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vodník z minulého vydania TOUCHIT 
popisoval zážitky zo služobných ciest 
v New Yorku a Istanbule, v máji a júni 

toho bolo menej. Je to logické, firmy už ukázali, 
čo majú nové na prvý polrok a tiež sa priblí-
žili prázdniny. Ale u nás sa vždy niečo nájde. 
Bol som na kombinovanej ceste Nemecko + 
Švajčiarsko. Najprv som sa v Berlíne presvedčil, 
že „bošky“, to nie sú len kvalitné vŕtačky. Bosch 
je vlastne IT firma, ktorá si brúsi zuby napr. na 
internet vecí. Priamo z Berlína som odletel do 
malebného švaj-
čiarskeho mestečka 
Neuchâtel, kde je 
vývojové laboratórium 
a tiež veľká fabrika pre 
náplne do tabakových 
prostriedkov IQOS. 

Berlín podľa mňa 
ešte stále trpí násled-
kami druhej svetovej 
vojny. Toto mesto 
bolo totiž dlhý čas 
rozdelené obrovským 
múrom na východnú 
a západnú časť a ako 
dieťa som ho videl len 
z tej východnej strany. 
Hlavné berlínske 
letisko Tegel, ktoré 
možno vyhovovalo 
za dôb Hitlera, je 
priepastne mimo toho, čo je štandardom napr. 
v Mníchove alebo vo Frankfurte. Reálne si tu 
nemáte kde sadnúť. Nie je tu centrálny priestor 
na bezpečnostnú kontrolu, tá sa neefektívne 
robí pri každom z nástupných miest do lietadla 
osobitne. A aj nástup do lietadla je skôr z 
minulého storočia. Ľudia sa musia tlačiť jeden 
na druhého. Kvalita verejného internetu na le-
tisku je plazivá, určite teda nie „nemecká“. A k 
dispozícii je jediná normálna reštaurácia, ktorá 
je však permanentne plná. 

Môj let z Berlína bol celkom prvý ráno z 
tohto letiska a ja som si nemal kde kúpiť kávu 
ani vodu. A to je Berlín hlavné mesto vedúcej 
krajiny EÚ. Nové ultramoderné letisko Berlin 
Brandenburg mali otvoriť už pred siedmi-
mi rokmi, ale tu padlo sľubov a termínov na 
dokončenie ešte viac ako u nás pri súvislom 
diaľničnom prepojení Bratislavy a Košíc. Taký 
veľký nemecký tunel. Ak môžete, vyhnite sa 
tomuto letisku. 

Z Berlína som letel cez Mníchov do hlavné-
ho hodinkového mesta sveta, teda do Ženevy 
a odtiaľ vlakom do Neuchâtel. Už som to raz 
v mojom úvodníku spomínal, ale teraz ešte 
pripomeniem. Švajčiari sú s cenami nastavení 

úplne niekde inde, ako je to na Slovensku. Lístok 
na vlak 1. triedy na 120 km trati stojí 84 eur, 
káva vo vlaku je za 11 eur. Neskôr som sa pýtal 
ľudí vo fabrike na náplne do IQOS, ako je to s 
priemerným platom. Nuž v prepočte to bolo oko-
lo 5000 eur. Potom im to samozrejme vyjde, aj 
tie švajčiarske hodinky sa dajú raz za život kúpiť. 
Len keď sem príde niekto s priemerným platom 
zo Slovenska, tak je automaticky katapultovaný 
na úroveň človeka pod hranicou chudoby. Pô-
vodne som totiž plánoval, že by som sem šiel na 

dovolenku. Príroda je 
tu krásna, všade čisto, 
ale nejako ma to po 
tejto návšteve prešlo. 
Určite nehovorím, 
aby ste sa Švajčiar-
sku vyhli ako letisku 
Tegel. Je to nádherná 
krajina, len počítajte s 
tými astronomickými 
cenami. 

Od mája začína 
pre nás v TOUCHIT aj 
sezóna EISA. Je to 
dnes už celosvetové 
združenie najrešpek-
tovanejších novinárov 
sveta a Slovensko 
v tejto asociácii 
zastupuje práve 
magazín a portál 

TOUCHIT. Májové stretnutie je vždy v západnej 
Európe, boli sme opäť v belgických Antverpách 
v stredovekom kaštieli. Na toto stretnutie 
prichádzajú reprezentanti firiem, 
ktorí nám osobne prezentujú svoje 
nové produkty. Ja som v EISA paneli 
pre mobilné telefóny. Je to milé 
stretnutie, lebo je to pokojnejšie, 
ako keď sú celosvetové predstave-
nia noviniek. A vzťahy medzi firmami 
a novinármi sa tu vytvárajú ľahšie. 
Práve preto aj máme v TOUCHIT 
vopred niektoré modely telefónov, 
ktoré na Slovensku v danom čase 
nemá nikto iný. Po šoku zo švajčiar-
skych cien potravín mi Belgicko pri-
šlo skoro ako Slovensko. A fakt majú 
lepšie pivo ako v Čechách. Škoda, 
že Antverpy sú teraz kompletne v 
rekonštrukcii a zo všadeprítomných 
pamiatok veľa nemáte. Vyhodnote-
nie produktov EISA bude na konci 
júna v Slovinsku, budeme vás informovať, čo je 
aj podľa nás to najlepšie. 

Inak moje lety tento rok prebehli bez zru-
šenia alebo straty batožín, takže v podstate 

nuda. Hodinové meškanie by sa našlo, ale to 
už beriem pri súčasnej prehustenej leteckej 
doprave ako štandard. 

V máji som si zopakoval funkciu moderátora 
konferencie. Pred dvomi rokmi som to skúsil 
prvýkrát, tentoraz to však bolo na oveľa väčšej 
akcii pri ročnom výročí platnosti európskeho 
nariadenia GDPR. Bola to dvojdňová konferencia 
vo Vysokých Tatrách – skôr taká zmes technic-
kých a právnych názorov na ochranu osobných 
údajov. Je pravda, že viacerí ľudia na GDPR 
už ako keby zabudli, akurát že teraz je už po 
prechodnej dobe, ktorú sme dostali na to, aby sa 
veci vo firmách dostali do súladu s nariadením a 
kontroly prebiehajú. Ako vyplynulo z  konferen-
cie, GDPR je nariadenie vytvorené až príliš voľne, 
nehovorí konkrétne, ako máme veci robiť a na 
mnoho procesov tak môžu existovať protichod-
né názory – napr. váš pohľad a pohľad kontrol-
ného orgánu. Mal som možnosť hovoriť priamo 
s ľuďmi z Úradu na ochranu osobných údajov SR 
a viem, že to myslia dobre. Cieľom Úradu nie je 
rozdávať likvidačné pokuty. Cieľom je, aby sme 
neboli tovarom pre prevádzkovateľov sociálnych 
sietí či telefonických predajcov kadejakého 
tovaru a služieb, pričom nie je jasné, odkiaľ majú 
naše súkromné číslo. A áno, robia sa kontroly aj 
na základe anonymných podaní, tak pozor na 
medziľudské vzťahy na pracovisku. 

V Tatrách som už dlhšie nebol a konštatu-
jem, že služby sú tu už na svetovej úrovni. Žiaľ 
aj ceny sa tak celkom evidentne približujú k 
tým vo Švajčiarsku. Minimálne teda v Grandho-
teli Praha. Čakám na ten priemerný plat 
zamestnanca vo švajčiarskej fabrike. 

Švajčiarske ceny na Slovensku?

Prajem vám všetko najlepšie, príjemné čítanie 
nášho magazínu a uvidíme sa v júlovom 
vydaní TOUCHIT

Ú

VO VÝVOJOVEJ CENTRÁLE IQOS

NIEKEDY BY SA TAKÝTO DVOJMIESTNY VRTUĽNÍK NA NAŠE 
CESTY HODIL. VYSTAVOVAL HO BOSCH
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03) NICEBOY RAZE MINI 

JÚNO VÁ
SÚ ŤA Ž
V júnovej súťaži hráme o skvelé ceny. 
Stačí, ak odpoviete na súťažnú otázku a 
zaradíme vás do žrebovania. Súťaž sme 
pripravili v spolupráci so spoločnosťami 
Lamax, Navitel  a Niceboy

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 6/2019“  
Troch z vás odmeníme skvelými cenami.

1.CENA
GENIUS
LUXEPAD A120 

3.CENA
SONY BRAVIA
RMF-TX100      
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Výhercovia z vydania apríl:
Amazon Kindle Touch: Jana K., Ružomberok;
DVD Gotti: Peter Š., Košice;
kniha: Photoshop - príklady z praxe: Peter J., Komárno;
Logitech H390: Aneta Č., Žilina;
DVD Superfl y: Lucia R., Dolné Vestenice;
bezdrôtová nabíjačka Anker: Marek P., Trnava;
router ASUS RT-AC58U: Anna S., Trenčín

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

2.CENA
REVOGI

SMART POWER PLUG  

01) LAMAX X3.1 ATLAS  

02) NAVITEL E500  
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Súťažná otázka

Akú kapacitu batérie má 
Asus ZenFone 6?

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

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

KRÍŽOVKA

  104

VYHRAJTE ELEKTROBICYKEL
Viac na str. XX

str.

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

KRÍŽOVKA

104
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potrebovať
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37 BMW X5 xDrive30d – Boss is back! 
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cez Hoox for business

40 Trendy v inteligentných hodinkách a fitness 
náramkoch

42 Najnovšie inteligentné hodinky a fitness 
náramky
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Tech

26
Prehľad

Čo pripravujú 
technologickí giganti?
V júni uskutočňujú spoločnosti ako je Microsoft, Google a Apple veľké vývojár-
ske konferencie. Oznámené novinky majú priamy dopad aj na bežných použí-
vateľov. My sa preto pozrieme na tie najdôležitejšie oznámenia a poukážeme 
na trendy. 

30
   Trendy

Letiskové salóniky 
ako na to aj zadarmo?

Ako prežiť čas na letisku čo najlepšie a mať možnosť občerstviť sa alebo v 
pokoji pracovať? Salónik je ideálna cesta. Ako sa sem dostať a pritom zaplatiť 
čo najmenej, ideálne nič? To je predmetom nášho veľkého prehľadu. 

20
   Prehľad

Ako štáty presmerovávajú 
dátový tok internetu?

Internetom sa denne prepravujú aj tie najcitlivejšie informácie, pričom sa 
domnievame, že ich máme dobre zabezpečené. Avšak do cieľa ich vždy musí 
niekto prepraviť a ten má možnosť dáta ukradnúť. Veľké štáty na to reagujú a 
snažia sa urobiť internet oddelený od sveta.

j ú n   2 0 1 9
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94
Reportáž

GDPR
ro(c)k po prijatí

Už viac ako rok žijeme v prostredí, kde naše osobné údaje patria nám a len 
my máme možnosť sa o ne podeliť. Ako je to s GDPR v skutočnosti? Koľko 
pokút sa na Slovensku udelilo a čo bude nasledovať? Na toto odpovedala EPI 
konferencia z dielne Poradcu podnikateľa o GDPR. 

Test 

Odolné smartfóny na stavbu 
aj do hôr

Prinášame špecializovaný test, v ktorom sme preverili 5 odolných smartfónov. 
Tieto telefóny sú konštruované inak. Len ťažko prehliadnete ich obrnený vzhľad. 
Je to úplne iná kategória produktov ako sú napr. vlajkové lode. Toto sú telefóny, 

ktoré toho veľa vydržia. 

54
47 Garmin MARQ Expedition: Prémiové 

hodinky pre každého dobrodruha 

48 5× úplne bezdrôtové slúchadlá

54 Odolné smartfóny na stavbu aj do hôr

60 Čo skutočne znamená označenie 
vodoodolnosti?

61 Surfujeme na internete: Športujeme v lete

62 Mobilné aplikácie pre fitness náramky a 
inteligentné hodinky

64 TOUCHIT BEST

66 Reproduktory k počítaču a TV

68 iPad Air 2019: 50 % práca, 50 % zábava

70 Nové tablety od Samsungu

72 Samsung Space Monitor: Úplne iný 
monitor

74 Smartfóny za extra výhodné ceny

82 Samsung televízory na rok 2019

84 Dvojica plne vybavených elektrických 
kolobežiek v redakčnom teste

86 Invoxia Pet Tracker: GPS lokátor (nielen) 
pre domácich maznáčikov

87 32-palcové monitory pre hráčov

88 ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G: Herný 
notebook pre milovníkov FPS titulov

90 Strihové karty nielen pre hráčov

92 Herná rubrika

94 GDPR – ro(c)k po prijatí

96 Audials One 2019 Special Edition

97 Používame Microsoft Office a Windows 10

99 Zvýšte dôveryhodnosť vášho webu

100 TOUCHIT radí

104 Pripravujeme

Hard

82
Test

Samsung televízory 
na rok 2019
Do redakcie sme dostali ďalšie televízne novinky. Testovali sme jednak 
televízor orientovaný na kvalitu a tiež cenovo výhodné riešenie. Vyskúšali 
sme si aj možnosť prepojenia TV s iPhoneom a otestovali sme kvalitu 
zobrazenia obrazu.

Tips

Apps

Téma



03Telefón pre seniorov
Ako stvorený pre všetkých, čo potrebujú telefón s klasickými tlačidlami a veľkým 
textom na displeji. Aligator A890 Senior je telefón na dve SIM karty a zmestí sa 
do neho aj pamäťová karta. Má farebný displej s 2,8“ uhlopriečkou. Veľký displej, 
na ktorom je zreteľne vidno texty systémovej ponuky. Na zadnej strane má SOS 
tlačidlo, ktoré umožňuje poslať SMS a volať na defi nované číslo. Funkcia je doplnená 
o zasielanie polohy cez GPS.
Má vstavané FM rádio, MP3 aj videoprehrávač a stačí k nemu pripojiť klasické káblo-
vé slúchadlá. Dobrá správa je, že rádio funguje aj bez slúchadiel.
Vo výbave je kalendár, diktafón, budíky a ďalšie funkcie, ktoré tvoria dnešný 
štandard výbavy bežných telefónov. Batéria s kapacitou 1600 mAh sa nabíja cez 
microUSB konektor a v pohotovostnom režime vydrží telefón 2 týždne. Rozhranie je 
plne lokalizované do slovenského aj českého jazyka. Medzi nadštandardné funkcie 
patrí upozornenie príjemcov SMS v SOS funkcii na blížiace sa vybitie batérie. Ostatní 
potom môžu kontaktovať majiteľa telefónu, aby si ho dal nabíjať. 

02
Slúchadlá s čistým zvukom a ANC
JBL Live 650 BTNC sú slúchadlá cez hlavu s veľkými mušľami a aktívnym 
odhlučnením. Majú jemné koženkové polstrovanie a spojovací most s látkovým 
poťahom. Slúchadlá sa nabíjajú cez microUSB port a vydržia až 20 hodín hrania 
s ANC a Bluetooth pripojením. Desať hodín navyše získate vypnutím funkcie 
aktívneho odhlučnenia. Nemusíte sa obávať vybitej batérie, použiť môžete 
dodávaný audiokábel.
Pohodlne sa nosia, na ovládanie si treba zvyknúť. Všetky tlačidlá sú na pravej 
mušli. Fungujú nielen na hovory a hudbu, ale aj na aktiváciu hlasového asisten-
ta. Používajú multi-point systém, a tak ich môžete pripojiť k dvom zariadeniam 
naraz a prepínať sa medzi nimi. Ak vám niekto zavolá, prenos z notebooku sa 
pozastaví a ozve sa zvonenie z telefónu a poslúžia ako handsfree.
Zvukovo sú vyladené veľmi dobre a uspokoja náročných poslucháčov. Meniče 
s priemerom 40 mm majú prekreslený zvuk a jasné stredy a výšky. Basy sú 
dynamické, pre milovníkov nízkych tónov majú dostatočnú výkonovú rezervu na 
ich zosilnenie. 

C E N A :  6 1 , 9 0  € Z A P O Ž I Č A L :  A L I G A T O R

HOTNovinky

Tech

01Šikovný multitool
Free P4 je zatiaľ najpokrokovejší multifunkčný nástroj od americkej spoločnosti 
Leatherman. Vybrať si môžete striebornú alebo tmavošedú farbu a celkovo na ňom 
nájdete rekordných 21 nástrojov. Pritom si udržal pomerne nízku hmotnosť a väčšinu 
nástrojov môžete otvoriť jednou rukou. Môžete s ním rezať, píliť, strihať, sekať či brú-
siť. Pomôže vám, keď potrebujete otvoriť fľašu či konzervu, je to šraubovák (plochý aj 
krížový), ďalej funguje ako otvárač na balík. Nájdete tu šidlo, ale aj menšie pravítko. 
Nástroje sú v krajných polohách teraz pridržiavané magneticky a máte tak aj haptickú 
spätnú väzbu, že všetko je na správnom mieste. Free P4 má sponu na upevnenie na 
opasok, hmotnosť je 244 gramov. Vyhotovený je z nehrdzavejúcej ocele 420HC, dĺžka 
v zavretom stave je 10,8 cm. Textúra rukoväti napomáha pohodlnejšiemu uchopeniu. 

C E N A :  O D  1 6 9  €  ( E X I S T U J E  V I A C  M O D E L O V ) Z A P O Ž I Č A L :  M O R I S  D E S I G N

C E N A :  1 9 9  € Z A P O Ž I Č A L :  J B L

01siť. Pomôže vám, keď potrebujete otvoriť fľašu či konzervu, je to šraubovák (plochý aj 

Nástroje sú v krajných polohách teraz pridržiavané magneticky a máte tak aj haptickú 
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05Ľahký a praktický fi tness náramok od Samsungu
Galaxy Fit je drahší z dvojice nových fi tness náramkov od Samsungu. Lacnejší model 
Galaxy Fit e popisujeme na inom mieste v tomto vydaní. Galaxy Fit ponúka 0,95-pal-
cový farebný AMOLED displej, ktorý je na prvý pohľad krajší a jasnejší ako displej 
modelu Galaxy Fit e. Displej drahšieho z dvojice náramkov ponúka lepšiu viditeľnosť aj 
vonku, na dennom slnku.
Galaxy Fit ponúka navyše aj fyzické tlačidlo naboku, meranie stresu a možnosť ma-
nuálne spustiť meranie aktivity. Náramok je vybavený NFC čipom pre bezkontaktné 
platby, služba Samsung Pay však u nás nie je k dispozícii.
Oba náramky neustále merajú tep, monitorujú vašu aktivitu a dokážu automaticky 
zaznamenať pohybové cvičenia. Takisto analyzujú kvalitu spánku a majú odolnosť 5 
ATM, takže s nimi môžete plávať. Lacnejší Galaxy Fit e je určený pre menej náročných 
používateľov a Galaxy Fit je určený pre pokročilejších používateľov. 

Štýlová cestovná myš od Microsoftu
Microsoft Surface Mobile Mouse je elegantná cestovná myš navrhnutá ako prís-
lušenstvo k notebooku.  Poteší kompaktnými rozmermi a nízkou hmotnosťou iba 
78 gramov. Je tenká a symetrická, takže ju môže používať pravák aj ľavák. Myška 
ponúka dve hlavné tlačidlá a scrollovacie koliesko, ktoré je možné takisto stláčať.
Chválime kvalitu vyhotovenia. Dizajn je elegantný a pôsobí prémiovo. Dostupná 
je v troch farbách. Myš sa s počítačom spáruje cez Bluetooth, zdrojom energie 
je dvojica AAA batérií. Proces párovania je rýchly a bezproblémový a výdrž jednej 
dvojice batérií dosahuje až 12 mesiacov.
Microsoft Surface Mobile Mouse sa počas testovania používala pohodlne. Oce-
nili sme najmä jej kompaktné rozmery. Myš takisto ponúka špeciálne funkcie, 
ako je prispôsobenie scrollovacieho kolieska či prehodenie funkcionality dvoch 
hlavných tlačidiel. Úpravu týchto nastavení realizujete cez softvér Mouse and 
Keyboard Center.

Powerbanka, ktorou nabijete aj notebook
Hama PD-27W60 je powerbanka s kapacitou až 26 800 mAh a maximálnym 
výkonom nabíjania až 60 W. Vďaka tomu dokáže nabiť väčšinu notebookov 
a tabletov s USB-C portom.
Powerbanka má hmotnosť 636 gramov a rozmery 188 x 87 x 23 mm. Je 
väčšia a ťažšia ako väčšina vysokokapacitných externých batérií. Túto však 
asi nebudete so sebou nosiť neustále v taške či kabelke, ale iba v špeciálnych 
prípadoch. Ideálne sa hodí v prípadoch, keď ju budete chcieť použiť na nabíjanie 
notebooku.
Výrobca udáva, že ponúka až 40 extra hodín výdrže notebooku, až 90 hodín 
v prípade tabletu a až 170 hodín pre smartfóny. Powerbanka obsahuje celkovo 
3 porty – dva USB porty s výstupom 5 V/2,4 A a USB-C port, ktorý slúži na nabí-
janie powerbanky s výkonom až 30 W a na nabíjanie iných zariadení s výkonom 
až 60 W. USB-C port tiež podporuje rýchle nabíjanie pomocou štandardu USB 
PD, súčasťou balenia je USB-C kábel.
Hama PD-27W60 má hraničné parametre z hľadiska prenášania powerban-
ky v batožine v lietadle, avšak jej kapacita na úrovni 96,48 Wh spĺňa 100 Wh 
obmedzenie aeroliniek. 

C E N A :  3 8 , 9 0  € Z A P O Ž I Č A L :  M I C R O S O F T

C E N A :  8 9 , 9 0  € Z A P O Ž I Č A L :  H A M A  S L O V A K I A

C E N A :  9 9  € Z A P O Ž I Č A L :  S A M S U N G

01 04

05

06
až 60 W. USB-C port tiež podporuje rýchle nabíjanie pomocou štandardu USB 
PD, súčasťou balenia je USB-C kábel.
Hama PD-27W60 má hraničné parametre z hľadiska prenášania powerban-
ky v batožine v lietadle, avšak jej kapacita na úrovni 96,48 Wh spĺňa 100 Wh 

JÚN 2019 7

NOVINKY



09Kamera s rozpoznávaním osôb
Netatmo Welcome je vynikajúca kamera do vnútorných priestorov. Na jej pripojenie 
stačí zásuvka 230 V a Wi-Fi sieť. Alternatívne sa dá použiť aj Ethernet kábel. Inštalácia 
je jednoduchá - pripojíte do zásuvky, spustíte mobilnú aplikáciu a kameru otočíte hore 
nohami. Pritom zadávate heslo na Wi-Fi sieť a hotovo. Následne si v aplikácii môžete 
pozrieť zaznamenávaný obraz a systém začne rozpoznávať osoby pred kamerou. 
Môžete potom osoby rozdeliť na známe a neznáme a následne určiť, čo sa má urobiť 
ak napr. do stráženého priestoru vojde niekto neznámy pričom sa nikto známy v byte 
nenachádza. Okrem obrazu sa prenáša aj zvuk. Rozlíšenie videosnímača je 4 Mpx, 
obraz je maximálne vo Full HD rozlíšení (podľa rýchlosti internetu).
V zadnej strane je aj šachta na microSD kartu, v dodávke sme mali kapacitu 8 GB. 
Kamera Netatmo Welcome pracuje so systémom Apple Home Kit a Google Assistant. 
Jej rozmery sú 45 x 45 x 155 mm a dizajnom zapadne aj do modernej obývačky. 

08
Doplnkové digitálne rádio do auta
Hama predstavuje prídavný DAB/DAB+ tuner do vášho auta. Prinesie vám to 
naozaj nerušený príjem rozhlasového vysielania v bezstratovej digitálnej kvalite. 
Zvuk sa prenesie do multimediálneho systému v aute, nemusíte nič domontovať. 
Na pripojenie do multimediálneho systému sa dá použiť buď kábel s 3,5 mm jack 
portom alebo FM transmiter. V druhom prípade sa signál vysiela bezdrôtovo na VKV 
frekvencii, ktorú si naladíte na autorádiu. 
Najviditeľnejšou časťou rádia je 2-palcový LCD displej s podsvietením, na ktorom 
vidíte názov naladenej stanice. Na hornej strane je päť tlačidiel na priamu voľbu 
naladených staníc. Celkovo môžete mať až 30 predvolieb na uloženie DAB staníc. 
Rovnako toto zariadenie obsahuje aj Bluetooth prijímač, budete tak môcť pripojiť 
k autorádiu napr. smartfón. Napájanie digitálneho rádia zaistí dodávaný napájací 
adaptér s microUSB portom, ktorý sa pripája do adaptéra pre cigaretový zapaľovač. 
Rádio sa dá pripevniť napr. do mriežky pre ventilačné otvory.

C E N A :  1 9 8 , 9 0  € Z A P O Ž I Č A L :  N E T A T M O

Tech

07Najľahšia zrkadlovka
Doba ťažkých zrkadloviek je asi za nami. Canon predstavil model EOS 250D a veru, toto 
je kolibričí foťák. Mali sme ho v netradičnej bielej farbe, a to poriadne pútalo pozornosť 
okolia. Pritom dobre fotí a veľmi dobre točí aj video. Je to najľahšia zrkadlovka s vyklápa-
teľným displejom, určená pre ľudí, ktorí chcú poriadne fotky, ale možnosti v smartfónoch 
im zďaleka nepostačujú. EOS 250D je fotoaparát s výmennými objektívmi, CMOS snímač 
je formátu APS-C s rozlíšením 24 Mpx a technológiou Dual Pixel CMOS. Videá točí v roz-
líšení 4K a má rýchle automatické zaostrovanie. O spracovanie obrazu sa stará procesor 
DIGIC 8. Používateľské prostredie vás sprevádza pri každej situácii, funkcia Creative Assist 
ponúka sadu efektov, fi ltrov a nástrojov na úpravu farieb. Ľahko urobíte aj obľúbené fotky 
so zaostreným popredím a rozostreným pozadím. K tomu vám pomôžu vysvetľujúce texty 
a obrázky priamo na displeji. Fotiť tak skoro nemusíte vedieť, fotoaparát vás povedie sám. 
Ako jazyk sa dá vybrať napr. čeština, čo postačuje. 
K jednoduchosti realizácie fotografi í a videa prispieva aj výklopný a otočný dotykový dis-
plej. Takto je možné natáčať aj videoblogy. K dispozícii je jack port na mikrofón, žiaľ nie pre 
slúchadlá. EOS 250D ponúka aj tradičný spôsob fotografovania s optickým hľadáčikom 
a 9-bodovým automatickým zaostrovaním. 

