeho hardvérové 
obmedzenia pocítite počas používania, absolútne nenáročným 
používateľom môže postačovať. Ak si však priplatíte, dostanete 
citeľne lepší používateľský zážitok. 
Huawei MediaPad M5 lite LTE je výborná voľba, pokiaľ hľadáte 
nový tablet od operátora, resp. s Androidom. Ponúka skvelý pomer 
cena/výbava a poteší kvalitou spracovania, reprodukciou zvuku 
aj priloženým stylusom. Pre bežného používateľa je tento tablet 
atraktívna voľba.

  Parametre a  hodnoty  testovaných tabletov 

Model tabletu ARCHOS
Core 70 3G

ARCHOS
Core 101 3G

Huawei
MediaPad M5 lite LTE

Operačný systém Android 7.0, 
aktualizácie 5. 12. 2017

Android 7.0, 
aktualizácie 5. 11. 2018

Android 8.0, 
aktualizácie 1. 1. 2019

Pamäť RAM/ROM/iná [GB] 1/16 1/16 3/32

Procesor MediaTek MT8321,
4 jadrá, 1,3 GHz

MediaTek MT8321,
4 jadrá, 1,3 GHz

Kirin 659, 8 jadier,
až do 2,36 GHz

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

Displej - veľkosť [palcov]/
rozlíšenie [bodov]

7,0/1280 x 800,
16 : 10

10,1/1280 x 800, 
16 : 10

10,1/1920 x 1200, 
16 : 10

Slot na pamäťovú/SIM 
kartu 

microSD
do 32 GB/2 × mini SIM

microSD
do 32 GB/2 × mini SIM

microSDXC
do 256 GB/nano SIM

Bluetooth, Wi-Fi, USB, 
GPS, NFC

4.0, BGN, micro USB, 
áno, nie

4.0, BGN, micro USB, 
áno, nie

4.2, ABGNac, USB-C, 
áno, nie

Fotoaparáty 2 Mpx zadný,
0,3 Mpx predný

2 Mpx zadný,
0,3 Mpx predný

8 Mpx zadný,
8 Mpx predný

Vymeniteľná batéria 
a vlastnosti nie, 2500 mAh nie, 5000 mAh nie, 7500 mAh

Rozmery [mm]/
hmotnosť [gramov] 185 x 111 x 9/255 243 x 172 x 9,5/556 243 x 162 x 7,7/475

2018, ktorý má výkonnejší procesor a predáva 
sa za 329 - 349 eur, hoci iba vo Wi-Fi verzii.

Huawei MediaPad M5 lite LTE tiež ponúka 
elegantné spracovanie na úrovni prémiových 
modelov a zabudovaný snímač odtlačkov 
prstov v domovskom tlačidle. Nechýba ani 
základné odomykanie tvárou.

Čo sa týka priloženého dotykového pera, pria-
mo v tablete nájdete predinštalované aplikácie 
Nebo a MyScript Calculator. Prvá menovaná 
predstavuje poznámkový blok s podporou 
rozpoznávania písaného textu. Aplikácia však 
nepodporuje slovenčinu, takže sme ju nepouží-
vali a radšej sme si nainštalovali OneNote. Tento 
poznámkový blok síce neumožňuje rozpoznanie 
textu, ale na účely písania poznámok rukou nám 

postačoval. MyScript Calculator je dobrá aplikácia 
na riešenie matematických úkonov. Stylus môžete 
využívať aj na ovládanie systému či aplikácií. 
Takisto môžete pomocou neho kresliť, stačí si 
stiahnuť aplikáciu, ako je SketchBook. 

Pocit z používania dotykového pera nedosahuje 
úroveň prémiových zariadení. Medzi urobením ťahu 
a nakreslením alebo napísaním textu je maličké, 
avšak citeľné oneskorenie. Pri kreslení nám to 
nevadilo, rušilo to skôr pri písaní. V tejto cene však 
nič lepšie nenájdete. Kombinácia iPad 2018 Wi-Fi 
a Logitech Crayon ponúka o trošku lepší zážitok, 
náklady na toto rieše-
nie sú približne o 100 
eur vyššie. 
Zapožičal: Huawei

*Tablety značky ARCHOS neboli kompatibilné 
s aplikáciami na testovanie

Benchmarky Huawei
MediaPad M5 lite LTE

AnTuTu Benchmark - Total score 87033

PCMark for Android - Performance/Výdrž 4996 / 9:15

3DMark Sling Shot Extreme - Total 233

Graphic 187

Physics 1751

A1 SD Bench - RAM 5900

Úložisko čítanie/zápis 196/65

Namerané testy  tabletu
Huawei  MediaPad M5 l i te  LTE

MICHAL REITER

C E N A 7 9  E U R

Creative Stage 
je soundbar so 
samostatným basovým 
reproduktorom 
v konfigurácii 2.1. Je 
ideálny k počítaču ako 
hlavný reproduktor 
pod monitor alebo na 
ozvučenie obývačky. 

Creative Stage
Hudobná 
zostava k TV 
alebo monitoru

flashdisk so svojimi MP3 súbormi.
Súčasťou balenia je diaľkové ovládanie. Ním 

sa dá nastaviť intenzita basov, výšok, spustiť 
Bluetooth párovanie, vybrať vstup na prehrá-
vanie hudobného obsahu alebo sa pohybovať 
medzi skladbami. Na výber sú aj štyri pred-
nastavené režimy ekvalizéra.

Najväčší prínos vidíme v podaní informácie, 
ktorý vstup je aktívny.

Hudobne je to silná zostava. Soundbar má výkon 
2 x 20 W vďaka stredovým meničom po jeho okra-
joch prednej strany. Subwoofer má výkon
40 W. Jeho podanie je vynikajúce. Nízke tóny sú 
reprodukované s dynamikou, akú sme ani nečakali. 
Žiadne tvrdé a rušivé basy, ale skutočne príjemné 
a mäkké podanie. Presne takto si predstavujeme 

       Verdikt
Creative Stage nevyžaduje veľa miesta. Stačí 
mu 20 cm priestoru pred soundbarom, ktorý 
nebude ničím zakrytý a poskytne vynikajúci 
zvuk. Kvalitou prednesu predbieha mnohé 
ďalšie reproduktory tohto typu. Navyše, jeho 
cena je vzhľadom na možnosti výrazne pod 
štandardom.

ento model je priamym nástupcom 
reproduktora Stage Air, ktorý bol bez 
subwoofera.

Jeho univerzálnosť výrobca dimenzoval 
poriadne vysoko. Okrem klasického pripoje-
nia cez Bluetooth a AUX tu je pripojenie cez 
optický kábel alebo HDMI (TV ARC). Konektory 
sú umiestnené na zadnej strane, čo je priamo 
v súlade s umiestnením pod monitor. Stage sa 
dá pripevniť aj na stenu a takisto ani v tomto 
prípade nebudú káble pripojených zariadení 
nijako zavadzať. Na bočnej strane sú dokonca 
tlačidlá hlasitosti a tlačidlo vypnutia, ktoré 
zároveň slúži na prepínanie vstupov. To vtedy, 
keď nemáte po ruke diaľkové ovládanie. Vedľa 
tlačidiel je USB port, do ktorého môžete pripojiť 

T
nevtieravý doplnok k hlavným reproduktorom. 
Je dôležité, aby mal hlavný reproduktor voľný 
priestor. V opačnom prípade sa bude zvuk odrážať 
od objektu pred ním. Nehodí sa teda ako doplnok 
k veľkému 17,3" notebooku, za ktorý postavíte 
soundbar. Deformácia bude citeľná.
Zapožičal: Creative
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generácie grafi ckých kariet NVIDIA® GeForce® RTX. 
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T E S T

MICHAL REITER

„Slúchadlá Creative 
majú refl exný 
pásik. Bude vás 
vidno aj v tme. “

Hard

Slúchadlá vhodné 
na celý deň

Creative Outlier Sports
Určené pre športovcov. Slúchadlá držia 
v ušiach ako prilepené. Sú ale dosť veľké a če-
lenka alebo čiapka ich môže mierne vychyľovať 
zo zvukovodu. Vtedy stačí zatiahnuť za spojo-
vací kábel a do ucha zapadnú pri danom tlaku 
oblečenia samé.

Odporúčame ich nielen športovcom, ale aj 
na bežné nosenie, prechádzky a do kancelárie. 
Spojovací pás je zároveň refl exným pásikom. 
Ovládanie je na hlavnom prvku, ktorý je bližšie 
k pravej mušli. Kruhové tlačidlo a tlačidlá 
hlasitosti po jeho stranách nahmatáte ľahko. 
V tomto prvku je ukrytá aj batéria a microUSB 
konektor na nabíjanie. 

V balení nájdete aj aretačné gumičky s vý-
stupkami, ktoré sa zachytia o ucho. Nemusíte 
použiť takýto dodatočný nadstavec. Potom vám 
ale budú slúchadlá pravdepodobne padať. Pri-
spôsobenie držania aj celkovej reprodukcie ro-
bíte klasicky, cez vymeniteľné silikónové návleky. 
Sú odolné proti spoteniu a majú certifi káciu 
IPX4. Veľmi príjemne sa nosia a rozhodne silno 
odhlučňujú. Je tu pasívne odhlučnenie rušenia. 
Creative používa náušníky s technológiou 
spracovania AuraSeal. Tá sama o sebe výrazne 
blokuje rušenie okolitého hluku. Odporúčame 
vyskúšať, nebudete sklamaní.

Hudobne sú vynikajúce. Nemáme im čo 
vytknúť. Získate bohaté basy a detailný zvuk 
v strede a na vysokých tónoch. Po Samsungu sú 
toto druhé najlepšie hrajúce slúchadlá v teste.
Zapožičal: Creative

Štyri slúchadlá, ktoré majú 
jedno spoločné, hoci sú 
rozdielne. Dajú sa používať 
celý deň. V niektorých 
môžete dokonca aj ležať 
na uchu a nebudú vám 
nijako dramaticky prekážať. 
Najdrahšie v teste máme 
slúchadlá od Samsungu. 
Predstavujú to, ako majú 
skutočne bezdrôtové 
slúchadlá fungovať. Ak 
nemáte radi tento typ 
slúchadiel a chcete niečo 
na voľný pohyb, model 
od Creative bude možno 
vhodným adeptom.

NABÍJACIA KOLÍSKA 
NA SLÚCHADLÁ 
GALAXY BUDS

TAKTO VYZERAJÚ ZALOŽENÉ 
SLÚCHADLÁ CREATIVE 
OUTLIER SPORTS

Testovali sme

- Mušle sú ťažké a bez oporných vložiek 
vypadávajú

+ Odolnosť IPX4
+ Výdrž 11 hodín
+ Kvalita zvuku
+ Cena

Creative
Outlier Sports

4 9  E U Rc e n a

Samsung Galaxy Buds
Najnovšia generácia úplne bezdrôtových slúcha-
diel tak, ako si ich predstavuje Samsung. Pred-
stavy tejto fi rmy sa uberajú správnym smerom 
a ide o dokonalé slúchadlá. Ideálna voľba pre 
každého, kto chce špičkový produkt, no Apple 
AirPods nemohol využívať. Napríklad kvôli tomu, 
že vypadávali z ucha. Párovanie je extra jedno-
duché. Otvoríte nabíjaciu kolísku a pripojíte cez 
Bluetooth. Samsung sa na slúchadlá v dosahu 
priamo opýta, iné smartfóny ich uvidia v nasta-
veniach Bluetooth. Jednoduchšie párovanie vo 
svete Androidu ste ešte nevideli. 

Nové slúchadlá držia v uchu pevne, sú teda 
vhodné aj na športovanie. Dobre sa nosia aj pod 
čiapkou alebo čelenkou. Nás ale najviac potešila 
výdrž, ktorej maximum je šesť hodín. V praxi to 
bude o trochu menej, ale konečne sú tu malé 
slúchadlá, ktoré nemusíte tak často nabíjať. Vy-
držia nielen tréning, ale aj dlhšiu služobnú cestu 
alebo klasické cestovanie do práce.
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Nemajú toľko funkcií ako minuloročný model, 
popravde, toto nám ani nechýbalo. Športový 
náramok má každý, kto chce pri športe sledovať 
štatistiku, nepotrebuje na to slúchadlá. V minu-
losti mali kvôli mnohým meraniam a senzorom 
vysoko limitovanú výdrž do dvoch hodín.

Nabíjacia kolíska je taká malá, že sa nám 
zmestila do vrecka na nohaviciach. Nabije 
slúchadlá jedenkrát a je tu ešte nejaká rezerva 
na malé dobitie. Samotná kolíska sa nabíja cez 
USB-C konektor, da sa ale nabíjať bezdrôtovo, 
napríklad zo zadnej strany smartfónu Samsung 
Galaxy S10. Dá sa s nimi telefonovať a používať 
ich aj v režime okolitého zvuku. Ideálne, ak chcete 
počúvať hudbu a zároveň potrebujete vedieť, 
čo sa okolo vás deje. Horná strana mušle má 
dotykovú plochu chránenú sklom Gorilla Glass 3. 
To, ako sa bude dotyková plocha správať, sa dá 
nastaviť cez softvér Galaxy Wearable. Môžete 
ju aj vypnúť. Cez túto aplikáciu sa dajú nastaviť 
oznámenia, ktoré budete mať prečítané do 
slúchadiel. Aplikácie si vyberáte sami, prípadne 
sa dajú oznámenia celkovo vypnúť. Nechýba ani 
podpora digitálneho asistenta.

Veľmi pohodlne sa nosia a v balení sú tri veľkosti 
silikónových návlekov aj aretačných prúžkov. 
Slúchadlá sa dajú nosiť celý deň bez toho, aby vás 
svrbelo ucho, prekážali vám vo vnútri ucha alebo 
nejak inak limitovali. Tesnia ale veľmi dobre. Už 
samotné vloženie do ucha odhluční viac ako po-

- Žiadne podstatné

+ Kvalita zvuku
+ Pohodlné nosenie
+ Špičková izolácia hluku

Samsung
Galaxy Buds

1 4 9  E U Rc e n a

lovicu hluku z okolia. Po zapnutí hudby nebudete 
počuť takmer nič. Na cestovanie ich jednoznačne 
odporúčame. Po vybratí z ucha sa reprodukcia 
hudby automaticky pozastaví.

Kvalita zvuku je vynikajúca. Výrazne lepšia 
ako v minulosti, hoci aj tam sme si reprodukciu 
pochvaľovali. S detailnosťou reprodukcie sme 
boli nadmieru spokojní. Rovnako aj so stabili-
tou spojenia. Nevypadlo ani raz, a to v rôznych 
miestach, kde iné slúchadlá mali výrazné 
problémy. Napríklad v kancelárii s viacerými BT 
zariadeniami alebo pri semaforoch.
Zapožičal: Samsung

Thomson EAR3207AN
Slúchadlá za taký lacný peniaz, že si rovno 
kúpite dvoje, keby sa jedny pokazili. Vzhľadom 
na kvalitu spracovania si ale dvoje kupovať 
nebudete musieť. Kábel týchto in-ear slúchadiel 
do uší je trochu pevnejší, než sme zvyknutí. Niečo 
ale vydrží. Pri použití so smartfónom je výhoda 
konektora typu I, o to viac ak nosíte smartfón vo 
vrecku. Kábel má farebné spracovanie vo forme 
krútených vodičov. Vyzerá to pekne, avšak ide len 
o vizuál. Vonkajšia ochranná vrstva je jednoliata.

Súčasťou balenia sú tri veľkosti návlekov. 
Netradičnou vlastnosťou je ich farebný variant. 
Ľavé a pravé od seba odlíšite tým, že jedny sú 
biele a druhé červené. Miesto, na ktoré sa nasadia 
na zvukový menič, je farebne odlíšené. To vám 

- Žiadne dôležité

+ Cena
+ Dobrý zvuk
+ Spracovanie kábla
+ Vhodné aj na ležanie

Thomson
EAR3207AN

1 0 , 9 9  E U Rc e n a

- ANC nie je také výrazné ako pri iných 
slúchadlách

+ Zaujímavý koncept
+ Funkcia ANC
+ Kvalita zvuku

Thomson
EAR3827NCL

5 7 , 9 0  E U Rc e n a

umožní ľahšie rozpoznať pravé a ľavé slúchadlo. 
Je to detail, nakoľko pravé si zapamätáte aj podľa 
toho, že je na ňom mikrofón s tlačidlom.

Slúchadlá výborne sedia v uchu. Nija-
ko netlačia a navyše majú značné pasívne 
odhlučnenie. Už ich vložením do zvukovodu 
návleky odhlučnia základný šum. Nehrajú síce 
tak dobre, ako najdrahšie slúchadlá v teste (od 
Samsungu), ale hrajú dosť dobre na to, aby 
sme ich odporučili. Za takúto cenu určite. Basy 
sú výrazné, jemná odchýlka a je v oblasti na 
pomedzí vysokých a nízkych tónov. Po chvíli to 
prestanete registrovať.
Zapožičal: Hama Slovakia

Thomson EAR3827NCL
Zaujímavý koncept, ktorý nie je veľmi vidno. 
Slúchadlá s aktívnym odhlučnením a zapína-
ním na ovládacom prvku. Ten slúži ako spojov-
ník hlavného kábla z konektora a rozdeľovník 
na dva samostatné káble pre každé ucho. Je 
to tenký prvok a nezmestil sa tu konektor na 
nabíjanie vstavanej batérie. Tú nabíjate reduk-
ciou USB-A na 3,5 mm jack. Niektoré smart-
fóny umožňujú napájanie ANC funkcie priamo 
zo svojho audiokonektora. V každom prípade 
dobrou správou je, že slúchadlá fungujú v pa-
sívnom režime. Nemusíte ich mať vôbec nabité 
a použijete ich ako úplne bežné drôtové. Na 
hliníkovom prvku, ktorý ukrýva batériu, je pre-

Thomson
EAR3827NCL

hliníkovom prvku, ktorý ukrýva batériu, je pre-
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Samsung Galaxy Buds 
sú skutočne bezdrôtové 
slúchadlá. Nemusíte si ich 
kupovať len na športovanie, 
hodia sa na celodenné použí-
vanie. Teda pokým vám vydrží 
batéria. Zaujali nás výborným 
zvukom od AKG a tým, ako 
jednoducho sa spoja s tele-
fónom a ovládajú. Slúchadlá 
budú dostupné od 15. apríla.

Thomson EAR3207AN 
predstavujú cenový tip. Nie 
sú to dokonalé slúchadlá, 
to za cenu 11 eur ani nie je 
možné. Poslúžia na bežné 
počúvanie hudby a telefono-
vanie. Odporúčame každému, 
kto chce dobrý zvuk za ešte 
lepšiu cenu. Majú veľmi dobrý 
tvar a môžete s nimi na uchu 
aj ležať.

 Creative
Outlier Sports

Samsung
Galaxy Buds

Thomson 
EAR3207AN

Thomson 
EAR3827NCL

Typ Bluetooth 4.1 aptX Bluetooth 5.0 drôtové drôtové

Veľkosť meniča [mm] 9 6 10 9

Odhlučnenie od okolia konštrukciou ANC konštrukciou ANC

Funkcia handsfree áno áno áno áno

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

Typ konektora nemá USB-C - kolíska I konektor I konektor

NFC nie nemá nemá nemá

Výdrž batérie [hod.] 11 6 N/A 12 s ANC

Hodnotenie

Vlastné odhlučnenie

Odhlučnenie od okolia

Kvalita reprodukcie
Pomer cena / celkové 

možnosti

  Parametre testovaných s lúchadie lpínač. Teda aj keď máte batériu nabitú, nemusíte 
mať ANC zapnuté. Naše skúsenosti s touto tech-
nológiou sú dobré a mali sme ju vždy zapnutú. 
Faktom ale je, že blokovanie nie je nijak výrazné. 
Odstránite skôr jednoliate zvuky, napríklad šum 
kopírky alebo nešpecifikovaný kancelársky ruch. 
Hlasy ani nepravidelné tóny odhlučnené nebudú. 
Úroveň odhlučnenia je taká, že keď pri písaní na 
klávesnici počujete viac dunivé zvuky, zapnutím 
ANC budete počuť viac cvakanie.

Na pravom kábli je tlačidlo s mikrofónom. 
Čo sa týka spracovania, slúchadlá majú silnejší 
kábel. Tiež aj kužeľovito tvarované výstupky 
vedúce z batérie. Tým sa šetrí kábel a nie je tak 
veľmi namáhaný pri ohyboch alebo v prípade 
zmotania do vrecka.

Zvukové podanie je zreteľné. Jemne so 
silnejším dôrazom na nízke tóny. Aktívne od-
hlučnenie nemá priamo rozpoznateľný dopad 
na kvalitu reprodukcie.
Zapožičal: Hama Slovakia

       Verdikt
Creative Outlier Sports sú vynikajúce slú-
chadlá. Výborná cena, sú navyše bezdrôtové 
a kedykoľvek ich zložíte a necháte za krkom. 
Okrem toho veľmi dobre hrajú. Treba ale akcep-
tovať, že majú väčšie a ťažšie mušle a horšie sa 
nosia pod čiapkou.

Thomson EAR3827NCL 
prinášajú aktívne odhlučnenie 
v ľahšej forme. Utlmia podstat-
ne menej, ako konkurenčné 
slúchadlá. Spôsob použitia aj 
nabíjania priamo zo smartfónu 
je užitočný. Dajú sa použiť ako 
normálne slúchadlá, netreba ich 
mať nabité, ak nechcete využiť 
odhlučnenie. Odporúčame ich aj 
pre veľmi dobrú kvalitu zvuku.
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Ako bude vyzerať 
mobilný svet a aké 
trendy nás čakajú v roku 
2022?
V roku 2022 bude vlastniť mo-
bilné zariadenie 5,5 miliardy ľudí. 
Toto číslo predstavuje až 71 % 
svetovej populácie, celkový počet 
mobilných zariadení pripojených 
na internet presiahne 8 miliárd a 
priemerný smartfón prenesie
11 GB dát mesačne. Ako bude vy-
zerať mobilný svet v roku 2022? 
Prečítajte si náš článok
na www.touchit.sk 

Umelá inteligencia 
miluje závislosť a urobí 
všetko preto, aby vás 
do nej dostala
Najlepšie technologické mozgy 
tejto planéty neustále pracujú 
na tom, aby vám zničili život. 
Požívajú pri tom super drahé 
a ultra vyspelé IT technoló-
gie, proti ktorým jedného dňa 
nebudete mať šancu. Nie je to 
ich zámer. Nechcú vám ublížiť. 
Je to len smutný dôsledok ich 
akcií. Aj o tom píše František 
Urban vo svojom nedeľníku, kto-
rý nájdete na www.touchit.sk.

Na čo si dávať pozor 
pri kúpe použitého 
telefónu?
Trendom posledných pár rokov je 
obmieňať telefón takmer každý 
rok. Vďaka tomu sa na bazári dá 
kúpiť kvalitné zariadenie v skve-
lom stave. No nie vždy. Poznáte 
to – váš starý telefón už pomaly 
dosluhuje. Je zodratý, nefunguje 
riadne nabíjací konektor, možno 
máte aj prasknuté sklo… Logic-
kým vyústením je kúpa nového 
telefónu. Na čo si však dávať 
pozor? Tipy hľadajte v našom 
článku na www.touchit.sk. 

Roman odporúča:
konvertibilný tablet od 
firmy Acer
Sledujte náš nový seriál odpo-
rúčaní. Každú stredu nájdete 
na našom webe www.touchit.sk 
článok od konkrétneho člena 
našej redakcie, ktorý odporučí 
konkrétny produkt či službu, s 
ktorou má skúsenosti. Okrem 
toho, že sa dočítate, aké pro-
dukty reálne používame a prečo, 
budete si môcť utvoriť ucelenejší 
obraz o našej redakcii. Prvé diely 
seriálu už nájdete
na www.touchit.sk  

VIAC ZAUJÍMAVÝCH ČLÁNKOV A DENNÉ 
SPRAVODAJSTVO O TECHNOLÓGIÁCH

NÁJDETE NA  WWW.TOUCHIT.SK 

    Nájdete na

www.touchit.sk



rallycross_cez_A4q_Layout 1  2019.02.07.  11:26  Page 1



Hard

T E S T

MIROSLAV ILLÉŠ

Testovali sme

Je veľká škoda, že sa o tejto kamere nehovorí viac. 
Nie je to horúca novinka, ale pozornosť si zaslúži. 
Prečo? Lebo klasické 360° kamery neponúkajú 
toľko možností a také výstupy ako Fusion. 
Spoločnosť GoPro je lídrom v oblasti akčných 
kamier a doposiaľ sa nenašiel konkurent, ktorý by 
ju niečím predbehol. My sme sa pozreli na sférickú 
kameru GoPro Fusion bližšie a boli sme veľmi 
prekvapení z toho, čo táto kamera dokáže a aké 
zábery sa z nej dajú dostať.

Spracovanie, odolnosť
a základná špecifi kácia
Fusion je kvalitne spracované a odolné zaria-
denie, ktoré vydrží aj hrubšie zaobchádzanie. 
Telo je pogumované a farebná kombinácia 
korešponduje s ostatnými GoPro produktmi. 
Kamera je odolná voči vode (do 5 m) a prachu, 
čo je konkurenčnou výhodou. Nevýhodou je 
však to, že sklenené objektívy sa môžu pri sil-
nejšom páde poškodiť a oprava nebude určite 
lacná. K dispozícii sú dva ovládacie prvky, dve 
informačné diódy, malý monochromatický dis-

Zabudnite na bežné 360° kamery
GoPro Fusion

plej, krytý USB-C port a slot pre batériu a dve 
microSD karty. V základnom balení nájdete 
kameru, ochranný kryt, predlžovací statív, dva 
držiaky s 3M páskou a batériu. 

Fusion má dva 18 Mpx snímače a 4 in-
tegrované mikrofóny, čo zaručuje záznam 
360° videa bez viditeľných „zošití“ a záznam 
360° zvuku. Video je možné nahrávať v max. 
rozlíšení 5,2K/30 fps (1 min/330 mb) alebo 
3K/60 fps. Fotografi e majú rozlíšenie 18 Mpx 
(podpora RAW). Tieto rozlíšenia sú dostupné 
pre všetky režimy, iné možnosti nie sú. Samo-
zrejmosťou je pokročilá softvérová stabilizácia, 
ktorá pracuje ukážkovo. K dispozícii je aj plno-
hodnotná konektivita: Wi-Fi, Bluetooth a GPS. 
Pozitívne hodnotíme aj hlasové ovládanie 
(v anglickom jazyku), ktoré funguje ukážkovo. 

C E N A 6 4 0  E U R

ZÁKLADNÝ OBSAH BALENIA 

GOPRO FUSION 
POSTAVÍTE NA 
STATÍV A MÔŽETE 
OVLADAŤ AJ 
HLASOM

ZÁKLADNÝ OBSAH BALENIA 

Režimy snímania
a poznatky z praxe 
Fusion ponúka viacero režimov, s ktorými sa 
dá dobre pracovať – video, fotografi e, nočné 
fotografi e, série a časozberné video/fotografi e. 
Nechýba ani režim PRO Tune s vlastným nasta-
vením parametrov. Všetky režimy a nastavenia 
sa dajú konfi gurovať priamo v kamere. Menu je 
prehľadné a ovládanie jednoduché. Ak vyžadu-
jete živý náhľad z kamery, okamžité prezeranie 
súborov a prehľadnejšie nastavenia, tak budete 
potrebovať smartfón s aplikáciou GoPro 
(zdarma pre Android a iOS). Aplikácia ponúka 
aj základnú úpravu súborov, možnosť zdieľania 
a ukladania priamo do telefónu. Komunikácia je 
prostredníctvom Wi-Fi. 

Pokročilé a obsiahlejšie možnosti úprav zís-
kate v programe GoPro Fusion Studio (zdarma 
pre PC a Mac). Nájdete tu rôzne nástroje na 
zmenu pozícií a farebného podania. Odporúča-
me funkciu „little planet“, ktorá spraví z bež-
ných záberov veľmi pútavý materiál. Výsledné 
video môže byť optimalizované pre rôzne 
sociálne siete alebo podľa vlastnej potreby. Ak 
to bude 5,2K alebo 4K video, tak sa váš počítač 
zapotí a nie každý to dá úplne v pohode - je to 
hardvérovo náročný proces. 

Fusion nahráva videá a fotografi e v špičkovej 
kvalite. Páči sa nám farebné podanie, ostrosť 
a skvelá softvérová stabilizácia obrazu. Tieto 
médiá sú použiteľné na bežné, ale aj profi  úče-
ly, pričom ide o plnohodnotný VR materiál pre 

rôzne aplikácie, ktoré pracujú s 360° videom. 
Okrem kvality obrazu je prekvapením aj 

spracovanie, resp. spájanie videa. Vo vý-
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sledku takmer vôbec nevidieť spoj, je to krásne 
zošité. Najlepšie výsledky dosiahnete s dobrým 
svetlom, ale aj s nedostatkom svetla si dokáže 
Fusion celkom slušne poradiť. 

Prečo je to sférická kamera? Lebo nie je 
potrebné riešiť, ako bol záznam nahrávaný, za 
každých okolností nahrávajú oba snímače a vy 
si potom z nahrávky vyberiete tú časť, ktorú 
potrebujete, bez ohľadu na smer a pozíciu. Spoj 
obrazu je perfektný. Klasické 360° kamery to 
celkom nedokážu. Nevýhodou je, že kamera 
nahráva na dve microSD karty. Samostatne 
získate zábery iba z jedného snímača. Ak chcete 
pracovať s celým videom, je potrebné kame-
ru pripojiť k PC s programom, ktorý si súbory 
načíta. Druhá možnosť je mobilná aplikácia. 
Sčasti je to aj výhoda, nakoľko nemusíte karty 
zo zariadenia vôbec vyťahovať. Potešila nás aj 
výdrž batérie, ktorá sa pohybuje na úrovni 40 až 
50 minút záznamu 5,2K videa. Záleží to však aj 
na nastavení a poveternostných podmienkach. 

APLIKÁCIA GOPRO PONÚKA ŽIVÝ 
NÁHĽAD VIDEA, RÝCHLE ÚPRAVY 
A JEDNODUCHÉ ZDIEĽANIE 
SÚBOROV 

Hodnotenie
GoPro Fusion je akčná kamera, 
ktorá vás bude baviť. Zaručene! 
Jej cena je síce o 200 eur vyššia 
oproti aktuálnej vlajkovej lodi 
(GoPro Hero 7 Black), ale dokáže 
si ju obhájiť. Postprodukcia súbo-
rov ponúka zaujímavé možnosti 
a zábery z tejto kamery sú jedno-
ducho perfektné. Obrazová kvalita 
a stabilizácia je špičková, GoPro 
to jednoducho vie. Zaznamenaný 
zvuk je priemerný, ale stále pou-
žiteľný. Nevýhodou však môžu byť 
rozmery a hmotnosť, určite nejde 
o žiadnu minikameru. 
Zapožičal: Alza.sk 

PROGRAM FUSION 
STUDIO PONÚ-
KA POKROČILÚ 
POSTPRODUKCIU 
VIDEÍ A FOTO-
GRAFIÍ
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iPad Pro 11“ Cellular 
Na multimédiá alebo do práce?

pple sa rozhodne nechystá tieto 
zariadenia poslať do zabudnutia. 
Neustále ich vylepšuje, pridáva nové 

funkcie a prezentuje ich ako pracovné nástroje. 
Občas to pôsobí dojmom kanibalizmu vo vlast-
ných radoch. iPad namiesto MacBooku? To 
snáď nie! Neunáhlime sa, nie je to až také zlé, 
ako to vyznie. Nové iPady toho zvládnu skutoč-
ne veľa, výkonu majú na rozdávanie a pracovať 
sa s nimi dá tiež – efektívne a zároveň minima-
listicky. Záleží iba na tom, akú činnosť chcete 
na iPade vykonávať, akým spôsobom pracovať 
a či ste ochotní zmeniť svoje návyky. Stále však 
platí, že MacBook je „lopata“, ktorou zarobíte 
viac, ale nemusí to byť vždy pravidlom. 

iPad Pro v nami testovanej verzii je vhodný 
na prácu, ale i zábavu. Treba sa však pripraviť 
na to, že stojí viac ako 1200 eur. Táto cena je 
daná pamäťovou verziou – 512 GB a prítom-
nosťou LTE modulu. Ide o veľmi slušný pracov-
ný nástroj, ktorý má vyšší výkon ako väčšina 
bežných notebookov. Ešte pred poznatkami 
z praxe si prejdime inovácie a novinky. iPad 
dostal praktické ovládanie gestami, ktoré je 
rovnaké ako v iPhone a funguje perfektne.
TouchID nahradilo FaceID, ktoré reaguje veľmi 
pohotovo a nezávisle na tom, ako je iPad otoče-
ný. Po dizajnovej stránke ide o podarený kúsok, 
ktorý prebral črty z iPhonu 5. Čisté línie a tvary 
zaručujú výborný úchop v akejkoľvek polohe.

Inovácie a poznatky z praxe
Novinkou je Liquid Retina displej bez výrazných 
rámikov, ktorý ponúka nádherné farby, jemné 
rozlíšenie a funkciu TrueTone. Vďaka tomuto 
displeju je pozeranie YT videí a fi lmov veľmi ná-
vyková záležitosť. Ak k tomu pridáme vylepšené 
audio, ktoré pozostáva zo 4 reproduktorov (+ 5 
mikrofónov), tak môžete sledovať všetok obsah 
iba na iPade. My to tak robíme. Zvuk bez problé-
mov zaplní väčšiu miestnosť. O výkon zariadenia 
sa stará nový 7 nm procesor Apple A12X Bionic, 

prípade je prítomný aj slot pre SIM kartu. Za 
zmienku stojí aj vylepšený 12 Mpx fotoaparát 
s podporou smart HDR. Ide o snímač z iPhonu 8, 
ktorý však nevie robiť portréty. To umožňuje iba 
predná 7 Mpx TrueDepth kamera. iPad nie je 
foťák, iba príležitostný. 

iPad Pro sme počas testu využívali rôznymi 
spôsobmi a skúšali sme pochopiť to, ako sa 
s ním dá plnohodnotne pracovať. Dá sa to, ale 
treba zmeniť návyky a dokúpiť príslušenstvo, 

Doba, keď boli tablety na výslní a žiadané skončila už 
dávnejšie, ale iPad si stále ide svojou cestou. 

APPLE DO ZADNEJ STRANY IPADU 
INTEGROVAL MNOŽSTVO MAGNETOV 
A 3 DÁTOVÉ PINY, VĎAKA ČOMU K IPADU 
VEĽMI JEDNODUCHO PRIPEVNÍTE RÔZNE 
PRÍSLUŠENSTVO. ZABUDNÚŤ NETREBA ANI 
NA NOVÝ APPLE PENCIL, KTORÝ NA IPADE 
DRŽÍ POMOCOU MAGNETU A NABÍJA SA 
BEZDRÔTOVO.

PRÁCA S VIACE-
RÝMI APLIKÁCIAMI 
SÚČASNE JE VEĽMI 
EFEKTÍVNA A ZÁRO-
VEŇ JEDNODUCHÁ. 
AK MÁTE VIAC APPLE 
ZARIADENÍ, VYUŽÍ-
VAJTE AJ KONTINUI-
TU EKOSYSTÉMU. 