C E N A  S   O B J E K T Í V O M  1 8 - 5 5  M M :  6 5 9  € Z A P O Ž I Č A L :  C A N O N  S L O V A K I A

C E N A :  7 9 , 9 0  € Z A P O Ž I Č A L :  H A M A  S L O V A K I A
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11Elektrobicykel do terénu
Bicykel DEMA E-TRAIl Max 600 je dobrý pomocník do terénu. Je vyrobený na 
Slovensku a poskladaný je zo značkových komponentov. Výsledkom je kvalitný 
elektrobicykel. Ocenili sme pohodlné sedlo WTB, na bicykli sa dobre sedí. Motor je 
Bafang s výkonom 250 W, zospodu dobre chránený, batéria LG Li-Ion 36 V/16 Ah. 
To je takmer 600 Wh a od toho je odvodené aj označenie tohto e-biku. Prehadzo-
vačka vzadu je Shimano s 9 rýchlosťami a predná vidlica SuntourXCR Air má zdvih 
100 mm. Môžete si nastaviť 4 stupne asistencie elektropohonu a na displeji v stre-
de riadidiel vidíte aktuálnu rýchlosť a ďalšie doplňujúce informácie, napr. dojazd. 
Ovládací prvok na nastavenie režimu je naľavo, kotúčová brzda je vpredu aj vzadu. 
Bicykel sa predáva s kolesami 29“ alebo 27,5“. Na najnižšom stupni podpory je 
dojazd bicykla okolo 100 km. Hmotnosť DEMA E-Trail Max 600 je 23,8 kg, páčili sa 
nám aj pneumatiky WTB Trail Boss. 

Kamera do vonkajšieho prostredia
Netatmo Presence je zase kamera určená do vonkajšieho prostredia. Rozlíšenie 
videa je Full HD  a kamera rozlišuje aj autá, zvieratá a ľudí. Rovnako si poradí aj 
s detekciou pohybu a má špeciálny nočný režim. Buď sa použije infračervené 
videnie alebo si kamera prisvieti zabudovaným 12 W svetlometom. Dizajn kamery 
je elegantný s hliníkovým telom a svetlom. Pripojenie je cez Wi-Fi sieť, zabudova-
ná pamäť má kapacitu až 32 GB, v balení je aj 8 GB. Kamera sa ovláda rovnakou 
aplikáciou a nepretržite stráži okolie vášho domu dňom i nocou. Štandardná 
detekčná vzdialenosť tejto kamery je 20 metrov, ale dá sa manuálne upraviť. 
Zorný uhol kamery je 100°. 
Vďaka HZO technológii táto kamera odoláva dažďu, snehu, vetru, prachu i mast-
note. Inštalácia je najjednoduchšia zámenou za už existujúce svetlo. V dodávke 
je všetko potrebné na inštaláciu. Aj táto kamera sa dá zaradiť do systému IoT od 
Apple a pracovať s asistentkou od Google. 

Poloprofi  kamera
Canon LEGRIA HF G60 predstavuje riešenie na profesionálne video s 1-palco-
vým snímačom a širokouhlým objektívom, pričom ide o ľahko prenosnú kameru. 
K dispozícii je 15-násobný optický zoom, natáča do 4K formátu MP4 (4K max. 
25 fps/150 Mbps, Full HD aj 50 fps). O spracovanie obrazu sa stará procesor 
DIGIC DV VI. Výborné zábery realizuje hlavne pri nízkej úrovni svetla. Najjed-
noduchšie sa realizuje zmena zaostrenia z jedného bodu na druhý pomocou 
3-palcového dotykového panelu. Záznam je možné súčasne ukladať na dve SD 
pamäťové karty. Za výhodu považujeme aj možnosť nastavenia šedého fi ltra až 
do N/64. Využiť môžete aj dva adaptéry na pripojenie externých zariadení, jeden 
z nich je aktívny napr. na pripojenie mikrofónu. Využiť môžete aj spomalené 
a zrýchlené záznamy alebo rýchle zaostrovanie Dual Pixel CMOS A. Na dosiah-
nutie fi lmovej podoby záberu pomáha clona s 9 lamelami. 

C E N A :  3 1 8 , 9 0  € Z A P O Ž I Č A L :  N E T A T M O

C E N A :  1 7 0 9  € Z A P O Ž I Č A L :  C A N O N  S L O V A K I A

C E N A :  1 7 9 9 , 9 9  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . D E M A . B I K E 
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Tech

O R L A N D O

ROMAN KADLEC

viť, aby sa jedna polovica obrazovky využívala 
na zobrazovanie obsahu a druhá polovica sa 
premenila na dotykovú klávesnicu. Takýto typ 
zariadenia však ponúka oveľa väčší potenciál 
a záleží iba na výrobcovi, ako ho využije. Pokoj-
ne ho môže premeniť aj na knihu.

Lenovo neprezradilo, akú konfi guráciu bude 
skladateľný počítač ponúkať. Na trh sa totiž 
dostane až počas budúceho roka a zatiaľ nie je 
známe ani to, či to bude v prvej alebo v druhej 
polovici. Dozvedeli sme sa však, že jeho zákla-
dom bude procesor od Intelu. Predpokladáme, 
že by mohlo ísť o čip Lakefi eld, ktorý bol pre-
zentovaný tento rok na veľtrhu CES 2019 ako 
základ pre počítače nových formátov.

Lenovo tiež uviedlo, že počítač bude ponúkať 
neustálu konektivitu a bude stále zapnutý. 
Výdrž batérie by sa mala pohybovať na úrovni 
jedného dňa a hmotnosť zariadenia by mala 
byť nižšia ako 900 gramov. Operačný systém 
bude Windows, takže pôjde o skutočne plno-
hodnotný počítač. Na ďalšie detaily o sklada-
teľnom počítači si budeme musieť počkať.

Väčšina z vás pozná Lenovo ako 
výrobcu notebookov a počítačov. 
Táto technologická spoločnosť však 
vo veľkom investuje aj do dátových 
centier, serverov a riešení pre Internet 
vecí a všetkým týmto kategóriám 
zariadení sa venovala na konferencii 
Lenovo Accelerate, kde nám ukázala 
budúcnosť.

Lenovo Accelerate 2019
Lenovo ukázalo budúcnosť

Reportáž

SKLADATEĽNÝ POČÍTAČ LENOVO 
THINKPAD X1 JE PRVÝM SVOJHO 
DRUHU NA SVETE

NOTEBOOKY THINKPAD 
PONÚKAJÚ VYSOKÝ VÝKON, 
POKROČILÚ ODOLNOSŤ 
A FUNKCIE NA OCHRANU 
SÚKROMIA

Nové ThinkPady s tradičným dôra-
zom na ochranu súkromia
Lenovo takisto vylepšilo svoje notebooky 
ThinkPad. Z noviniek najväčšiu pozornosť púta 
ThinkPad X1 Extreme druhej generácie, ktorý do-
stal do vienka 15,6-palcový dotykový OLED displej 
s rozlíšením 4K a podporou HDR 400. Obrazovka 
tiež ponúka továrenskú kalibráciu podľa certifi ká-
cie Pantone pre verné zobrazenie farieb.

Novinka má vo výbave aj vylepšenú reprodukciu 
zvuku, dva 360° mikrofóny a procesor Intel Core 
až do i9 9. generácie. Ten dopĺňa nová grafi cká 
karta NVIDIA GeForce GTX 1650 so 4 GB video-
pamäte a operačná pamäť až do 64 GB DDR4. 
ThinkPad môže mať úložisko do 4 TB SSD.

80 Wh batéria sľubuje výdrž až 14 hodín 
a nechýba ani podpora rýchleho nabíjania. 80 % 
kapacity batérie tak nabijete v priebehu jednej 
hodiny. Novinkou je aj špeciálna povrchová úpra-
va veka, štandardom je pokročilá odolnosť, ktorá 
spĺňa vojenské štandardy.

Aj napriek vysokému výkonu a bohatej výbave 
má ThinkPad X1 Extreme druhej generácie hmot-
nosť iba 1,7 kg a 18 mm hrúbku. Novinka príde na 
Slovensko v auguste za cenu od 2509 eur.

Lenovo tiež predstavilo ThinkPady X395, T495s 
a T495 v nových konfi guráciách s druhou generá-
ciou procesora AMD Ryzen PRO. Dizajn a ostatné 
vlastnosti sú totožné v porovnaní s modelmi, 
ktoré obsahujú procesor od Intelu.

Novinky budú dostupné v 13- a 14-palcovom 
prevedení a s lepšou výdržou batérie až o 4 
hodiny. Takisto budú využívať technológie, ako 
je AMD FreeSync a grafi ckú kartu VEGA. Ceny 
a dostupnosť pre Európu zatiaľ nepoznáme.

Súčasťou výbavy notebookov ThinkPad je 
tiež bezpečnostné riešenie ThinkShield, ktoré 
je zamerané na ochranu vášho súkromia. Jeho 
súčasťou sú funkcie ako ThinkPad PrivacyGu-
ard s PrivacyAlert a fyzická ochrana webkamery 
ThinkShutter. V praxi to znamená, že ThinkPad 
je vybavený fyzickým krytom na webkameru 
a softvérom, ktorý dokáže rozpoznať, že sa 
niekto pozerá cez vaše rameno a automaticky 

Prvý skladateľný počítač na svete
Lenovo na konferencii Accelerate prekvapilo, 
pretože predstavilo prvý skladateľný počítač na 
svete. Toto zariadenie bolo najlepšou hmata-
teľnou ukážkou budúcnosti a ďalším dôkazom, 
že rok 2019 je rokom skladateľných zariadení. 
Po skladateľných smartfónoch sme videli už aj 
prvý skladateľný počítač alebo lepšie povedané, 
tablet so systémom Windows.

Skladateľný ThinkPad X1 sa aktuálne nachá-
dza v štádiu prototypu, avšak už teraz ponúka 
výborný pohľad na to, ako môže vyzerať budúc-
nosť počítačov. Zariadenie ponúkne pokročilú 
odolnosť, ktorá spĺňa vojenské štandardy a je 
štandardom počítačov ThinkPad. Jeho zákla-
dom bude 13,3-palcový OLED displej s rozlí-
šením 2K a ten bude možné zložiť na polovicu 
a zmenšiť tak šírku zariadenia.

Skladateľný ThinkPad si najlepšie môžete 
predstaviť ako samostatný displej notebooku 
alebo ako tablet, ktorý sa dá zložiť. V zatvo-
renom stave vyzerá ako poznámkový blok, 
v otvorenom stave ponúka veľkú zobrazovaciu 
plochu. Zariadenie môžete používať pod rozlič-
nými uhlami otvorenia a tiež si môžete nasta-

10 JÚN 2019
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THINKBOOK JE 
NOVÁ ZNAČKA 
POČÍTAČOV

TENTO POČÍTAČ ZABERIE NA 
VAŠOM PRACOVNOM STOLE 

MINIMUM MIESTA

POMOCOU OKULIAROV THINKREALITY A6 
SME OPRAVILI NOTEBOOK THINKPAD

aktivovať fi lter obrazovky.
Novými funkciami sú Lenovo Self Healing 

BIOS, ktorý sa sám lieči a dokáže sa vrátiť späť 
k svojej poslednej známej dobrej záložnej kópii 
v prípade poškodenia alebo škodlivého napad-
nutia systému BIOS či ThinkShield Secure Wipe, 
ktorý umožňuje používateľom úplne odstrániť 
citlivé údaje na svojich zariadeniach bez potreby 
externých nástrojov alebo odstránenia jednotky.

Úplne nový ThinkBook
Ďalšou novinkou je Lenovo ThinkBook. Ten 
je určený najmä pre malé a stredné podniky. 
Prvé notebooky tejto série majú označenie 
ThinkBook 13s a 14s a sú dostupné v 13- 
a 14-palcovej veľkosti. V Európe bude v predaji 
iba 13-palcový model.

ThinkBooky sa v porovnaní s ThinkPadmi od-
lišujú dizajnom. Majú metalické telo a lákavejšiu 
cenu. 13-palcový ThinkBook 13s sa bude na 
Slovensku predávať za cenu od 949 eur. 

ThinkBook 13s má matný displej s pome-
rom obrazovky k telu takmer na úrovni 80 %, 
rozlíšením Full HD s technológiou Dolby Vision 
a maximálnym jasom 300 nitov. Obrazovku 
môžete otvoriť až o 180°. Hmotnosť notebooku 
je iba 1,34 kg, hrúbka je 15,9 mm.

Notebook poháňa 8. generácia proce-
sorov Intel Core a ponúka až 11-hodinovú 
výdrž batérie. Vo výbave nájdete aj HARMAN 
reproduktory s technológiou Dolby Audio, takže 
audiovizuálny zážitok z používania notebooku 
by mal byť na vysokej úrovni.

Lenovo vybavilo ThinkBook čítačkou odtlač-
kov prstov, ktorá sa nachádza priamo v napája-
com tlačidle. Medzi funkcie, ktoré sú zamerané 
špeciálne na podnikových používateľov, patrí 
napr. dedikované tlačidlo na prijatie a ukonče-
nie audio alebo videohovoru. Nechýba ani kryt 
na webkameru. Notebook má vo výbave 2x USB 
3.1 (Gen1) port, USB-C port (Gen2), HDMI 1.4b 
a 3,5 mm jack.

gon 845, ktorý je zabudovaný v samostatnej 
jednotke a tú si zavesíte okolo krku. Okuliare 
ponúkajú rozlíšenie Full HD pre každé oko a 40° 
zorné pole. Výdrž na jedno nabitie by mala 
dosahovať 4 hodiny.

Okuliare sú určené na priemyselné a ko-
merčné aplikácie. My sme si ich vyskúšali pri 
oprave notebooku ThinkPad. Okuliare fungovali 
ako interaktívny manuál, ktorý nás oboznámil 
s jednotlivými komponentami notebooku a radil 
nám, ako správne vymeniť chybný komponent. 
Celý proces bol intuitívny, keďže sme videli 
skutočný notebook pred nami a inštrukcie sa 
zobrazovali v rozšírenej realite. Bez použitia rúk 
sme tiež mohli zhotoviť fotografi e a tie poslať 
do cloudu a rovnako aj hlasovú nahrávku, ktorá 
popisovala proces servisu.

Investície do Internetu vecí
Divízia spoločnosti Lenovo, ktorá sa venuje 
dátovým centrám, oznámila široké portfólio 
edge riešení a investície do Internetu vecí. 
Edge server ThinkSystem SE350 umožňuje 
vykonávať pokročilé výpočty, ktoré je potrebné 
spraviť okamžite – nie je čas, aby sa posielali 
do cloudu. 

Faktom je, že dnes sa vykonáva 90 % 
výpočtov v cloude a 10 % na edge serveroch. 
V priebehu najbližších rokov sa však až 70 % 
výpočtov bude vykonávať práve na edge serve-
roch. Portfólio ThinkIoT preto zahŕňa výkonné 
zariadenia na edge výpočty, vrátane počítača 
ThinkCentre Nano IoT, kamery EPC300, množ-
stva senzorov a ďalších komponentov, ktoré 
sú schopné rýchlo rozpoznať a sprostredkovať 
informácie. 

Príkladom využitia riešení ThinkIoT je 
vysokovýkonný kamerový senzor, ktorý do 200 
milisekúnd dokáže zistiť, či sú balíky umiestne-
né na správnej palete, a to prostredníctvom QR 
kódu na nálepke. Ďalšie riešenie je napr. auto-
matizovaný prototyp pokladníka s počítačovým 
videním, ktorý sa v súčasnosti testuje ako 
pilotný program v areáli spoločnosti Lenovo 
v Pekingu. Vlastníci kamenných predajní, ktorí 
chcú zabrániť dlhým radom a vyhnúť sa ceno-
vým chybám, budú čoskoro používať technoló-
giu rozpoznávania objektov pri samoobsluhe. 
Vďaka integrovanému fotoaparátu, procesoru 
a senzorom, toto inteligentné maloobchodné 
riešenie budúcnosti umožňuje nakupujúcim 
prehľadávať všetky svoje položky naraz, čím 
sa eliminuje potreba zisťovania jednotlivých 
čiarových kódov. Navyše nákupy aj  váži, aby 
mali predajcovia spätnú väzbu a umožňuje aj 
virtuálnu peňažnú platobnú bránu.

Slovensku predávať za cenu od 949 eur. 

rom obrazovky k telu takmer na úrovni 80 %, 
rozlíšením Full HD s technológiou Dolby Vision 
a maximálnym jasom 300 nitov. Obrazovku 
môžete otvoriť až o 180°. Hmotnosť notebooku 

Najmenší stolný počítač na svete
Lenovo predstavilo najmenší stolný počítač na 
svete, ThinkCentre M90n-1 Nano. Jeho rozmery 
sú  179 x 88 x 22 mm a aj napriek tomu ponúka 
procesory Intel Core 8. generácie až do i7.

Počítač má vo výbave až 16 GB DDR4 a až 
1 TB SSD úložisko, ktoré je možné dosiahnuť 
kombináciou dvoch 512 GB úložísk. Jeho 
spotreba je 65 W a keďže má vo výbave aj USB-
-C port, ide o veľmi praktické riešenie, ktoré 
zaberá minimum miesta.

Kombinácia počítača Lenovo ThinkCentre 
M90n-1 Nano a monitora s USB-C portom totiž 
umožňuje vytvoriť veľmi efektívne riešenie – na 
prepojenie počítača s obrazovkou vám vystačí 
iba jeden USB-C kábel a ten zabezpečí prenos 
obrazu a aj napájanie počítača.

Lenovo ThinkCentre M90n-1 Nano obsahuje 
tri USB 3.1 (Gen2) porty a dva USB-C porty 
– jeden z nich je určený na pripojenie k moni-
toru. Vo výbave je aj DisplayPort 1.2, ethernet, 
samostatný napájací port a 3,5 mm jack.

Najtenší stolný počítač na svete sa bude 
v Európe predávať od augusta 2019, cena bude 
začínať na úrovni 799 eur. Jeho výhodou je aj 
jednoduché pripojenie na stenu alebo na zadnú 
stranu monitora.

Rozšírená realita ako súčasť 
pracoviska budúcnosti
Rozšírenú realitu využíva vo svete už niekoľko 
spoločností na prácu. V tomto smere je mo-
mentálne aktívny najmä Microsoft so svojimi 
okuliarmi HoloLens a svoje riešenie má aj Le-
novo. Nazýva ho ThinkReality a ide o označenie 
celej platformy, ktorá obsahuje hardvér, softvér, 
cloudové služby, správu aplikácií – jednoducho 
všetko, čo fi rmy potrebujú, v jednom balíku.

Na konferencii Accelerate sme si vyskúšali aj 
okuliare ThinkReality A6, ktoré majú hmotnosť 
iba 380 gramov a patria medzi najľahšie vo 
svojej kategórii. Poháňa ich procesor Snapdra-

Nevyhnutné náklady na 
cestu a ubytovanie hradila 
spoločnosť Lenovo
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Kirin 980. Rozdiel je v rozlíšení fotoaparátov 
a v tom, že 2-násobné priblíženie je hybridné, 
nakoľko výrobca neimplementoval do Huawei 
P20 skutočné optické približovanie. Pri jeho 
teste sme ale nadobudli dojem, že ide o rýdzo 
optickú záležitosť.

Rozdielne a rovnaké
Vlajková loď je o fotografovaní, a tak 
verzia Pro má konfiguráciu 
snímačov 48 + 16 + 8 + 2 
Mpx a Honor 20 používa 
48 + 16 + 2 + 2 Mpx. 
Honor 20 Pro dostal 
v rešpektovanom 
teste DxOMark až 
111 bodov. To je len 
o bod menej ako 
má Samsung Galaxy 
S10 5G alebo Huawei 
P30 Pro.

Oba majú 32 Mpx 
predný fotoaparát v kruho-
vom výreze a 6,26-palcový 
Full HD+ displej. Líšia 
sa pamäťou, a to 8 GB 
RAM a 256 GB úložiskom 

Predstavenie nového smartfónu sčasti 
zasiahla kauza Trump vs. Huawei. 
Zároveň je to prvýkrát, čo fi rma 
predstavila v rámci vlajkovej lode aj 
dva ďalšie smartfóny. Tie vychádzajú 
práve z nového konceptu, a tak sa 
všetky volajú Honor 20.

Štyri hlavné 
fotoaparáty ako 
nový štandard?

Reportáž

TECHNOLÓGIA 
GPU TURBO 3.0 JE 
DOSTUPNÁ PRE HONOR 
20 PRO A HONOR 
20. PODPORUJE 25 
NAJPOPULÁRNEJŠÍCH 
HIER PRE ANDROID

TAKTO VYZERÁ 
HONOR 20 PRO

A HONOR 20

v prospech najvybavenejšieho modelu oproti 6 
GB RAM a 128 GB pre stredný model. Podpora 
Dual SIM je už samozrejmosťou. Prekvapilo 
nás ale odstránenie slotu na pamäťovú kartu. 
V oboch prípadoch je k dispozícii 22,5 W 
Super nabíjanie Huawei, a to je vlastnosť, na 
ktorú si rýchlo zvyknete. Len pre predstavu, 
je to rýchlejšie nabíjanie ako má vlajková loď 

Samsung Galaxy S10.

Lite verzia
Do tretice nechýbala 

verzia Lite, s ktorou 
prišiel výrobca ešte 
pred ofi ciálnym uve-
dením dvoch ďalších 
smartfónov v Londý-
ne. Má „len“ tri zadné 

fotoaparáty (24 + 8 + 
2 Mpx) a procesor Kirin 

710. Menší 6,21-palcový 
Full HD+ displej nie je na 

škodu a je tu zároveň o trochu 
menší telefón. Dieru na trhu tým 

ale nezapláta, stále je to väčší model, než 
mohli mať fanúšikovia pri Sony Xperia XZ2 
Compact.

Tri novinky
Takže celkovo tri kusy – Honor 20 Pro ako naj-
vyšší model, Honor 20 (499 €) na zachovanie 
zlatej strednej cesty a Honor 20 Lite (269 €) 
pre šetrných používateľov. Verzia Pro predsta-
vuje vlajkový model a zároveň prináša najlepší 
fotoaparát. Podporuje totiž až 3-násobné 
optické priblíženie, 5x hybridný zoom a 30x 
digitálny. To stále nedosahuje možnosti mo-
delu Huawei P30 Pro, avšak je tu aj markantný 
rozdiel v cene. Honor pýta za svoj najlepší 
telefón 599 eur, a to je cena, ktorá si stále drží 
prvenstvo na trhu s vlajkovými loďami. Hoci je 
to vyššia cena a Honor, ako sa zdá pri porovna-
ní s minulosťou, mierne zdražuje.

Výrobca opäť ukázal, že smartfón sa pre-
zentuje a odlišuje zadnou stranou. Technológiu 
výroby nazýva dynamický holografi cký dizajn 
a pri pohľade na zadnú stranu máte pocit 
skutočne priestorového efektu. Verzia Pro je 
zároveň oproti 20-tke oblejšia. Subjektívne sa 
nám viac páči Honor 20. Je ostrejšie rezaný, 
stále však so zaoblenými hranami a dobre 
sa používa. Tento smartfón sme dostali na 
testovanie ešte pred jeho ofi ciálnym uvedením, 
a tak sme sa s novinkou mohli zoznámiť skôr. 
Výkonovo je rovnaký ako pri verzii Pro, teda CPU 

sa pamäťou, a to 8 GB 
RAM a 256 GB úložiskom 

a tak sme sa s novinkou mohli zoznámiť skôr. 
Výkonovo je rovnaký ako pri verzii Pro, teda CPU 

HONOR 20 PRO 
S UNIKÁTNYM 3D 
EFEKTOM ZADNEJ 
STRANY

Honor 20 Pro
GEORGE ZHAO, PREZIDENT 

SPOLOČNOSTI HONOR S NAJNOVŠÍMI 
SMARTFÓNMI

Vlajková loď je o fotografovaní, a tak 
verzia Pro má konfiguráciu 
snímačov 48 + 16 + 8 + 2 

Samsung Galaxy S10.

Lite verzia
Do tretice nechýbala 

Nevyhnutné náklady
na cestu hradil Honor.
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Fotenie
Našou prvou otázkou bolo, nakoľko je takýto 

fotoaparát odolný. Výrobca hovorí 
o tom, že je superodolný a podľa 

jeho interných testov zvládol 
100-tisíckrát jeho otvorenie 
a zatvorenie. Len pre predsta-
vu, to vám vystačí na desiatky 
selfi e fotiek denne počas 

troch až piatich rokov. ASUS 
použil materiál na báze amorfnej 

zliatiny, hovorovo zvaný ako tekutý 
kov. Je 4-krát pevnejší ako oceľ. Túto 

mechanickú časť neponechal na 
náhodu. Mechanizmus vybavil 

snímačom, ktorý rozpozná pád 
smartfónu. Vtedy sa fotoapa-
rát automaticky zatvorí a pri 
dopade na zem nehrozí jeho 

odlomenie. Vyskúšali sme to 
a naozaj to funguje.
Fotoaparát riadi krokový motor, 

tlačidlami hlasitosti si určujete 
jeho pomalé vysúvanie a zasú-
vanie. Takýmto spôsobom sa fotí 
v režime Panoráma. Fotoaparát 
má aj špeciálny režim HDR+ alebo 
nočný režim na fotenie pri zlých 

svetelných podmienkach. 
Kvalita fotografi í je veľmi dobrá. Odpovedá 

trendu vlajkových lodí na tento rok. Pri nočných 
fotkách je treba počítať s časom do štyroch 
sekúnd, kým sa výsledný obrázok poskladá 
z viacerých snímok.

Potešilo nás vylepšené a najmä zjednoduše-
né rozhranie ZenUI 6. Zabudnite na prepchaté 
rozhranie, ktoré poznáte z minulosti. Je tu 
svižné a čisté prostredie, ktoré v sebe obsahuje 

Počet smartfónov, ktoré majú otočnú 
kameru, pomaly rastie. Je to predzvesť 
ďalšieho vývojového trendu? ZenFone 6
od ASUS-u sa tak zaradí medzi ďalšie 
modely, ktoré majú otočný fotoaparát. 
Po Samsung Galaxy A80 je tu ďalší 
smartfón s rovnakými parametrami 
predného a zadného fotoaparátu.