A

sme následne v Adobe 
aplikáciách spracová-
vali. Rýchle a jedno-
duché.

Okrem toho dokáže 
iPad reverzne nabíjať 
napr. iPhone, ktorý sa 
týmto spôsobom na-
bije veľmi rýchlo. Plná 
konektivita zostáva 
zachovaná a v našom 

minimálne prenosnú klávesnicu, bez ktorej to 
nepôjde. Ak ju máte, tak hurá do práce. Naj-
väčším obmedzením je paradoxne iOS, ktorý je 
z pracovného hľadiska obmedzený. Treba hľadať 
riešenia - základom je používanie vhodných 
aplikácií, napr. balík Microsoft Offi  ce a využívanie 
Súborov, ktoré sčasti nahrádzajú Finder. 

Určite vyskúšajte aj aplikáciu Documents. 
Praktickou funkciou iPadu je rozdelenie 
obrazovky na dve časti, keď môžete pracovať 
v dvoch aplikáciách súčasne, presúvať/kopíro-
vať súbory a prácu tak zefektívniť. S tým súvisí 
aj dock, do ktorého si môžete umiestniť obľúbe-
né aplikácie, čím ich budete mať vždy poruke. Čo 
z toho vyplýva? S iPadom sa pracovať dá! Záleží 
iba na tom, akú prácu vykonávate a koľko chcete 
na začiatku investovať. iPad však nekupujete na 
rok, je to dlhodobo použiteľný nástroj.
Zapožičal: Alza.sk

ktorému sekunduje 
Neural Engine druhej 
generácie + kopro-
cesor M12 a výkonná 
grafi ka. 

Veľkou zmenou 
a novinkou zároveň 
je výmena Lightning 
konektora za USB-C 
konektor. Je to dobrý 
krok, ale ak máte veľa 
príslušenstva s pre-
došlým konektorom, 
tak vás veľmi nepoteší. Rovnako nepoteší ani 
absencia 3,5 mm audiokonektora, ktorý by sa 
sem určite zmestil! Integrácia USB-C konek-
tora spravila z iPadu pracovný nástroj, nakoľko 
k nemu dokážete pripojiť rôzne príslušenstvo, 
čítačky pamäťových kariet, niektoré externé 
disky, fotoaparáty, ale aj externý 5K monitor. To 
všetko súvisí s produktivitou! My sme do iPadu 
nahrávali RAW fotografi e z fotoaparátu, ktoré 
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minulosti sme testovali služby sledo-
vanietv.sk a kuki.tv. Trojicu známych 
internetových televíznych služieb, ktoré 

sú dostupné aj na Slovensku, uzatvára Lepší.TV. Jej 
slovenský web nájdete na stránke lepšia.tv.

Lepší.TV ponúka aplikáciu pre široké portfólio 
inteligentných televízorov. Podporované sú 
prakticky všetky značky a tie, ktoré zatiaľ nie 
sú, majú aplikáciu vo vývoji. V budúcnosti by sa 
tak mala objaviť aplikácia pre Panasonic a tiež 
aj zariadenie Google Chromecast. My sme 
testovali aplikáciu pre Android TV na zariadení 
NVIDIA SHIELD TV.

Lepší.TV tiež ponúka svoj vlastný set-top box 
s Androidom a umožňuje sledovanie televíz-
neho vysielania aj cez webový prehliadač na 
počítači. Podporované sú prakticky všetky pre-
hliadače, čo je výhoda v porovnaní s niektorými 
konkurenčnými službami. A samozrejmosťou 
je aj aplikácia pre mobilné zariadenia so systé-
mom iOS a Android.

Lepší.TV sme počas používania testovali na 
televízore so systémom Android TV, na Android 
smartfóne, iPade a vyskúšali sme aj webovú 
verziu. Oceňujeme, že používateľské rozhranie 
je na všetkých zariadeniach jednotné, takže si 
nemusíte na každom type zariadenia zvykať na 
nové prvky.

Služba je dostupná vo forme jedného základ-
ného balíka, ktorý obsahuje 89 TV kanálov. Až 
36 z nich je v HD kvalite. Balíky s menším alebo 
väčším množstvom TV kanálov nie sú k dispo-

zícii, môžete si však doobjednať prémiový balík 
HBO. Mesačný poplatok za Lepší.TV je 7,39 €, 
k dispozícii je ročná platba vo výške 84,09 €. 
Za HBO zaplatíte 8,14 € mesačne, resp. 97 € 
na rok. Praktické je, že služba je bez viazanosti 
a môžete si ju vyskúšať na jeden mesiac za 
poplatok iba 10 centov.

Používateľské rozhranie služby je na prvý 
pohľad jednoduché. Úvodná obrazovka ponúka 
aktuálny dátum a čas, počasie a tiež infor-
máciu o tom, kto má v daný deň meniny. To je 
praktické. K dispozícii je aj predpoveď počasia 
na ďalšie dni. Po ťuknutí na položku Televízia sa 
však zobrazí podrobný programový sprievodca 
s televíznym programom a tiež prístupom do 
archívu. V spodnej časti obrazovky sa prehrá-
va zvolená relácia, pričom máte k dispozícii 
pomerne veľa možností.

Pri každej relácii je možnosť ťuknúť na po-
ložku Informácie alebo si danú reláciu Nahrať. 
Ak sledujete seriál, v ponuke je položka Ďalšie 
diely, a tá zobrazuje zoznam odvysielaných, ale 
aj budúcich dielov. Šikovná vlastnosť.

Takisto si môžete ťuknúť na Kalendár pre 
rýchlejšiu navigáciu v archíve alebo si zobraziť 
TV kanály v rozdelení podľa kategórií. Obrazová 
kvalita je v prípade Android TV aplikácie na 
vysokej úrovni, v nastaveniach si môžete zvoliť 
kodek h.265 alebo h.264. Zoznam TV kanálov 
a kvalitu obrazu nájdete na ofi ciálnom webe 
lepšia.tv. Tam je k dispozícii aj informácia o TV 
archíve – niektoré TV kanály ho majú 7-dňový, 
iné až 30-dňový. To je viac, ako ponúka priama 
konkurencia internetových TV služieb. TV vysie-
lanie si tiež môžete nahrávať, k dispozícii máte 
neobmedzené množstvo nahrávok. Ich platnosť 
je však 30 dní. K dispozícii je v archíve aj v rám-
ci živého TV vysielania. V prípade archívu nám 
pretáčanie nefungovalo korektne v prípade 
niektorých relácií pri použití Android a Android 
TV aplikácie. Vo webovom rozhraní služby sme 
s pretáčaním daných relácií nemali problémy.

Lepší.TV tiež ponúka položky Nahrávky 
a pozreté, Vyhľadať a Najlepší z TV. Slovenská 
lokalizácia nie je zatiaľ úplne bezchybná. Za 
užitočnú funkciu považujeme najmä položku 
Najlepší z TV, ktorá urýchľuje výber fi lmu alebo 

Ak chcete sledovať televízne vysielanie, 
nemusíte už chodiť iba za tradičnými 
operátormi. Čoraz väčšiu popularitu 
získavajú takzvané internetové 
televízie, ktoré vám sprístupnia 
sledovanie televízie na prakticky 
ľubovoľnom zariadení.

V

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

NAJLEPŠÍ Z TV JE UŽITOČNÁ PONUKA. 
POMÔŽE VÁM VYBRAŤ OBSAH, KEĎ NEVIETE, 
ČO BY STE SI POZRELI

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA SLUŽBY LEPŠÍ.TV

Služba Lepší.TV
Otestovali sme 
ďalšiu internetovú 
televíziu

       Verdikt
Počas používania služby Lepší.TV sme sa 
nestretli s technickými problémami s výnim-
kou nefungujúceho pretáčania v niektorých 
reláciách pri použití Android a Android TV 
aplikácie. Pokiaľ hľadáte televíznu službu, 
ktorú budete môcť sledovať na ľubovoľnom 
zariadení, Lepší.TV stojí za zváženie. Určite sa 
oplatí využiť ponuku prvého mesiaca za 10 
centov. Oceňujeme aj dobre spracovanú ofi ci-
álnu stránku, ktorá obsahuje prakticky všetky 
potrebné informácie, ktoré by vás mohli pred 
objednaním služby zaujímať.

Konkurencia v segmente internetových 
televízií je však silná. V niektorom z budú-
cich vydaní magazínu TOUCHIT preto prine-
sieme podrobnejšie porovnanie jednotlivých 
služieb. 

seriálu, ktorý si pozriete doma. Ak sa vám 
nechce hľadať konkrétny obsah, otvoríte si túto 
ponuku a z nej si niečo rýchlo nájdete.
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oznámkové bloky a ich rôzne 
viac či menej pokročilé obdoby 
sa používajú dodnes. Poskytujú 

široké spektrum funkcií na vyhľadávanie 
textu, nahradzovanie, označovanie riad-
kov záložkami alebo napríklad podporu 
zobrazenia na kartách. Medzi otvorenými 
textovými dokumentmi sa môžete prepínať 
ako v internetovom prehliadači.

Pravdepodobne najvýznamnejšou vlast-
nosťou je podpora zvýrazňovania syntaxe 
podľa programovacieho jazyka. Pokročilé 
editory textov sú dlhé roky používané medzi 
profesionálmi. Niektoré z nich sa presunuli 
do webového rozhrania. Tam zväčša podpo-
rujú písanie špecifických projektov v niekto-
rých z programovacích jazykov.

ghostwriter
Textový editor tohto návrhu patrí do samostat-
nej kategórie. Je určený tým, ktorí chcú nástroj 
na sústredené písanie. Dostanete jednoduché 
rozhranie, ktoré vás nebude rozptyľovať množ-
stvom funkcií, tlačidiel a upozornení. Zapnúť 
sa dá celoobrazovkový režim, ktorý nenechá 
na obrazovke nič okrem kurzora a napísaného 
textu. Zájsť môžete ešte ďalej a zapnúť si tzv. 
režim Hemingway. Ten sa vyznačuje tým, že 
neumožňuje vymazávať napísaný text. Počas 
písania sa budete venovať skutočne písaniu 
a nie behaniu po texte a opravovaniu preklepov.

Celkovo sa podobá na klasický poznámkový 
blok, avšak jeho grafická téma je prispôsobená 
do oku lahodiaceho štýlu.

Navyše sú tu ešte plávajúce panely označené 
ako HUD. Sú polopriehľadné a podľa ich zamera-
nia vás informujú o tom, koľko času ste strávili 
písaním alebo napríklad o celkovej štatistike 
rozpísaného textu (počet slov, riadkov, viet atď.)

Editor sa dá vizuálne prispôsobiť podľa vašich 
potrieb. Je to zaujímavá alternatíva pre tých, 
čo potrebujú napísať veľa textu. Nechcú žiadne 
prepracované programy na prácu s textom. Ich 
priorita je totiž mať napísaný text, nie mať veľa 
tlačidiel v programe, v ktorom to majú urobiť.

Notes
Ďalší zo špeciálnych programov. Je to naj-
jednoduchší nástroj na písanie, s akým ste sa 
pravdepodobne stretli. Má ešte menej funkcií 
ako poznámkový blok vo Windows. A to je aj 
jeho zameranie. Vždy pripravený v paneli pri 
systémových hodinách alebo dostupný pod klá-
vesovou skratkou Win + N. Súbory sa neukladajú 
klasicky ako súbory. Píšete si poznámky. Je to 
trochu iný princíp a tento program je skôr zaují-
mavosť. Využijete ho ale práve na takéto písanie 
textov. Notes sa chváli práve tým, že budete mať 
vaše poznámky vždy uložené aj keď na to ne-
budete myslieť. Vo všetkých poznámkach sa dá 
hľadať v jednom vyhľadávacom poli. Ich názov 
bude začínať prvými slovami v poznámke a vždy 
uvidíte dátum a čas posledných úprav. Možno 
práve Notes bude to, čo ste na písanie bežných 
textov hľadali. Poznámky sa dajú exportovať. 
Takto si zároveň môžete vytvárať zálohy toho, čo 
ste spracovali. Na toto nezabudnite ani vtedy, ak 
sa chystáte preinštalovať systém.

Klasiku na úpravu bežných textov 
alebo vytvorenie si rýchlych zápiskov 
poznáme všetci – Poznámkový blok 
z Windows. Je to neodmysliteľná 
súčasť systému, podobne ako 
Skicár na úpravu obrázkov. Dnes 
sú k dispozícii rôzne webové 
služby, prepracované editory textu 
s podporou formátovania atď. Avšak 
nie vždy ich máte k dispozícii alebo 
ich potrebujete použiť. Na čo zapínať 
Word, keď si potrebujete poznačiť 
len telefónne číslo, IP adresu alebo 
narýchlo skopírovať kus textu?

Textové dokumenty zadarmo

Hľadáme 
alternatívu
pre Poznámkový blok

PREHĽAD

MICHAL REITER

„Programy na 
spracovanie 
obyčajných textov sú 
stále rovnako potrebné 
ako kedysi.“

PODPORA PANELOV OZNAČENÝCH AKO 
HUD NA ZOBRAZOVANIE ŠTATISTIKY POČAS 
PÍSANIA

VŠETKY POZNÁMKY NA JEDNOM MIESTE 
A NETREBA PRE NE ROBIŤ SAMOSTATNÉ 
TEXTOVÉ SÚBORY

- Žiadne pre tento typ programu - Skutočne základný nástroj na písanie textov
- Texty sa nedajú exportovať ako TXT súbory

+ Čisté prostredie, 
+ Vhodné na kreatívne písanie
+ Podpora CSS
+ HTML

+ Automatické ukladanie 
+ Vždy poruke 
+ Dizajn navrhnutého rozhrania

github.com/wereturtle/ghostwriter

LINK

www.get-notes.com

P

LINK

„Ste programátor 
alebo kreatívny 
spisovateľ? Aj podľa 
toho si vyberajte 
program na písanie“
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Notepad2
Ide o krajší Poznámkový blok z Windows. Má 
panel nástrojov s tlačidlami a pridanú dávku 
funkcií. Nemôže sa síce rovnať s najprepraco-
vanejšími programami tohto typu, no ponúka 
prehľadnosť. Najviac sa hodí ako náhrada za 
vstavaný textový editor v systéme. Podporuje 
niekoľko programovacích jazykov vo forme 
zvýrazňovania textu. Farebné schémy si mô-
žete upraviť podľa svojich potrieb a zvyklostí, 
prípadne pridať novú schému.

Stavový riadok programu obsahuje základné 
nastavenia a štatistiky dokumentu. V prípade 
písania dlhších textov môžete sledovať pozíciu 
kurzora podľa riadku a stĺpca, je tu aj číslovanie 
riadkov. Programátori využijú možnosť vodia-
cich bodkovaných čiar na lepšie znázornenie 
odsadených textov.

Všetky funkcie sú v hlavnom menu, nie je 
tu pre ne samostatné okno. Fungujú ako pre-
pínače. Zaujímavé je nastavenie klávesu Esc. 
Jeho stlačením môžete program minimalizovať 
bez toho, aby sa zatvoril. Takto ho budete mať 
vždy poruke. Pokročilejšie funkcie na konverziu 
veľkých a malých písmen, vyberanie slov, blo-
kov atď. sú v hlavnom menu. Nebudú pôsobiť 
rušivo. Je tu teda niečo navyše, no stále je to 
jednoduchý program, ktorý vyzerá lepšie ako 
klasický „Notepad“. 

PANEL NA UKLADANIE KOLEKCIÍ TEXTU 
VPRAVO A MAPA ZNAKOV POD HLAVNÝM 
TEXTOM

ZÁPIS PROGRAMOVACIEHO KÓDU A PREHĽAD 
FUNKCIÍ POUŽITÝCH V ZDROJOVOM KÓDE

FAREBNÁ SYNTAX A VYSOKÁ MIERA 
NASTAVENÍ TOHO, AKO MÁ EDITAČNÉ POLE 
VYZERAŤ 

APPS
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- Funkcie pre programátorov až od 
verzie Pro

- Ponuke menu by sa zišlo zjednodušenie - Žiadne podstatné

+ Vybavenejší, ale zároveň jednoduchý 
+ Podpora kariet
+ Vytváranie kolekcií textov 
+ Podpora práce s odrážkami

+ Podpora kariet 
+ Farebné zvýrazňovanie podľa kódu 
+ Hľadanie a nahradzovanie textov 
+ Záložky
+ Vlastné úpravy rozhrania

+ Jednoduchý a minimalistický, 
+ Zvýraznenie syntaxe, 
+ Skoro ako klasický Poznámkový blok

www.editpadlite.com

LINK

www.flos-freeware.ch

LINK

notepad-plus-plus.org

LINK

EditPad Lite
Veľmi príjemný na prácu s podporou kariet pre 
novootvárané súbory. Čisté prostredie si mô-
žete ešte viac prispôsobiť a mať poruke všetky 
dôležité nástroje. Napríklad mapu znakov, čím 
budete môcť ľahšie zadávať špeciálne znaky 
priamo z editora. Zaujímavosťou je postranný 
panel na vkladanie rôznych textových blokov. Je 
to viac ako schránka, skôr také skladisko toho, 
čo chcete uchovať. Vhodné na to, aby ste vami 
vybrané texty mali k dispozícii pre iné dokumenty 
bez potreby používať klasickú schránku Windows 
na kopírovanie dát. Obsah takejto kolekcie 
zostáva uložený aj po vypnutí programu. Kolekcia 
sa dá exportovať a môžete si podľa potreby vy-
tvárať vlastné. Napríklad za účelom šablón alebo 
fragmentov kódov, ktoré v danej chvíli budete 
potrebovať.