ASUS ZenFone 6
Otočná kamera
a dôraz na fotenie

Reportáž

POHĽAD NA 
FOTOAPARÁT 

SPREDU A ZOZADU 
V JEHO VYSUNUTOM 

STAVE

FOTOGRAFIA V NORMÁLNOM A ULTRA 
ŠIROKOUHLOM REŽIME SO ZÁBEROM 125°

aj čiernu tému. ASUS nie 
je jediný výrobca, ktorý 
predbehol Google. Ten 
sa čiernu tému plošne 
na celý systém chystá 
implementovať od práve 
pripravovanej verzie 
Android Q.

Prvý dojem
ASUS ZenFone 6 je 
smartfón, ktorý v nás 
zanechal pozitívnu 
odozvu. Na prvý pohľad 
je zaujímavý a je to 
luxusne spracovaný 
kúsok. Nám sa páčilo aj 
to, že výrobca neprináša 
zbytočne veľa verzií. Má 
jeden hlavný model na 
tento rok a vo viacerých 
pamäťových verziách 
s RAM a úložiskom.

Viac než len fotoaparát
Bez výrezu alebo kruhového otvoru na fotoapa-
rát a so zaobleným displejom po hranách. Je to 
dobrý nápad a vďaka tomu máte 6,4-palcový 
Full HD+ displej bez týchto prvkov. 
Displej má 100 % pokrytie fareb-
ného gamutu DCI-P3. Produku-
je veľmi pekné a žiarivé farby 
avšak nič prehnané a umelé. 
Takisto s pozitívnym dopa-
dom na prijateľné rozmery 
smartfónu. Jeho špecialitou je 
ale 5000 mAh batéria a podpora 
Quick Charge 4. Niečo, čo v seg-
mente vlajkových lodí len tak nenájde-
te. Podľa výrobcu je to smartfón 
s dvojdňovou výdržou. A to má 
len 190 gramov, čo je bežná 
hmotnosť na smartfóny tohto 
rozmeru s kovovým telom 
a Gorilla Glass 6.

Výrobca nenechal nič na 
náhodu a do najnovšej vlajkovej 
lode zakomponoval procesor 
Snapdragon 855. O jeho detai-
loch sa priamo na konferencii 
s nami podelil viceprezident pre 
marketing fi rmy Qualcomm, 
Jussi Nevanlinna. Tento procesor 
má už štvrtú generáciu umelej 
inteligencie. Nevanlinna zároveň hovorí, že 
fi rma vyvíja svoju CPU jednotku v pomyselnom 
zlatom štandarde. Chce priniesť nielen vysoký 
výkon, ale aj za daných okolností a technických 
možností aj minimálnu spotrebu.

Ďalej sa nám páčilo umiestnenie stereo 
reproduktorov nad a pod displejom. Snímač 
odtlačkov je na zadnej strane. Až na otočný 48 
+ 13 Mpx fotoaparát, ktorý výrobca nazval Flip 
Camera, nevybočuje dizajnovo zo zaužívaného 

konceptu. Teda kupu-
jete si dôverne známy 
dizajn moderného 
smartfónu, no s pod-
statným rozšírením 
funkcií.

V A L E N C I A

MICHAL REITER

Na Slovensku je už dostupný a za cenu 619 eur 
sa bude predávať variant s 8 GB RAM a 256 GB 
úložiskom.

Samozrejme si ho v redakcii podrobne vyskú-
šame a prinesieme naše reálne skúsenosti s ním.
Nevyhnutné náklady na cestu hradil ASUS.

„Panoráma
s otáčajúcim sa 
fotoaparátom tu 
ešte nebola“

JÚN 2019 13

REPORTÁŽ



ŠVAJČIARSKO

ONDREJ MACKO

Tech

prípade zahrieva na teplotu okolo 300 °C, ale 
nehorí ako je to pri cigaretách. Nevzniká teda 
klasický dym, sú to tzv. bezdymové prostriedky. 

IQOS dnes existuje vo verzii 3.0, 
a to ako klasický produkt a jeho 
variant je MULTI. Verzia 3.0 má mo-
derné prvky ako je USB-C nabíjanie, 
lepší a stabilnejší ohrev, kratší čas 
do prvého možného ťahu, ľahšie 
použitie a exkluzívne balenie. Nám 
osobne pripomína IQOS produkty 
Apple, a to balením, ale aj formou 
predaja. Verzia MULTI umožňuje 
za sebou používať až 10 náplní 
bez nutnosti dobíjania. Existuje aj 
forma prispôsobenia, k dispozícii 
sú rôznofarebné doplnky, kožené 

obaly a pod.

Používanie aj vo vy-
hradených priestoroch
V predajniach IQOS je obyčajne 
možné tieto tabakové prostriedky 
používať. Videli sme možnosť 
ich používania vo vyhradených 
priestoroch na letiskách, ale aj 
v hoteloch. Je to však tabakový 
prostriedok a v krajinách Európ-
skej únie sa ich používanie vo 
vnútorných priestoroch nepovo-
ľuje. K prednostiam patrí to, že 

ani používateľ IQOS-u ani priestor, kde HEETS 
používal, nezapácha ako pri klasickom fajčení. 

Aktuálne na IQOS prešlo okolo 7,3 milióna 
bývalých fajčiarov klasických cigariet (ce-
losvetovo fajčí miliarda ľudí). Základom HEETS 

Na pozvanie spoločnosti Philip 
Morris International sme zašli do 
výrobného podniku v švajčiarskom 
meste Neuchâtel, kde sa vyrábajú 
náplne HEETS pre tabakový 
prostriedok IQOS. Naším cieľom 
bolo zistiť, ako sa presne vyrábajú. 
Vám odporúčame, aby ste si 
článok prečítali a ak fajčíte, aby 
ste s tým prestali. 

Ako sa vyrábajú náplne 
pre IQOS?

Reportáž

VÝROBA FÓLIE, KTORÁ 
JE ZÁKLADOM NÁPLNÍ 
HEETS

VÝVOJ HEETS JE ZALOŽENÝ 
NA VEDECKOM ZÁKLADE

je koncentrovaný tabak, preto sa fajčiarom 
pomerne ľahko prechádza na tento prostriedok. 
Používajú sa tabakové listy, najčastejšie z Bra-
zílie. Tieto listy prichádzajú do fabriky v sušenej 
forme zložené na seba. Následne sa začne 
s ich krájaním a mletím. Je to niekoľkostupňo-
vý proces, vo výsledku vzniká jemný tabakový 
prášok. Z tohto prášku sa vytvára tzv. kotúč, čo 
sa realizuje v talianskej Bologni. Pre výskumné 
účely sa kotúč vyrába aj v Neuchâteli, ale má 
šírku len 15 cm. Fólia navinutá na kotúči vznik-
ne zmiešaním tabakového prášku s glycerínom 
a pridaním ďalších zložiek a finálnej arómy. Táto 
fólia sa ďalej nareže na presné prúžky a z nich 
sa zlisovaním vytvorí štruktúra, ktorú vidíte pri 
pohľade na HEETS z čelnej strany. 

meste Neuchâtel sa okrem obrov-
ského výrobného podniku nachádza 
aj výskumné stredisko Cube. Celkovo 

PMI zamestnáva vo vede a výskume až 430 
vedcov a expertov, a to z 30 vedných disciplín. 
My sme pri našej návšteve hovorili s ľuďmi, 
ktorí za zaoberajú potravinárstvom, fyzikou, 
chémiou či fyziológiou a tiež zdravou výživou. 
Sú tu elektrotechnici, programátori aj špecia-
listi na kov.

Elektronické alternatívy pre klasické fajčenie 
sú na svete už dávnejšie. Dnes môžeme hovoriť 
o dvoch typoch náhrad – tie, ktoré predstavujú 
tabakové prostriedky a vaporizéry, ktoré obsa-
hujú nikotín. IQOS patrí medzi tabakové pros-
triedky a základným rozdielom voči klasickému 
fajčeniu cigariet je to, že tabak sa v tomto 

V
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TAKTO TO VYZERÁ VO VÝROBNOM ZÁVODE

FINÁLE VÝROBY 
NÁPLNÍ HEETS

Laboratórium
Základom úspechu IQOS je tzv. čepeľ. Je to 
ostrý hrot, ktorý prenikne do tabakovej náplne 
a začne ju zohrievať. Jej tvar a výrobný materiál 
sa vyvíjal roky a vyvíja sa naďalej. 

Aktuálne má čepeľ hrúbku len 0,4 mm a pritom 
musí byť dostatočne robustná, aby sa nezlomila, 
ak náplňou mierne pokrútite. Ohrievací prvok je  
vyrobený z platiny a jeho tvar umožňuje vytvoriť 
homogénny ohrev. Tvar ohrievacej drážky na 
čepeli pripomína meander. 

Celý ohrev pritom riadi procesor, podstatný 
je úvodný čas predhrievania pred samotným 
používaním a potom stabilná hodnota teploty 
počas celej doby používania prostriedku. Ná-
sledne procesor riadi aj proces chladenia. 

Výrobný podnik
Táto fabrika vyprodukuje ročne 
150 miliárd kusov náplní. Za 
minútu sa ich vyrobí až 8000, tie 
sa zabalia do škatuľky, následne 
do kartónu a distribuujú sa do 
skladov a do predajní. Vo fabrike 
je celkom čisto, ale dosť hlučno 
a pohyb tovaru majú na starosti 
robotické vozíky s autonómnym 
pohybom. 

Náplne HEETS sa pritom pre 
celý svet vyrábajú v krajinách 
Európskej únie. Okrem závodu vo 

Švajčiarsku sa tak deje napr. v Rumunsku. Nie-
ktoré ochutené náplne HEETS sa však nemôžu 
predávať v krajinách EÚ. Samotné zariadenia 
IQOS sa vyrábajú v Malajzii.

Výrobca nepovažuje IQOS za gadget – nie 
je to totiž pre každého a výrobca si vyslovene 
neželá, aby tento prostriedok používal niekto, 
kto predtým nefajčil. Preto napr. neexistuje 
mobilná aplikácia, ktorá by umožňovala viesť 
si napr. štatistiku používania či dosahovať 
rekordy. Rovnako neexistuje upgrade softvéru 
cez USB-C port.

Len pre ilustráciu uvádzame príklad, na 
ktorom je vidno, čo zachytáva fi lter na klasickej 
cigarete a čo fi lter na IQOS. V prípade IQOS 
do tela neprenikajú karbónové pevné častice 

a fi lter je po skončení používania takmer biely. 
V prípade klasickej cigarety nájdete na fi ltri aj 
čiernu časť.

Ako sme spomínali na začiatku - ak nefaj-
číte, IQOS vôbec neskúšajte. Ak fajčíte, potom 
to stojí za zváženie. Vo Švajčiarsku sme jasne 
cítili, že toto je vážna veda a špecialisti robia 
všetko preto, aby to bola naozaj menej škodlivá 
alternatíva ako fajčenie klasických cigariet. 
Ešte lepšie by ale bolo, aby ste s fajčením 
prestali celkom. Na to nezabúdajte!
Nevyhnutné náklady na cestu hradila spoloč-
nosť Philip Morris International

statný mesiac bol pre nás opäť bohatý na množstvo 
služobných ciest. Z nich napokon prinášame aj reportáže, 
ktoré nájdete v aktuálnom vydaní časopisu.

To, z čoho však reportáž v našom časopise nenájdete, je naše 
pravidelné vítanie leta. Je to taká milá akcia pre našich obchodných 
partnerov a všetkých, ktorých máme radi. Každoročne sa koná 
v  bratislavskom Horskom parku, v krásnej záhrade rodičovského 
domu našej Xénie. Za takúto možnosť a príležitosť sme jej rodičom 
samozrejme mimoriadne vďační, pretože dobre poznáme ceny 
prenájmov v Bratislave a mať na celý večer zadarmo takúto luxusnú 
záhradu je fakt super. Nevraviac o pomoci oboch jej rodičov. Preto 
si aj tak trošku bez jej vedomia na tomto mieste dovoľujeme im 
verejne poďakovať. Veľa to pre nás znamená. 

Späť ku akcii. Aby sme boli originálni, vždy na ňu chystáme všetko 
vlastnými rukami. Od grilovaného mäsa, šalátov, obložených mís 
až po dezerty. Navyše tým, že náš šéfredaktor sa pozná osobne 
s doktorom Iľkom, mávame špeciálne vybavené a predpovedané 
počasie, dá sa povedať s presnosťou na minúty. Aj tentokrát všetko 
vyšlo a tešíme sa, že sme si užili jednu veľkú párty. Dosť bolo slov, 
pozrite si fotky. 

O

REDAKCIA TOUCHIT PRED PRÍCHODOM HOSTÍ

Z nášho redakčného zákulisia, pretože aj my sme len ľudia

Zo života redakcie

REPORTÁŽ
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na technológii referenčného monitora s cenou 
okolo 9 000 eur. S čipom X1 for mobile vylepšuje 
obraz (HDR remastering) pre akýkoľvek zobraze-
ný obsah. To znamená, že funkcia nie je viazaná 
len na aplikácie priamo od Sony, ktoré sú súčas-
ťou nadstavby smartfónu. Nabitý je aj audiotech-
nológiami ako Dolby Atmos, Hi-Res audio DSEE 
HX, podporou LDAC a stereo reproduktormi.

Fotenie a video
Už aj v Sony vidia vlajkovú loď s tromi fotoapa-
rátmi. Ich konfi gurácia umožňuje dvojnásobné 
priblíženie aj realizáciu širokouhlých fotiek. Má 
tri snímače, všetky s veľkosťou 12 Mpx. Sústava 
šošoviek je s 26 mm, 52 mm a 16 mm ohnis-
kom. Prvý z nich má svetelnosť f/1.6. Robí sku-
točne vynikajúce fotografi e a z nášho testovania 
prekonáva Samsung Galaxy S10 v denných 
fotografi ách. Galaxy S10 sa totiž spolieha na 
fotky, ktoré sa budú páčiť. Xperia 1 sa spolie-
ha na realitu a vernosť. Nuž, tráva nie je taká 
krikľavo zelená, ako sa nám to snaží predostrieť 
algoritmus na smartfóne od Samsungu.

S tým súvisí aj špeciálna aplikácia na nakrú-
canie videa s názvom Cinema Pro. Je trochu 
zložitejšia a hlavné parametre ako clonu, dobu 
expozície, ISO, uzávierku nastavujete vy. Tu si 
vyberáte aj režim nakrúcania podľa fi lmových 
efektov. Sú orientované na vytvorenie správnej 
nálady výsledného fi lmu. Univerzálny režim 
VENICE CS inšpirovaný fi lmovými štúdiami je 
špičkový. Treba sa ale viac pohrať a chápeme, 
že nebude pre každého. Ak sa s ním ale naučíte 
robiť, nebudete mať veľa dôvodov použiť kla-
sické nakrúcanie videa vo fotoaparáte. Klasické 
je ale jednoduchšie a hlavne sa nemusíte o nič 
starať. Superspomalené zábery zostali a je 
to najlepšie vytvorený režim, aký sme na toto 
nakrúcanie videli.

Nechýba ani optická stabilizácia a technoló-
gia Eye Focus so sledovaním objektu a zaos-
trovaním 10-krát za sekundu.

Prvý dojem
Prvé testy v nás vyvolali pozitívne dojmy. Je to 
telefón, ktorý sa dobre používa. Robí vynikajúce 
denné fotky, spokojní sme boli aj s nočnými 
zábermi, ale tie zatiaľ vzhľadom na pomerne 
krátku dobu testovania nehodnotíme. Výdrž 3300 
mAh batérie nás prekvapila. Môžete sa na ňu 
spoľahnúť po celý deň. Vďaka špeciálnej funkcii 
na rozmiestnenie dvoch aplikácií na displej sa 
tento režim dobre používa. Nám poslúžil na 
emaily a prehliadač zároveň. Kapacita 6 GB RAM 
a 128 GB úložiska je dostatočná a dá sa rozšíriť 
pamäťovou kartou o ďalších 512 GB. Oceňu-
jeme aj odolnosť IP65/68 a garanciu záruky, 
ktorú máte priamo od Sony aj pri poškodení 
vlhkosťou.

Telefón je už na Slovensku, je už dostupný 
a jeho odporúčaná cena je 949 eur.

Smartfón, ktorý je ešte dlhší ako 
súčasné modely. Používa formát 
displeja 21 : 9 s uhlopriečkou 6,5 palca 
(3840 x 1644 px). Je úzky a dobre sa 
drží v ruke. Avšak je pridlhý. Zaujímavé, 
že už po dvoch dňoch testovania 
sa nám úzky nezdal, avšak ostatné 
smartfóny už boli nejako široké.
Toto boli naše dojmy z prvého 
predstavenia v Chorvátsku, lokalite 
ideálnej na fotografovanie s novou 
jednotkou a skúšanie profesionálneho 
režimu nakrúcania videa.

Profesionálny fi lmársky 
režim v smartfóne

Reportáž

Iný zážitok
Nasledujúce obdobie uhorková sezóna rozhod-
ne nebude. K zaujímavým novinkám sa pridáva 
aj Sony. Xperia 1 je totiž telefón, ktorý vo vás 
vyvolá iný zážitok z používania. Je to prémiový 
smartfón, ktorý sa spolieha na dlhý displej 
a špičkový fotoaparát. Nie je to prvý smartfón 
s takýmto pomerom strán. Na trhu je niekoľko 
modelov, vrátane Sony Xperia 10 a Xperia 10 
Plus. Sú objemné, hrubé a nie práve najrých-
lejšie. Nová jednotka je ale úplne niečo iné. 
Na displej sa vám toho zmestí naozaj veľa, na 
horný okraj ale aj tak nedočiahnete.

Pripravte sa na to, že je tu displej 4K HDR 
OLED a Sony si tak zapisuje prvenstvo s takým-
to displejom v smartfóne. Displej bude fungo-
vať v režime 4K v podstatne väčšom množstve 
aplikácií, ako tomu bolo pri verzii XZ2 Premium 
a obmedzení na pár podporovaných.

Displej je inšpirovaný normou ITU-R BT2020 
s 10-bitovými tónmi farieb. Zaujímavosťou je, že 
displej smartfónu za cenu 949 eur je postavený 

DVOJNÁSOBNÉ OPTICKÉ PRIBLÍŽENIE 
A ULTRAŠIROKOUHLÝ ZÁBER 130°

ODOLNOSŤ VOČI VODE A GARANTOVANÁ 
ZÁRUKA SÚ NADŠTANDARDNÉ VLASTNOSTI

Sony Xperia 1

„Najlepší displej 
v smartfóne, 
aký môžete 
vidieť.“

XPERIA 1 S TROMI OBJEKTÍVMI
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Bosch 
to nie je len 
kvalitné náradie

Veru nie, je aj popredným hráčom v ob-
lasti Internetu vecí (IoT). Spolupracuje 
napr. s firmami NVIDIA, Intel, viacerými 
automobilkami, zástupcami miest 
a pod. My sme sa o tom presvedčili na 
konferencii Bosch ConnectWorld 2019. 

osch na svojej konferencii tiež 
predstavil Vehicle-to-Everything, 
čo je inteligentná prepojovacia 

jednotka schopná komunikovať so všetkými 
prenosovými technológiami založenými na 
WLAN a mobilných telefónoch. Vozidlá tak 
môžu komunikovať medzi sebou navzájom 
a tiež s dopravnou infraštruktúrou Tá bude 
fungovať medzi krajinami a tiež medzi rôznymi 
výrobcami automobilov. Do auta tak dostanete 
spoľahlivé varovania pred nehodami, blížiacou 
sa zápchou alebo klzkou vozovkou.

Vivatar je váš digitálny anjel strážny na ces-
tách, pozostáva z aplikácie a konektora Vivatar 
Telematics. Tento adaptér tiesňového volania 
eCall sa jednoducho zasunie do zapaľovača 
v aute a prepojí so smartfónom. Vivatar rozpo-
zná dopravné nehody a v závažných prípadoch 
automaticky privolá pomoc prostredníctvom 
asistenta pre tiesňové volanie.

Vzdelávanie pomocou 
virtuálnej reality
Bosch po novom školí servisy na komplexné 
opravárske práce na vozidlách aj s rozšírenou 
realitou (AR). Zamestnanci si tak môžu de-
tailne pozrieť konštrukciu a funkciu súčiastok. 
Bosch má pritom ako partner spoločnosti 
Microsoft možnosť použiť svoje vlastné rieše-
nie na AR okuliaroch Microsoft HoloLens 2. Tie 
majú výrazne väčšie zorné pole a pohľad cez ne 
je viac podobný realite.

Live #LikeABosch: produkty 
a riešenia pre lepší život
Všetky domáce spotrebiče môžu byť prepojené 
pomocou platformy Home Connect. Od práčky, 
cez rúru až po kávovar alebo vysávač. S touto 
platformou zistíte všetky dôležité informácie 
o domácich spotrebičoch. Môžete ich nielen 
zapínať a vypínať, ale tiež voliť programy, upra-
vovať časovač, uviesť spotrebič do úsporného 
režimu, a to všetko na diaľku, napr. zo smart-
fónu.

Prostredníctvom partnerov firmy Bosch máte 
navyše k dispozícii rozrastajúci sa ekosystém 
zariadení. K tomuto ekosystému sa aktuálne 
pridal tiež Fitbit ako výhradný partner v oblasti 
nositeľných zariadení. S použitím aplikácie Home 
Connect pre Fitbit je možné pomocou inteligent-
ných hodiniek Versa a Ionic sledovať domáce 
spotrebiče. Poklepaním na zápästí tak môžete 
napr. spustiť kávovar alebo predhriať rúru.

Manufacture #LikeABosch: 
produkty a riešenia na výrobu
Bosch na svojej konferencii ukázal vozík 
Rexroth ActiveShuttle, ktorý bezpečne 
prepravuje predmety až do hmotnosti 260 kg. 
Vozíky naložené prepravkami na drobný náklad 
sa plne automatizovane nakladajú a vykladajú 
pomocou integrovanej zdvíhacej platformy. 

V umelej inteligencii sa skrýva ďalší potenciál 
na zlepšovanie kvality a produktivity vo výrobe. 
ViPAS Bosch je systém na vizuálnu kontrolu 
kvality založený na umelej inteligencii (AI). Je 
vybavený upínacím ramenom, kamerovou techni-
kou a s inteligentným softvérom kontroluje ViPAS 
najrôznejšie konštrukčné prvky – od skrutiek až 
po čerpadlá. Zhotovené snímky sa porovnávajú 
s uloženými informáciami a diely sa potom klasi-
fikujú stavmi OK alebo Chybné. Vďaka technológii 
hlbokého učenia je možné systém trénovať 

naučením vzorových obrázkov. ViPAS tak možno 
použiť na rôzne úlohy vizuálnych skúšok.

Bosch a dodávateľ 3D tlačiarní, spoločnosť 
BigRep, spolupracujú na vytvorení objektov po-
mocou 3D tlače. Automatizovaná výroba v po-
dobe 3D tlače potom môže byť použitá nielen na 
rýchlu a efektívnu výrobu prototypov a modelov, 
ale dá sa využiť aj na sériovú výrobu. 

Produkty a riešenia pre 
prepojené poľnohospodárstvo
Na poliach, kde sa pestujú plodiny určené na 
konzumáciu je veľkým problémom burina. Aby 
bolo možné proti nej účinne bojovať, používajú 
sa na to hlavne herbicídy a tiež sa poľnohospo-
dárska pôda a plodiny postrekujú pesticídmi. 
Spoločnosti BASF a Bosch však rozvinuli tech-
nológiu inteligentného postreku, ktorá využíva 
senzory kamier na spoľahlivé rozlíšenie plodín 
od buriny. Prípravky tak môžu byť cielene apli-
kované len na burinu a nie na ostatné rastliny.

Bosch celkovo v Berlíne ukázal, že má 
veľa technológií pre internet vecí, robotickú 
výrobu, dopravu a tiež veľa partnerstiev. Jeho 
cieľom je zefektívniť výrobu, zlepšiť kvalitu 
života a tiež ochrániť životné prostredie. Vývoj 
firmy budeme naďalej sledovať. 

NEVYHNUTNÉ NÁKLADY NA CESTU HRADILA SPOLOČ-
NOSŤ BOSCH

TAKTO K VÁM PRÍDE MOBILNÁ NABÍJAČKA 
PRE AUTÁ

VZDELÁVANIE POMOCOU OKULIAROV HOLO-
LENS 2

CEZ BOSCH CLOUD SI BUDÚ VOZIDLÁ 
VYMIEŇAŤ INFORMÁCIE

SME SI NA KÁVOVARE SIEMENS OBJEDNALI 
ESPRESO

ROBOT DOKÁŽE TERAZ AJ POSÚDIŤ, ČI JE 
SÚČIASTKA VYROBENÁ SPRÁVNE
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ROMAN KADLEC

po reálnom používaní notebooku.
ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) má vo výbave 

procesor až do 9. generácie Intel Core, až 32 GB 
RAM, grafi ckú kartu NVIDIA GeForce RTX 2060, 
rýchle úložisko až do 1 TB PCIe 3.0 x4 SSD, 
Wi-Fi 6 s Gig+ (802.11ax) a Thunderbolt 3.

ZenBook Pro Duo ďalej ponúka 15,6-palcový 
4K UHD (3840 × 2160) OLED HDR dotykový 
displej, 14-palcový 4K (3840 x 1100) Scre-
enPad Plus a touchpad ASUS NumberPad. 
ASUS NanoEdge displej má bezrámikový dizajn 
pre ultrakompaktný formát 
notebooku.

K dispozícii bude 14-palcový 
model ZenBook Duo. Ten je 
určený pre kreatívnych profesi-
onálov, ktorí vyžadujú kompakt-
nejšie riešenie. Vybavený je rov-
nakou technológiou ScreenPad 
Plus, ktorú ponúka aj ZenBook 
Pro Duo, avšak v menšom 
a ľahšom šasi. Vo výbave 
má procesor až do Intel 

Výstava Computex sa každoročne 
koná v meste Tchaj-pej na Taiwane 
a je zameraná najmä na novinky zo 
sveta počítačov, notebookov a ne-
tradične aj komponentov. Výrobcovia 
tu často predstavujú nielen nové 
produkty, ale aj koncepty, prototypy 
a ďalšie inovácie, ktoré sa možno 
v budúcnosti objavia na trhu.

To najlepšie z výstavy 
Computex 2019

TAKTO VYZERÁ 
ASUS ZENBOOK 

PRO DUO S DVOMA 
DISPLEJMI

NOVÉ 17-PALCOVÉ 
NOTEBOOKY ASUS 

ROG MAJÚ VO 
VÝBAVE 240 HZ 

DISPLEJ

Core i7, grafi ckú kartu GeForce MX250, FHD 
NanoEdge displej a FHD ScreenPad Plus. Cenu 
a dostupnosť noviniek zatiaľ nepoznáme.

ASUS predstavil aj inovácie v hernom 
segmente – prvé 17-palcové herné notebooky 
s 240 Hz displejmi, ASUS ROG Strix SCAR III 
G731 a Hero III G731 a 17,3-palcový prenosný 
displej, ktorý môžete nosiť so sebou na cesty. 
Je totiž tenký ako tablet. Aj tento displej má 
240 Hz obnovovaciu frekvenciu a zabudovanú 
batériu pre 2 hodiny používania. Jeho názov je 
ROG Strix XG17.

ASUS s notebookom s dvoma 
displejmi
ASUS oslávil na Computexe 30. výročie svojej 
existencie a pri tejto príležitosti ukázal limito-
vané edície niektorých produktov, ako je nový 
ZenFone 6 alebo obľúbený ZenBook. Limitova-
ná edícia smartfónu ZenFone ponúkne luxusný 
dizajn, 12 GB RAM a 512 GB úložisko. V predaji 
bude iba 3000 kusov.

Výrobca zároveň predstavil úplne nový 
notebook ZenBook Duo. Ten sa od bežných 
notebookov odlišuje tým, že obsahuje aj druhý 
displej. Umiestnený je nad klávesnicou a nazý-
va sa ASUS ScreenPad Plus.

ASUS už s druhým displejom experimentoval. 
Minulý rok predstavil notebooky s touchpadom, 
ktorý fungoval aj ako dotykový displej. Tento 
koncept teraz posunul na ďalšiu úroveň a doty-
kový displej zväčšil.

Takéto riešenie by mohlo ponúknuť nové 

pre ultrakompaktný formát 

K dispozícii bude 14-palcový 
model ZenBook Duo. Ten je 
určený pre kreatívnych profesi-
onálov, ktorí vyžadujú kompakt-
nejšie riešenie. Vybavený je rov-
nakou technológiou ScreenPad 
Plus, ktorú ponúka aj ZenBook 

kreatívne možnosti 
a umožniť efektívnejšie 
pracovať a jednoduchšie 
využívať viacero aplikácií 
súbežne. Posúdiť to 
však budeme vedieť až 
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NOTEBOOKY RTX STUDIO SÚ 
URČENÉ PRE TVORCOV OBSAHU

NOVÉ PROCESORY AMD RYZEN 3000
SA DOSTANÚ NA TRH V JÚLI

INTEL UKÁZAL 
NOTEBOOK S DVOMA 
DISPLEJMI A DVOMA 
PÁNTAMI

LENOVO VYROBILO 
PRVÝ 5G NOTEBOOK NA 

SVETE

NVIDIA s novinkami pre 
kreatívnych profesionálov 
Rok 2019 môžeme označiť za rok, kedy sa vý-
robcovia notebookov a počítačov začali výraz-
nejšie zameriavať na kreatívnych profesionálov 
– videli sme to už v apríli v New Yorku, keď Acer 
predstavil úplne novú značku počítačov so 
zameraním práve na túto skupinu používateľov.

A opäť sme to videli aj na Computexe 2019. 
Výrobca grafi ckých kariet, NVIDIA, oznámil 
novú certifi káciu RTX Studio, ktorú môžu 
získať notebooky, ak spĺňajú určité hardvérové 
podmienky. NVIDIA totiž zoptimalizovala svoje 
grafi cké karty GeForce RTX tak, aby priniesli 
výrazný nárast výkonu v aplikáciách od Adobe, 
Autodesk a ďalších vývojárov. Pokiaľ teda máte 
počítač s grafi ckou kartou na úrovni aspoň RTX 
2060, so 16 GB RAM, 512 GB SSD úložiskom 
a procesorom Intel Core i7, máte zariadenie, 
ktoré spĺňa certifi káciu RTX Studio.

NVIDIA tiež predstavila nové mobilné grafi cké 
karty Quadro RTX, ktoré prinášajú do noteboo-
kov ešte vyšší výkon pre kreatívnu tvorbu.

  Parametre procesorov AMD Ryzen 3000

Procesor
Počet 
jadier/
vlákien

Základná 
frekvencia

(GHz)

Boost 
frekvencia

(GHz)

TDP
(W)

Cena
(USD)

Ryzen 9 3900X 12/24 3.8 4.6 105 499

Ryzen 7 3800X 8/16 3.9 4.5 105 399

Ryzen 7 3700X 8/16 3.6 4.4 65 329

Ryzen 5 3600X 6/12 3.8 4.4 95 249

Ryzen 5 3600 6/12 3.6 4.2 65 199

AMD s ďalšími detailmi 
o procesoroch Ryzen 3000
AMD predstavilo svoje nové procesory Ryzen 
3000 už v januári na veľtrhu CES v Las Vegas. Na 
konkrétne detaily, ceny a dátum spustenia pre-
daja sme si však museli počkať až na Computex.

Všetky podstatné parametre nových pro-
cesorov Ryzen 3000 sú uvedené v priloženej 
tabuľke. Cenu v eurách zatiaľ nepoznáme, 
procesory prídu na trh 7. júla.

AMD ukázalo v Tchaj-pej aj nové grafi cké 
karty Radeon RX5000, ktoré sú založené na 
novej Navi architektúre. Grafi cké karty využíva-
jú 7 nm čip a mali by ponúknuť až 1,5-násobný 
pomer výkon/watt v porovnaní s predchádzajú-
cimi grafi ckými kartami Vega.

notebooky. Ich označenie je Ice 
Lake, sú vyrábané 10 nm pro-
cesom a dostupné budú tradič-
ne v modeloch Core i3, i5 a i7 
s až 4 jadrami a frekvenciou do 
4,1 GHz. Prvé počítače s novými 
procesormi prídu na trh počas 
vianočnej sezóny tento rok a ich 
vylepšenia sú primárne zame-
rané na výpočty, ktoré využívajú 
umelú inteligenciu a na výkon 
zabudovanej grafi ckej karty. Tá 
by mala byť až 2,5-násobne 
výkonnejšia v porovnaní s 8. 
generáciou. Procesory budú 
takisto obsahovať zabudovanú 
podporu pre Thunderbolt 3 
a Wi-Fi 6.

Intel predstavil aj koncept 
notebookov s dvoma dis-
plejmi. Prezentované pro-
totypy sa nikdy nedostanú 
na trh, avšak Intel chce 
nimi motivovať výrobcov 
notebookov, aby takýto 

Lenovo a Qualcomm s konceptom 
5G notebooku
Na výstave Computex sa objavil aj prvý 5G no-
tebook na svete. Ukázali ho spoločnosti Lenovo 
a Qualcomm. Prezentované zariadenie bolo 
prototypom, fi nálny kus by sa mal dostať na trh 
v roku 2020.

5G notebook nám pripomína konvertibil-
ný notebook Yoga C630. Dizajn majú veľmi 
podobný, prototyp 5G zariadenia však ponúka 
tenšie rámiky a vylepšený hardvér. Poháňa 
ho procesor Snapdragon 8cx s 5G modemom 
Snapdragon X55.

Takáto konfi gurácia by mala ponúknuť 
neustálu konektivitu do internetu a notebook 
by mal byť neustále zapnutý, podobne ako 
smartfóny. Aj napriek tomu by mal mať výkon 
na úrovni procesora Intel Core i5 a vysokú 
výdrž batérie na jedno nabitie. Ďalšie detaily 
spoznáme počas budúceho roka.

Intel s novými procesormi 
a konceptmi
Intel na výstave Computex 2019 oznámil 
mobilné procesory Intel Core 10. generácie pre 
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PRVÝ 5G NOTEBOOK NA 
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totypy sa nikdy nedostanú 

nimi motivovať výrobcov 

NOTEBOOK S DVOMA 
DISPLEJMI A DVOMA 
PÁNTAMI

koncept pretavili do praxe. 
Intel ukázal dva koncepty – Twin River je 

notebook s dvoma plnohodnotnými displejmi, 
ktorý neobsahuje klávesnicu. Koncept Honey-
comb Glacier je zameraný na hráčov a využíva 
systém dvoch pántov. Štandardný displej tak 
dopĺňa menší displej nad klávesnicou. Tento 
koncept nám trochu pripomína ASUS ZenBook 
Pro Duo, avšak s ďalšími vylepšeniami.

REPORTÁŽ



Ako štáty 
presmerovávajú 
dátový tok internetu

Nie je dôležité, čo správa hovorí. Dôležité je, kto ju doručuje. Znie to ako citát zo 
starého Ríma, avšak je relevantný práve dnes. Internetom sa denne prepravujú aj 
tie najcitlivejšie informácie, vrátane obchodných tajomstiev, kľúčových výskumov 
a vývojárskych projektov. Obvykle si myslíme, že ich máme dobre zabezpečené 
a skryté pred cudzími očami. Do cieľa ich ale musí vždy niekto dopraviť.
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P
roblematika dátového transportu internetovou 
infraštruktúrou je pre bežných používateľov 
obvykle tak trochu španielska dedina. Ak niekomu 

posielate e-mail, správu cez WhatsApp alebo si zobrazu-
jete stránku nejakého webu či internetového bankovníctva, 
obvykle nepremýšľate nad tým, ako a kadiaľ k vám tieto 
dáta doputovali.

Internet ale nie je prírodný úkaz. Dáta sa k vám netele-
portujú a ani spontánne nešíria ako zvukové vlny vzduchom. 
Prechádzajú cez fyzickú infraštruktúru v podobe optických 
káblov, smerovačov, prepínačov a iných prvkov, pričom 
tieto objekty vždy niekomu patria. Niekomu, kto nie ste vy 
a ani odosielateľ/príjemca. Obvykle ide o hardvér a výbavu 
menších alebo väčších telekomunikačných spoločností 
a ich prevádzkovatelia môžu s danou informáciou narábať 
viac-menej ako sa im páči. 

To samo o sebe nie je až také prekvapivé. Ak práve telefo-
nujete so svojím kamarátom, viete, že k rozhovoru nemáte 
prístup len vy dvaja, ale nevyhnutne aj váš operátor, pretože 
práve on vám ho sprostredkuje a doručuje. Jednoducho len 
rátate s tým, že operátor ho len pasívne posiela a cielene 
ho neodpočúva, podobne ako predpokladáte, že poštár 
neotvára vaše listy a balíky. Problémom v rámci internetu 
však je, že existujú mechanizmy, ktoré umožňujú záškod-
níckej strane presmerovať konkrétnu komunikáciu a sieťovú 
činnosť na svoje bedrá. Je to podobné, ako keby nejaký 
záškodník potreboval poznať obsah vašej pošty a mal by 
možnosť zaručiť, že práve on bude poštár, ktorý vám tieto 
balíky bude doručovať.

Zlomyseľné presmerovávanie dátového toku má veľmi zá-
važné dopady na bezpečnosť. Špecifi kom týchto útokov je, 
že z hľadiska obetí nedochádza k žiadnej podozrivej činnosti 
a ani bezpečnostnému pochybeniu. Všetko totiž funguje 
tak ako predtým a jednotlivé osoby či fi rmy, ktoré internet 
používajú skrátka nemajú šancu ovplyvniť, kade a teda cez 
akú telekomunikačnú infraštruktúru internetový tok fyzicky 
putuje. V základe sa využíva útok typu man-in-the-middle 

(čo sa dá preložiť ako „človek uprostred“, či „človek medzi“), 
čo je útok na kryptografi u alebo iné zabezpečenie medzi 
dvoma stranami formou toho, že útočník sa stane fyzickým 
prostredníkom ich komunikácie. Analýza dátového toku 
útočníkovi umožní napodobiť dôveryhodný zdroj, naprí-
klad formou získania validného certifi kátu, čo je následne 
využité napr. na krádež obsahu mailovej komunikácie alebo 
odchytávanie prístupových hesiel, ktoré sú následne použité 
na priamy prístup do systémov a krádež cenných infor-
mácií. V prípade sabotáže je naopak táto moc využitá na 
znefunkčnenie časti alebo celej dátovej infraštruktúry danej 
spoločnosti, vrátane záloh.

Kto a prečo internetový dátový tok vlastne kradne?
Hromadné presmerovávanie, odchytávanie a analýza 
svetového internetového toku je predovšetkým doménou 
dvoch štátov. Historicky šlo takmer výhradne o USA, dnes je 
týmito aktivitami významná predovšetkým Čína. Nie sú to 
však jediné krajiny, ktoré sú toho ultimátne schopné, pričom 
príkladom môže byť koniec minulého roku, kedy drvivú 
väčšinu svetového dátového toku fi riem Google a Cloudfl are 
na hodinu omylom „ukradla“ africká Nigéria. 

Úmyselné presmerovávanie cudzieho a cenného dáto-
vého toku cez vlastné štruktúry je obvykle používané na 
špionáž a takisto na krádež obchodných a priemyselných 
tajomstiev. Alternatívou však môže byť aj sabotáž. 

V súvislosti s aktuálnymi obrovskými snahami Číny 
ide hlavne o ekonomickú špionáž a získavanie kľúčových 
technológií a know-how v rámci IT a iných významných 
technologických odvetví. Mnohé americké, európske či kó-
rejské fi rmy v poslednej dekáde čelili narastajúcim útokom 
a krádežiam tohto typu, v rámci ktorých sa čínske fi rmy 
snažili extrémne rýchlo zredukovať náskok, ktorý západné či 
iné fi rmy historicky mali. V mnohých prípadoch za fi nančnej 
a technickej asistencie samotného štátu. V roku 2015 to 
dokonca viedlo k dohode medzi čínskym prezidentom Xi 
Jinpingom a vtedajším americkým prezidentom Barackom 

Tech
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PREPOJENIE VŠETKÝCH 
VEĽKÝCH AUTONÓMNYCH 
SIETÍ V RÁMCI INTERNETU. 
V CENTRE JE VIDIEŤ MA-
SÍVNE VZÁJOMNE PREVIAZA-
NIE TELEKOMUNIKAČNÝCH 
ŠTRUKTÚR TIER-1

Obamom (U.S.– China Cyber 
Agreement), v rámci ktorej sa 
obe krajiny zaviazali k zastaveniu 
štátneho hackingu smerom na 
komerčné štruktúry pod zámien-
kou ekonomického zisku. Aj keď 
táto dohoda zakázala priame 
hackerské útoky na konkrétne 

komerčné siete, nijako neriešila únos celého dátového toku 
internetu do konkrétneho miesta, čo je možné vnímať ako 
jej zneužiteľnú štrbinu.  

Prostriedkom k súčasným čínskym snahám je predovšet-
kým China Telecom, telekomunikačný gigant, vlastnený sa-
motným štátom s ročným obratom okolo 50 miliárd dolárov. 
China Telecom pokrýva chrbticovými sieťami nielen vlastnú 
krajinu, ale aj mnohé iné, pričom napríklad v  USA operuje 
v rámci svojej dcérskej spoločnosti ChinaNet. Čínske tele-
komunikačné uzly napojené na chrbticové siete nájdeme 
po celom svete, vrátane kľúčových vyspelých ekonomík 
v Ázii, Severnej Amerike a Európe, vďaka čomu môže China 
Telecom zachytiť a presmerovať veľké dátové objemy inter-
netového toku a nechať ho pretiecť cez územie Číny a svoje 
kontrolované sieťové štruktúry. To je nesmierne strategicky 
cenné, nakoľko kompletná komunikácia (napríklad medzi 
fi rmou v New Yorku a fi rmou v San Franciscu) môže byť 
kopírovaná, ukladaná a následne analyzovaná.

Tieto kroky historicky nie sú len doménou Číny. USA 
podobné kroky vykonávala a zrejme aj vykonáva v rámci 
špionáže (napríklad vojenská, protiteroristická či politická 
výzvedná činnosť) a sabotážnych aktivít (napríklad v súvis-
losti s Iránskym nukleárnym programom). O detailoch sme 
sa dozvedeli v roku 2013 vďaka odhaleniam od Edwarda 
Snowdena, konkrétne v súvislosti s mechanizmom „Upstre-
am collection“ (ako ho nazývala NSA) a operácii FAIRVIEW. 
V odhalených dokumentoch bolo jasne vidieť, ako agentúra 
NSA v rámci nátlaku na amerického telekomunikačného 
giganta AT&T odchytávala a odpočúvala veľkú časť svetovej 

internetovej komunikácie, ktorá do USA smerovala z iných 
štátov, priamo z jeho chrbticovej siete optických káblov 
a nadväzných spojovacích prvkov. Nepoužívala pritom 
žiadne záškodnícke presmerovanie, ale skrátka len fakt, že 
behom niekoľkých dekád cez USA väčšina svetovej interne-
tovej komunikácie prirodzene smerovala, čo bolo dôsledkom 
faktu, že moderné internetové štruktúry sa v USA pôvodne 
vyvinuli.

Súčasnú situáciu s Čínou je možné považovať za priamu 
odozvu na odhalenie týchto operácii a reakciu Ruska, ku 
ktorej sa ešte dostaneme, ako možný druh protiopatrenia 
proti týmto snahám. Súčasnú situáciu preto netreba vnímať 
v izolácii, ale v historickej naviazanosti. Podobne ako zmeny 
vyvolané teroristickými útokmi v roku 2001 boli katalyzáto-
rom obrovských zmien a veľkých a agresívnych špionážnych 
amerických operácií, tak tieto operácie a ich verejné odha-
lenie bolo katalyzátorom pre aktuálnu odozvu iných štátov.

Ako vôbec k ukradnutiu internetového toku môže dôjsť?
Schopnosť úspešne presmerovať konkrétnu veľkú časť in-
ternetového toho cez konkrétne  telekomunikačné štruktúry 
je neľahký akt. Môže ho z princípu vykonať len niekto, kto má 
moc internetový toku ovládať a vie odkiaľ a kam smeruje.

Internet pozostáva z desiatok tisíc veľkých a nezávisle 
manažovaných sietí, ktoré sú vzájomne prepojené v rámci 
platených či neplatených dohôd. Vzhľadom na to, že každá 
takáto sieť plne kontroluje vstup a výstup zo všetkých 
svojich uzlov, nazývame ich aj ako Autonómne systémy (AS), 
respektíve autonómne siete. Tie najväčšie a najdôležitejšie 
označujeme ako tier-1, čo sa dá preložiť ako stupeň-1 alebo 
vrstva-1. Každá tier-1 sieť sa vyznačuje tým, že sa dokáže 
spojiť s úplne každým možným internetovým uzlom na celom 
svete (existujúcim alebo budúcim). Každá tier-1 sieť je totiž 
priamo káblovo napojená na iné tier-1 siete a dokáže si 
s nimi priamo a neobmedzene vymieňať všetky signály. 

Tier-1 siete patria tým najväčším telekomunikačným 
spoločnostiam na svete, pričom prirodzene nesú väčšinu 

„Úmyselné presme-
rovávanie cudzieho 
a cenného dátového 
toku cez vlastné 
štruktúry je ob-
vykle používané na 
špionáž a takisto na 
krádež obchodných 
a priemyselných 
tajomstiev“
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internetovej prevádzky. Z podstaty vybudovanej infraštruk-
túry teda tieto spoločnosti kontrolujú, kade sa dátový tok 
bude uberať a majú teda moc ho ovládať. Toto je historická 
vlastnosť, ktorú telekomunikační operátori prirodzene 
zdedili. Aby v roku 1950 dokázal britský telefónny operátor 
sprostredkovať telefónny hovor cez pevnú linku z Londýna 
do New Yorku, musel mať dohodu s americkým teleko-
munikačným operátorom, ktorý telefónnu sieť káblov 
prevádzkoval zas v USA a hovor si dokázali v reálnom čase 
prepojiť. Firmy v rámci tier-1 teda majú v platnosti dohody, 
ktoré označujeme dnes ako „settlement-free peering“, čo 
v preklade znamená, že každá tier-1 sieť preberá do nej 
smerujúcu prevádzku z iných tier-1 sietí, bez akéhokoľ-
vek fi ltrovania a poplatkov (na rozdiel od menších tier-2 
a tier-3 sietí, ktoré za napojenie na tier-1 siete platia). Tejto 
problematike sme sa podrobnejšie venovali v článku „Komu 
vlastne patrí internet?“, vo februárovom vydaní TOUCHIT. 

Autonómne systémy, respektíve siete, majú pridelené 
unikátne číslo, ktoré ich v rámci internetu identifi kuje pre 
transfer informačných paketov. Napríklad veľký európsky 
telekomunikačný operátor Telia Company AB svoju tier-1 
sieť identifi kuje pod číslom AS1299, zatiaľ čo veľký ame-
rický operátor Cogent Communications zas AS174. Tieto 
čísla majú pridelené aj menšie autonómne systémy, pričom 
napríklad tier-2 sieť britského operátora British Telecom má 
pridelený identifi kátor AS5400, zatiaľ čo tier-2 sieť Googlu 
zas AS15169. Každá autonómna sieť má pridelený nejaký 
blok svojich IP adries, ktoré nahlasuje ako transferné body. 
Čím väčšia daná autonómna sieť je, tým väčší vplyv na 
dátový tok internetu môže mať. Ak niekto chce presmerová-
vať a analyzovať/odchytávať veľkú časť dátovej prevádzky, 
potrebuje preto nevyhnutne pomoc nejakej tier-1 siete, pre-
tože len tá takúto kontrolnú moc má a takisto má aj sieťovú 
infraštruktúru, ktorá takúto zmenu toku dokáže ustáť pri 
prevzatí na svoje bedrá.

Fyzická trasa dát v podobe jednotlivých paketov posiela-
ných od odosielateľa k adresátovi je ovplyvnená ekonomic-
kými faktormi aj inžinierskymi riešeniami samotných sietí 
a routovacích prvkov. Existuje obrovské množstvo možných 
trás, ktorými sa dáta môžu vydať a doraziť do cieľa, pričom 
preferované je, aby tam šli tou najlepšou (obvykle najkrat-
šou a najrýchlejšou). Vzhľadom na obrovské rozvetvenie 
internetových štruktúr je preto vždy potrebné poznať tú 
správnu. Dá sa to prirovnať k ceste autom z Bratislavy do 

Prahy, miest, ktoré sú takisto prepojené stovkami či tisícka-
mi existujúcich menších či väčších ciest, avšak najrýchlejšie 
je, ak sa vydáte diaľnicou D2 do Brna a odtiaľ cez D1 do 
Prahy. Pohľadom na mapu síce vidíte, že prepojenie ciest 
vám umožňujú ísť aj cez Žilinu, Banskú Bystricu či dokonca 
cez Paríž a Berlín, avšak viete, že by to trvalo dlhšie a cesta 
by obsahovala omnoho viac uzlov (miest, cez ktoré by 
ste prechádzali) a okrem strateného času by ste riešili aj 
zvýšenú pravdepodobnosť toho, že sa stratíte, budete mať 
nehodu a podobne.

V rámci internetu určujú najkratšiu cestu pre dáta tzv. 
prepojovacie tabuľky (forwarding tables, alebo aj Forwar-
ding information base), ktoré ukazujú nasledujúce a naj-
bližšie routery Autonómnych sietí, do ktorých by mali pakety 
smerovať. V základe si ich môžeme predstaviť ako infor-
mačné tabule na diaľnici, ktoré vám v Bratislave oznamujú, 
že ak cestujete do Prahy, mali by ste použiť práve tento 
výjazd/nájazd a napojiť sa na diaľnicu D2. Tieto prepojova-
cie tabuľky vytvára server hosťujúci internetový routovací 
protokol BGP (Border Gateway Protocol), respektíve jeho 
administrátori v rámci konkrétnej Autonómnej siete, pričom 
dané informácie následne zdieľajú a poskytujú okolitým sie-
ťam. V praxi to vyzerá tak, že prepojovacie tabuľky konkrét-
nej siete oznamujú, že daný operátor vlastní nejaký blok IP 
adries, ktorý je najvhodnejšou cestou na trase medzi bodmi 
X a Y a je možné túto trasu použiť na prechod paketov.

Tieto konfi gurácie trás sú veľmi komplexné a nevyhnutným 
dôsledkom je, že dochádza ku chybám. Typickým príkladom 
chyby je, že vlastník Autonómnej siete AS1 mylne oznámi, že 
mu patrí nejaký konkrétny blok IP adries, ktorý v skutočnosti 
patrí sieti AS2. Výsledkom je, že internetový dátový tok, ktorý 
smeruje do AS2, bude prechádzať cez autonómnu sieť AS1, 
aj keď to nie je najkratšia možná cesta. V našom automobi-
lovom prirovnaní si to môžeme predstaviť ako umiestnenie 
tabule obchádzky, ktorá tak presmeruje celú automobilovú 
premávku cez nejaké konkrétne miesto a všetky autá na 
danej trase už následne prechádzajú iba tade. 

Tento výsledok je nevyhnutný. Internetová infraštruktúra 
je vytvorená tak, aby sa dáta posielali vždy tou najvýhod-
nejšou možnou cestou. Rýchlosť svetla v optických či iných 
kábloch totiž má svoj limit, a čím je cesta fyzicky dlhšia, 
tým k väčšiemu oneskoreniu informácie dochádza. Routery 
a switche, podobne ako samotné pakety ale nevedia, ktorá 
cesta je najkratšia. Skrátka sa len riadia tým, čo vidia 

DESAŤ 
SEVEROAMERICKÝCH 
PRÍSTUPOVÝCH BODOV 
TELEKOMUNIKAČNÉHO 
OPERÁTORA CHINA 
TELECOM, KTORÉ SÚ 
SÚČASŤOU JEHO TIER-1 
SIETE
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v prepojovacích tabuľkách a ak sa v nich objaví trasa, ktorá 
(chybne) oznamuje, že je medzi bodmi A a B najkratšia, au-
tomaticky sa ňou vydajú. Aj keď v skutočnosti najkratšia nie 
je. Ak toto oznámenie o trase nebolo omylom, ale úmyselne 
vyslanou chybnou informáciou, práve došlo k ukradnutiu 
internetového dátového toku, pričom podľa toho, o akú 
frekventovanú trasu ide, môže mať takéto presmerovanie 
vskutku globálne dôsledky.