EditPad Lite podporuje automatické vytváranie 
odrážok na základe toho, ako ich štruktúrujete. 
Následný Enter presunie kurzor na nový riadok so 
zalomením tak, aby bol odpovedajúci aktuálnej 
podúrovni odrážky. Túto funkciu treba dodatoč-
ne zapnúť. Páčila sa nám možnosť exportovať 
nastavenia programu do súboru. Nastavení je 
tu dostatok, viažu sa najviac na hľadanie a či 
zálohovanie textu.

Program nemá farebné rozlišovanie textu 
podľa šablóny, čo hojne využívajú programátori. 
Je vhodný pre tých, čo chcú sofi stikovanejšie 
riešenie namiesto Poznámkového bloku z ope-
račného systému. Zároveň ale nechcú extra 
nafúknutý nástroj na písanie bežných textov.

Notepad++
Ide o editor s podporou kariet. Každý sú-
bor si môžete otvoriť do samostatnej karty 
a pracovať s nimi podobne ako pri prepínaní 
otvorených okien internetového prehliadača. 
Špecializuje sa na prácu s veľkým objemom 
textu. Vhodný je pre programátorov, kde doká-
že sofi stikovane vyhľadávať a zamieňať výrazy. 
Nastaviť sa dá napríklad podpora multieditácie. 
Zvolíte oblasti, ktoré chcete upraviť a následne 
dopíšete alebo zmeníte hodnoty iba v jednej 
z nich. Hodnoty sa zároveň automaticky napíšu 
do všetkých častí. Podobne funguje aj výber 
textu po stĺpcoch tak, ako ho poznáme z iných 
špecializovaných editorov.

Takisto má podporu farebného zvýrazňovania 
pre známe aj menej známe jazyky. Praktická 
funkcia je dokumentová mapa, ktorá vytvorí 
miniatúrny náhľad dokumentu. Nevidíte síce na 
miniatúrne písmo, avšak máte prehľad o štruk-
túre textov. To znamená, že vidíte napríklad 
CSS alebo HTML kód či iný fragment textu. 
Programátori využijú napríklad zoznam funkcií, 
ktoré vo svojom kóde použili. Toto už je funkcia 
z IDE rozhraní silných programovacích nástrojov 
a kompilátorov. Vybratím funkcie vás presunie 
na daný riadok, kde začína jej programový kód.

Notepad++ má podporu plugin modulov. Sami 
si vyberiete, aké rozšírenia chcete použiť a do-
inštalovať. A ešte jedna vynikajúca funkcia na 
záver. Program ukladá relácie. Do nich sa uloží 
nielen to, aké dokumenty máte otvorené, ale 
napríklad aj to, kde ste si v nich narobili záložky.



 

SILNÉ ROZHRANIE S PODPOROU AKTÍVNYCH 
MAKRO PRÍKAZOV. NÁROČNÍ SI PRÍDU NA 
SVOJE

ČESKÝ EDITOR, KTORÝ VIETE DOBRE POUŽIŤ 
NA BEŽNÉ TEXTY AKO AJ PROGRAMOVANIE. 
MÁ MNOŽSTVO VSTAVANÝCH NÁSTROJOV

- Chýba zvýrazňovanie podľa 
programovacieho jazyka

- Pre niekoho skutočne veľa funkcií

+ Špecializované funkcie
+ Makro interaktívne šablóny 
+ Zameraný na HTML

+ Prehľadný 
+ Možnosť pridať súbory do projektov 
+ Veľká zásoba funkcií pre 
programátorov 
+ Makro

www.notetab.com www.pspad.com

LINK LINK

       Verdikt
Všetky programy v našom článku sú za-
darmo. Sú vyvíjané ako bezplatné v jedinej 
verzii. Nájdete tu aj také, ktoré majú záro-
veň platenú verziu. My sme vyberali tie, za 
ktoré nebudete musieť nič platiť. Gro funkcií 
majú totiž na takej vysokej úrovni výbavy, 
že len málokto bude potrebovať platenú 
alternatívu.

Ghostwriter je výborný na sústredené písa-
nie. Nechce zaujať super funkciami ale prí-
jemným prostredím, ktoré vás nebude rušiť 
pri písaní. K tomu navyše poskytne aj nejaké 
štatistiky o tom, ako v písaní napredujete.

Notes – Viac určený na písanie poznámok 
ako textových súborov. Vhodný pre tých, čo 
si chcú robiť poznámky, zároveň ale nechcú 
vytvárať textové dokumenty. Riešenie, ako 
mať všetko pod jednou strechou.

EditPad Lite aj vo verzii zadarmo splní po-
kročilé očakávania od tohto typu programu. 
Podpora zobrazenia na kartách, vytváranie 
odrážkových štruktúr alebo kolekcií textov. 
To sú jeho hlavné prednosti. Nevýhodou je, 
že zvýrazňovanie syntaxe je až v platenej 
verzii.

Notepad++ je vhodný pre tých, čo si radi 
prispôsobia rozhranie podľa seba. Je 
vhodný pre programátorov alebo tých, čo 
tvoria a upravujú HTML a CSS kód. Nechýba 
podpora otvárania textových súborov do 
kariet.

Notepad2 je priama náhrada za Poznámko-
vý blok vo Windows. Chcete niečo lepšie ako 
základ ale nechcete funkciami prebujnené 
rozhranie? Toto je správna voľba.

NoteTab Light – Síce v najmenej vybavenej 
verzii, no aj tak s poriadnou dávkou funkcií. 
Podporuje vstavané príkazy na počítanie, 
vytváranie interaktívnych šablón alebo na-
príklad prácu s HTML kódom. Vzhľad je síce 
trochu staršieho dáta, no aj tak je to ťažký 
kaliber v segmente editorov textu.

PSPad je príjemne navrhnutý. Odporúčame 
ho na bežné písanie textov aj programá-
torom. Jeho prostredie je navrhnuté tak, 
aby ste mohli vytvárať projekty zo súborov. 
Vždy ich budete mať na jednom mieste 
v projekte a ľahšie ich otvoríte. Ideálny, keď 
pracujete s množstvom textových súborov, 
napríklad pri úprave HTML a CSS.

NoteTab Light
Svojho času slávny editor, ktorý ponúkal 
bezkonkurenčné funkcie. Dizajnom trochu 
zaostal za pôvodnou myšlienkou, no nie je to 
nič podstatné. Editor aj vo verzii Light prináša 
poriadnu výbavu, aká sa len tak nevidí. Základom 
je rozhranie s podporou kariet pre nové textové 
dokumenty a panely nástrojov. Sú určené na 
rýchle vkladanie HTML a CSS značiek, vklada-
nie údajov zo schránky alebo napríklad makro 
príkazov. Tých je tu skutočne veľa, neraz máte 
pocit, že sa z programu stal Excel alebo pripo-
mienkovač.

Priamo vstavaná je funkcia na počítanie 
jednoduchých aj zložitejších výpočtov. Vďaka 
integrovanej nápovede si pozriete podporova-
né funkcie. Prakticky nebudete potrebovať ani 
kalkulačku vo Windows. Opäť sa nám páčila 
schránka programu, ktorá môže automaticky 
zaznamenávať všetko kompatibilné, čo do nej 
skopírujete nielen v tomto programe. NoteTab 
podporuje zobrazenie dvoch dokumentov vedľa 
seba. Nie je to zobrazenie jedného dokumentu 
v dvoch oknách, vždy ide o dva samostatné 
dokumenty. Tiež dobrá funkcia, najmä pre 
programátorov, ktorí sa potrebujú pohybovať 
v dvoch textoch a vidieť ich súčasne. V prípade, 
že budete pri tvorbe HTML kódu vkladať funkciu 
vyžadujúcu dodatočné parametre, zobrazí sa 
dialógové okno, kam ich napíšete, až potom sa 
kompletný kód vloží na miesto kurzora.

PSPad
Ide o textový editor z Českej republiky. Je to 
užitočný pomocník na jednoduché aj náročné 
projekty a je na prasknutie nabitý funkciami. 
Podporuje zobrazenie súborov v kartách. Súbory 
si môžete začleňovať do projektu, nemusia 
byť ale v jednom adresári. Potom ich uvidíte 
v bočnom paneli ako súčasť projektu. Výhodou 
nie je napríklad to, že nové dokumenty v projekte 
preberajú kódovaciu stránku podľa projektu, 
ale dajú sa tu hierarchicky zoraďovať. Takýchto 
bočných panelov je päť. V ďalších sa dá prechá-
dzať adresárová štruktúra, vytvoriť FTP spojenie, 
pridávať obľúbené WWW adresy, priečinky alebo 
napríklad súbory a posledné zobrazí všetky 
otvorené textové dokumenty.

Nechýba zvýrazňovanie farebnej syntaxe podľa 
programovacieho jazyka. Jednou z funkcií, ktorú 
si všimnete ihneď je možnosť písania textu podľa 
toho, kam ťuknete myšou a umiestnite kurzor.

PSPad je extrémne nabitý funkciami 
a neustále sa vyvíja. Zároveň je však uprataný. 
Využijete ho na písanie textových poznámok 
alebo prácu s bežnými textami. Využiť môžete 
podporu pre HTML a rôzne kódovacie techniky, 
napríklad dokončovanie zátvoriek. Pri použití 
šablóny na zvýraznenie syntaxe vybrané-
ho programovacieho jazyka pribudnú ďalšie 
možnosti. Napríklad uzatvorenie kódu do sekcie 
begin – end bude potom zvýrazňovať k sebe 
patriace začiatky sekcií.
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Zostaňte v dotyku s technológiami. 
Objednajte si ročné predplatné časopisu TOUCHIT 

aj so špeciálnym darčekom.

Zostaňte v dotyku s technológiami. 

PREDPLATNÉ 
S VÝHODNÝM DARČEKOM

31 % 
zľava

XIAOMI 
Mi Pocket Speaker 2

Užite si hudbu 
z kvalitného 

bezdrôtového 
reproduktora 

Xiaomi.

XIAOMI 
Mi Powerbank 2

 Dobite si mobil 
kdekoľvek 
na cestách 

s 5000 mAh 
powerbankou Xiaomi.

Mi Powerbank 2

23 % 
zľava

alebo+

Objednávajte na predplatne.touchit.sk 

Akciu organizujeme v spolupráci s mi-store.sk a platí do vyčerpania zásob. Powered by:

Ročné predplatné 
TOUCHIT + Xiaomi 

Mi Pocket Speaker 2

Ročné predplatné
TOUCHIT + Xiaomi 

Mi Powerbank 2

Samostatné 
ročné predplatné 

TOUCHIT

     Plná cena 49,50 € 36,80 €

     Zľava 31 % 23 % 19,90 €

    Vaša cena 34,30 € 28,30 €



Vymazanie vs. skartovanie
Trvalé vymazanie dát je možné a hovorí sa mu 
skartácia. Tento pojem je prenesený z reálneho 
sveta, kde vám skartovačka narobí z dokumen-
tov prúžky a znemožní poskladanie dokumen-
tu. Pri dostatku času a techniky by ste možno 
vedeli zložiť jednotlivé prúžky opäť dokopy. 
Podobne to platí aj vo svete počítačov a ich 
pevných diskov.

Preto existuje viacero metód skartovania. Už 
bežným, jednorazovým prepisom znemožníte 
obnovenie celistvej integrity dát. V prípade 
obrázkov to znamená, že nebudú kompletné, ak 
by sa niekto pokúsil o obnovu. Môžu sa stať čita-
teľné, no s veľkým poškodením mnohých pixelov 
fotky. Na bežnú ochranu dát to postačuje.

Samotný proces skartovania trvá rôznu dobu 
a je závislý od množstva údajov, ktoré chcete 
vymazať alebo veľkosti diskov. V zásade vyma-
závame buď samotné súbory, celé pevné disky 
alebo partície a do tretice iba voľné miesto. Aký 
je v tom rozdiel? Pri skartácii súborov (prípadne 
celých adresárov) bude veľkosť operácie trvať 
v závislosti od veľkosti súborov a rýchlosti 
vášho disku. Mnohé bezpečnostné programy na 
šifrovanie dát na disku pridávajú funkciu skar-
tovania. Tak môžete pretiahnuť myšou súbory 
na špeciálny Kôš umiestnený na Pracovnej plo-
che, a tak dáta nenávratne odstrániť. Ak chcete 
absolútnu istotu skartovania ešte umocniť 
na x-tú, je tu metóda Gutmann so špeciálnou 
schémou prepisu a 35-fázovým cyklom. 

Skartovať dáta na 1000 GB disku s 5400 
otáčkami je otázkou niekoľkých hodín. Počítaj-

pacitou 16 GB a rozhraním USB 3.0 skartujete 
jednofázovým prepisom do deviatich minút. 
Opäť ale záleží na rýchlosti fl ashdisku, nakoľko 
pri tejto činnosti naň vykonávate zápis a ten je 
pomalší ako čítanie.

Programy
Skartovanie súborov je ideálna činnosť, ako 
si ochrániť dôvernosť informácií pred ich 
obnovou. Využiť môžete program Freeraser, 
ktorý podporuje skartovanie súborov. Nehodí 
sa ale na iné činnosti, pretože nemá funkciu na 
skartovanie voľného miesta na disku a diskov 
celých.

Vymazanie celých diskov zvládnu bootova-
cie programy. Potrebujete CD alebo fl ashdisk, 
aby ste ich rozhranie spustili priamo pri štarte 
počítača a pred štartom operačného systé-
mu. Využiť môžete napríklad program DBAN
alebo PCDiskEraser. Prvý z nich podporuje 
päť metód na odstránenie dát, druhý jednu. 
Používa spôsob DoD 5220.22-M, ktorý je 
schválený aj Ministerstvom obrany USA. V prvej 
fáze premaže sektory disku nulou, potom 
znakom 0xFF a následne náhodnými znakmi. 
Tento trojfázový prepis predstavuje ideálny 
kompromis medzi rýchlosťou a bezpečnosťou. 
Program AOMEI Partition Assistant Standard 
Edition je priamo pre Windows a okrem skar-
tovania celých partícií umožňuje aj ich spájanie 
a rozdeľovanie. To je vhodné vtedy, ak máte 

notebook s predinštalovaným 
OS Windows. Ten má ešte skryté partície, ktoré 
nie sú bežne v Prieskumníkovi vidieť. Z progra-
mu sa dá vytvoriť aj bootovacia verzia, aby ste 
boli schopní skartovať kompletne celý disk aj 
s primárnou partíciou. File Shredder podporuje 
štyri metódy skartovania a hodí sa na súbory 
a adresáre ako aj na premazanie voľného 
miesta. Keď budete niekomu dávať SD kartu 
alebo napríklad fl ashdisk, tento program dáta 
na ňom skartuje. Dobre použiteľný je aj Free 
File Shredder. Ten okrem skartovania súborov 
a adresárov skartuje aj súbory v Koši operač-
ného systému. Zvoliť si môžete tri metódy 
odstraňovania dát.

Naši čitatelia majú k dispozícii skartovanie 
v nástroji Ashampoo WinOptimizer 2018. Jeho 
recenziu sme uviedli v septembrovom vydaní 
2018. Tam nájdete informáciu, ako si stiahnuť 
plnú verziu.

Takisto odporúčame program DeleteOnClick, 
ktorý sa po inštalácii zobrazuje v kontextovom 
menu. Nájdete tu položku Securely Delete. 
Takto sa dajú skartovať súbory, adresáre alebo 
pevné disky. CCleaner má v sebe takisto ná-
stroj na skartovanie obsahu diskov. Môžete ho 
aplikovať na voľné miesto alebo na kompletne 
celé disky a partície.

Dajú sa vymazané súbory z disku 
obnoviť aj po tom, čo ste ich vymazali? 
Mnohí ste to možno videli vo fi lmoch, 
kde sa akoby zázrakom dajú obnoviť 
zmazané dokumenty. Je to fi kcia 
alebo realita? A čo keď ste disk 5-krát 
naformátovali? Obnovenie vymazaných 
dát je možné, no trvá to trochu dlhšie 
ako vo fi lmoch. Poďme si ukázať, ako sa 
proti obnoveniu dát brániť.

Dokonalé vyčistenie

Nástroje
na odstránenie 
dát z disku

SECURITY

MICHAL REITER

„V každom dobrom 
fi lme o hackeroch 
protagonista obnoví 
dáta aspoň na jednom 
disku .“

VĽAVO ŠTANDARDNÝ KÔŠ, 
VPRAVO KÔŠ PROGRAMU ESET 
ENDPOINT ENCRYPTION NA 
SKARTOVANIE DÁT

te s tým, ak sa pre tento úkon 
rozhodnete. Flashdisk s ka-
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„Keď niekomu 
darujete 

používaný pevný 
disk nezabudnite 

ho skartovať “

AOMEI PARTITION ASSISTANT STANDARD 
EDITION PODPORUJE OKREM SKARTOVANIA 
AJ POKROČILÚ PRÁCU S PARTÍCIAMI

NÁSTROJ DBAN JE VHODNÝ NA SKARTOVANIE 
CELÝCH DISKOV, JE TO BOOTOVACÍ NÁSTROJ, 
A TAK NEPOTREBUJETE OPERAČNÝ SYSTÉM 
NA JEHO SPUSTENIE

MICROSOFT WINDOWS MÁ V SEBE NÁSTROJ SPRÁVA 
DISKOV (PRAVÝM TLAČIDLOM NA TLAČIDLO ŠTART), 
KTORÝ VÁM UKÁŽE VŠETKY PRIPOJENÉ DISKY 
V POČÍTAČI VRÁTANE TOHO, AKO SÚ ROZDELENÉ

CCLEANER FREE PODPORUJE 1, 3, 7 
A 35-FÁZOVÉ METÓDY NA SKARTOVANIE DÁT

FILE SHREDDER PRE WINDOWS. 
ODSTRAŇUJE SÚBORY AJ VOĽNÉ MIESTO NA 
DISKOCH

PCDISKERASER JE BOOTOVACÍ NÁSTROJ, 
KTORÝ SKARTUJE VAMI ZVOLENÉ PARTÍCIE

ASHAMPOO WINOPTIMIZER 2018 SA STARÁ NIELEN 
O SYSTÉM. ZÁROVEŇ S NÍM MÔŽETE SKARTOVAŤ 
SÚBORY AJ VOĽNÉ MIESTO NA DISKOCH



Administrátor nadovšetko
Tip, ktorý z vás spravil používateľa s bežným 
oprávnením je síce fajn a jeho odporúčanie sia-
ha až do skorých verzií Windows na architektú-
re NT. Je to dobrý tip, no my vieme, že pracovať 
s takto nastaveným počítačom nemusí byť pre 
drvivú väčšinu z nás to pravé. Máte výrazné 
obmedzenia, čo sa dá v systéme použiť a ešte 
obmedzenejšie právomoci, čo si dodatočne 
aktivovať alebo potvrdiť. A netýka sa to len vás, 
ale aj programov. Tie totiž nebudú mať vyššie 
oprávnenia ako používateľ.

Preto naše odporúčanie znie: Spravte si 
jeden prihlasovací účet, ktorý bude mať opráv-
nenia nazvané ako „Štandardný používateľ“. 
Vhodný napríklad pre rodinný účet alebo váš 
pokusný, keď budete skúšať nové programy. 

Ešte vhodnejší pre používateľov, ktorí vytrvalo 
nepoužívajú žiadny antivírus. Našťastie majú 
v systéme integrovaný Windows Defender.

Nový účet pridáte z Nastavenia – Kontá – 
Rodina a ostatní používatelia. Najjednoduchšie 
bude vytvoriť ho ako lokálny účet. Preto je po-
trebné kliknúť na položku Nemám prihlasova-
cie údaje tejto osoby počas sprievodcu tvorby 
nového účtu. V ďalšom kroku treba kliknúť na 
možnosť Pridať používateľa bez konta Micro-
soft. Potom už sa dá vytvoriť štandardný typ 
účtu bez administrátorských oprávnení. Tento 
krok je za posledné veľké aktualizácie Windows 
10 ešte zložitejší, nakoľko systém pomerne 
presvedčivo trvá na tom, aby ste sa prihlásili 
niektorou z on-line možností. My lokálne konto 
odporúčame ako testovacie a doplnkové.

Editor systémových politík
V systéme je nástroj, ktorý sa volá Local Group 
Policy Editor. Tu si viete nastaviť vlastnosti 
systému z pozície k používateľovi a zariadenia, 
no spoľahlivo si ho tu viete aj znefunkčniť. Je 
preto logické, že nastavenia zverejnené tu, nie 
sú dostupné cez Ovládací panel alebo časť Na-
stavenia. Je to zároveň ten pravý nástroj, aby 
ste vyladili svoj systém do najmenších detailov. 
Spustíte ho cez príkazový riadok Spustenie 
(Win + R) a zadaním názvu gpedit.msc.

Prihlasovanie 
Začať môžete obmedzeniami prihlasovania. 
V časti Computer Confi guration - Adminis-
trative Templates - System – Logon nájdete 
spresnenie toho, ako sa dá do systému prihlá-
siť a čo bude vidno na zamknutej obrazovke. 
Tu sa dá zablokovať prihlasovanie PIN kódom 
alebo obrázkovým heslom. Aj slovenská jazy-
ková verzia má tieto nastavenia v pôvodnom 
anglickom znení. Ľahko sa v nich vyznáte aj so 
základmi angličtiny. Zaujímavá voľba je Do not 
display network selection UI. Keď nastavíte jej 
hodnotu na Enabled, nebude sa dať zmeniť 
sieťové pripojenie, až pokým sa neprihlásite 
do systému.

Zdieľanie
Lokálna ochrana počítača, a teda aj údajov na 
disku je síce fajn, občas odporúčame skontro-
lovať aj to, čo vlastne zdieľate. Systém je totiž 
do internetu prihlásený ešte skôr ako naštar-
tuje. Inak, toto sa dá takisto zmeniť v editore 
politík a povoliť pripojenie do siete až keď sa 
prihlásite. Tento krok priveľmi neodporúčame, 
inak sa predĺži overovanie vášho prihlásenia. To 
býva z „nakešovaných“ dát, ktoré sa vytvárajú 
počas prihlasovaní do systému.

Bežne zdieľate adresáre a zároveň dávate 

Windows sám o sebe poskytuje vysokú mieru 
zabezpečenia, keď je aktuálny. Aj počítačoví experti 
si uvedomujú, že najzraniteľnejším prvkom sú práve 
oni sami. My vám ukážeme tipy, ako si nastaviť 
vyššiu mieru ochrany

Bezpečnosť

Windows 10
ešte bezpečnejší

SECURITY

MICHAL REITER

„Tip navyše – 
nepoužívajte 
proxy servery, 
ktoré nepodporujú 
pripojenie
cez HTTPS.“

TYP ÚČTU MÔŽETE KEDYKOĽVEK ZMENIŤ. 
JEDEN SPRÁVCA ALE BUDE MUSIEŤ 
V SYSTÉME ZOSTAŤ

PRIDANIE NOVÉHO KONTA DO WINDOWS

V MINULOSTI VÁM WINDOWS 7 DÁVAL NA 
VÝBER, AKO CHCETE DEFINOVAŤ NOVÚ 
SIEŤ. TERAZ JU WINDOWS 10 DEFINUJE 
AUTOMATICKY AKO VEREJNÚ

ZMENA 
PROFILU 
SIETE VO 
WINDOWS 10

TYP ÚČTU MÔŽETE KEDYKOĽVEK ZMENIŤ. 

PRIDANIE NOVÉHO KONTA DO WINDOWS

V MINULOSTI VÁM WINDOWS 7 DÁVAL NA 

ZMENA 
PROFILU 
SIETE VO 
WINDOWS 10

EDITOR SYSTÉMOVÝCH POLITÍK. SILNÝ 
NÁSTROJ, POZOR NA TO, ČO NASTAVUJETE.
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o svojom počítači vedieť ostatným počítačom 
a zariadeniam v sieti. Štandardne sa každé nové 
pripojenie do siete označí ako pripojenie k verejnej 
sieti. To aj v prípade, že sa pripojíte k domácemu 
routeru alebo vo fi rme. Je to zmena oproti minu-
lým verziám systému, kde ste dostávali na výber 
a mali možnosť vybrať sami, o aký typ siete ide.

Táto zmena ale spôsobí, že vo verejnej sieti je 
štandardne nastavené vypnutie zdieľania. Je to 
ochrana pre vás. Zároveň ale nenájdete sieťové 
disky a počítače.

Ako vypnúť prístup k PC?
Nastaveniu profi lov sme sa venovali v mi-
nulosti. Teraz sa pozrieme na to, ako sa dá 
zistiť, čo zdieľate. Nástroj Správa počítača 
zobrazuje všetky povolené zdieľania adresárov 
a prístupov pre systém v časti Shared Folders. 
Spravidla tu sú tri predvolené zdieľania, ktoré 
systém potrebuje, aby mohol pristupovať k va-
šim údajom. Napríklad, aby mohol Prieskumník 
zobraziť obsah adresára a poskytnúť vám 
pohľad, čo v ňom máte. To len ako jedna z mož-
ností. Nemá zmysel sa týmito predvolenými 
položkami zaoberať. Nemôžete ich upraviť 
a sú dôležité pre správnu funkčnosť systému. 
Napríklad aj na to, aby sa dala využiť diaľková 
správa vášho počítača. Tá je totiž integrovaná 
priamo v systéme, no dá sa vypnúť.

Vytvorením používateľského zdieľania v sys-
téme na ľubovoľný adresár zároveň vytvoríte 
ďalšiu položku v tomto zozname zdieľaní. Klik-
nutím na danú položku sa zobrazí kontextové 
menu a jedna z položiek je Stop Sharing. Takto 
sa dá vypnúť zdieľanie pre takto nastavené 
adresáre. Nemusíte sa rozpamätávať a hľadať 
v systéme, čo ste komu zdieľali.

Súbor Hosts
O tomto súbore ste možno ešte nepočuli. Je 
dôležitým prostredníkom na priradenie názvov 
hostiteľov (napríklad webových adries) k IP ad-
resám. Súbor nájdete v adresári C:\Windows\
System32\drivers\etc.

Na jeho úpravy je potrebný prístup admi-
nistrátora. To nebude problém, ak váš účet 
disponuje takýmito oprávneniami. Základný 
súbor má veľkosť do 1 kB. Jeho základná konfi -
gurácia vyzerá takto:

# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost

Ide o komentáre, vy však môžete do neho 
pridať ďalšie riadky a tým oznámiť sieťo-
vým protokolom adresy, ktoré majú viesť na 
vybrané IP. Pointa tohto súboru je, že sa dá 
využiť aj zneužiť. Aj preto jeho integritu chránia 
antivírusové programy. Využiť súbor vo svoj 
prospech môžete vtedy, keď chcete na počítači 
zablokovať nejakú WWW adresu. Napríklad 
prístup na vybrané stránky s nevhodným obsa-
hom. Vtedy do nového riadka zadáte 127.0.0.1 
www.facebook.com a váš počítač sa nebude 
môcť na túto stránku pripojiť. Prehliadač vráti 
chybové hlásenie. Samozrejme na to, aby ste 
kompletne eliminovali pripojenie na FB, budete 
musieť zadať viac adries. Napríklad fbcdn.net, 
m.facebook.com, static.ak.fbcdn.net atď. No 
a takisto môžete do záznamu uviesť verzie pre 
IPv6, vtedy by nový riadok pre tento záznam 
vyzeral takto: ::1 www.facebook.com.

Súbor sa dá zneužiť na presmerovanie 
k škodlivým webom. Stačí zadať inú IP k danej 
adrese. Takisto sa ale dodnes používa na 
obídenie nelegálnej aktivácie hier a progra-
mov. Programy, ktoré majú nastavený on-line 
registračný proces by sa tak nemohli spojiť 
so serverom. Záznamy vkladáte ručne alebo 
použijete modifi kovaný hosts súbor, ktorý býva 
k nelegálnej kópii programu pripojený. Súbor 
nesie informácie o mnohých aktivačných 
serveroch, spravidla je záznam na niekoľko 
riadkov, aby sa pokryli všetky alternatívy.

Naopak, do tohto súboru môžete nahliad-
nuť aj preventívne a zistiť, či tam nie je nejaký 
záznam navyše. Pre bežného používateľa je dô-
ležité, aby zostal súbor prázdny, resp. tak ako ho 
Microsoft pripravil. Firemní používatelia môžu 
mať špecifi cké nastavenia. Spravidla sa ale 
nerobia cez súbor hosts, ale vo fi rewalle, ktorý 
máte nastavený od fi remného administrátora.

DNS cache
Zmena sa nemusí prejaviť ihneď. V prípade, že 
ste takto zablokovali nejakú stránku a prehlia-
dač ju stále otvára, treba vymazať vyrovnávaciu 
pamäť DNS. Spustite príkazový riadok a napíšte 
ipconfi g /fl ushdns. Po tejto zmene by už mali 
byť vami defi nované stránky blokované.

ZDIEĽANIE CELÉHO DISKU C. 
TROCHU RIZIKO, ALE AJ TO JE 
MOŽNÉ A DOKONCA ČASTÉ

VYMAZANIE CACHE PAMÄTE ZÁZNAMOV V DNS

PREHĽAD
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Súbor 
O tomto súbore ste možno ešte nepočuli. Je 
dôležitým prostredníkom na priradenie názvov 
hostiteľov (napríklad webových adries) k IP ad-
resám. Súbor nájdete v adresári C:\Windows\
System32\drivers\etc.

nistrátora. To nebude problém, ak váš účet 
disponuje takýmito oprávneniami. Základný 

VYMAZANIE CACHE PAMÄTE ZÁZNAMOV V DNS

TIP 1:
Presne takto to funguje nielen pre ostatné 
počítače (používateľov) v sieti, ale aj pre 
lokálne účty. Na to, aby sa používateľ 
s oprávnením Štandardný používateľ 
dostal do niektorého z vašich adresárov, je 
potrebné mu adresár zdieľať.

TIP 2:
Potrebujete dostupnosť vašich súborov 
aj z iného účtu? Zdieľajte celý disk C. Tu 
sa dá použiť iba rozšírené zdieľanie. To 
na rozdiel, ak ste niekedy použili jedno-
duché zdieľanie nazvané ako Domáca 
skupina. Okno s vlastnosťami disku C 
obsahuje niekoľko kariet. Dôležitá je tá 
s názvom Zdieľanie a tlačidlo Rozšírené 
zdieľanie. Povolíte túto akciu a vybe-
riete používateľov, ktorí budú môcť do 
jeho adresárovej štruktúry pristupo-
vať. Ideálne je zvoliť skupinu Everyone 
tlačidlom Pridať. Potom už len zostáva 
vybrať, či budú údaje pre ostatných len 
na prezeranie alebo budú môcť robiť aj 
zmeny. Pozor, ak budú iba na čítanie, 
používatelia vám na disk nebudú môcť 
pridať nové súbory.

ZOZNAM VŠETKÝCH 
ZDIEĽANÝCH 
ADRESÁROV



shampoo Undeleter nájde stopy po 
odstránených súboroch. Prehľadáva 
pripojené disky k počítaču. V zozname 

sa následne zobrazí stav súborov. Nie všetky 
sa podarí obnoviť, aj napriek tomu, že po nich 
zostáva záznam. Súbory sú usporiadané v zo-
zname s podrobnosťami. Prostredníctvom nich 
zistíte, kde sa pôvodne nachádzali a či je to ten 
súbor, ktorý chcete obnoviť. V tomto smere 
je veľmi dôležitý stav každého súboru. Je tu 
niekoľko úrovní. Ak je označený stav ako Dobrý, 
je veľká šanca, že súbor obnovíte. Obnoviť sa 
dajú v hromadnej dávke.

V závislosti od nastavení je možné umiest-
niť všetky súbory na obnovenie do jedného 
adresára alebo do ich pôvodnej lokality tak, ako 

boli umiestnené v čase odstránenia. Program 
môže aj po bezpečnom odstránení zobrazo-
vať názvy a cesty k súborom. Využite niektorý 
z nami odporúčaných programov na skartovanie 
disku a zvoľte viacnásobný prepis. Zo stavu 
Dobrý prejdú všetky záznamy do stavu Stratený. 
Vtedy máte istotu, že sa daný súbor naozaj nedá 
obnoviť. Jeho pôvodná štruktúra bola vymazaná.

V našom prípade bol počet záznamov vyše 
200 000. Je jasné, že toto nie je zároveň reálny 
počet súborov, ktoré sa dajú obnoviť. V nasta-
veniach odporúčame zvoliť voľby, ktoré jednak 
nezobrazia súbory s nulovou veľkosťou alebo 
defi nitívne stratené súbory. Program má roz-
hranie v slovenčine, takže ho pochopí aj úplný 
začiatočník.

MICHAL REITER

Užitočný softvér

V tomto čísle sme pre vás pripravili 
článok o tom, ako zmazať súbory 
neodvratne. Nuž, ste si naozaj istí, že 
je všetko preč tak, aby sa dokumenty 
alebo fotky nedali spätne obnoviť? Tak 
práve to zistíte s týmto programom.

Ashampoo Undeleter

A

ZADARMO
pre našich

čitateľov

C E N A Z A D A R M O  P R E  Č I TAT E Ľ O V  M A G A Z Í N U  T O U C H I T

L I N K  N A  S T I A H N U T I E T I N Y. C C / U N D E L E T E R

Aktivácia
Program je potrebné zaregistrovať. 
Priamo počas inštalácie sa zobrazí 
výzva na získanie licenčného kľúča. Ten 
vám po vyplnení krátkeho formulára 
na webovej stránke výrobcu príde aj do 
emailovej schránky. Následne nain-
štalujete plne registrovaný program 
a môžete ho začať používať.

Vychádza na DVD a Blu-ray
Bohemian 
Rhapsody

DVD a Blu-ray zakúpite vo vašich 
obľúbených elektropredajniach, 
obchodných domoch alebo e-shopoch. 

Rubriku pripravujeme v spolupráci s 

Dievča v 
pavučinovej 
sieti

Útok
z hlbín

Nenávisť, 
ktorú si 
prebudil

Bohemian Rhapsody je fascinu-
júcou oslavou kapely Queen, jej 
hudby a hlavne jej výnimočného 
speváka Freddieho Mercury-
ho, ktorý sa napriek dobovým 
stereotypom a konvenciám stal 
jedným z najobľúbenejších popu-
lárnych umelcov histórie. Sledujte 
meteorický vzostup kapely Queen, 
zrod jej revolučného zvuku aj 
Freddieho sólovú kariéru, rovnako 
ako opätovné stretnutie skupiny a 
jedno z ich najväčších predstavení 
v dejinách rockovej hudby.  

Claire Foy žiari v úlohe Lisbeth 
Salanderovej, svojráznej ochran-
kyne práva a kultovej hrdinky 
slávnej knižnej série Millenium. 
Salanderová sa s novinárom 
Mikaelom Blomkvistom zaplietla 
do siete špiónov, kyberzločincov a 
skorumpovaných vládnych úradní-
kov, kým sa spoločne snažia získať 
nebezpečný program, schopný 
zničiť celý svet, ktorý majú v 
rukách temné postavy spojené s 
minulosťou Lisbeth.

Ľadové vody Severného oceána 
sú miestom, kde studená vojna 
medzi západom a Ruskom nikdy 
neskončila. Mimo dosahu ľudských 
očí tu prebiehajú nebezpečné hry, 
provokácie a dokazovanie sily. 
Najmodernejšie nukleárne ponorky 
na oboch stranách majú nepriateľa 
odstrašiť od útoku, ktorý by mal za 
následok rovnako strašnú odvetu. 
Hry ale skončili!