Vykonanie takéto falošného oznámenia v rámci routova-
cieho BGP protokolu nemôže vykonať kdekto. V základe totiž 
musí mať autoritatívnu moc alebo nejakú vyjednávaciu páku 
v rámci autonómnych sietí telekomunikačných operátorov, 
ktorých infraštruktúra tvorí internetovú chrbticu. Samotní 
operátori nemajú najmenší záujem vykonávať konfi guráciu 
svojich sietí chybne a nechávať cez svoje štruktúry naschvál 
pretekať veľké objemy dát, ktoré môžu putovať inakadiaľ 
rýchlejšie a efektívnejšie. Ak sa tak stane nie chybou, ale 
úmyselne, obvykle je to z dôvodu, že ich niekto prinútil. 
Keďže ide o obrovské multimiliardové telekomunikačné 
spoločnosti, takýto tlak na ne obvykle môžu vyvinúť len veľké 
vládne inštitúcie, orgány zákonodarnej moci (napr. parla-
ment), národné bezpečnostné agentúry, či vo všeobecnosti 
tajné služby a obdobné organizácie.  V niektorých končinách 
sveta však podobný tlak môžu vyvinúť aj rôzne veľké krimi-
nálne organizácie.

Konkrétna geografi cká poloha ovplyvňovanej tier-1 siete 
pritom nie je obranným múrom. Tier-1 siete svoje dátové 

toky rešpektujú a vzájomne si ich 
preposielajú medzi sebou bez 
obmedzení a poplatkov. Aj tie lo-
kálne teda môžu mať plne globálny 
vplyv. Napríklad Pakistan Telecom, 
ktorý je vlastníkom tier-1 siete 
v Pakistane, v roku 2008 omylom 
na niekoľko hodín „ukradol“ všetok 
dátový tok YouTube a presmeroval 
ho cez svoju sieťovú infraštruktúru 
pre celý svet. Šlo o chybnú konfi -
guráciu, v rámci ktorej sa operátor 

snažil vyhovieť požiadavkám miestnej vlády a scenzurovať 
pre miestnych obyvateľov protiislamistické video. Mylnou 
konfi guráciou však presmeroval celý internetový tok YouTube 
na svoje bedrá, nakoľko jeho prepojovacie tabuľky ukázali 
paketom danú trasu ako najvýhodnejšiu. Nech už sa následne 
ktokoľvek snažil zo serverov Googlu video prehrať, či už v USA 
alebo Európe, dátové pakety videa k nim putovali cez Pakis-
tan, respektíve routery, switche a káble Pakistan Telekomu. 

O dva roky neskôr, konkrétne 8. apríla 2010, čínsky 
operátor China Telecom podobne presmeroval na osemnásť 
minút 15 % celosvetovej internetovej prevádzky cez svoju 
tier-1 sieť v Číne. Tento krok západní analytici označili sa 
prvý veľký experiment tohto druhu, ktorý demonštroval 
čínsku schopnosť kontrolovať internetovú premávku.

Presmerovávanie internetu cez čínsku infraštruktúru 
v posledných rokoch

Sledovať podrobne trasy internetového dátového toku 
a rozpoznať prípadné pochybenie či nekalú činnosť je 
neľahká úloha. Tieto aktivity tak zostávali dlho pod rúškom 
tmy, pričom svetlo do nich vrhla hlavne minuloročná 
analýza „China’s Maxim – Leave No Access Point Unexp-
loited“ (číslo vedeckej publikácie doi.org/10.5038/2378-

0789.3.1.1050). Jej autormi sú Chris Demchak, riaditeľ cen-
tra pre štúdie kybernetického konfl iktu na americkej Naval 
War College a Yuval Shavitt, profesor Fakulty elektroniky 
na univerzite v Tel Avive a jej Kybernetického výskumného 
centra. Ten je zároveň zakladateľom organizácie BGPro-
tect, ktorej úlohou je monitorovať BGP oznámenia v rámci 
internetu a analyzovať a rozpoznávať prípady, keď došlo 
k nechcenému, alebo cielenému únosu internetového dáto-
vého toku a jeho presmerovaniu cez neefektívne trasy.

Toto podrobné monitorovanie a analýza BGP oznámení 
v posledných rokoch umožnilo všimnutie si nezvyčajných 
a systematické únosov dátového toku v súvislosti s operáto-
rom China Telecom a jeho tier-1 sieťou. V Severnej Amerike 
má China Telecom desať veľkých chrbticových prístupových 
bodov, pričom sa nachádzajú napríklad v New Yorku, Toronte, 
Vancouveri, Dallase či v Los Angeles. V tejto súvislosti si je 
dobré uvedomiť, že tieto body nie sú nejaké nelegálne alebo 
záškodnícke prvky, ktoré boli na dané lokality umiestnené 
v rámci diverznej činnosti. Ide o regulárne telekomunikačné 
uzly, vytvorené v rámci telekomunikačných chrbticových 
infraštruktúr, napojených na sústavu podzemných a podmor-
ských optických káblov. Tie skrátka rôzni telekomunikační 
operátori budovali na prepojenie svojich tier-1 sietí, vďaka 
čomu dnes internet môže vôbec fungovať.

China Telecom za posledné dekády fungoval v Severnej 
Amerike, Európe či Ázii ako každá iná veľká komerčná fi rma, 
ktorá budovala v daných končinách kľúčové telekomuni-
kačné štruktúry. Ako vhodnú paralelu si môžete predstaviť 
dátové centrá Googlu či Facebooku, ktoré sú vybudované 
nielen v USA, ale aj po celej Európe a iných častiach sveta, 
na zlepšenie/zrýchlenie poskytovania služieb v týchto 
končinách. Vzhľadom na to, že China Telecom je vlastníkom 
tier-1 siete, môže tieto prvky a prístupové body využívať na 
výraznú manipuláciu so smerom dátového toku. Nefi guru-
je teda ako nejaký cudzí záškodník, ktorý sa náhle dostal 
po prieniku ku kľúčovým štruktúram. Môže dátový tok 
ovplyvňovať, pretože on sám kľúčovým prvkom internetovej 
infraštruktúry je a on sám ju tvorí. Túto moc majú aj ostatní 
telekomunikační giganti a vlastníci tier-1 sietí, pretože im je 
vlastná zo samotného princípu fungovania internetu.

Z analýzy vyplynulo, že China Telecom to v posledných 
rokoch rutinne a opakovane robí (zrejme na príkaz svojej 
vlády), pričom presmerováva cez svoje štruktúry dátový 
tok rôznych vyspelých štátov (USA, Južná Kórea, Japonsko 
a rôzne krajiny EÚ) na hodiny, dni či celé mesiace. Aj keď 
niektoré presmerovania sa dajú vysvetliť chybami v rám-
ci konfi gurácie BGP, čomu sa 
nevyhne žiadny veľký operátor, 
veľké množstvo z nich ukazuje na 
cielené snahy a je očividné, že boli 
vykonané zámerne.

POHĽAD NA ROUTOVACÍ ZÁZNAM 
PRESMEROVANIA DÁTOVÉHO 
TOKU Z LOS ANGELES DO 
WASHINGTONU CEZ ČÍNU 

„Tier-1 siete pat-
ria tým najväčším 
telekomunikačným 
spoločnostiam na 
svete, pričom priro-
dzene nesú väčšinu 
internetovej pre-
vádzky“

PREHĽAD
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Ako príklad takýchto zrejmých únosov uvádza analýza 
udalosť z februára roku 2016, kedy China Telecom na 6 
mesiacov presmerovala komunikáciu z kanadských a juho-
kórejských vládnych sietí a stránok. Na mape môžete vidieť 
klasickú cestu paketov, pri ktorej dátový tok z Toronta štan-
dardne vchádza do amerických telekomunikačných štruktúr, 
kde putuje do Kalifornie a odtiaľ podmorským káblom do 
Kórey. China Telecom však túto najkratšiu možnú cestu na 
pol roka presmerovala do svojich amerických prístupových 
bodov a štruktúr a tieto pakety vyústila na svojej domácej 
čínskej pôde. Až odtiaľ následne putovali do Južnej Kórey. 
Časový rozsah jasne naznačuje, že nešlo len o nejakú chybu, 
nakoľko takéto chybné trasovanie je obvykle rýchlo napra-
vené. Samotné zainteresované strany, v podobe vládnych 
inštitúcií Kanady a Južnej Kórey pritom nemali ani poňatia, 
že sa deje niečo zvláštne, pretože cesta dát sa predĺžila 
z pohľadu rýchlosti len nebadane (jednotky milisekúnd). 

Analýza zaznamenala podobný prípad v októbri 2016, 
kedy sa China Telecom snažila presmerovať cez svoje dátové 
štruktúry kompletnú komunikáciu medzi USA a veľkou anglo-
-americkou bankou v talianskom Miláne. Útok začal na prí-
stupovom bode v Los Angeles a trval 9 hodín, avšak nepodaril 
sa. Analytici zaznamenali problémy a zainteresované osoby 
v China Telecom respektíve jej americkej pobočke ChinaNet 
mali problém dátový tok nasmerovať späť do Milána cez 
dlhšiu trasu. Niekoľko hodín skúšali rôzne konfi gurácie, ale 
vzhľadom na to, že trasa sa prakticky zdvojnásobovala a pu-
tovala na druhý koniec sveta, sa to nedarilo. 

Úspešnejší už boli počas apríla a mája roku 2017 v súvis-
losti s dátovým tokom veľkej americkej spravodajskej orga-
nizácie, smerujúcim do Švédska, Nórska a Japonska. China 
Telecom tento dátový tok úspešne zachytil cez svoj vstupný 
bod v americkom Marylande a následne ho preposlal cez 
svoj kalifornský prístupový bod do Číny a až následne do 
Japonska a späť do Kalifornie. Rovnako to urobil aj so 
Škandináviou. Táto úprava trasy bola natoľko veľká, že je 
vylúčené, aby šlo o nehodu. Počas apríla, mája a júla 2017 
bol podobne takto presmerovaný celý dátový tok medzi 
Talianskom, USA a veľkou thajskou fi nančnou spoločnosťou. 

Internetové uza-
tváranie štátov 
a kontrola vlastných 
telekomunikačných 
infraštruktúr

Alarmujúce cielené pre-
smerovávanie internetového 
dátového toku a jeho vpúšťanie 
do špecifi ckých dátových štruktúr v Číne, kde je ho možné 
bez obmedzení zachytávať a analyzovať, západné krajiny 
vnímajú s veľkým zdesením. Je pomerne zaujímavé, ako 
sa postupom času situácia zmenila. Kým v minulosti USA 
mohli ťažiť z toho, že väčšina internetového toku (vrátane 
komunikácie Ázia - Európa) putovala cez ich územie, takže 
dátový tok mohli po nátlaku na amerických telekomunikač-
ných operátov analyzovať napríklad organizácie ako NSA, 
situácia sa postupom času značne obracia.

Väčšina internetového dátového toku pravdaže cez USA 
stále tečie, avšak v krajine už operuje mnoho neamerických 
operátorov s tier-1 sieťami, ako je práve China Telecom, 
ktorý mnoho toku prirodzene nesie. Vďaka desiatkam 
prístupových bodov v rôznych kľúčových lokalitách má pri 
tom moc manipulovať s americkým, európskym, ázijským 
aj africkým dátovým tokom. Naproti tomu, čínska inter-
ná telekomunikačná sieť je pomerne izolovaná a žiadny 
americký či európsky operátor v nej neexistuje. Prístupové 
body v Číne sú výhradne majetkom lokálnych čínskych 
telekomunikačných operátorov, čo je dôsledkom fungovania 
štátu, veľkého čínskeho fi rewallu a obmedzeného prístupu 
fungovania zahraničných fi riem na tomto území. 

Dátový tok v zásade vstupuje do Číny cez tri hlavné 
prístupové body nachádzajúce sa v Pekingu, Šanghaji 
a Hongkongu. V prípade tej poslednej lokality a jej britskej 
koloniálnej histórie je situácia značne odlišná. V Hongkon-
gu má mnoho amerických a európskych operátorov svoje 
prístupové body. Táto sieť je však od Číny silno izolovaná 
a prítomnosť zahraničných prístupových bodov naopak 
dáva výhodu skôr Číne, ktorá môže tadiaľ ľahko nepozorova-
ne vyúsťovať ukradnutý dátový tok smerujúci do Japonska, 

CHINA TELECOM 
A SPOJENIA JEJ 
TIER-1 SIETE

„Pakistan Telecom 
v roku 2008 omy-
lom na niekoľko 
hodín „ukradol“ 
všetok dátový tok 
YouTube a presme-
roval ho cez svoju 
sieťovú infraštruk-
túru pre celý svet“
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Južnej Kórey či iných štátov vo východnej Ázii. Vo výsledku 
tak vlády a tajné organizácie USA či európske štáty teda 
nemôžu vyvinúť na svojich operátorov podobný tlak ako 
Čína a odchytávať jej vnútrozemský dátový tok.

Toto pravdaže neplatí o iných častiach sveta a zmenu 
situácie si všimlo Rusko. Táto krajina je dlhodobo známa 
veľkou snahou o cenzúru a kontrolu internetu, ktorá po-
stupom čase stále naberá na sile. Rusko je však z princípu 
napojenia sieťových štruktúr na veľké zahraničné telekomu-
nikačné systémy zraniteľné z hľadiska možnosti ukradnutia 
svojho interného dátového toku či už Čínou, USA alebo inými 
krajinami, ktoré môžu vyvinúť tlak na svojich operátorov. 
To v posledných rokoch vyústilo do veľkých ruských snáh 
o vytvorenie schopnosti odpojenia od svetového internetu 
a kompletnej sieťovej samostatnosti. Jedným z prvých 
krokov je vytváranie vlastného a vládou kontrolovaného 
DNS systému, nezávislého od toho svetového, ktorý Ruská 
federácia testovala v roku 2014 a takisto 2018.

Hlavnou zmenou je však uvedenie nového zákona 
„Runet“, ktorý bol miestnym parlamentom predstavený 
v decembri 2018. Zákon požaduje od ruských interneto-
vých poskytovateľov schopnosť zabezpečiť ruskú inter-
netovú prevádzku svojpomocne, s možnosťou kompletne 
ju uzavrieť pred okolitým svetom (tak aby ruský internet 
stále fungoval bezo zmeny). Zároveň požaduje vybudovanie 
infraštruktúr, ktoré umožnia celú komunikáciu routovať 
výhradne cez prístupové body pod dozorom a kontrolou 
Roskomnadzoru (Federálny dozor v oblasti telekomuniká-
cií a informačných technológií a masmédií, spadajúci pod 
ruské ministerstvo komunikácie). Runet bol v apríli 2019 
schválený parlamentom a máji 2019 jeho prijatie podpísal 
Vladimír Putin. Zákon vojde do plnej platnosti v novembri 
tohto roku, pričom miestni operátori majú na jeho kom-

pletné splnenie čas najneskôr do 
konca roku 2020. Štát operátorom 
prispeje sumou 27 miliárd rubľov 
(370 miliónov eur) na vybudovanie 
potrebnej infraštruktúry.

Dané vybavenie umožní, aby Roskomnadzor na povel začal 
presmerovávať všetok domáci dátový tok len cez kontrolované 
uzly a spustil vlastný kontrolovaný DNS (ignorujúc ten svetový), 
kedykoľvek to uzná za vhodné z dôvodu ohrozenia záujmov 
ruského štátu. Dôsledkom takéhoto kroku pravdaže bude 
odstrihnutie od sveta a ruskí používatelia nebudú mať prístup 
na žiadne neruské stránky a webové služby. Nie je teda ťažké si 
domyslieť, že takýto krok budú vnímať značne negatívne.

Systém však bude zmenou aj pri neodstrihnutí, pretože 
Roskomnadzor bude mať pod kontrolou všetky domáce 
telekomunikačné uzly a neumožní cudzím operátorom pre-
smerovať internú ruskú internetovú komunikáciu cez iný štát. 
Vypadne takisto povinnosť ruských operátorov cenzurovať 
obsah, ktorý im štát nakáže, pretože Roskomnadzor toho bude 
schopný už so svojou výbavou sám. Pred prvým spustením 
ruského systému môžeme tento alebo budúci rok očakávať 
test (sprvu bol naplánovaný na tento apríl, avšak neuskutočnil 
sa), pri ktorom sa celé Rusko na krátky čas internetovo odpojí. 
Test je nutný z dôvodu, že bude potrebné zistiť, ako budú 
interné sieťové štruktúry reagovať na odpojenie globálnych 
serverov a takisto otestovanie toho, či lokálni poskytovatelia 
dokážu naďalej poskytovať všetky kľúčové služby a či dokážu 
všetok dátový tok presmerovávať výhradne cez uzly kontro-
lované Roskomnadzorom. Pre operátorov je totiž nesmierne 
komplikované zistiť, ako je fungovanie ich infraštruktúry závislé 
od mechanizmov mimo štátu keďže nikdy neboli budované 
ani prevádzkované bez ich prítomnosti. 

Pôjde o bezprecedentný krok. Žiadna krajina doposiaľ 
kompletne vlastný internet nevytvorila a neprevádzkuje 
(i keď niekoľko krajín už internet nakázalo operátorom do-
časne kompletne v krajine vypnúť, ako to urobilo v minulom 
roku africké Kongo pri svojich nedemokratických voľbách). 
Dokonca aj Čína, schovaná za svojím národným fi rewallom, 
používa globálne DNS. Svoj dátový tok kompletne fi ltruje, ale 
stále je súčasťou svetových DNS a sieťových štruktúr. Ide 
teda o zaujímavú zmenu situácie a reakcie na nové praktiky 
štátnej a komerčnej špionáže či sabotáže. Rozhodne to však 
nie je nič, na čo sa dobre pozerá.

HORE KLASICKÁ TRASA VLÁDNYCH IN-
TERNETOVÝCH SPOJENÍ MEDZI KANADOU 
A JUŽNOU KÓREOU A DOLE PRES-
MEROVANIE TOHTO TOKU CEZ ČÍNSKE 
VNÚTROZEMIE, KTORÉ CHINA TELECOM 
VYKONÁVAL PO DOBU POL ROKA 

AKCIA Z ROKU 2017, PRI KTOREJ CHINA 
TELECOM PRESMEROVAL DÁTOVÉ TOKY 
MEDZI USA A JAPONSKOM A ŠKANDINÁVIOU 
A USA CEZ SVOJE ÚZEMIE

„China Telecom 
v posledných ro-
koch rutinne 
a opakovane pre-
smerováva cez svoje 
štruktúry dátový 
tok rôznych vyspe-
lých štátov“

PREHĽAD
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Google: Novinky v Androide Q 
a nový režim šoférovania
Google na svojej vývojárskej konferencii 
oznámil, že na svete je 2,5 miliardy aktívnych 
zariadení so systémom Android. Následne 
predstavil, aké novinky prinesie jeho ďalšia 
verzia s pracovným označením Q.

Jednou z hlavných noviniek bude systémový 
tmavý režim. Ten budú okrem používateľského 
rozhrania Androidu ponúkať aj systémové apli-
kácie od Googlu. Niektoré z nich túto funkciu 
obsahujú už dnes, do uvedenia Androidu Q 
bude tmavý režim dostupný pre všetky Google 
aplikácie. Medzi tmavým a svetlým režimom sa 
budete môcť prepínať podľa potreby, tmavý re-
žim sa automaticky aktivuje v režime šetrenia 
batérie. Google tiež pripravuje API pre vývojárov 
tretích strán, ktorí tak 
budú môcť zosúladiť 
svetlú alebo tmavú 
tému svojich aplikácií 
s vaším nastavením.

Android Q bude tiež 
natívne podporovať 
skladateľné telefóny 
a vylepší ovládanie 
gestami. Prepínanie 
sa medzi aplikáciami 
a návrat na domovskú 
obrazovku bude fungo-
vať totožne, zmení sa 
spôsob, akým aktivujete 
tlačidlo Späť. V prípade 
Androidu 9 Pie sa toto 
tlačidlo podľa potreby 

Máj a začiatok júna sa už tradične nesú 
v znamení veľkých vývojárskych kon-
ferencií. Svoje novinky tu predstavujú 
Microsoft, Google a aj Apple. A hoci sú 
oznámené novinky zamerané primárne 
na vývojárov, majú priamy dopad aj na 
bežných používateľov. V predstihu tak 
vieme, aké vylepšenia ponúknu ďalšie 
verzie systémov Android a iOS.

Čo pripravujú 
technologickí giganti? NOVÝ PREHLIADAČ EDGE 

PONÚKNE VIACERO NOVINIEK

HLAVNOU 
NOVINKOU 
ANDROIDU Q 
BUDE SYSTÉMOVÝ 
TMAVÝ REŽIMA A AJ 
POHODLNEJŠIE 
OVLÁDANIE 
GESTAMI

objavilo v systémovom riadku. V Androide Q však 
aktivujete funkciu Späť posunutím prsta doľava 
alebo doprava zboku obrazovky.

Android Q tiež ponúkne nový režim sústre-
denia. Jeho pointa spočíva v tom, že Android 
obmedzí vami zvolené aplikácie a ich notifi ká-
cie. Súčasťou systému tiež budú nástroje pre 
rodičov, ktoré boli doteraz dostupné vo forme 
voliteľnej aplikácie.

A opäť sa dočkáme vylepšenia notifi kácií. Tie 
by mali byť inteligentnejšie v tom zmysle, že 
vám budú ponúkať kontextové skratky na rôzne 
akcie. Príkladom je, že si píšete s kamarátom 
a ten vám pošle adresu, kam sa máte dostaviť. 
Android Q by to mal pochopiť a okrem rýchlej 
odpovede by vám mal ponúknuť aj spustenie 
navigácie na zadanú adresu. Takisto pribudnú 

rýchle odpovede pre 
aplikácie tretích strán.

Praktickou novin-
kou by mal byť aj nový 
režim šoférovania 
pre Google Asistenta. 
Tento režim nebude 
funkciou Androidu Q 
a bude dostupný pre 

Microsoft: Chystá veľkú zmenu 
prehliadača Edge
Microsoft uviedol v máji veľkú májovú aktuali-
záciu pre Windows 10 a o budúcnosti operač-
ného systému tak priveľmi nehovoril. Spomenul 
však niekoľko noviniek, ktoré pripravuje pre svoj 
vynovený prehliadač Edge. Ten bude využívať 
jadro Chromium a v beta verzii si ho môžete 
vyskúšať už dnes.

Nový Edge vo svojej fi nálnej verzii ponúkne 
pár zaujímavých funkcií, ktoré dnes nie sú 
štandardnou výbavou internetových prehliada-
čov. Medzi ne patria napr. takzvané Kolekcie. 
Ide o funkciu, ktorá vám sprístupní priestor pre 
obrázky a text. Tieto dáta si môžete do kolekcie 
jednoducho pretiahnuť z webovej stránky a ko-
lekciu môžete následne jednoducho exportovať 
do iného programu. Táto funkcia môže byť uži-
točná, ak budete hľadať informácie k vybranej 
téme. V rámci kolekcie ich môžete mať pekne 
pokope priamo v prehliadači.

Nový Edge tiež ponúkne pokročilé nastavenia 
súkromia. K dispozícii budú tri úrovne a prehlia-
dač vám ponúkne aj lepší prehľad o tom, aké dáta 
o vás webové stránky zbierajú a čo sa blokuje. Za-
ujímavou novinkou bude tzv. Internet Explorer re-
žim. Tento režim kompatibility umožní prehliadať 
webové stránky, ako keby ste ich otvorili v starom 
Exploreri. Má to zmysel najmä pre množstvo 
podnikov, ktoré využívajú interné webové stránky 
alebo aplikácie, ktoré sú vytvorené pre Internet 
Explorer. V podnikových počítačoch tak musia 
mať nainštalovaný Explorer iba na tento účel.

Microsoft tiež pripravuje zobrazovanie noti-
fi kácií z Android smartfónu priamo v rozhraní 
operačného systému Windows 10.

HLAVNOU 
NOVINKOU 
ANDROIDU Q 
BUDE SYSTÉMOVÝ 
TMAVÝ REŽIMA A AJ 
POHODLNEJŠIE 
OVLÁDANIE 
GESTAMI

kou by mal byť aj nový 
režim šoférovania 
pre Google Asistenta. 
Tento režim nebude 
funkciou Androidu Q 
a bude dostupný pre 
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GOOGLE ASISTENT DOSTANE PRAKTICKÝ REŽIM 
ŠOFÉROVANIA 

APPLE PREDSTAVIL AJ 
ŠPIČKOVÝ MONITOR SO 6K 

ROZLÍŠENÍM. JEHO CENA JE 
5000 DOLÁROV, AVŠAK SÚ-

ČASŤOU ZÁKLADNEJ VÝBAVY 
NIE JE STOJAN. ZAŇ SI APPLE 

VYPÝTA ĎALŠIU TISÍCKU...

všetky Android smartfóny s Asistentom. Režim 
aktivujete pomocou hlasového povelu „Hey, 
Google, let’s drive“. Asistent na tento príkaz 
zareaguje zmenou rozhrania vášho telefónu, 
ktoré bude zjednodušené a bude zobrazovať 
iba užitočné skratky a dôležité informácie, ako 
sú najobľúbenejšie kontakty či rezervácie do 
reštaurácie alebo kina. Google Asistent tiež 
ponúkne rýchlu voľbu na spustenie navigácie 
do daného miesta.

Asistent bude čoskoro súčasťou aj obľúbenej 
aplikácie Waze a umožní nahlasovať udalosti, 
ako sú dopravné nehody alebo 
odstavené vozidlá, pomocou 
hlasových povelov.

iOS: Tmavý režim pre 
iOS a nový iPadOS
Apple začiatkom júna podľa oča-
kávaní predstavil operačný sys-
tém iOS 13. Hlavnou novinkou 
tohtoročnej verzie bude tmavý 
režim, takže v roku 2019 sa tejto 
funkcie dočkajú aj používatelia 
Androidu aj iOS. Tmavý režim 
je v posledných rokoch čoraz 
obľúbenejšia funkcia a ponúka ju 
aj Windows 10. Jeho výhodou je 
o niečo nižšia spotreba batérie 
v prípade zariadení s OLED 
obrazovkou a pre niektorých 
používateľov aj menšia námaha 
pre oči.

V prípade iOS 13 bude pre tmavý režim 
optimalizované celé rozhranie operačného 
systému a tiež aj systémové aplikácie. Dá sa 
predpokladať, že aplikácie tretích strán budú 
s iOS komunikovať priamo a automaticky sa 
dokážu prepnúť do čierneho rozhrania.

Apple už tradične sľubuje aj lepšiu optimali-
záciu operačného systému. Aplikácie by sa mali 
spúšťať až dvojnásobne rýchlejšie a odomy-
kanie tvárou Face ID bude rýchlejšie o 30 %. 
Zmenší sa aj veľkosť súborov s aplikáciami, a to 
až o 50 %, aktualizácie aplikácií budú menšie 
až o 60 %.

Vylepšenia dostanú systémo-
vé aplikácie, ako sú Poznámky, 
Pripomienky či Fotky. V tejto 
súvislosti nás najviac zaujali 
vylepšené nástroje na editáciu 
fotiek a možnosť otočiť video 
bez nutnosti inštalácie aplikácie 
tretej strany. Konečne! A konečne 
sa dočkáme aj podpory písania 
posunutím prsta pre systémovú 
Apple klávesnicu.

Apple vám tiež umožní prihla-
sovať sa do aplikácií a služieb cez 
Apple konto. Funguje to rovnako, 
ako je prihlasovanie cez Facebook 
či Google konto. Vývojári musia 

nový spôsob prihlásenia zabudovať do svojich 
služieb a Apple tvrdí, že jeho spôsob prihlá-
senia kladie väčší dôraz na vaše súkromie v po-
rovnaní s Facebookom a Googlom, ktorí sledujú 
vašu digitálnu stopu na internete.

iOS 13 bude taktiež podporovať import sú-
borov z externých úložísk do aplikácie Súbory. 
Nová verzia operačného systému príde na 
jeseň a k dispozícii bude pre iPhone SE, resp. 
iPhone 6s a novšie modely.

Novú verziu operačného systému iOS dostanú 
aj iPady, avšak v ich prípade pôjde o špeciálnu 

verziu s názvom iPadOS. Okrem 
spomenutých noviniek sa môžete 
tešiť aj na vylepšenia, ktoré sú 
navrhnuté špeciálne pre tablety.

iPadOS nepremení iPad na no-
tebook, avšak lepšie využije jeho 
potenciál. Zmenu si všimnete 
hneď pri pohľade na domov-
skú obrazovku, ktorá obsahuje 
widgety vedľa ikoniek aplikácií. 
V minulosti boli tieto widgety 
umiestnené v notifi kačnom cen-
tre. Nové riešenie je praktickej-
šie. Apple tiež pridá viac gest pre 
používanie viacerých aplikácií 

a prepínanie sa medzi nimi.
iPadOS takisto ponúkne vylepšenú aplikáciu 

Súbory, podporu pre pripojenie USB alebo Blue-
tooth myší a optimalizovaný prehliadač Safari, 
ktorý by mal ponúknuť podobný zážitok pre-
hliadania webu ako na počítači. Jeho súčasťou 
bude plnohodnotný nástroj na manažovanie 
stiahnutých súborov.

iPadOS prinesie aj ďalšie vylepšenia, vrátane 
optimalizácie dotykového pera Apple Pencil. 
Aktualizácia príde na jeseň a sami sme zvedaví, 
nakoľko zmení spôsob používania iPadu. Nová 
verzia systému bude k dispozícii pre iPad 5. 
(2017) a 6. (2018) generácie, pre iPad mini 4. 
a 5. generácie, iPad Air 2 a 3 a samozrejme pre 
iPady Pro. 

Z ďalších noviniek dávame do pozornosti 
kompatibilitu herných ovládačov pre Xbox One 
a PlayStation 4 s Apple TV s novou aktualizáciou 
systému tvOS a tiež aj iOS 13 zariadeniami. 
Apple oznámil aj novú verziu systému macOS 
s názvom Catalina, ktorá umožní zrkadlenie 
obrazovky do iPadu, takže tablet budete môcť 
využívať ako druhý displej. macOS tiež ponúkne 
funkciu Čas pred obrazovkou, ktorá je súčasťou 
systému iOS a informuje vás o tom, koľko času 
trávite so zariadením a akým spôsobom.

APPLE PREDSTAVIL AJ 
ŠPIČKOVÝ MONITOR SO 6K 

ROZLÍŠENÍM. JEHO CENA JE 
5000 DOLÁROV, AVŠAK SÚ-

ČASŤOU ZÁKLADNEJ VÝBAVY 
NIE JE STOJAN. ZAŇ SI APPLE 

VYPÝTA ĎALŠIU TISÍCKU...

HLAVNÉ VYLEPŠENIA IOS 13: NOVÝ TMAVÝ 
REŽIM A VYLEPŠENÉ MEMOJI, Z KTORÝCH SI 
MÔŽETE VYTVORIŤ VLASTNÉ SMAJLÍKY 

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA V IPADOS

PREHĽAD
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Dovolenka v Európe
Nezabudnite, že môžete využívať 
výhodný roaming v EÚ

Telekom
Paušály ÁNO – Všetky dáta, 
minúty a SMS správy z vášho 
paušálu môžete používať doma 
aj v krajinách EÚ a na Islande, 
v Nórsku, Lichtenštajnsku, 
Monaku a Andorre. Všetky tieto 
krajiny sa označujú sumárne 
ako EÚ+. Ak máte SMS správy 
spoplatnené, rovnaká cena 
platí doma aj v EÚ+.
Karta Easy – Odchádzajúce 
hovory sú v EÚ+ spoplatnené 
poplatkom 10 centov, prichádza-
júce sú zadarmo. Za SMS správu 
zaplatíte 6 centov, za 1 MB dát 
10 centov. Platí, že ak dosiahnete 
za deň 50 centov v roamingu za 
volania a SMS do niektorých zo 
sietí v SR, tak za ďalšie volania 
a SMS počas daného dňa už nič 
neplatíte. V prípade dát platí, že 
po prenesení 190 MB budú vaše 
ďalšie dáta v danom dni spoplat-
nené roamingovým príplatkom 
0,0054 €/MB a po prenesení 
200 MB dôjde k pozastaveniu 
prístupu na internet.  

Orange
Paušály Go a Go Dáta – Všetky 
predplatené dáta, minúty a SMS 
správy z vášho paušálu môžete po-
užívať doma aj v krajinách EÚ a na 
Islande, v Nórsku a Lichtenštajnsku.
Predplatená karta Prima Go – 
Odchádzajúce hovory do EÚ sú 
spoplatnené poplatkom 10 centov, 
za SMS správu zaplatíte 6 centov. 
Orange ponúka viacero dáto-
vých balíčkov a tiež aj špeciálne 
roamingové balíky. V prípade tejto 
služby odporúčame informovať 
sa priamo u operátora, čo vám 
odporučí na dovolenku v EÚ z hľa-
diska dát.

O2
O2 Paušál – V prípade Modrého 
a Strieborného paušálu môže-
te využívať všetky predplatené 
dáta a minúty/SMS aj v EÚ, na 
Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku. 
V prípade Zlatého a Platinového 
paušálu je možné využiť takmer 
všetky dáta, detaily nájdete na 
webe O2 – objem sa odlišuje podľa 
toho, či máte paušál s bonusom 
na zariadenie alebo nie.
O2 Dáta – Všetky dáta v Modré 
O2 Dáta je možné využiť v EÚ. 
V prípade Strieborných a Zlatých 
O2 Dát je to časť dátového balíčka. 
Detaily nájdete na webe O2, resp. 
vám tento údaj pošle operátor po 
prekročení hraníc.
O2 Fér – Volania v EÚ stoja 
13 centov, SMS stojí 6 centov. 
K dispozícii je dátový balíček s 1 
GB dát v celej EÚ za 5 GB. Bez 
dátového balíčka sa pri surfovaní 
automaticky aktivuje Internet na 
deň za 50 centov a v EÚ môžete 
v rámci dňa presurfovať 190 MB 
bez príplatku.

4ka
SLOBODA a SLOBODA + – Paušály SLOBODA obsahujú 1 GB dát a tieto 
dáta môžete minúť v celej EÚ, na Islande, v Nórsku a Lichtenštajnsku. 
Rovnako aj minúty/SMS správy. V prípade paušálov SLOBODA + máte 
k dispozícii 1 + 1,11 GB dát v celej EÚ, teda 2,11 GB dát.
GIGA EU – Pokiaľ nemáte paušál, resp. využívate paušál s dátami 
v EÚ, potom balík GIGA EU obsahuje 0,75 GB v EÚ a spomenutých 
krajinách.
Bez balíčka – Platí cena 1 cent za 1 MB.

       Verdikt
Paušály sú z hľadiska EÚ roa-
mingu výhodnejšie ako pred-
platené karty. V prípade takmer 
všetkých hlasových paušálov 
platí, že môžete využiť kom-
pletný objem predplatených 
jednotiek aj v EÚ. Samozrejme 
platia zásady primeraného 
používania, takže nadpolovičný 
objem jednotiek za obdobie 
4 mesiacov musíte využiť na 
Slovensku.

Praktické je, že operátor 
vám po prekročení hraníc vždy 
pošle SMS správu a tá by mala 
obsahovať všetky podstatné 
informácie. V prípade neistoty 
odporúčame pred dovolenkou 
kontaktovať operátora a overiť 
si informácie.  
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júce sú zadarmo. Za SMS správu 
zaplatíte 6 centov, za 1 MB dát 
10 centov. Platí, že ak dosiahnete 
za deň 50 centov v roamingu za 
volania a SMS do niektorých zo 
sietí v SR, tak za ďalšie volania 
a SMS počas daného dňa už nič 
neplatíte. V prípade dát platí, že 
po prenesení 190 MB budú vaše 
ďalšie dáta v danom dni spoplat-
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200 MB dôjde k pozastaveniu 
prístupu na internet.  

4ka
SLOBODA a SLOBODA +
dáta môžete minúť v celej EÚ, na Islande, v Nórsku a Lichtenštajnsku. 
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       Verdikt       Verdikt       Verdikt
Paušály sú z hľadiska EÚ roa-
mingu výhodnejšie ako pred-
platené karty. V prípade takmer 
všetkých hlasových paušálov 
platí, že môžete využiť kom-
pletný objem predplatených 
jednotiek aj v EÚ. Samozrejme 
platia zásady primeraného 
používania, takže nadpolovičný 
objem jednotiek za obdobie 
4 mesiacov musíte využiť na 
Slovensku.

Praktické je, že operátor 
vám po prekročení hraníc vždy 
pošle SMS správu a tá by mala 
obsahovať všetky podstatné 
informácie. V prípade neistoty 
odporúčame pred dovolenkou 
kontaktovať operátora a overiť 
si informácie.  

Už viac ako dva roky platí 
v Európskej únii nová regu-
lácia cien. Vďaka nej museli 
operátori znížiť ceny, ktoré 
vám účtujú pri používaní 
mobilných služieb v zahraničí, 
konkrétne v krajinách EÚ. 
V praxi to znamená, že v EÚ 
využívame mobilné služby 
takmer ako doma.

oamingové poplatky 
nezmizli v roku 2017 
úplne, avšak pokiaľ nový 

systém nezneužívate, nemali by 
ste sa stretnúť s nečakanými su-
mami na faktúre. Platia totiž pod-
mienky primeraného používania 
a tie hovoria o tom, že za obdobie 4 
mesiacov musíte minúť nadpo-
lovičný objem predplatených dát, 
SMS a minút na Slovensku. Ak túto 
podmienku dodržíte, operátor vám 
nebude účtovať extra poplatky. Do 
úvahy však treba brať aj vlastnosti 
vášho paušálu alebo predplatenej 
karty, keďže niektoré služby môžu 
limitovať objem dát, ktorý môžete 
využívať v krajinách EÚ.

Európska únia postupne znižu-
je výšky poplatkov, ktoré by vám 
mohol operátor účtovať navyše. 
Na rok 2019 sú tieto poplatky 
nasledovné: 3,2 centa za minútu 
hovoru, 1 cent za SMS a 4,50 
eura za každý 1 GB dát.

V článku uvádzame praktické 
informácie pre služby jednot-
livých slovenských operátorov. 
Ak máte v prípade vašej služby 
pochybnosti, odporúčame kon-
taktovať vášho operátora a overiť 
si informácie priamo uňho.

R
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4G signál si väčšina používateľov spája 
s mobilnými službami, Magio internet vzdu-
chom je však domáci internet, ktorý je určený, 
aby ste ho využívali iba na jednej adrese. 
Mimo adresy zriadenia služby bude interne-
tový prístup zablokovaný. Výhodou služby je 
však rýchla a jednoduchá inštalácia – router 
stačí pripojiť do elektrickej siete a vložiť doň 
SIM kartu. Netreba teda ťahať žiadne káble.

V troch veľkostiach
Magio internet vzduchom nie je obmedzený 
z hľadiska prenosových rýchlostí a v závislosti 
od vašej lokality ponúka teoretické rýchlosti 
až do 375 Mbps. Plnou rýchlosťou môžete 
preniesť určité množstvo dát, objem je špeci-

Služba Magio internet vzduchom 
umožňuje využívať vysokorýchlostné 
pripojenie do internetu aj v prípade, 
že vo vašej oblasti nie je k dispozícii 
optické pripojenie. Telekom túto 
službu v máji vylepšil, jej nová verzia 
prináša väčšie objemy dát a ďalšie 
benefity.

Magio internet 
vzduchom po novom
Nové objemy dát a ďalšie 
benefity

fikovaný vaším variantom. 
Po vyčerpaní mesačného balíka sa rýchlosť 

zníži na 512 kbps pre download i upload. Ak 
potrebujete ďalšie dáta s plnou rýchlosťou, 
k dispozícii je 10 GB balík za 10 eur. Ten si mô-
žete kúpiť jednorazovo alebo si nastaviť jeho 
automatické dokupovanie po vyčerpaní dát.

Aktuálnu spotrebu dát v rámci zúčtovacieho 
obdobia si môžete skontrolovať prostredníc-
tvom mobilnej aplikácie Telekom alebo cez 
webovú stránku https://m.telekom.sk/data-
navyse. Oboma spôsobmi si môžete dokúpiť 
ďalšie dáta. Pri zriadení služby si tiež môžete 
zadať mobilné číslo a/alebo e-mailovú adresu, 
na ktorú chcete dostávať informácie o spotre-
bovaní dát z paušálu a dátového balíčka.

Ďalšie výhody v Chytrom balíku 
a skupine Magenta 1
Novú verziu služby Magio internet vzduchom 
si môžete pridať aj do Chytrého balíka a ak 
už využívate pevnú linku či satelitnú TV od 
Telekomu, môžete získať zľavy v príslušnej 
kombinácii. Ocenia to najmä používatelia v lo-
kalitách, kde doteraz nebolo možné vytvorenie 
takejto kombinácie služieb.

Takisto je možné čerpať výhody pre mobilné 
paušály, ako je väčší objem dát a viac minút, 
keďže Magio internet vzduchom figuruje 
v skupine Magenta 1 ako štandardná pevná 
služba.

agio internet vzduchom je určený 
pre používateľov, ktorí chcú do-
máce pripojenie do internetu od 

Telekomu, avšak nachádzajú sa v lokalite, 
kde tento operátor nemá žiadne široko-
pásmové pripojenie a jeho ADSL internet je 
dostupný iba vo variante M alebo L, teda do 
8 Mbps. Magio internet vzduchom využíva 
pre pripojenie do internetu 4G sieť, ktorou 
Telekom aktuálne pokrýva viac ako 93,6 % 
populácie Slovenska.

Inak povedané, pokiaľ je Magio internet 
vzduchom vaša jediná šanca na vysoko-
rýchlostný internet od Telekomu, magen-
tový operátor vám ho poskytne takýmto 
spôsobom. Podmienkou je však aj to, aby 
bola vo vašej lokalite dostatočná kapacita 
4G signálu.

M

variant M za 10,90 
ponúka 50 GB mesačne plnou rýchlosťou

variant L za 15,90 €
ponúka 200 GB mesačne plnou rýchlosťou

variant XL za 20,90 €
ponúka 500 GB mesačne plnou rýchlosťou

Služba je dostupnáv troch veľkostiach:
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 ∫ Občerstvenie – studené aj teplé 
občerstvenie, výber je často závislý od 
dennej doby 

 ∫ Výber alkoholických a nealkoholických 
nápojov, rôzne snacky a ovocie

 ∫ Wi-Fi – bezplatné pripojenie 
na vysokorýchlostný internet, 
najčastejšie bez hesla

 ∫ Zásuvky na 230 V a tiež USB porty na 
nabíjanie mobilných zariadení

 ∫ Denná tlač a magazíny, a to 
v anglickom a lokálnom jazyku

 ∫ Možnosti relaxu – napr. postele 
alebo pohodlné kreslá, v ktorých si 
oddýchnete

 ∫ Sprcha – to je vždy na vyžiadanie 
a skôr na veľkých letiskách, ale je to 
zadarmo a sprchy sú čisté

 ∫ Služby zamerané na leteckú dopravu 
a tabuľa s odletmi lietadiel

 ∫ Niekde aj vyhradené miesto na 
fajčenie či modlitebňa

Tech

Dovolenky klopú na dvere a dnes je bežným spôsobom 
dopravy lietadlo. Lietame z Bratislavy, ale aj Košíc či 
Viedne a obchodní cestujúci lietajú po celom svete. 

Letiskové salóniky 
ako na to aj zadarmo?

etisko je špeciálne miesto, kde môže-
te stráviť čakaním na lietadlo niekoľko 
hodín. Vo svete existujú síce výnimky, 

ale obyčajne sú jedlo a nápoje na letiskách 
predražené, a to poriadne. Ak si chcete dobre 
oddýchnuť, najesť či napiť sa alebo chcete skôr 
nerušene pracovať, potom je jedno také miesto 
– letiskový salónik. A práve to, ako sa do neho 
dostať, je predmetom nášho článku.

Čo dostanete v letiskovom 
salóniku

Ako hľadať salóniky?
Na letisku si všímajte tabule s označením Lon-
ges. Ak budete členom vernostných programov 
niektorej z leteckých skupín, potom si všímajte 
aj jej názov. Pre ľudí, ktorí lietajú z Viedne je asi 
najdôležitejšia skupina Star Alliance, kam patrí 
napr. Lufthansa, Austrian, Swiss Air, poľský 
Lot, Turkish Airlines, ale aj americký United. 
Potom je tu skupina Sky Team, kam patrí napr. 
holandská KLM, Air France, Delta či Czech 
Airlines. Treťou skupinou je OneWorld, kde je 
zakladajúcim členom British Airlines, ale sú tu 
aj American Airlines, Finnair, Cathay Pacific či 
španielska Iberia. 

Biznis trieda
Áno, ak máte letenku do triedy biznis, či do-
konca do prvej triedy, potom je súčasťou ceny 
vašej letenky aj návšteva letiskového salónika, 
a to aj na každom z prestupov počas cesty. 
V niektorých prípadoch aj po výstupe z lietadla 
v cieľovej stanici. 

Autor článku má dlhodobé skúsenosti s kupo-
vaním leteniek a je pravda, že niekedy je rozdiel 
medzi ekonomickou a biznis triedou malý, dokon-
ca nulový. Pri kupovaní letenky on-line si tak vždy 
overte, koľko by stála letenka triedy biznis, lebo 
30-eurový rozdiel vám urobí oveľa väčší rozdiel 
v poskytovaných službách, a to pred nástupom 
na let a počas samotného letu. Upgradovať sa na 
vyššiu triedu môžete aj počas check-inu, ale to 
býva spravidla drahé – pri európskych letoch je to 
zvyčajne 100 eur, a to nestojí za to. 

Správna kreditná karta
Je celkom možné, že vstup do letiskové-
ho salónika máte a ani o tom neviete, resp. 
nevyužívate to. Všeobecne najjednoduchší 
spôsob, ako sa dostať do salónika, je totiž 
vlastniť správnu kreditnú kartu. Takou kartou 
je v našom regióne Mastercard, ale vyššieho 
stupňa. Teda Gold, World, World Elite ale naj-
lepšie Platinum. Odporúčame navštíviť webovú 
stránku www.eliteprogram.sk/sk/mc-lounge, 
kde nájdete všetky potrebné informácie – do 
ktorých salónikov v Bratislave, Viedni a Prahe 
môžete získať vstup bezplatne s platobnou 
kartou Mastercard a najmä to, aký typ karty 
a od akých slovenských bánk vám vstup zadar-
mo umožňuje. Z vlastných skúseností tvrdíme, 
že dostupnú prémiovú kreditnú kartu ponúka 
mBank. Karta Mastercard World je súčasťou 
služby mKreditka Plus a môžete ju používať 
s nulovým mesačným poplatkom, ak ňou 
v danom mesiaci vykonáte platby v celkovej 
hodnote aspoň 150 eur.     

V 650 salónikoch si poradíte aj platobnou 
kartou Dinners club Premium, v ročnom po-
platku 199 eur máte aj 5 ich návštev zdarma. 

Zbieranie míľ 
Ak sa stanete členom vernostných programov 
leteckých spoločností, máte po čase viaceré 
výhody. Tá najpraktickejšia sú práve bezplatné 
návštevy salónikov leteckých spoločností. Pri 
kúpe letenky alebo pri checkovaní letu potom 
zadáte číslo svojej karty, a to je celé. V našich 
pásmach je asi najvýhodnejší program Miles 
and More od Lufthansa a funguje to tak, že do 

Pre cestujúcich prvej triedy sú navyše služby 
ako je lepšie jedlo, viac nápojov, cigarový servis, 
barbier, masáže, videli sme aj kúpele. Rovnako 
tu býva reštaurácia s objednaním jedla z menu. 
Cestujúci prvej triedy sú k lietadlu obyčajne 
prepravovaní individuálne a autami. Napr. vo 
Frankfurte je pre cestujúcich prvou triedou vy-
hradený samostatný terminál. Len pripomína-
me, že cena interkontinentálneho letu v prvej 
triede je v cene nového osobného auta. 

L

PRE NÁS DNES NEVYHNUTNÁ VÝBAVA NA 
TO, ABY SME SA DOSTALI DO SALÓNIKA PO 

CELOM SVETE
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ZBIERANIE MÍĽ JE POPULÁRNA ZÁBAVA 
A NAOZAJ NAJLEPŠIA CESTA, AKO SA DOSTAŤ 
DO SALÓNIKA BEZPLATNE

VIEDENSKÝ SALÓNIK AUSTRIAN POZNÁME NAJLEPŠIE 
A JE VYBAVENÝ NADŠTANDARDNE

MASTERCARD SALÓNIK NA LETISKU 
M.R. ŠTEFÁNIKA V BRATISLAVE 

PRIBUDOL LEN NEDÁVNO

istých salónikov sa dostanete bezplatne so 
striebornou kartou (všetky rakúske, nemecké, 
švajčiarske, ale aj Brusel či Londýn). Súčasne 
musíte mať platnú letenku s niektorou leteckou 
spoločnosťou Star Alliance. 

Strieborná karta je relatívne „nalietateľná“, 
ak je vaša práca spojená s pobytom v rozlič-
ných mestách. Dnes je to tak, že výška pridele-
ných míľ závisí od ceny letenky a keďže Slováci 
milujú lietanie najekonomickejším variantom, 
nazbierať povinných 35 000 míľ za kalendárny 
rok už také jednoduché nie je. Jeden únik tu 
však existuje, a to je počet povinných segmen-
tov (samostatných letov). Tých musíte mať za 
kalendárny rok 30, a to sa dá za rok dosiahnuť, 
ak napr. neletíte do cieľa priamo, ale s prestu-
pom. Akurát vždy to musí byť let so spoloč-
nosťou pariacej do správnej skupiny – napr. 
Lufthansa alebo Austrian. 

Špecialita Priority Pass
Karta Priority Pass vám umožňuje vstup do 
letiskových salónikov po celom svete – viac ako 
1200. Je pritom jedno čím letíte. Priority Pass 
bola v minulosti súčasťou ponuky VÚB spolu 
s kartou American Express, ale toto už nie je 
možné využiť. Teraz sa musíte zaregistrovať na 
www.priorotypass.com a vybrať si jedno z troch 
typov členstva. Základné členstvo stojí 89 eur 
a pri ňom budete pri každom vstupe do salóni-
ka platiť za seba aj partnera. Je to ale zľavnená 
cena 28 eur, bežná cena je 36 eur. Za 28 eur 
sa dostane do vnútra aj váš partner. Členstvo 
Standard Plus s desiatimi vopred zaplatenými 
vstupmi stojí 259 eur, po ich vyčerpaní platíte 
opäť 28 eur. Najvyššie členstvo Prestige stojí 
399 eur a v tomto prípade je to neobmedzený 
počet vstupov do salónikov po celom svete. 
Salóniky ľahko nájdete pomocou mobilnej 
aplikácie a sú naozaj všade.

Ďalej si povieme o salónikoch na letiskách, 
na ktoré sa dostaneme najčastejšie. 

Naším domácim letiskom je Viedeň Schwechat, 
odtiaľ podnikáme všetky cesty za reportážami. 
Viedeň je strategické letisko a dostanete sa 
z neho na viaceré kontinenty, pokrytie Európy 
je bez problémov. Salónikov je tu celkovo 5, 
delenie je aj medzi prvou triedou (tiež HON Cir-
cle úroveň vo vernostnom programe Miles and 
More) a biznis. Bežne sú salóniky otvorené od 
5.00 do 22.00 h (resp. 24.00 h pre Non-Schen-
gen salónik). 

Ak máte minimálne striebornú kartu Miles 
and More, potom máte na všetkých terminá-
loch voľný vstup do letiskového salónika tejto 
leteckej skupiny. Podmienkou opäť je, aby ste 
mali na aktuálny deň platnú letenku na let 
niektorej leteckej spoločnosti Star Alliance. 
Platený vstup do tohto salónika stojí 35 eur. 

Vo Viedni existuje aj ďalší letecký salónik, 
kde je vstup pre majiteľov vernostných kariet 
OneWorld a Sky Team, obyčajne ale neposta-
čuje strieborná úroveň „vernosti“. Rovnaký 
salónik je určený aj pre majiteľov prémiových 
kreditných kariet Mastercard a ten je dôležitý, 
lebo vo Viedni sú akceptované aj karty vydané 
na Slovensku. 
Skontrolujte si 
to, toto sa nao-
zaj oplatí. Inak 
by ste totiž 
za vstup 
zaplatili 
30 eur. 