Film Nenávisť, ktorú si prebu-
dil vznikol podľa románového 
bestselleru spisovateľky Angie 
Thomasovej a rozpráva príbeh 
študentky Starr Carterovej, ktorá 
žije v dvoch odlišných svetoch: 
v chudobnej komunite tvorenej 
prevažne černošskými susedmi a 
v belošskej škole, ktorú navšte-
vuje. Vo chvíli keď sa Starr stane 
svedkom vraždy svojho najlepšieho 
priateľa, ktorého chladnokrvne za-
strelí policajt, ocitne sa pod tlakom 
z oboch strán. Je iba na Starr, aby 
sa postavila na stranu pravdy. D V DB L U - R A Y

1 1 , 9 9  €1 8 , 9 9  €
B l u - r a y  U H D

3 3 , 9 9  €

D V D

1 1 , 9 9  €

D V D

1 1 , 9 9  €

D V DB L U - R A Y

9 , 9 9  €1 6 , 9 9  €
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Hľadať na internete niečo užitočné, 
to je také bežné. Vedeli ste, že 
na internete je aj veľa stránok 
vhodných na relax? Napríklad 
na to, aby ste mohli úspešne 
prokrastinovať. Nemusíte brať 
všetko tak vážne a občas sa trochu 
zabaviť. K stránkam, ktoré budú 
pre vás pomocníkom pri práci 
sme tentoraz pridali aj stránky na 
pobavenie.

Surfujeme na internete

PREHĽAD

MICHAL REITER

Zaujímavosti
na všedné dni

tránka Code Pen vás zabaví. Na 
adrese codepen.io/akm2/full/rHIsa 
nájdete ukážku gravitačných síl. Na 

hlavnej stránke webu je ale množstvo ukážok 
využitia kresliaceho pera a geometrických 
tvarov. Vy ovplyvňujete, ako bude výsledok na-
koniec vyzerať. Odporúčame vyskúšať. Budete 
prekvapení, ako dlho na stránke „skysnete“.

šetci máme radi grafy. Niekedy nudné štatistiky 
a čísla, no v tomto prípade podané zaujímavou 
formou. Stránka informationisbeautiful.net ukáže 

psie plemená podľa toho, ako sú aktuálne vnímané a nevy-
nechá ani vizualizáciu aspektov Brexitu a toho, ako táto vec 
na nás vplýva po stránke obchodných hraníc a ekonomic-
kých dôsledkov.

tránka www.pointerpo-
inter.com vás definitívne 
pobaví. Nebudeme 

prezrádzať, aký je jej účel. Pocho-
píte to sami. Možno na to budete 
potrebovať chvíľu času. Nebojte, aj 
my sme potrebovali pár pokusov na 
zistenie, o čo tu vlastne ide. Ale je 
to neskutočne vtipné, uvidíte sami.
Je neuveriteľné, čo všetko sa dá 
na internete vytvoriť a ako priveľmi 
neužitočné to je. Tu je zásoba strá-
nok, ktoré vás donútia zamyslieť sa 
nad zmyslom týchto internetových 
výtvorov. Pozor, dávkujte opatrne – 
isitchristmas.com, ismycompute-
ron.com a do tretice crouton.net.
Na záver ešte web, ktorý by mohol 
jedným stlačením tlačidla uviesť 
veci do stavu tak, ako by ste ich 
pravdepodobne chceli mať. Jeho 
efekt môžete vyskúšať na webe 
make-everything-ok.com. Dajte 
nám vedieť, či funguje a či vás 
možno aspoň na chvíľu prinútil 
spomaliť myšlienkové tempo.

S V S

ísanie poznámok a dokumentov. 
Klasická činnosť, ktorú server 
workflowy.com vníma inak. Vytvárate 

si všetko v jednom a v rámci štruktúrovaných 
poznámok pod sebou sa dajú odrážky chápať 
ako nový dokument. Stačí na ňu kliknúť a zobra-
zí sa úplne hore ako nadpis nového dokumentu. 
V hornej časti potom uvidíte cestu dokumen-
tovej štruktúry. Niečo podobné, ako zobrazenie 
adresárov v Prieskumníku.

P

P
ekné veci si všetci radi pozrieme. 
Netradičný dizajn, ktorý vstupuje do 
inak bežných vecí. Na stránke www.

core77.com sa dozviete, ako môžu vyzerať 
niektoré veci bežnej spotreby, a to od nábytku, 
sprchy, kvetináčov alebo botasiek. Komu sa 
bude máliť, je tu ukážka kvetináča spojeného 
s lampou.
Stránka www.howlongtoreadthis.com hovorí 
sama za seba. Využíva síce anglicky písané 
knihy, no poslúži následne aj na slovenský alebo 
český ekvivalent. Zadáte názov knihy a vyskú-
šate si váš osobný test rýchlosti čítania. Potom 
vám stránka ukáže aj pri ďalších knihách, ako 
rýchlo vám bude trvať ju prečítať.
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by ste robili, pokiaľ by ste sa zo-
budili a zistili, že svet okolo vás je 
zamorený rádioaktívnym odpadom? 

V knižnej sérii Metro sa preživší stiahli do tune-
lov metra a tam bojovali o prežitie. A rovnako aj 
hráči v tituloch Metro 2033 a Metro: Last Light.

Lenže v novom pokračovaní s názvom Metro 
Exodus sa situácia rázne 
mení. Opäť síce začínate 
v rádioaktívnej Moskve, ale 
pomerne rýchlo zistíte, že 
svet okolo vás žije a nie je 
taký zamorený ako ruská 
metropola. A tak nasad-
nete na vlak a vydáte sa za 
lepšími zajtrajškami. Trochu 
sme to síce zjednodušili, 
ale v princípe to je hlavná 
premisa hry Metro Exodus.

Pre fanúšikov prvých dvoch hier to znamená, 
že klaustrofobické tunely vymeníte za otvorený 
svet a voľnejší prístup k pohybu. Otvorený svet 
však trochu klame telom, pretože v mnohých 
prípadoch máte k dispozícii iba lineárnu cestu 

k cieľu. Bez ohľadu na to, Metro Exodus ponúka 
nadštandardnú slobodu a okrem príbehovej 
línie aj viacero sekundárnych úloh, ktorým 
môžete venovať pozornosť.

Metro Exodus je v jadre FPS hra, avšak 
v žiadnom prípade nejde o šialenú strieľačku. 
Práve naopak. Hra okrem akčnej zložky kladie 

veľký dôraz na tichú likvidáciu 
nepriateľov a motivuje vás 
k tomu, aby ste šetrili náboje. 
Môžete si ich síce vyrobiť na 
konkrétnych miestach, avšak 
Artyom nie je žiaden Rambo 
a presila zmutovaných príšer 
či ľudských nepriateľov je 
často výrazná. Snaha vystrie-
ľať všetky hrozby často skončí 
neúspechom, pretože vám po 
zneškodnení pár protivníkov 

dôjde munícia. Je preto vhodné zvážiť aj tichý 
postup. A na rozdiel od iných FPS hier, Artyom 
nie je nesmrteľný a aj na strednej náročnosti 
padá k zemi pomerne benevolentne.

Artyom tiež nie je veľký rečník, čo je škoda. 
Metro Exodus totiž ponúka 
množstvo dialógov alebo teda 
skôr monológov. Artyom svojou 
mlčanlivosťou trochu kazí dojem. 
Nič to však nemení na fakte, že 
príbeh je v tejto hre nadštandard-
ný na pomery FPS titulov a takisto 
aj rečnenie vašich spoločníkov 
a ďalších postáv. Prezentácia 
hry, dizajn herného sveta a tiež aj 
samotná hrateľnosť sa podpisujú 
pod to, že Metro Exodus je FPS 
hra pre náročných hráčov. Ak si 
chcete iba zastrieľať, toto nebude 
tá správna voľba. Pokiaľ však 

„Tretie Metro 
je úplne iné 
ako jeho 
predchodcovia“

hľadáte prémiovú strieľačku, v ktorej nejde iba 
o rýchlosť kadencie, Metro Exodus vás môže 
osloviť. Faktom je, že príjemne oživuje zaužíva-
né stereotypy väčšiny FPS titulov.

Metro Exodus si tiež zaslúži pozornosť z au-
diovizuálneho hľadiska. Je to jednoducho nád-
herná hra a lepšiu grafi ku dnes asi nenájdete. 
Otvorený svet je plný detailov a herný engine 
patrí k tomu najlepšiemu, čo dnes nájdete me-
dzi videohrami. Faktom je, že dokáže byť záro-
veň aj jeden z najnáročnejších. Optimalizácia 
hry je výborná, avšak pokiaľ sa rozhodnete pre 
extrémne nastavenie kvality, zapotí sa nejedna 
grafi cká karta GeForce RTX 2080. Ak však máte 
niektorú z nových kariet radu RTX, môžete 
využiť aj technológie ray tracing a DLSS, ktoré 
sú v novom Metre zakomponované.  
Zapožičal: Playman 

Apps

Metro Exodus 

ČO

- Artyom je nemý

G A M E S

ROMAN KADLEC

Herné spracovanie knižnej série Metro 
sa dočkalo už tretieho dielu. Prichádza 
s doteraz najväčšími ambíciami.   

+ Kvalita vizuálneho spracovania
+ Dizajn herného sveta a dôraz na detail
+ FPS akcia pre náročných hráčov
+ Príbeh a rozvoj postáv

90 % 
cena 4 9 , 9 0  E U R 

h o d n o t e n i e

PC
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c e n a 4 4 , 9 9  E U R 80 %h o d n o t e n i e

rackdown 3 je najnovšia exkluzivita pre konzolu Xbox 
One, ktorú si môžete zahrať aj na počítačoch so systé-
mom Windows 10. Na trh prichádza po komplikovanom 

vývoji a niekoľkých odkladoch. Či naplnila očakávania? Z určitého 
hľadiska áno.

Crackdown prezentuje špecifi cký typ hry. Niektoré akčné tituly sa 
snažia pôsobiť honosne a chcú zaujať príbehom či inými prvkami. 
Crackdown nevymýšľa a zameriava sa iba na šialenú akciu. Tá začne 
v momente, keď spustíte režim kampane a skončí až s dopadom 
úhlavného bossa na zem. Medzi týmito dvoma bodmi vás čaká 
niekoľko hodín strieľania, pobehovania po hernom svete a zbierania 
špeciálnych orbov, ktoré zlepšujú vaše schopnosti.

Faktom je, že Crackdown 3 ponúka špecifi ckú hrateľnosť. Fanúši-
kovia predchádzajúcich dielov budú z trojky nadšení, pretože priná-
ša presne to, čo sa od ďalšieho pokračovania očakáva. Pokiaľ však 

Crackdown budete hrať prvý-
krát, koncept hry vám nemusí 
sadnúť. Na druhej strane, je 
to jedna z najlepších hier na 
odreagovanie po náročnom 
pracovnom dni, akú sme za 
poslednú dobu hrali.

Crackdown 3 neponúka 
veľkú znovuhrateľnosť, ak teda očakávate niečo viac, ako sú ďalšie 
hodiny strieľania a akcie. Hernú dobu však pomáha natiahnuť režim 
pre viacerých hráčov, Wrecking Zone. V ňom sa proti sebe postavia 
dva tímy o piatich hráčoch.

Pozitívne je, že ak vás Crackdown 3 zaujal, avšak neviete, či vás 
bude hra baviť, a preto ju nechcete kupovať, vyskúšať si ju môžete 
vďaka službe Xbox Game Pass. Tá ponúka prístup ku knižnici hier za 
mesačný poplatok vo výške 9,99 €. Crackdown 3 je v ponuke tejto 
služby už od dátumu vydania hry na trh a prvý mesiac v Xbox Game 
Pass môžete získať iba za 1 €. Je to teda skvelý spôsob, ako si vy-
skúšať nielen Crackdown 3, ale aj množstvo iných hier pre Xbox One.
Zapožičal: Microsoft

Cry New Dawn nie je plnohodnotné pokračovanie, nie je to 
šiesty diel. Ide o titul, ktorý možno defi novať ako spin-off  
– je to taká odbočka mimo hlavnej série. Sem radíme aj 

predchádzajúce tituly Far Cry Primal či Far Cry Blood Dragon.
New Dawn nadväzuje na jeden z koncov piateho dielu, kedy zá-

pletku ukončila atómová bomba. A hoci New Dawn prezentuje príbeh 
jednej osady, ktorú jej obyvatelia vybudovali z ničoho, herný svet nie 
je taký postapokalyptický ako v prípade série Fallout. Práve naopak, 
17 rokov po dopade bomby je svet pekne zelený a nebehajú po ňom 
žiadne zmutované tvory. Iba banditi, ktorí vás budú otravovať počas 
celej doby hrania.

New Dawn ponúka tradičnú Far Cry hrateľnosť. K dispozícii máte 
veľký otvorený svet s množstvom obsahu. Príbehové úlohy dopĺňa-
jú vedľajšie zadania a veľký dôraz sa kladie na skúmanie herného 
sveta. Novinkou je tiež vylepšený crafting, ktorému je venovaná 

väčšia pozornosť. Táto herná 
mechanika je však zabudovaná 
v zjednodušenej forme. Na 
vytvorenie nových predmetov 
budete potrebovať 2 - 3 druhy 
materiálu. Vyhovovalo nám to, 
je to skôr doplnková aktivita 
a nie gro hrateľnosti.

Vývojári sa tiež rozhodli do Far Cry New Dawn zakomponovať 
jednoduché RPG prvky. Nepriatelia, ale aj zbrane, sú rozdelené podľa 
úrovní a rovnako môžete vylepšovať aj vašu osadu a získavať rôzne 
bonusy. Sú to drobné zmeny, ktoré hru posúvajú ďalej a pritom 
výraznejšie nemenia hrateľnosť. Pre porovnanie, Assassin‘s Creed 
Odyssey predstavoval väčšiu zmenu hrateľnosti v porovnaní so svoji-
mi predchodcami.

Hoci je Far Cry New Dawn prakticky stále o tom istom a ponúka 
takmer identickú hrateľnosť, pri jeho hraní sme sa z nejakého dôvodu 
bavili najviac za posledných pár hier tejto série. A to je asi ten najväčší 
kompliment, aký môžeme dať novinke, ktorá poteší aj nižšou cenou.
Zapožičal: Ubisoft / Hrac.sk

CRACKDOWN 3 FAR CRY NEW DAWN 

C FAR

„Aký je Far Cry 
po nukleárnej 
vojne?“

„Crackdown sa 
na nič nehrá.Je 
to „iba“ šialená 
akcia“
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akéto funkcie nájdete v najnovších 
verziách operačných systémov An-
droid a iOS, a teda aj v zariadeniach, 

s ktorými počas dňa trávite pravdepodobne 
najviac času – v smartfónoch. V prípade iOS sa 
funkcia nazýva Čas pred obrazovkou a nájde-
te ju priamo v zozname všetkých nastavení. 
Android má Digitálnu rovnováhu, s jej dostup-
nosťou je to trochu komplikovanejšie.

Čas pred obrazovkou
Funkcia Čas pred obrazovkou je dostupná 
pre všetky zariadenia so systémom iOS 12 
a novším. Funkciu si môžete aktivovať a spra-
vovať cez Nastavenia, nachádza sa medzi 
položkami Nerušiť a Všeobecné.

Čas pred obrazovkou ponúka prehľadné 
informácie o tom, koľko času ste strávili pred 
obrazovkou zariadenia za posledných 24 hodín 
a ako ste tento čas využili. iOS berie do úvahy 
kategóriu aplikácií, pričom je praktické, že toto 
kategorizovanie prebieha automaticky. Nemu-
síte nič nastavovať.

Po ťuknutí na štatistiku používania sa zo-
brazia detailnejšie informácie ako aj možnosť 
zobraziť štatistiku za posledných 7 dní. Na tejto 
obrazovke takisto vidíte zoznam konkrétnych 
aplikácií, ktoré sú najpoužívanejšie a môžete 
im podľa potreby jednoducho nastaviť časový 
limit. Takisto si môžete pozrieť, ktoré aplikácie 
vám najčastejšie posielajú hlásenia a podľa 
potreby upraviť nastavenie notifi kácií. 

Na hlavnej obrazovke s nastaveniami funkcie 
tiež nájdete možnosť zadefi novať Odpočinok. 
Ten určuje, odkedy a dokedy sa zariadenie 
prepne do nočného režimu – v rámci neho sú 
k dispozícii iba povolené aplikácie a telefónne 
hovory. Povolené aplikácie si môžete upraviť cez 
nastavenie Vždy povolené a taktiež si môžete 
zadefi novať časové limity pre jednotlivé kategó-
rie aplikácií – nastavenie Limity pre aplikácie. 

Čas pred obrazovkou má ešte dve skvelé 
funkcie. Jednou je možnosť zdieľať dáta medzi 
iOS zariadeniami, ktoré sú prihlásené do 
iCloudu. To sa zíde, pokiaľ počas dňa používate 
iPhone aj iPad. A druhou praktickou funkciou 
je možnosť nastaviť Čas pred obrazovkou pre 
rodinu. Táto funkcia tak dáva rodičom lepší 
prehľad o tom, ako dlho používa ich dieťa iOS 
zariadenia počas dňa.

Mimochodom, aplikácie môžete používať aj 
v režime odpočinku alebo po uplynutí ich limitu. 
Na ich odblokovanie stačí ťuknúť na správu 
Ignorovať limit, resp. zadať PIN kód, ak si ho 
nastavíte. Pokiaľ teda budete chcieť mať iPho-
ne či iPad pod kontrolou, Čas pred obrazovkou 
považujte za praktického pomocníka a nie za 
nástroj, ktorý vám vyslovene znefunkční vaše 
zariadenie po uplynutí denného limitu.