Bratislava má tiež VIP salónik od spoloč-
nosti Mastercard. Nachádza na 2. poschodí 
odletového terminálu, za detekčnou kontrolou 
po pravej strane. Mastercard Caproni Lounge 
je určený pre všetkých držiteľov prémiových 
kariet Mastercard vydaných na Slovensku. Ak 
sú tieto karty vydané v ČR, platí sa poplatok 18 
eur. Do salónika však môže vstúpiť ktokoľvek, 
plné vstupné je 30 eur na jeden vstup. Platí sa 
výhradne bezhotovostne. Vstup do salónika 
je tiež viazaný na meno na platobnej karte, 
kontroluje sa aj letenka. Vziať so sebou môžete 
aj partnera, ten však musí taktiež zaplatiť 
jednorazový poplatok. Salónik má výhľad na 
historickú repliku lietadla Caproni Ca.33. Saló-
nik je otvorený od 5.00 do 21.30 h. Boli sme tu 
a konštatujeme, že kvalita salónika zatiaľ za-
ostáva za štandardom hlavne v ponuke teplých 
jedál, chýbala nám aj účinná klimatizácia. 

Viedeň

Bratislava
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Vstup do Biznis salónika je sprístupnený pre 
všetkých cestujúcich odlietajúcich z Košíc za 
jednorazový poplatok 19 eur. Ponúka kožené 
sedačky, občerstvenie, slovenskú i medziná-
rodnú tlač i bezplatné Wi-Fi pripojenie. Vstup 
sa dá zakúpiť priamo na recepcii v hotovosti 
alebo platobnou kartou. Cestujúci letiaci do 
Prahy a súčasne držitelia kariet Sky Team, 
Elite Plus, Platinová a Zlatá karta môžu využiť 
salónik, aj keď majú letenku triedy Economy 
a môžu si pozvať jedného hosťa. Cestujúci 
letiaci do Viedne alebo Varšavy a súčasne 
držitelia kariet Star Alliance Gold môžu taktiež 
využiť salónik a pozvať si jedného hosťa.

ROZĽAHLÝ SALÓNIK V KOŠICIACH V BUDAPEŠTI ASI ZAPLATÍTE ZA VSTUP

ODDELENÝ VIP SALÓNIK MASTERCARD V PRAHE

Letisko v Budapešti ponúka 5 letiskových 
salónikov. Platinum Lounge sa nachádza 
v tranzitných priestoroch terminálov 2A a 2B 
a ponúka bar s alkoholickými nápojmi, nealko 
a jedlá. BUD:VIP slúži pre VIP cestujúcich 
s predobjednávkou.

Najpravdepodobnejší na použitie je bu-
dapeštiansky letiskový salónik spoločnosti 
Mastercard. Majitelia kariet Mastercard 
Platinum a Mastercard World Class majú 
do konca roka vstup voľný, sprevádzajúca 
osoba platí asi 15,50 eura. Otvorené majú 
od 5.00 avšak len do 19.30 h.

Záver
Tak už viete, prečo si zbierať 
míle a ako si vybrať banku 
podľa ponuky platobných 
kariet, aby ste mali vstup do 
salónika voľný. Veríme, že 
vám článok pomohol a teší-
me sa, že sa tam uvidíme. 

Košice

Praha

Budapešť

né na Slovensku. Sprievod držiteľa prémiovej 
karty platí 17,50 eura. Vstup bez karty stojí 28 
eur. Salónik sa nachádza v termináli 1 za pa-
sovou kontrolou. Otvorené je od 5.30 do 23.30 
h a určený je predovšetkým pre cestujúcich 
do krajín mimo Schengen. Na úplné súkromie 
si tu môžete prenajať oddelený 
salónik, kde je aj panoramatický 
výhľad na letiskovú plochu. Rezervá-
cia sem je 57 eur na osobu s nutnou 
rezerváciou vopred. 

ERSTE Premier Lounge posky-
tuje rovnaké služby ako Mas-
terCard Lounge a je určený pre 
cestujúcich do krajín schengen-
ského priestoru. Cena jedno-
razového vstupu je 25 eur na 2 
hodiny pobytu. Prenajať si môžete 
oddelený salónik s barom na úplné 
súkromie a pohodlie. 

Letisko Václava Havla v Prahe ponúka 4 le-
tiskové salóniky. VIP Service Club Continental 
ponúka okamžité odbavenie, priamo v pohodlí 
salónika pred odletom alebo príletom lietadla. 
Špeciálny servis obsahuje samostatnú príjaz-
dovú cestu k VIP terminálu, parkovanie na 4 dni 
zdarma, služby šoféra, all-inclusive občerstve-
nie. Služba sa objednáva vopred a platí sa na 
jednu osobu 166 eur. Dvojica zaplatí 240 eur. 

Reiff eisenbank Lounge je v cene 78 eur (od 
1. 6.) na osobu a ponúka služby bežné z le-
tiskových salónikov. Netreba rezerváciu, platí 
sa na mieste. Nájdete tu Wi-Fi, jedlá, nápoje 
a sprchu. Je vo verejnej časti odletovej haly 
terminálu 2 na 2. poschodí. 

MasterCard Lounge je pre našinca opäť 
použiteľný najčastejšie. Držitelia prémiových 
kariet Mastercard (Gold, Platinum, World, World 
Elite) majú totiž vstup do tohto salónika zadarmo 
a táto ponuka sa vzťahuje aj prémiové karty vyda-
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Prehľad

Antik TV je moderná digitálna televízia, 
ktorá vám umožní sledovať televízne 
vysielanie kdekoľvek na svete. Živé 
vysielanie a TV archív budete mať 
k dispozícii na veľkej televíznej 
obrazovke, ale aj na mobilných 
zariadeniach. Je to teda jediná TV 
služba, ktorú budete potrebovať.

ntik TV môžete využívať až na dvoch 
set-top boxoch súčasne a na piatich 
mobilných zariadeniach. Služba po-

núka moderné spracovanie a disponuje apliká-
ciami pre Apple TV a Android TV, čo je na pomery 
slovenských služieb unikát. Ak však nemáte tieto 
zariadenia doma, Antik TV môžete sledovať aj 
pomocou ofi ciálneho set-top boxu od Antiku.

Antik Smart TV Box Nano 3 je malá škatuľka 
s integrovaným Wi-Fi pripojením. Jeho inštalácia 
je jednoduchá, zariadenie stačí pripojiť do elek-
trickej siete a HDMI káblom k televízoru, monitoru 
alebo k projektoru s HDMI portom. Následne Antik 
Smart TV Box Nano 3 pripojíte do internetu cez 
Wi-Fi alebo káblom a môžete sledovať digitálnu 
televíziu Antik TV. Cena boxu je 89 eur.

Antik TV na 6 mesiacov zadarmo
Výhodou kombinácie Antik Smart TV Box Nano 
3 + Antik TV je, že televízne vysielanie môžete 
sledovať na veľkej obrazovke kdekoľvek na 
svete. Jedinou podmienkou je pripojenie do 
internetu, a to bez ohľadu na jeho poskytova-
teľa. Smart TV Box má kompaktné rozmery a je 
jednoducho prenosný, takže ho môžete využí-
vať doma a podľa potreby si ho so sebou nosiť 
na dovolenku, chatu atď. Takisto si ho môžete 
objednať na ľubovoľnú adresu, Antik vám ho 
doručí v rámci celej Európskej únie.

Antik Smart TV Box Nano 3 podporuje 4K/
UHD rozlíšenie s HDR, podporuje teda najlepšiu 
možnú kvalitu obrazu. Súčasťou základného 
balenia je tiež predplatné služby Antik TV na 
obdobie 6 mesiacov, je to vlastne darček v hod-
note 47,40 eura. Po otvorení vášho nového 
Smart TV Boxu Nano 3 tak nemusíte nič ďalšie 
riešiť a môžete prakticky hneď začať sledovať 
televízne vysielanie.

Antik Smart TV Box Nano 3 umožňuje okrem 
živého vysielania pristupovať k až 20-dňovému 
TV archívu aj vrátane funkcie zastav-pretoč-
-spusti znova. Toto zariadenie tiež funguje ako 
hub inteligentnej domácnosti Antik SmartHo-
me a umožňuje pripojenie domácich kamier 
Antik SmartCam. Set-top box takisto ponúka 
nahrávanie, predpoveď počasia pre vašu loka-
litu až na 7 dní dopredu a podporuje pridávanie 
vlastných kanálov.

Antik TV so 115 TV kanálmi
Digitálna televízia Antik TV ponúka 115 tele-
víznych kanálov, kde všetky dôležité kanály sú 
už v HD kvalite. Kompletný zoznam TV kanálov 
si môžete pozrieť na webe antiktv.sk. Na tejto 
stránke nájdete aj všetky ďalšie podstatné 
informácie a môžete si ju priamo objednať. 
Súčasťou služby je už spomenutý 20-dňový TV 
archív, ktorý môžete využívať na set-top boxe, 
ale aj na mobilných zariadeniach so systé-
mom iOS a Android prostredníctvom ofi ciálnej 
mobilnej aplikácie. 

Antik TV využíva najnovší kodek HEVC, ktorý 
má nižšiu dátovú spotrebu. Oceníte to, pokiaľ 
budete sledovať televíziu na mobilnom interne-
te – ušetríte dáta. Jeho druhou výhodou je 
vyššia kvalita obrazu aj pri obmedzených rých-
lostiach pripojenia do internetu a nižšie dátové 
nároky na najvyššiu možnú kvalitu.

Službu Antik TV si môžete vyskúšať zadarmo. 
Bezplatný vstupný balík umožňuje sledovať 
11 televíznych kanálov. Veľký balík so 115 TV 
kanálmi je spoplatnený mesačným poplatkom 
vo výške 7,90 eura a umožní vám sledovať 
digitálnu televíziu kdekoľvek na svete. 

Pokiaľ chcete Antik TV využívať iba na Slo-
vensku, k dispozícii je zľavnený Veľký balík za 
poplatok 3,90 eura mesačne, čo je skutočne 
lákavá ponuka z hľadiska pomeru cena/výkon. 
Pripomeňme, že Antik TV môžete využívať až 
na siedmich zariadeniach – dvoch set-top 
boxoch a piatich mobilných zariadeniach.

A

Antik TV
Jediná TV služba, 
ktorú budete 
potrebovať

STIAHNITE SI 
APLIKÁCIU ANTIK 
TV PRE ANDROID TV 
A APPLE TV

ANTIK SMART TV BOX NANO 3 JE 
MODERNÝ A ĽAHKO PRENOSNÝ BOX 
NA SLEDOVANIE TV VYSIELANIA. 
JEHO SÚČASŤOU JE PREDPLATNÉ 
SLUŽBY ANTIK TV NA POLROKA 
ZADARMO

Antik TVAntik TV so 115 TV kanálmi

JEHO SÚČASŤOU JE PREDPLATNÉ 
SLUŽBY ANTIK TV NA POLROKA 

SLUŽBU ANTIK TV 
MÔŽETE VYUŽÍVAŤ 

AŽ NA SIEDMICH 
ZARIADENIACH
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∫ viac dát pre hlasový paušál, a to až do 8-násobku 
predplateného objemu

∫ zľavy na mesačné poplatky za televíziu, ku ktorej 
dostanete ku každému balíčku prémiový TV kanál 
Orange Sport zadarmo na 24 mesiacov

∫ 25 % zľavu na akýkoľvek nový hlasový paušál Go 
(platné maximálne pre 3 SIM karty)

∫ 50 % zľavu na doplnkovú službu Spojenie dát

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

od Orangeu. V závislosti od vašej lokality môžete 
využiť pripojenie cez optiku, DSL alebo 4G. 
Dostupnosť konkrétnej služby pre vašu adresu si 
môžete skontrolovať priamo na webe orange.sk.

Najvyššie prenosové rýchlosti a najkvalitnejšie 
pripojenie ponúka optický internet, ktorý Orange 
ponúka prostredníctvom služby FiberNet vo 
variantoch Home Basic Fiber až Home Premium 
Fiber. Operátor má vo svojom portfóliu aj službu 
Pevný optický internet Partner, ktorý je dostupný 
vo vybraných lokalitách, kde nemá Orange ešte 
vlastné optické pokrytie. Od konca mája je aj 
táto služba dostupná v troch variantoch – Home 
Basic/Optimal/Premium Fiber Partner.

Pevný internet DSL je vhodnou voľbou v ob-
lastiach mimo pokrytia optikou a najmä v prípa-
de vDSL pripojenia ponúka rozumné prenosové 
rýchlosti. Od konca mája je aj DSL internet 
k dispozícii v troch variantoch Home DSL.

V ponuke Orangeu tiež nájdete domáci 4G 
internet s názvom Home 4G. Ten zaujme najmä 
pokrytím, je dostupný pre 94,2 % populácie 
Slovenska. Prenosové rýchlosti sú však nižšie 
a tento spôsob pripojenia je obmedzený aj 
z hľadiska objemu dát plnou rýchlosťou.

Mať pevný internet a ďalšie služby 
od Orangeu sa oplatí
Pevný internet od Orangeu je dvojnásobne 
atraktívny, ak máte od tohto operátora aj iné 
služby. Je jedno, aký pevný internet si vyberiete, 
avšak ak používate hlasový paušál s poplatkom 
vyšším ako 10 eur, môžete získať dvojnásobok 
dát v prípade nových Go paušálov, resp. 1 GB dát 
navyše v prípade ostatných starších paušálov.

Ak si aktivujete 
balík služieb Love, 
automaticky 
získate aj ďalšie 
benefi ty, ktoré 
môže využívať celá 
vaša rodina:

V

Operátor Orange zjednotil 
ponuku pevného internetu 
na doma. Každá služba 
odteraz ponúka tri varianty 
a zjednotené ceny 10, 15 
a 20 eur, a to bez ohľadu na 
spôsob pripojenia.

Vyberáme pevný internet
na doma od Orangeu

Balík Love 30 € Love 40 € Love 50 € Love 60 €

Paušál Go

Go 10 € Go 20 € Go 30 € Go 40 €

100 minút do všetkých 
sietí Nekonečné volania do všetkých sietí

Nekonečné volania 
v Orangei nekonečné sms správy

Navzájom zadarmo

2 GB dát 4 GB dát 8 GB dát 20 GB dát

Internet 
podľa 

dostupnej 
technológie

Basic Fiber Optimal Fiber Premium Fiber

alebo

Optimal 4G Premium 4G

Basic DSL Optimal DSL Premium DSL

TV podľa 
dostupnej 

technológie

Optimal TV
(na optike 85+ TV kanálov alebo cez satelit do 50 TV kanálov)

Premium TV
(na optike 105+ TV kanálov alebo cez satelit do 77 TV kanálov)

0 tematických balíkov 
zadarmo 1 tematický balík zadarmo 2 tematické balíky zadarmo 3 tematické balíky zadarmo

  Prehľad bal íkov  Love

∫ viac dát pre hlasový paušál, a to až do 8-násobku 
predplateného objemu

Ak si aktivujete 

Služba Home Basic
Fiber

Home Basic
Fiber Partner

Home Basic
DSL

Home Basic
4G

Maximálna prenosová 
rýchlosť 30/5 Mbps 15/1 Mbps 8/1 (vDSL), 8/1 (aDSL) Mbps 15/1 Mbps, 60 GB

Mesačný poplatok 10 €

Služba Home Optimal Fiber Home Optimal Fiber 
Partner Home Optimal DSL Home Optimal 4G

Maximálna prenosová 
rýchlosť 300/30 Mbps 60/6 Mbps 30/3 (vDSL), 15/1 (aDSL) Mbps 15/2 Mbps, 150 GB

Mesačný poplatok 15 €

Služba Home Premium Fiber Home Premium Fiber 
Partner Home Premium DSL Home Premium 4G

Maximálna prenosová 
rýchlosť 500/50 Mbps 300/30 Mbps 80/8 (vDSL), 20/1 (aDSL) Mbps 30/2 Mbps, 300 GB

Mesačný poplatok 20 €

  Prehľad s luž ieb domáceho internetu od Orangeu

tomto článku prinášame prehľadné 
a sumárne informácie, ktoré vám po-
môžu pri výbere domáceho internetu 

Orange zároveň ponúka cenovo výhodné balíky Love, ktoré v sebe 
obsahujú mobilný paušál, pevný internet, televíziu a ďalšie benefi ty:
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Ajajaj
Ešte nemáte Love?

Aj internet, aj televíziu, aj paušál 
v jednom balíku. Výhodne. 

Pohodlne. S odmenami.

Ponuka je podmienená uzavretím jedného alebo dvoch akciových dodatkov s 24-mesačnou viazanosťou a splnením ďalších podmienok, o ktorých je 
možné sa informovať na predajných miestach spoločnosti Orange Slovensko, a.s.



Android, iOS, Samsung, iPhone, Huawei, Sony, vlajková 
loď, low-end? A stále dookola. Smartfón ktorej značky 
je najlepší? Existuje vôbec taký?  

Klasické mobilné telefóny sme začali používať dávno pred 
érou smartfónov. Pred dvadsiatimi rokmi nebol vývoj taký 
rýchly ako dnes a tešili sme sa aj z malých inovácií a vylep-
šení. Najviac nás vtedy tešilo, keď na displeji pribudol jeden 
riadok pre znaky a po príchode polyfonických zvonení sme 
boli v siedmom nebi. Bluetooth? V tej dobe exotické slovo. 
S príchodom farebných displejov odštartovali skutočné 
preteky a začali sa otvárať celkom nové možnosti. Táto 
naháňačka, len vo vyššom tempe, pokračuje dodnes. 

Počas rokov sme mohli vidieť vzostupy a pády veľkých 
značiek, patentové súboje a nespočetné množstvo vylep-
šení, ktoré boli v posledných mesiacoch mierne spomalené 
a výrobcovia akoby lapali po dychu. 

V minulosti bolo rozhodovanie pri kúpe telefónu pomerne 
jednoduché. Výbava bola taká chudobná, že kupujúci sa 
rozhodoval na základe ceny, dizajnu a pekných obrázkov 
v brožúre operátora. Dnes? Vo výpise podporovaných 
mobilných sietí sa stratíme v polovici a rozlíšenie “malých 

Prednedávnom som riešil zmenu banky. Nie takú úplnú, 
ale okrem internetovej banky som sa obzeral aj po 
skutočnej, ktorá má predsa len aj skutočnú kamennú 

pobočku. Každá má svoje pre aj proti. Cashless banka bola 
super, do okamihu, keď som potreboval vložiť hotovosť na 
účet. Riešil som to komplikovane cez príbuzných, ktorí mi 
hotovosť previedli na môj účet. Niečo také ako vkladomaty 
internetové banky vraj neplánujú, alebo iba v prípade, že sa 
zvýši záujem. Čože? V roku 2017 vložili takto ľudia na svoje 
účty vyše 115 miliónov eur. Aký vyšší záujem? 

Kreditku mi zriadili na diaľku, stačilo sa overiť SMS 
kódom. Zrušenie už také jednoduché nie je. Buď zájdete 
na jednu z 5 pobočiek na Slovensku osobne alebo pošlete 
žiadosť s úradne overeným podpisom. Prečo nestačí taká 
istá esemeska ako na začiatku? 

V druhej, nazvime to skutočnej banke, ktorá má kamen-
né pobočky a takisto vkladomaty, si zase za vedenie účtu 
pýtajú 6 eur. Ak splníte nejaké podmienky, môžete mať účet 
úplne zadarmo. Kým som sa v tom cenníku a podmienkach 
zorientoval, cítil som sa ako na hodine kombinatoriky. 

Bonusom bolo založenie účtu cez internet. Pred niekoľ-

Vyberajte smartfón s chladnou hlavou, 
trafíte sa vždy do čierneho 

S bankami je to ako 
v komplikovanom vzťahu

displejov” je vyššie ako máme doma na televízore. Dokonca 
smartfóny strednej triedy dokážu ponúknuť výkon vlajko-
vých lodí z nie tak dávnej minulosti a pri bežnom používaní 
ani nezbadáme, či máme v rukách smartfón za 200, 500 
alebo viac eur. 

Tu nastáva aj celý problém, ako používame svoje smart-
fóny. SMS, MMS, sociálne siete, fotografovanie, či chato-
vanie. Toto je základný výpis, na čo denne používame svoje 
mobilné telefóny, niekedy dva aj tri. Ruku na srdce, kto z nás 
využíva všetky pokročilé funkcie vlajkových lodí? Potrebu-
jeme iPhony alebo Samsungy za 1500 eur? Je nad slnko 
jasné, že aj túto sumu si veľa používateľov obháji a majú 
presne takú istú pravdu, ako keď si niekto pre svoje potreby 
vyberie smartfón za 200 eur, pretože s ním dokáže spraviť 
presne to, čo od neho očakáva. 

Po rokoch marketingovej masáže od výrobcov si nevieme 
vybrať ten “správny smartfón”, pretože si vyberáme na 
základe niekedy úplne nepodstatných detailov, pričom nám 
nakoniec skončí v ruke vždy „iba obyčajný mobil”. Nech si 
kúpite akýkoľvek telefón podľa vašich preferencií, pre vás 
bude vždy najlepší.   

kými rokmi som bol klientom banky, do ktorej by som sa rád 
vrátil. Účet cez internet som si však nemohol zriadiť, lebo 
vraj mám stále internetbanking, hoci už asi 8 rokov v banke 
nemám žiadny produkt, ani účet. Vedeli ste, že keď rušíte 
účet, mali by ste si zrušiť internetbanking zvlášť? Lebo 
internetbanking vám ako fyzickej osobe zostáva aktívny ako 
služba a keby ste nemali čo robiť, môžete sa v ňom z dlhej 
chvíle len tak preklikávať. 

Kamenné banky, ktoré dokážu prijať aj hotovosť a majú 
účty zadarmo, zase nemajú moderné služby. V 21. storočí 
nepodporovať Google Pay? No a teraz si vyberte. Skon-
čil som pri tej 6-eurovej s tým, že som si nakombinoval 
služby tak, aby som mal účet zadarmo. Aj keď celý proces 
založenia účtu cez internet nebol najľahší, lebo som musel 
ísť najskôr zrušiť na pobočku starý internetbanking, aby 
mi zriadili nový internetbanking, cez ktorý som si potom 
z domu otvoril nový účet. A veľmi sa mi páčil ujo za pultom, 
bol veľmi ochotný a povedal, že keď o tom budem písať člá-
nok, mám spomenúť, že všetko sa v banke aj tak najlepšie 
vyrieši osobne na pobočke. 
To môže byť pravda, ale stojí ma to čas, peniaze a banku takisto. 

PETER HUPKA 

TOMÁŠ BURANSKÝ
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C E N A  T E S T O V A N É H O  M O D E L U : 1 0 5  0 5 9  €

perfektným riadením, cez motor, prevodovku 
až po inteligentný pohon všetkých kolies xDrive. 
V BMW konečne pochopili, že X5 potrebuje Off -
-Road režim (viac stupňov), ktorý auto jemne 
pridvihne a zmení sa aj správanie štvorkolky. Dali 
sme aj klasické kríženie náprav, ktoré X5 zvládla 
ako predjedlo. xDrive posiela stále viac výkonu 
na zadné kolesá, vďaka čomu je X5 veľmi hravá, 
ale aj obratná. X5 má totiž natáčaciu zadnú ná-
pravu, vďaka čomu sa s takto obrovským autom 
veľmi jednoducho manévruje. Je to okamžite 
poznať – najmä na polomere otáčania. 

V interiéri je výborné sedenie na každej pozícii. 
Ako celok pôsobí veľmi luxusne, čo poznať na 
kvalitnej hnedej koži v celom interiéri, ktorú dopĺ-
ňa palubná doska v čiernej koži, drevené oblože-
nie palubnej dosky, dvojité ambientné podsvie-
tenie a príplatkové prvky – Crafted Clarity, teda 
krištáľový volič prevodovky a viaceré ovládače 
v totožnom prevedení. Aktuálna X5 ide s novým 
dizajnovým jazykom, pričom sú inak umiestnené 
ovládače a zmeny sa týkajú aj multimediálno-in-
formačného systému s označením – BMW Live 
Cockpit. V druhom rade je dostatok priestoru aj 
pre väčšie osoby, pričom máte stále k dispozícii 
obrovský 650-litrový kufor. Po sklopení operadiel 
(delenie 40 : 20 : 40) je to až 1860 litrov. Z pohľa-
du šoféra oceňujeme športový multifunkčný vo-
lant, dobrý prehľad okolo auta, posed a obľúbenú 

panoramatickú strechu. 

Technológie, komfort 
a asistenčné systémy
Začneme laserovými hlavnými 
svetlometmi, ktoré z noci robia 
deň. Sú adaptívne a tieňujú iné 
vozidlá v premávke. Pomôžu vám aj 
pokročilé asistenčné systémy, ktoré 
sledujú okolie vozidla (autá, chodcov, 
cyklistov), ale aj vás, či dávate pozor. 
Ak nie, tak auto dokáže autonómne 
brzdiť a zmierniť následky kolízie. 
Nechýba ani pokročilý adaptívny 

tempomat s aktívnym vedením vo-
zidla v jazdnom pruhu. Ak nereagujete 
a nedotknete sa v určitom časovom inter-
vale volantu, tak auto zastaví a privolá pomoc. 
Ocenili sme aj asistent vedenia vozidla v doprav-
nej zápche. Okrem toho je tu aj sledovanie mŕtvych 
uhlov a dopravných značiek s upozornením na 
STOP/daj prednosť v jazde (to iba v zahraničí). 

Technologický progres vidieť najmä na vede-
ní vozidla v jazdnom pruhu, ktoré je koncentro-
vanejšie ako v minulosti. Do pozornosti dávame 
nový parkovací asistent. Jeho základom sú 
4 kamery so špičkovým rozlíšením, ktorým 
sekundujú parkovacie PDC senzory. Nový 
systém vie samostatne parkovať a pamätá si aj 
posledných 50 metrov, ktoré ste prešli smerom 
vpred. Týchto 50 metrov dokáže auto následne 
samostatne vycúvať a obísť všetky prekážky. 