Digitálna rovnováha
Funkcia Digitálna rovnováha je dostupná 
v niektorých zariadeniach so systémom 
Android 9. Aktuálne ju používajú telefóny Google 
Pixel a zariadenia od Huawei s nadstavbou EMUI 
9.0. Ostatné zariadenia s najnovším Androi-
dom by ju mali dostať v budúcnosti vo forme 
aktualizácie.

Digitálna rovnováha neponúka také prepra-
cované nastavenia ako Čas pred obrazovkou. 
Svoj účel však plní – budete mať lepší prehľad 
o tom, ako používate Android zariadenie a te-
lefón vás tiež upozorní, ak si miniete nastavený 
časový limit.

Digitálna rovnováha obsahuje štatistiku 
používania Android zariadenia za posledných 
24 hodín. Po ťuknutí na ňu získate ďalšie 
informácie, ako je počet jeho odomknutí alebo 
údaje za posledný týždeň.

K dispozícii je nastavenie Dĺžka používania, po-
mocou ktorého si nastavíte maximálnu dĺžku ak-
tívneho používania zariadenia počas pracovných 
dní a počas víkendu. Nastavenie Limity aplikácie 
umožňuje každej aplikácii priradiť časový limit 
alebo nastaviť jej neobmedzené používanie.

V neposlednom rade je k dispozícii nastave-
nie Spánok, ktoré funguje podobne ako Odpo-
činok. Môžete si nastaviť čas, odkedy dokedy 
bude zariadenie v tomto režime a tiež aj to, 
či sa má obrazovka prepnúť do sivého režimu 
a či sa majú automaticky blokovať aplikácie 
s výnimkou systémových funkcií a vami zade-
fi novaných aplikácií, ktoré majú neobmedzené 
používanie. Z vlastnej skúsenosti tvrdíme, že 
so sivou obrazovkou budete telefón používať 
skutočne iba v nevyhnutných prípadoch.

Buďte pánom svojho času. Moderné 
technológie nám to počas posledných 
rokov výrazne sťažili a uvedomujú si to aj 
samotní technologickí giganti. Tí začali 
implementovať do svojich produktov 
funkcie, ktoré vám pomôžu získať lepšiu 
kontrolu nad svojím časom.

FUNKCIA 
DIGITÁLNA 

ROVNOVÁHA

T

Digitálna rovnováha

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLECAko mať smartfón 
pod kontrolou?

FUNKCIA ČAS
PRED OBRAZOVKOU
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MICHAL REITER

Pošta a 3D, to sú dve hlavné témy našich tipov na 
tento mesiac. Hoci 3D Skicár nie je taký obľúbený 
ako bežný Skicár, ponúka naozaj efektné 3D obráz-
ky a animácie. A navyše ho viete používať takmer 
okamžite. Našťastie to nie je prepracovaný 3D 
program, v ktorom by ste sa stratili.

Používame
Microsoft Offi ce
a Windows 10

Tipy a triky

Pošta v Outlooku 365
Jeden tip hneď na začiatok. Program 
Microsoft Outlook sa dá spustiť aj z riadka 
Spustenie (Win + R), do ktorého napíšte out-
look. Takto sa dá spustiť aj iný nainštalovaný 
program, napríklad Excel (excel) alebo Word 
(winword). Podľa toho, ako sa volá ich EXE 
súbor na pevnom disku.

Návrh kontaktov
Okno novej správy si začne pamätať kontak-
ty, ktorým najčastejšie píšete. Počas písania 
mena alebo emailovej adresy začne tieto 
kontakty navrhovať. Potom stačí už len vybrať 
a dokončené sa vložia do poľa Komu, prípadne 
iného. Toto je bežný postup. No postupne môže 
emailových adries pribúdať a možno ich chcete 
redukovať alebo im opraviť vzhľad.

Stačí ich z navrhovaného riadka odstrániť 
tlačidlom, ktoré sa zobrazí vedľa kontaktu.

Toto treba spraviť aj v prípade, že sa kontak-
ty nezobrazujú vo vami požadovanom tvare, 
napríklad iba s menom, alebo s menom a 
emailom v špicatých zátvorkách atď.

Z pošty do kalendára
Na presúvanie sa medzi kalendárom, poznám-
kami, úlohami a kontaktmi môžete využiť klá-
vesovú skratku. Je to praktickejšie a rýchlejšie. 
Použite Ctrl +2 na prepnutie sa do kalendára a 
Ctrl + 1 späť do pošty. Klávesové skratky platia 
aj pre voľby, ktoré sú na paneli skryté a na šírku 
zobrazenia sa nezmestili.

3D obrázky vo Windows a Offi  ce
3D Skicár je priamo stvorený na tvorbu troj-
rozmerných obrázkov. Nie každý má talent na 
kreslenie, vtedy využijete práve obrovskú zá-
sobu 3D motívov. No ak máte Microsoft Offi  ce 
365, tak ste kompletne vybavený práve na 3D 
objekty. Môžete ich vkladať do Wordu, využívať 
animácie v 3D Skicári a obrázky si prispôsobiť 
podľa seba. Či už mu defi nujete danú veľkosť 
alebo natočenie, prípadne sa môžete pohrať so 
svetlom. Tu si zároveň volíte rýchlosť animácie 
a jej spôsob „fi lmového“ podania. Na výber je 
niekoľko kamier, ktoré sa budú okolo animova-
ného objektu pohybovať.

V 3D Skicári kliknite na tlačidlo 3D knižnice. 
Zobrazí sa bočný panel, na ktorom si môžete 
vybrať rôzne objekty podľa ich typu. Takto 
vložený obrázok označte. Okolo sa zobrazí 
orámovanie. Môžete ho skopírovať do schránky 
Windows (Ctrl + C) a vložiť do iného programu. 
Napríklad do Wordu. Tu sa s ním bude dať ďalej 
pracovať ako s 3D objektom. Parametre sa síce 
dať meniť nebudú (napríklad smer odkiaľ na 
objekt padá svetlo), ale otáčať a meniť veľkosť 
sa bude dať.

Podobne ako iné programy, aj Outlook môže 
byť zobrazený vo viacerých oknách. Kliknite 
pravým tlačidlom na panel pod zoznamom 
správ a vyberte položku Otvoriť v novom okne. 
Takto môžete mať zapnutý program samostat-
ne pre kalendár aj poštu a prepínať sa v ňom 
ako pri dvoch dokumentoch vo Worde.

3D a PowerPoint
Špecialita, ktorá zaručene oživí 
vaše prezentácie. 3D modely náj-
dete na karte Vložiť – 3D modely.
Sú triedené podľa typu. Fungujú 
ako iné objekty, môžete im meniť 
veľkosť, pohľad natočenia a ďalšie 
parametre. Vkladanie do 3D Skicáru 
nemusí fungovať.

POSTUP: 

ODSTRÁNENIE CELÉHO ZOZNAMU: 

Vymažte tento záznam a následne 
môžete skopírovať adresu z iného 
doručeného emailu danej osoby. Potom si 
ju bude pamätať v danom tvare.

V nastaveniach programu (karta Súbor – 
položka menu Možnosti je voľba v sekcii 
Pošta, ktorá vymaže všetky takto zapa-
mätané emaily. Vaše uložené kontakty 
sa nevymažú, nemusíte sa obávať. Voľba 
sa nachádza v zozname Pošta v sekcii 
Odoslať správy. Na túto činnosť slúži 
veľké tlačidlo Vyprázdniť zoznam súčasti 
Automatické dokončovanie.

MEDZI 
FUNKCIAMI SA 
DÁ PREPÍNAŤ 
KLÁVESOVOU 
SKRATKOU

OUTLOOK 
MÔŽETE 
MAŤ VO VIAC 
HLAVNÝCH 
OKNÁCH

UKÁŽKA 3D MODELU. MÔŽETE HO 
KOMPLETNE PREROBIŤ

3D OBJEKTY 
VKLADANÉ
CEZ POWERPOINT
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Blíži sa koniec 
podpory
TLS 1.0 a 1.1

Google vďaka svojmu prehliadaču 
Chrome začal tlačiť na koniec podpory 
starších TLS protokolov verzie 1.0 
a 1.1. Nie je to však len Google, ktorý 
chce podporu týchto protokolov 
ukončiť. Rovnaký záujem na tom majú 
aj Apple, Microsoft, Mozilla a veľkí 
poskytovatelia cloudových služieb. 

Čo znamená koniec podpory 
a kedy nastane
Koniec podpory v najpoužívanejšom prehliadači 
nastane v roku 2020 s verziou Chrome 81; 
potom bude prehliadač používať protokol TLS 
1.2 a 1.3. Starší z týchto dvoch sa používa už 
10 rokov a najnovšia verzia TLS 1.3 sa rozširuje 
na servery a stáva sa už štandardnou súčasťou 
ich vybavenia.

Ukončenie podpory je v prípade Chrome 
postupné. Zatiaľ bude prehliadač upozorňovať na 
nepodporovanú verziu protokolu hláškou v menu, 
potom zrejme viditeľnejšou formou a nakoniec ho 
Chrome 81 prestane úplne podporovať.

Príčiny ukončenia podpory TLS 1.0 
a 1.1
Vzhľadom na vek a počet zraniteľností týchto 
dvoch protokolov, už nie sú bezpečné a nie 
je vhodné ich používať. TLS 1.0 trpia najmä 
známymi zraniteľnosťami BEAST a POODLE, 
TLS 1.1 síce týmito zraniteľnosťami netrpia, ale 
úroveň zabezpečenia stále nie je dostatočná. 

Kompatibilita softvéru alebo 
prečo sa nemôžem dostať na ten 
web?
Ukončenie podpory zastaraných protokolov 
(vo všeobecnom zmysle) má vplyv najmä na 
kompatibilitu starých zariadení. Protokol TLS 
1.0 je pomerne starý - vznikol v roku 1999. 
Ak sa naň nejaký operačný systém spolieha, 
tak sa jedná o veľmi starý a nepodporovaný 
systém. Najväčší problém môže koniec pod-
pory TLS 1.0 a 1.1 spôsobiť starším verziám 
smartfónov s Androidom. 

Vypnutia TLS 1.0 a 1.1 sa 
neobávajte, máme TLS 1.2 a 1.3
V súčasnosti moderné prehliadače už pod-
porujú nástupcu TLS 1.2, najnovší protokol 
TLS 1.3 sa už začína rozširovať. 

Ing. Peter Tomaščík
špecialista
na bezpečnostné
SSL certifikáty
www.sslmarket.sk 
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Leader Eff ectix Slovensko 
Máte nápad?

Ako zvoliť správnu stratégiu
Treba začať so základnými analytickými krokmi:

V dnešnej dobe rýchlych riešení a globálneho 
toku informácií je obrovskou devízou mať 

jedinečný nápad. Nápady sú to najdôležitejšie, 
čo k podnikateľskému zámeru potrebujete. 

Ak máte nápad, skúste ho rozvíjať pomocou 
myšlienkových máp, z ktorých vám vzídu jed-

notlivé úlohy a otázky na doriešenie.

Zdroj: Michal Binka fi tbo.cz

• Posúďte kvalitu vášho nápadu
• Je veľmi dôležité systematicky posúdiť kvalitu 

a hodnotu produktu alebo služby. Na relevantné 
a spoľahlivé podklady je potrebné zozbierať 
informácie a odborne ich spracovať.

• Ako prvé je dôležité spraviť podrobnú analýzu trhu 
a analýzu konkurencie. Dá vám to odpoveď na to, či 
je váš nápad jedinečný a viete tak správne defi novať 
jeho konkurenčné výhody. Spíšte si, v čom je váš 
nápad unikátny a originálny a či je dostatočne 
inovatívny. Viete povedať, v čom je pridaná hodnota 
vašej služby alebo produktu? Ak máte skúsenosť 
so SWAT analýzou, tak si ju pre váš nápad určite 
spravte.

• Dokážete na základe nápadu spoznať svojho 
ideálneho zákazníka? Defi novať typickú cieľovú 
skupinu alebo spísať charakteristické vlastnosti 
persón? Ak áno, tak budete ľahšie vedieť určiť 
zákaznícku cestu a akceptáciu nápadu trhom.

• 

• Spravte si prieskum trhu
• Reálne zrkadlo vám nastavia až vaši potenciálni 

zákazníci. Spýtajte sa ľudí na svoj nápad. Realizujte 
si malý prieskum. Buď pomocou diskusie 
nad nápadom, alebo pomocou jednoduchých 
dotazníkov, ktoré viete kvalitatívne vyhodnotiť.

• Defi nujte si účinnú stratégiu
• Bude vám stačiť spísať si štyri základné stratégie:
• Produktová stratégia
• Defi nujte si vaše produktové portfólio alebo portfólio 

poskytovaných služieb. Budete produkty vyrábať, 
alebo len prepredávať? Ako budete riešiť logistiku, ako 
budete mať vyriešené balenie?

• Marketingová stratégia
• Ujasnite si, čo budete komunikovať a kde to 

budete komunikovať, aby na to reagovala vaša 
cieľová skupina. Strategická správa by mala vašou 
komunikáciou prechádzať. Držte jasnú tonalitu 
vašej komunikácie, aby ste boli dobre čitateľní 
a pochopiteľní. Defi nujte si komunikačné kanály 
a mediálny plán. Najdôležitejšie je vedieť si defi novať 
merateľné ciele, tzv. KPI, aby ste si dokázali merať 
dosahovaný pokrok a meranie plnenia plánu.

• Obchodná stratégia
• Musíte vopred vedieť, aká bude nákladovosť a marža 

na produktoch a službách, ktoré chcete ponúkať. 
Obchodná stratégia defi nuje predajné kanály a mala 
by vedieť naznačiť očakávané predaje a výnosy v čase.

• Finančný plán
• Jasne si musíte zadefi novať, s akými investičnými 

nákladmi môžete rátať, aké budete mať prevádzkové 
náklady, a tým návratnosť celej investície.

• 
• Stanovte si časový plán
• Harmonogram jednotlivých krokov je základom 

úspechu. Rozložte si potrebné kroky v čase s pevnými 
termínmi. Využite na to buď klasický to-do list alebo 
sofi stikovanejší Ganttov diagram. Veľa dobrých 
nápadov stroskotá na tom, že sa realizácia v čase 
tiahne. 

• Realizujte svoj nápad
• Počíta sa iba nápad, ktorý sa realizuje. Nápady, ktoré 

dokážete priviesť k životu sú tie, ktoré dokážu zmeniť 
váš život a možno aj náš svet. Úspešní ľudia sa líšia 
od priemerných tým, že svoje nápady dokážu priviesť 
k životu.

1

2

4

3

5 tipov ako realizovať svoj 
podnikateľský nápad

5

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. 4. 2019.    
Všetky tieto programy môžete v rámci ich časovej licencie používať zadarmo. 

Heslo pre stiahnutie je: 547384
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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

Ako manuálne prepínať medzi grafi ckými kartami notebooku?
Vlastním notebook ASUS G551JW, ktorý má dva grafi cké čipy. Jeden je integrovaný 
v procesore Intel i7-4720HQ a druhý je súčasťou grafi ckej karty Nvidia GeForce 
GTX 960m. Všimol som si, že notebook grafi ckú kartu zapína iba pri hraní hier. 
Problémom je, že neviem, ako notebook donútiť, aby ju zapínal aj vtedy, keď 
to potrebujem v iných situáciách. Ak totiž spustím fi lm v rozlíšení 4K, ktorý si 
chcem prehrať cez HDMI kábel na veľkom TV, grafi cký čip od Intelu ho nestíha 
spracovávať a obraz seká. Myslím si, že ak by sa spustila grafi cká karta, obraz by 
bol plynulý, pretože toto GPU má omnoho väčší výkon. Pri kúpe notebooku mi 
povedali, že čipy GPU sa budú prepínať automaticky podľa potreby, ale očividne 
sa to nedeje. Skúšal som vo Windows hľadať nastavenia, ktoré by sa prepínaniu 
venovali, ale nič som nenašiel (BIOS-u sa nerozumiem). Je nejako možné natrvalo 
vypnúť integrované GPU Intelu a používať stále grafi ckú kartu GeForce?

Na všetkých notebookoch používajúcich prepínanie medzi dvoma 
GPU sú dostupné tri základné nastavenia. Pri automatickom nastavení 
sa prepína medzi málo výkonným integrovaným GPU a výkonnej-
ším samostatným GPU grafi ckej karty podľa potreby, vzhľadom na 
požiadavky na výkon. Alternatívou je manuálne nastavenie toho, ktorý 
program ktoré GPU používa a takisto je možné aj zvoliť jedno z týchto 
dvoch GPU natrvalo, a to druhé prakticky zakázať.

Než však k tomu prejdete, treba povedať, že váš problém nemusí 
byť vôbec spôsobený len zvolením „nesprávneho“ GPU. Ak napríklad 
prehrávate 4K obsah priamo z on-line služby, ako je Netfl ix či YouTube, 
trhanie môže byť spôsobené aj pomalou internetovou linkou, ktorá 
daný veľký dátový objem skrátka nestíha včas preniesť.

Ak naopak prehrávate videosúbor, ktorý máte lokálne uložený, trha-
nie videa môže byť spôsobené aj tým, že sa pri jeho prehrávaní vôbec 
nepoužíva hardvérová akcelerácia cez GPU (ktorú by spracovávalo GPU 
grafi ckej karty, alebo integrované GPU v procesore). Ak nie je hardvéro-
vá akcelerácia aktívna, video sa prehráva čisto len softvérovou cestou 
v rámci všeobecnej práce procesora. A ten na 4K obsah nemusí stačiť.

?

NASTAVENIE 
HARDVÉROVÉHO 
DEKODÉRA 
VIDEA PRE GPU 
V PREHRÁVAČI 
MPC-HC

NASTAVENIE PREFERENCIE 
KONKRÉTNEJ GPU V NASTAVENÍ 
KARIET GEFORCE

Spustenie hardvérovej akcelerácie videa:
To, či je pri prehrávaní videa použitá hardvérová GPU akcelerácia, 
ovplyvňuje prehrávač, ktorým si video prehrávate. Tie pokročilé umož-
ňujú vybrať aj rozličné hardvérové dekodéry videa, čo je výhodné, ak ten 
základný funguje zle. Napríklad populárny bezplatný prehrávač Media 
Player Clasic – Home Cinema (MPC-HC) štandardne používa DXVA2 
dekodér a umožňuje vybrať medzi štyrmi ďalšími. Toto nastavenie 
nájdete v sekcii Nastavenia/Interné Filtre/Dekodér Videa/Hardware 
Acceleration/Hardware Decoder to use. Tam môžete nielen vybrať 
konkrétny hardvérový dekodér, ale aj obsah, na ktorý sa použije alebo 
nepoužije (konkrétne kodeky a rozlíšenia).

V takisto veľmi populárnom videoprehrávači VLC nájdete toto nastave-
nie v sekcii Nástroje/Nastavenia/Vstup-Kodeky/Hardvérovo akcelerované 
dekódovanie. Možnosti a konfi gurácia sú však oproti MPC-HC značne 
menšie a použitie akcelerácie sa nedá vynútiť na konkrétne rozlíšenia.

Až keď sa naozaj uistíte, že 4K video je vo vašom prípade akcele-
rované cez GPU, až následne sa môžete zaoberať tým, ktoré GPU sa 
vlastne na akceleráciu používa.

Nastavenie preferencie konkrétneho GPU:
Manuálna preferencia samostatnej grafi ckej karty pred integrovaným 
GPU v procesore sa ovláda vždy z pozície toho silnejšie bračeka, čo 
platí pre grafi cké karty Nvidia GeForce a takisto AMD Radeon. Samo-
zrejme to platí len pre notebooky, ktoré automatické prepínanie dvoch 
typov GPU umožňujú a darmo ho budete hľadať na počítačoch, ktoré 
používajú prioritne len jedno GPU.

Na aktivovanie voľby kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú 
plochu a otvorte rozhranie nastavenia grafi ckého ovládača (NVIDIA 
Control Panel). Na ľavej strane okna v sekcii 3D nastavení (3D settings) 
kliknite na Manažment 3D nastavení (Manage 3D settings). V pravej 
časti okna na záložke Všeobecných nastavení (Global Setting) nájdete 
rozklikávaciu položku Preferovaný grafi cký procesor (Preferred 
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Môžu za hackerské útoky a prelomenia hesiel nezodpovední používatelia, alebo chybné 
a nekvalitné programy a systémy?
Rád by som sa opýtal na bezpečnosť na internete z hľadiska bežného používateľa. 
Zaujíma ma hlavne to, že či sú mnohé hackerské útoky chybou bežných ľudí, formou 
zlého a nezodpovedného správania, alebo či za to môžu chyby v rôznych systémoch, za 
ktoré používatelia nemôžu. Je napríklad šanca, že ak mám silné heslo na Facebooku, 
stále sa mi niekto môže dostať do účtu? Alebo aká je napríklad bezpečnosť internetového 
bankovníctva, oproti iným stránkam? Je vôbec prístup k banke cez internet rozumný? 
Aké zásady bezpečnosti by mali bežní ľudia dodržiavať?

Vaša otázka sa týka nesmierne komplexnej a rozvetvenej témy, ktorá 
má mnoho špecifík a oddelených oblastí. Kompletná odpoveď by mala 
skôr podobu bezpečnostného reportu alebo knižnej publikácie s nie-
koľkými stovkami strán. V základe ale môžeme odpoveď zjednodušiť 
a zovšeobecniť do podoby niekoľkých krátkych odsekov, aby ste o téme 
získali akú-takú predstavu. Treba ale pravdaže myslieť na to, že existuje 
mnoho špecifík, ktoré zákonite krátka odpoveď nepokryje.

Absolútne drvivá väčšina boja o IT bezpečnosť sa odohráva mimo 
pozornosti a zodpovednosti bežného používateľa. Dennodenne obrov-
ský počet bezpečnostných expertov z rôznych oblastí rieši a v reálnom 
čase aj reaguje na aktívne hrozby z hľadiska prebiehajúcich útokov na 
rôzne systémy, analyzujú nové druhy infekcií a nové útočné vektory. Ich 
riešenia majú napríklad podobu odstrihávania serverov útočníkov, vy-
tvárania záplat jednotlivých programov či operačných systémov, alebo 
napríklad aj vytvárania nových defi nícií pre antivírusy a podobne.

V celej situácii si treba uvedomiť, že nejde o to, že bojujeme s ne-
jakou prírodnou pohromou a IT experti stále len nemôžu nič poriadne 
zabezpečiť, pretože sú neschopní. Ide o súboj ľudí proti ľudom a tento 
súboj sa neustále mení, prispôsobuje a nikdy neutíchne. Útočníci 
chcú získavať prístup k systémom, chcú preberať kontrolu nad 
účtami, infi kovať rôzne počítače a podobne, pričom dôvodom tejto 
činnosti je obvykle fi nančný zisk (predaj botnetov, rozposielanie spa-
mu, okrádanie ľudí formou podvodu a pod.). No a rôzni bezpečnostní 
experti sa im v tom snažia zabrániť. Mohlo by sa zdať, že softvérové 
fi rmy majú výhodu v tom, že majú bohaté fi nancovanie, vedia, ako 
dané systémy fungujú, pretože ich vytvárajú a podobne, ale to je dosť 
skreslené. Často sú na tej viac znevýhodnenej strane. Prečo?

Bezpečnosť IT systémov a riešení je možné obrazne prirovnať k za-
bezpečeniu domu alebo auta. Nech si budete na dvere dávať akékoľvek 
neprelomiteľné zámky, stále sa budete nachádzate v objekte, ktorý má 
po celom svojom obvode krehké okná, ktoré stačí jednoducho rozbiť. 

graphics processor), ktorá je v základe nastavená na 
automatické prepínanie. Po kliknutí ale môžete nastavenie 
natrvalo zmeniť na integrované GPU v procesore, alebo na 
samostatné výkonné GPU grafi ckej karty. 

Týmto krokom sa pravdaže oberiete o výhodu auto-
matického prepínania GPU za účelom zníženia spotreby. 
Obvykle je preto lepšie, ak manuálne nastavíte prepnutie 
len na konkrétny program, ktorý robí neplechu a grafi cká 
karta sa na ňom nepoužíva aj napriek tomu, že to potrebu-

jete. V takomto prípade sa iba prepnite v tom istom okne 
na záložku Programových nastavení (Program settings) 
a vyberte zo zoznamu program, ktorý potrebujete (vo va-
šom prípade videoprehrávač). Pod ním následne môžete 
zvoliť, ktoré GPU má byť preň prioritné.

V prípade AMD a kariet Radeon spustite grafi cké 
nastavenia takisto pravým tlačidlom myši na pracovnej 
ploche, pričom v okne nástrojov Radeon nájdete podob-
nú konfi guráciu prepínania v sekcii Systém/Prepínanie 

grafík (Switchable Graphics).

V tejto ilustrácii sa prirovnanie 
týka toho, že všetka bezpečnosť 
nášho domu, bytu alebo auta 
sa stále musí vyrovnať s tým, že 
my ako jeho vlastníci ho chceme 
stále ľahko používať a chceme sa 
do neho a z neho relatívne rýchlo 
dostať. Dom môžeme perfektne 
zabezpečiť kompletným zaliatím 
do päťmetrovej vrstvy betónu, auto 
zakopaním tri metre pod zem a byt 
zas napríklad vyplnením pieskom 
od podlahy až po strop, ale na čo by 
nám potom boli? Podobne je to aj 
s informačnými systémami, webovými stránkami, službami či ope-
račnými systémami. Tie totiž ich používatelia stále musia byť schopní 
používať, pretože inak by nám neboli na nič. Z tohto hľadiska je teda 
boj so stále novými možnosťami zneužitia skrátka nekonečný.

Čo môže a čo by mal robiť bežný používateľ:
Vplyv tohto boja sa nevyhnutne prenáša aj na používateľa, ktorý ho 
môže ovplyvniť svojou obozretnosťou, informovanosťou a niekoľ-
kými zásadami. Dobrým príkladom je napríklad infekcia počítačov 
e-mailom, ktorá patrí stále k najčastejším útočným vektorom na 
koncových používateľov. V základe by sa mohlo zdať, že je v tomto 
boji používateľ sám, ale nič nemôže byť ďalej od pravdy.

V dávnej minulosti bolo napríklad možné počítač infi kovať už 
samotným otvorením/prijatím záškodníckeho e-mailu, nakoľko došlo 
k aktivácii skriptu v jeho texte. Toto okno je už dávno uzavreté a dnes 
prakticky nehrozí, pretože bolo výrazne upravené, ako emailoví klienti 
prípadne webové mailové rozhrania fungujú. Infekcia mailom dnes od 

?

VÝBER 
PREFEROVANEJ 
GPU PRE 
KONKRÉTNU 
APLIKÁCIU

LABORATÓRIUM FIRMY ESET

REPORTY OKAMŽITÝCH 
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PRODUKTOV RÔZNYCH FIRIEM, 
ODHALENÉ BEZPEČNOSTNOU 
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NASTAVENIE 
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vás vyžaduje nejakú interakciu, a to buď 
formou kliknutia na odkaz v jeho texte, 
alebo otvorením jeho prílohy. Vo všet-
kých týchto prípadoch sa obvykle vyu-
žívajú slabiny v koncových softvérových 
produktoch. Môže ísť o odkaz vedúci na 
stránku, ktorá po kliknutí zneužije chybu 
v internetovom prehliadači, infi kovaný 
PDF súbor v prílohe, ktorý zneužíva chy-
bu napríklad v programe Adobe Acrobat, 
alebo priložený podvrhnutý JPEG súbor, 
ktorý je v skutočnosti spúšťací EXE súbor 
so škodlivým softvérom, ktorý zas môže 

zneužívať napríklad nejakú slabinu Windows.
Používateľ si sám tieto chyby neopraví. Môže len svoje programy, 

prehliadač a operačný systém držať aktualizované, aby bol vždy čo 
najviac chránený proti najnovším hrozbám. Z jeho strany hrá hlavnú 
rolu obozretnosť. Rozpoznať emaily, ktoré majú vysokú pravdepo-
dobnosť tejto hrozby, totiž nie je zložité. Na jednej strane majú naivnú 
formu, v podobe že vám neznámy mail hovorí: „Pozri sa na tieto nové 
nahé fotky slávnej herečky XY“, pričom vám vnucuje nejaký odkaz 
alebo JPEG či RAR/ZIP prílohu. To pravdaže kričí podvodom, pretože 
prečo by vám niekto neznámy také niečo posielal. Druhá forma je na-
príklad snaha vydávať sa za nejaký obchod (Alza, Amazon a podobne) 
alebo nejakého dodávateľa či poskytovateľa (DHL, USP, Apple a po-
dobne), v snahe vyprovokovať vás ku kliknutiu napríklad na infi kovanú 
PDF prílohu v podobe podvodnej faktúry. Ako používateľ pravdaže 
viete, že ste si nič neobjednávali, žiadnu takúto faktúru neočakávate 
a navyše si môžete všimnúť, že mail prichádza z podozrivej adresy, 
alebo smeruje na podozrivo vyzerajúcu stránku.

Alternatívou mailového útoku je phishing, pri ktorom sa vás mail 
snaží presvedčiť, že vás práve kontaktuje Facebook, Google, PayPal 
či vaša banka a oznamuje vám, že váš účet bol napadnutý alebo 
zablokovaný a vyzýva vás k overeniu prihlásením, pričom vám ponúka 
rýchly odkaz. Ten však namiesto stránky www.apple.com smeruje na 
stránku www.apple.com-repair-macbook.net, čo je očividne stránka 
názov-webu.net. Na nej je napríklad podvodná kópia originálnej 
stránky s prihlasovacím formulárom, ktorý vyplníte a tým útočníkovi 
odošlete svoje meno a heslo. 

Vo všetkých týchto mailových podvodoch je časté, že do vašej 
schránky dorazí len zlomok z reálnych pokusov. Väčšinou ste pred 
nimi úspešne chránení stále upgradovanými (serverovými) spamo-
vými fi ltrami jednotlivých mailových poskytovateľov, ktorí väčšinu 
škodlivých e-mailov odfi ltrujú bez toho, aby k vám vôbec dorazili. Veľ-
mi úspešný je v tomto napríklad Google a jeho Gmail, ktorý napríklad 
odmieta aj prijatie zaheslovaných archívov, v snahe brániť infekcii 
touto formou. Lokálni mailoví poskytovatelia sú na tom o niečo horšie 
a do schránok vám dôjde väčšina mailov. Základom ochrany je teda 
o týchto veciach vedieť a byť pripravení, že sa stávajú, pretože tak 

vás už obvykle nezaskočia a neoklamú. 
Neraz sú totiž také očividné, ako slon 
schovávajúci sa za dopravnou značkou.

Bezpečnosť hesiel 
a prístupov do 
internetového 
bankovníctva
Aj keď sa mnoho ľudí nazdáva, že sa im 
útočník dostal do nejakého účtu preto, 
že mali „slabé“ heslo, realita je taká, 
že v drvivej väčšine prípadov nemá 
používateľ s prelomením nič spoloč-

né. „Prelamovanie“ hesiel obvykle prebieha hromadnou krádežou, 
prelomením nejakej webovej služby a ukradnutím databázy hesiel 
jej tisícok či miliónov používateľov. Tieto heslá sú následne skúšané 
automaticky webovým robotom na rôznych iných službách a keďže 
používatelia často používajú jedno heslo na viacerých, útočník sa tak 
dostane aj na ich alternatívne a inak dobre zabezpečené účty.

Tu sa dá vytknúť, že používateľ by sa viac chránil, ak by používal na 
každej službe unikátne heslo, ale je to len popieranie reality. Drvivá 
väčšina používateľov bude vždy používať len 1 až 3 rôzne heslá 
a s týmto faktom nikto nič nespraví. Je to dôsledok ľudskosti a bojo-
vať s tým je ako hádzanie hrachu na stenu. Počet ľudí, ktorí používajú 
správcov hesiel je mizivý a takmer nikto si nebude pamätať 20 či 30 
rôznych hesiel a pravidelne ich meniť. A to je koniec diskusie. IT fi rmy 
tento problém pravdaže poznajú a pomerne účinne ho v priebehu 
poslednej dekády vyriešili ukladaním identifi kátorov zariadení, 
z ktorých sa pravidelne prihlasujete a dvojfaktorovým prihlasovaním, 
napojeným na telefónne číslo alebo e-mail.

Z pohľadu používateľa je teda najlepší krok dvojfaktorové 
prihlasovanie aktivovať všade, kde to je možné, pretože bezpečnosť 
jeho on-line účtu to zvyšuje skutočne masívne. Bez jeho účasti už 
ide zabezpečenie ďalej formou toho, že fi rmy logujú odkiaľ a čím sa 
používateľ prihlasuje. Takže 
ak autonómny systém zistí, že 
sa namiesto Slovenska zrazu 
prihlasujete z Brazílie, alebo 
z iného zariadenia, vyvolá 
nutnosť potvrdenia napríklad 
formou SMS. Ak ste len na 
dovolenke, alebo ste si práve 
kúpili nový notebook, nie je 
to problém, pretože ide len 
o chvíľkové zdržanie. Takouto 
formou sa ale vyradí drvivá 
väčšina útokov na účty, ktoré majú prelomené heslá.

Čo sa týka vašej doplnkovej otázky s elektronickým bankovníc-
tvom, v súčasnosti neexistuje pádny dôvod, prečo by ste sa mu mali 
vyhýbať. Z tohto hľadiska používateľ musí len dbať na to, aby používal 
na platby mobilnú aplikáciu priamo od banky, alebo poznal alebo mal 
v prehliadači trvalo uloženú priamu webovú adresu bankovníctva. 
Riziko je v tomto prípade totiž hlavne phishing, teda podstrčenie 
pozmenenej webovej adresy, na ktorú 
kliknete v podvodnom maile. Tá vás 
následne dovedie do kópie webového 
bankovníctva, vytvorenej podvodníkom, 
kde prihlásením prezradíte svoje heslo.

V súčasnosti má však takmer každá 
banka aktivovanú ochranu formou 
mobilnej autentifi kácie operácií. 
Dôležité prestavenie účtu alebo platbu 
prostredníctvom webového rozhrania 
teda obvykle nestačí len zadať v inter-
netovom bankovníctve, ale musíte ju aj 
potvrdiť SMS kódom, čo plne odpovedá 
dvojfaktorovej autentifi kácii. V prípade 
bankovníctva pritom navyše existuje 
často ešte jedna bezpečnostná vrstva, 
kde banky sledujú rôzne neštandardné 
platby alebo operácie a môžu si od vás dokonca aj vyžiadať verbálne 
telefonické potvrdenie (napríklad pri prevode nezvykle veľkej sumy), 
zatiaľ čo vy máte pri niektorých bankových operáciách dodatočne 
možnosť nahlásiť zneužitie a požadovať vrátenie podvodníkom 
uhradených súm. 

MAIL S INFIKOVANOU PRÍLOHOU

PODVODNÝ MAIL, VYDÁVAJÚCI SA 
ZA TRACKING  BALÍKU DHL

KONTROLA LOKALITY 
A PRIHLASOVANÝCH ZARIADENÍ V RÁMCI 
KONTA MICROSOFT

DVOJFAKTOROVÉ OVERENIE 
PEŇAŽNÝCH TRANSAKCIÍ 
FORMOU SMS
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