Zaujímavosťou sú klimatizované a vyhrievané 
držiaky na nápoje. K tejto kategórii patrí aj ovlá-
danie určitých funkcií systému gestami, dotykom 
cez displej alebo iDrive ovládačom. Nechýba ani 
kľúč s displejom, cez ktorý máte auto pod kon-
trolou. Počas testu sme ocenili aj audio Harman/
Kardon, bezdrôtové nabíjanie telefónu a inováciu 
v podobe USB-C portov v zadných sedadlách 
a v lakťovej opierke. Je tu aj jeden USB-A port 
a konektivitu uzatvára Bluetooth. 

Od prvého do posledného dňa sme 
si novú X5 užívali plnými dúškami. 
Zabudnite na to, že nová X5 stojí 
v lepšej výbave viac ako 100 000 
a poďte sa s nami pozrieť, čo všetko 
vodca svorky ponúka. 

BMW X5 xDrive30d 
Boss is back! 

ZADNÁ ČASŤ VYNIKÁ PEKNE SPRACOVANÝMI LED 
SVETLAMI A OBROVSKÝMI KONCOVKAMI VÝFUKU

NOVÁ PREPRACOVANÁ PALUBNÁ DOSKA 
DOSTALA ÚPLNE INÝ ROZMER, ALE SME RADI, 
ŽE FYZICKÉ OVLÁDACIE PRVKY KLIMATIZÁCIE 
A AUDIA ZOSTALI ZACHOVANÉ

estovaný model je vo vyhotovení 
M-Sport. Prepracovaný dizajn umoc-
ňuje biela metalíza (Mineral White) 

a letné 21-palcové papučky. My sme mali ešte 
zimné obutie na 18-palcových diskoch, čo je 
na slovenských cestách možno lepšia voľba. 
Dizajn novej X5 je precízne spracovaný. Pod ka-
potou si pradie 3-litrový naftový šesťvalec s vý-
konom 195 kW a max. krútiacim momentom 
620 Nm. Tento agregát kooperuje so športovou 
8-stupňovou automatickou prevodovkou Step-
-Tronic Sport. Jej správanie je výborné, motor 
zbytočne nepodtáča a keď zošliapnete akcele-
rátor na podlahu, tak vie veľmi rýchlo reagovať. 
Napr. podradiť aj o 3-stupne nižšie a vy môžete 
vystreliť vpred. Naftový motor je pružný, a to 
aj vo vyšších otáčkach. Keď sa do kolies oprie 
620 Nm, tak to budete cítiť a predbiehanie na 
okreskách vám bude robiť radosť. Kombinova-
ná spotreba bola okolo 9 l/100 km.

Motor a prevodovka sú iba jednou časťou 
celku. Tú druhú dopĺňa adaptívne vzduchové 
odpruženie, integrálne aktívne riadenie, M-
-Sport diferenciál, špecifi cký výfukový systém 
a M brzdy. Vzduchový podvozok vás vie trošku 
rozmaznať, ale nie úplne uvoľniť. Stále je to 
BMW podvozok, ktorý ponúka viac zážitku a je 
extrémne fl exibilný. Toto auto ide na hranu 
fyziky a veľmi veľa vám odpustí. Celé to začína 
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Hoox zahŕňa tiež špecifické funkcie ako aj 
služby na správu a autentifikáciu aplikácií. 
Pre väčšie spoločnosti, bezpečnostné zložky 
a štátnu správu je tu možnosť kompletnej správy 
a zabezpečenia mobilnej dátovej komunikácie 
a predovšetkým úplná kontrola nad aplikač-
nou výbavou smartfónov. Atos má totiž vlastný 
aplikačný obchod Hoox Store, kde sa nachádzajú 
preverené aplikácie a sú tu aj také, ktoré umož-
ňujú dnes obľúbené posielanie okamžitých správ.

Bezpečná spolupráca vrátane 
konferenčnej funkcie
Komunikačné nástroje sú v Hoox integrova-
né s natívnymi aplikáciami. Súčasťou sú aj 
doplnkové funkcie, šité na mieru skupinovej 
spolupráci – napr. hlasové konferencie pre 
viacerých používateľov, skupinové posielanie 
správ i hlasová schránka, to všetko je prirodze-
ne bezpečné.

Súkromný aplikačný obchod
Ako sme spomenuli vyššie, komunikačná in-
fraštruktúra Hoox for business obsahuje vlastný 
aplikačný obchod pre každú organizáciu. Tento 
priestor umožňuje delenie na biznisové ako aj 
všeobecné aplikácie. Všetky sú vopred otestova-
né priamo Atosom a ten aj berie zodpovednosť 
za to, že budú bezpečné. To zaistí, že organizá-
cie sa môžu spoľahnúť na bezpečnosť aplikácií, 
ktoré ich zamestnanci využívajú. Ani cez apliká-
cie tak nedôjde k úniku informácií.

Vynovený rad smartfónov
Nové smartfóny Hoox s Androidom pokrývajú 
potreby aj náročnejších používateľov. Vďaka 
kompletnej bezpečnosti riešenia (terminál, 
USB porty, Wi-Fi, Bluetooth, komunikácia, 
dáta a aplikácie) Hoox for business ponúka 
komplexnú ochranu proti zachyteniu komuni-
kácie a prieniku, dokonca i v prípade krádeže 
smartfónu.

Ochranu a údržbu Hoox for business zabez-
pečujú európski experti Atosu. Sú dostupné 

buď vo forme služby, ktorú poskytuje Atos 
alebo ako tzv. on-premise riešenie, kde si celú 
infraštruktúru rieši odberateľ a organizácia má 
tak úplnú kontrolu nad svojimi dátami.

Hoox for mission
V tomto prípade ide o prvé 4G riešenie na 
svete, ktoré zaisťuje úroveň bezpečnosti, 
dôvernosti a odolnosti, spĺňajúcej požiadav-
ky zásahov polície a vojenských síl. Fyzické 
riešenie si pritom stále zachováva funkcie 
štandardného smartfónu.

Táto služba 4G umožňuje bezpečnostným 
a bojovým jednotkám deliť sa o dáta, vrátane 
fotografií, videí a geolokácie v reálnom čase, 
priamo počas akcie. Ponúka odolnosť a inova-
tívne bezpečnostné funkcie, špecifické pre pro-
fesionálne mobilné rádiové siete. Patrí medzi ne 
napríklad funkcia push-to-talk, ktorá umožňuje 
konverzáciu medzi dvoma a viacerými volajú-
cimi podobne ako vysielačka. Ďalej je to Blue 
Force Tracking na sledovanie pozície spojencov 
a pripojenie prístrojov typu internetu vecí.

Komunikácia je aj v tomto prípade zaistená 
od začiatku do konca: s ochranou pred vnik-
nutím, šifrovanou komunikáciou (hlas, dáta, 
poloha) a zabezpečenou infraštruktúrou.

Mať istotu, že vaše volanie či správy nikto 
neodpočúva, má v dnešnom svete pre isté skupiny 
cenu zlata. Atos Hoox for business je takým 
riešením a ponúka bezpečnú komunikáciu naprieč 
celým komunikačným reťazcom – od smartfónu cez 
použité aplikácie až po celú infraštruktúru.

Spoľahnite sa 
na zabezpečenú komunikáciu 
cez Hoox for business

Prehľad

O TOM, ŽE IDE O ZABEZPEČENÝ HOVOR MÁTE 
ZRETEĽNÚ INFORMÁCIU A MÔŽETE SA NA TO 
SPOĽAHNÚŤ

PRIVÁTNY OBCHOD S PREVERENÝMI 
APLIKÁCIAMI

K TÉME HOOX SME PRIPRAVILI AJ VIDEO 
Z VÝSTAVY IDEB V BRNE, KDE TENTO 
SYSTÉM PREZENTOVAL TOMÁS HLAVSA

VYHOTOVENIE HOOX NAPR. PRE ARMÁDNE 
POTREBY

H
oox for business prichádza s garan-
ciou komplexnej ochrany dôverných 
údajov pre ľudí tak v súkromnom 

sektore ako aj vo verejnej sfére. Význam ochra-
ny osobných údajov a zabezpečenia citlivých 
dát v poslednom roku významne narástol 
a podobný princíp ochrany mobilnej dátovej ko-
munikácie je mimoriadne aktuálny. Bezpečná 
komunikácia je totiž narastajúcim problémom 
a Hoox umožňuje komunikovať v bezpečnom 
prostredí a v súlade s existujúcimi reguláciami.

Hoox for business je kompletné riešenie, 
ktoré zaisťuje bezpečnosť mobilných použí-
vateľov vrátane nainštalovaných aplikácií, sa-
motného zariadenia, ale aj infraštruktúry. Atos 
tento systém naozaj vyrába, pričom používa 
smartfón s upraveným operačným systémom 
Android a hardvér je založený na technológii 
Alcatel. Tento výrobca bol zvolený preto, lebo 
umožňuje prístup až k firmvéru a toto nie 
je možné napr. v prípade značiek Samsung, 
Apple alebo Huawei. Alcatel však poskytuje 
moderné telefóny.
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Téma

Trendy 
v inteligentných
 hodinkách 
a fi tness náramkoch
Inteligentné hodinky a fi tness náramky nepredstavujú nič 
nové v segmente nositeľných zariadení. Naopak, na trhu sú už 
niekoľko rokov. Ich ponuka je však čoraz variabilnejšia, a to nielen 
z hľadiska funkcií, ale aj z hľadiska ceny či dizajnu.

nteligentné hodinky 
a fitness náramky 
sledujeme v redakcii 

TOUCHIT pozorne už niekoľko 
rokov. V tomto článku sme sa 
zamerali na aktuálne trendy, ale 
aj na krátku históriu.

Inteligentné hodinky: 
Telefón na ruke nechceme 
Inteligentné hodinky vznikli s jedno-
duchým konceptom. Ich výrobcovia 
si povedali, že by bol skvelý nápad, 
rozšíriť funkcionalitu smartfónu aj 
na zápästie ruky. Namiesto toho, 
aby ste si museli vytiahnuť telefón 
z vrecka, budete môcť reagovať 
a komunikovať aj pomocou hodi-
niek, ktoré sú na vašej ruke.

Táto myšlienka nebola zlá, avšak 
jej prevedenie do reality malo ďa-
leko k dokonalosti. Jedny z prvých 
inteligentných hodiniek, ktoré stáli 
za pozornosť, boli Samsung Galaxy 
Gear. Na trh prišli takmer pred 
šiestimi rokmi, avšak pripomínali 
skôr komunikátor zo sci-fi  fi lmu 
než tradičné hodinky. Koncom 
roka 2014  sa dostali na trh prvé 
hodinky so systémom Android 
Wear. Tie ponúkali krátku výdrž 
batérie a v niektorých prípadoch aj 
pomerne elegantný dizajn. Reakcie 
a plynulosť systému však neboli 
optimálne a kvôli obmedzeniam 
malej obrazovky či funkcionality si 
našli fanúšikov viac-menej iba me-
dzi technologickými nadšencami. 

Podobný koncept neskôr skúsil 
aj Apple, ten uviedol prvé Apple 
Watch pred štyrmi rokmi. A hoci 

TAKTO VYZERAJÚ 
HODINKY SAMSUNG 
GALAXY GEAR. 
SÚ TO JEDNY 
Z PRVÝCH SKUTOČNE 
INTELIGENTNÝCH 
HODINIEK NA TRHU

APPLE JE JEDEN 
Z MÁLA VÝROBCOV, 
KTORÝ SA STÁLE DRŽÍ 
SVOJHO PÔVODNÉHO 
KONCEPTU 
INTELIGENTNÝCH 
HODINIEK

HUAWEI WATCH 
GT SÚ NOVÝM 
PRÍRASTKOM NA TRHU 
INTELIGENTNÝCH 
HODINIEK. MAJÚ 
VEĽMI PEKNÝ DIZAJN 
A NAJMÄ SKVELÚ 
VÝDRŽ BATÉRIE

FITBIT USPEL NA TRHU 
S INTELIGENTNÝMI 
HODINKAMI NAJMÄ 
VĎAKA MODELU VERSA

FITBIT USPEL NA TRHU 
S INTELIGENTNÝMI 
HODINKAMI NAJMÄ 
VĎAKA MODELU VERSA

mali aj jeho hodinky krátku výdrž 
batérie, vďaka kvalitne spraco-
vanému prepojeniu s iPhonom 
a minimalistickému dizajnu si 
našli svojich fanúšikov. Už prvá 
generácia Apple Watch kládla 
vyšší dôraz na fitness funkcie 
ako konkurenčné inteligentné 
hodinky a na vyššej úrovni bol aj 
celkový používateľský zážitok. 
To sa podpísalo pod ich úspech 
a Apple Watch dnes majú približ-
ne tretinový až polovičný podiel 
na trhu inteligentných hodiniek.

Ignorujúc Apple Watch, ktoré 
si žijú vlastným životom, ostatní 
výrobcovia inteligentných hodiniek 
začali výraznejšie experimentovať 
a trochu meniť pôvodný koncept 
tohto typu zariadení. Už sa nes-
nažili premiestniť telefón na vašu 
ruku, ale začali klásť väčší dôraz na 
fi tness funkcie, výdrž batérie alebo 
vhodný kompromis medzi dizaj-
nom, výdržou a funkcionalitou.

Uvedieme niekoľko príkladov. 
Samsung patril medzi prvých 
výrobcov, ktorý zahodil operačný 
systém Android a do hodiniek si 
dal vlastnú platformu. Vďaka tomu 
dokázal natiahnuť výdrž inteligent-
ných hodiniek na 3 - 4 dni, pričom 
zachoval nadštandardné prepoje-
nie s hodinkami, a to vrátane in-
teraktívnych notifi kácií. Na správu 
môžete teda reagovať a odpovedať 
priamo cez hodinky. Samsung tiež 
kládol veľký dôraz na prémiový 
dizajn hodiniek a fi tness funkcie 
a aktuálne ponúka pravdepodob-
ne najlepšiu systémovú fi tness 
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aplikáciu s prepojením na vlastné 
nositeľné zariadenia. Za prvý kvar-
tál 2019 stúpol jeho podiel na trhu 
inteligentných hodiniek na 11,1 %.

Huawei vyrobil inteligentné 
hodinky bez systému Android Wear/
Wear OS iba nedávno. Jeho Huawei 
Watch GT však idú ešte o krok ďalej 
v porovnaní so Samsungom. Ich zá-
kladom je operačný systém LiteOS, 
ktorý čínsky výrobca využíva aj vo 
svojich fi tness náramkoch. V praxi 
to znamená výdrž na úrovni až 
dvoch týždňov bežného používania 
alebo až mesiac s vypnutým mera-
ním tepu a bez pripojenia k telefónu. 
Hodinky ponúkajú základné systé-
mové aplikácie a hoci zobrazujú aj 
notifi kácie, nedá sa na ne priamo 
reagovať. Veľký dôraz však kladú 
na fi tness funkcie a dizajn a práve 
vďaka týmto vlastnostiam a už 
spomenutej dlhej výdrži batérie 
zaznamenali silný debut. V prvom 
kvartáli tohto roka dokonca dosiahli 
2,8 % podiel na trhu, čo je viac ako 
aktuálny podiel spoločnosti Fossil, 
najväčšieho výrobcu hodiniek so 
systémom Wear OS od Googlu.

A darí sa aj Fitbitu, ktorý si vy-
budoval silnú značku vďaka svojim 
fi tness náramkom. Úspech na trhu 
s inteligentnými hodinkami sa však 
nerodil ľahko a Fitbit uspel až na 
niekoľkýkrát. Zlom prišiel s hodin-
kami Fitbit Versa, ktoré kombinujú 
atraktívnu cenu, minimalistický 
dizajn v štýle Apple Watch, veľmi 
slušnú výdrž batérie, pokročilé fi t-
ness funkcie a extra vlastnosti, ako 
sú NFC platby či úložisko pre hudbu.

Ak si teda zhrnieme trendy, je 
zrejmé, akým smerom sa inteli-
gentné hodinky uberajú. Výrobcovia 
sa pokúšajú prinášať dlhšiu výdrž 
batérie, a to na úkor systémo-
vých funkcií. Svoje zariadenia tiež 
vybavujú neustálym monitorovaním 
tepu a pokročilým monitorovaním 
aktivity a spánku. Zároveň vidíme 
čoraz viac dizajnov a veľkostí, aby 
si z ponuky inteligentných hodiniek 
mohli vybrať aj ženy. A čoraz častej-
šie sa začínajú objavovať NFC platby 
a prehrávanie hudby, čo sú novinky 
najmä v segmente fi tness hodiniek.

Fitness náramky: Dopl-
nok pre každého  
Inteligentné hodinky zažívajú po-
merne živú transformáciu. Aké sú 
však trendy medzi fi tness náram-

kami, kde majú výrobcovia výrazne 
zviazanejšie ruky, čo sa variability 
funkcií a dizajnu týka? V tomto 
prípade je to najmä o cene a o jej 
znižovaní, aby si fi tness náramok 
mohol kúpiť každý.

Cena bola hlavným dôvodom, 
prečo uspel náramok Xiaomi Mi 
Band. Ten prišiel na trh v roku 
2014 a za necelých 40 eur prinie-
sol funkcie porovnateľné s nie-
koľkokrát drahšími prémiovými 
náramkami. Samozrejme, rozdiely 
v kvalite by ste našli, avšak na 
bežné nosenie a prehľad o prejde-
ných krokoch bohato postačoval. 
A bol pomerne lacný, takže ste si 
ho mohli kúpiť aj v prípade, že ste 
to nemysleli so športovaním príliš 
vážne. Jednoducho, dať 40 eur za 
počítadlo krokov vám nebolo ľúto.  

Dnes si za necelých 40 eur kúpi-
te fi tness náramok od Samsungu 
a jeho koncept je do veľkej miery 
porovnateľný s pôvodným Mi Ban-
dom. Dostupná cena a potrebný 
základ, ktorý postačí bežnému 
používateľovi. O Galaxy Fit píšeme 
podrobnejšie na ďalších stránkach 
v samostatnej recenzii, avšak 
prezradíme vám, že novinka od 
Samsungu sa nám páči. 

S cenovo dostupným riešením 
však neprichádza iba Samsung, 
zlacňuje aj Fitbit. Náramok Fitbit 
Inspire HR sa predáva za 99 eur 
a ide o ideálne riešenie pre použí-
vateľov, ktorým už nestačí základná 
funkcionalita Mi Bandu, avšak 
nepotrebujú ani najlepší fi tness 
náramok za 150 až 200 eur. Xiaomi 
medzičasom stratégiu nezmenilo, 
avšak prirodzene zlacňuje. Jeho 
tretiu generáciu Mi Bandu kúpite 
v cene na úrovni 25 - 30 eur a sami 
sme zvedaví, s čím príde Mi Band 4.

V prípade fi tness náramkov je 
teda trendom znižovanie ceny, 
vďaka čomu sú náramky prístup-
nejšie pre širokú masu používa-
teľov. Výrobcovia dnes dokážu za 
oveľa dostupnejšie ceny ponúkať 
rovnakú kvalitu, akú mali drahšie 
náramky pred pár rokmi. Ďako-
vať môžeme technologickým 
inováciám. A postupne vylepšujú aj 
drahšie modely, takže podobne ako 
v prípade inteligentných hodiniek, 
variabilita na trhu je o niečo väčšia. 
Aby ste si však vybrali ten vhodný 
náramok, potrebujete vedieť, čo od 
tohto zariadenia očakávate.

AJ FITNESS HODINKY 
SA MENIA. MODEL 
GARMIN VÍVOAC-
TIVE 3 MUSIC SME SI 
OBĽÚBILI. PONÚKA 
POKROČILÉ EXTRA 
FUNKCIE, SPOTIFY, 
ÚLOŽISKO PRE HUDBU 
A AJ NFC PLATBY

XIAOMI MI BAND 
SPÔSOBIL MALÚ 
REVOLÚCIU NA 
TRHU S FITNESS 
NÁRAMKAMI

FITBIT CHARGE 3 JE 
POKROČILÝ FITNESS 
NÁRAMOK, KTORÝ 
PRINÁŠA AJ NFC 
PLATBY

SAMSUNG GEAR 
FIT E JE PRÍJEMNÉ 
PREKVAPENIE. 40-EU-
ROVÝ NÁRAMOK OD 
SAMSUNGU PONÚKA 
POTREBNÝ ZÁKLAD 
PRE MONITOROVANIE 
VÁŠHO ZDRAVOTNÉHO 
ŠTÝLU

AJ FITNESS HODINKY 
SA MENIA. MODEL 
GARMIN VÍVOAC-
TIVE 3 MUSIC SME SI 
OBĽÚBILI. PONÚKA 
POKROČILÉ EXTRA 
FUNKCIE, SPOTIFY, 
ÚLOŽISKO PRE HUDBU 
A AJ NFC PLATBY
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Fitbit Inspire HR
Podobne ako ostatní výrobcovia, 
aj Fitbit je nútený prinášať čoraz 
viac funkcií v cenovo dostupnej-
ších zariadeniach a Inspire HR je 
toho ideálnym príkladom. Tento 
náramok ponúka za 99 eur prak-
ticky všetko, čo bude potrebovať 
aj náročnejší používateľ. Nejde 
o zariadenie pre vrcholových 
športovcov, avšak má vyššiu kva-
litu a lepšie funkcie ako Mi Band. 
Tomu zodpovedá aj cena, Inspire 
HR považujeme za strednú triedu 
fi tness náramkov.

Náramok je pomerne malý, 
na ruke vám nebude zavadzať 
a nebude vám vadiť ani pri spaní. 
Je navrhnutý na neustále nosenie, 
môžete sa s ním aj sprchovať. 
Výdrž batérie dosahuje 5 dní. Fitbit 
Inspire HR má pomerne veľké 
rámiky nad a pod displejom, takže 
displej je menší, ako by sa na prvý 
pohľad zdalo. Takisto je dotykový 
a čiernobiely. Náramok môžete 
ovládať aj pomocou bočného 
hardvérového tlačidla.

Ovládanie náramku je rýchle 
a pohodlné. Pohybom dole sa 
dostanete k štatistikám o vašom 
zdravotnom štýle, pohyb hore 
umožní pristupovať k manuál-
nemu spusteniu monitorovania 
aktivity a systémovým aplikáciám, 
ako je budík, časovač a nasta-
venia. Občas sa nám stávalo, že 

sa displej pri rýchlom dotykovom 
ovládaní vypol, čo je otravné.

Fitbit Inspire HR dokáže sledovať 
viac ako 15 druhov cvičení. V ná-
ramku môžete mať uložených 6, 
zmeniť si ich môžete pomocou 
mobilnej aplikácie. Náramok tiež 
dokáže automaticky detego-
vať aktivity, ako je chôdza, beh, 
bicyklovanie a plávanie. Taktiež 
automaticky sleduje spánok, šta-
tistiky obsahujú údaje o ľahkom, 
hlbokom spánku a tiež aj REM 
fáze, keď snívate.

Fitbit Inspire HR ponúka odol-
nosť voči vode na úrovni 5 ATM, 
môžete s ním plávať. Náramok tiež 
zobrazuje notifi kácie z pripoje-
ného smartfónu, avšak na takom 
malom displeji nie je ich čítanie 
pohodlné. Na notifi kácie tiež ne-
možno reagovať. Náramok nemá 
GPS, pre túto funkciu využíva GPS 
zo smartfónu.

Fitbit Inspire HR sleduje kroky, 
kalórie a prejdenú vzdialenosť. 
Takisto neustále monitoruje 
tep. Presnosť merania je počas 
bežného používania na dobrej 
úrovni, náramok však niektoré 
aktivity vyhodnocuje ako kroky – 
keď umývate riad alebo si umývate 
vlasy. Schody nepočíta a ani nám 
to nechýbalo. Štatistiky z cvičení 
ponúkajú iba základné údaje.
ZAPOŽIČAL: FITBIT

9 9  €c e n a

- slabšia čitateľnosť na priamom slnku
- displej sa občasne vypína pri 

dotykovom ovládaní

+ rozumný pomer cena/výbava
+ kvalitná Fitbit aplikácia

Fitbit Inspire HR

TIP
Pomer 
cena/

výbava

Fitbit Fitbit Inspire HR

TIP
Pomer 
cena/

výbava

Najnovšie 
inteligentné 
hodinky a fi tness 
náramky
Príchod leta je pre mnohých ľudí motiváciou 
k tomu, aby zmenili svoj životný štýl alebo aby 
o tom minimálne premýšľali. Súčasťou tejto 
ambície je často kúpa fi tness náramku alebo 
inteligentných hodiniek, ktoré sa v poslednej dobe 
čoraz viac zameriavajú priamo na sledovanie 
životného štýlu.

posledných týždňoch 
a mesiacoch sa dostali 
do predaja viaceré nové 

inteligentné hodinky a fi tness 
náramky. Novinky sme otestovali 
a sú atraktívne najmä z toho hľa-
diska, že sú cenovo dostupnejšie 
alebo že za rovnakú cenu prináša-
jú viac funkcií a vyššiu kvalitu ako 
ich predchodcovia.

V

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

+
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3Fitbit Versa Lite
Inteligentné hodinky Fitbit Versa 
sme si v redakcii TOUCHIT ob-
ľúbili. Majú kompaktné rozmery, 
jednoduchý dizajn a výborne sa 
nosia. Takisto majú pokročilé 
fi tness funkcie, môžete pomocou 
nich platiť cez NFC a obsahujú aj 
úložisko pre vašu hudbu. Nie sú 
ani prehnane drahé a majú slušnú 
výdrž na úrovni 4 až 5 dní. 

Faktom je, že model Versa otvoril 
spoločnosti Fitbit dvere do sveta 
inteligentných hodiniek. Predošlé 
pokusy totiž neboli veľmi úspešné. 
Fitbit teraz uvádza na trh odľahčenú 
verziu hodiniek, ktorá si zachováva 
dizajn, avšak prišla o niektoré funk-
cie v snahe znížiť cenu zariadenia.

Verzia Lite sa v porovnaní 
s plnohodnotnou Versou líši 
najmä absenciou platieb cez NFC 
a úložiska pre hudbu. Prvá funkcia 
môže niekomu chýbať – platby 
cez Fitbit Pay už na Slovensku 
podporujú 365.bank a Poštová 
banka. Avšak absenciu úložiska pre 
hudbu nevnímame až tak kriticky. 
Štandardná Fitbit Versa totiž 
nedisponuje kvalitným Bluetooth 
pripojením a prehrávanie hudby do 
pripojených slúchadiel často spre-
vádzali výpadky. Tento problém 
sme mali na viacerých slúchad-
lách, v prípade hodiniek Garmin 
Forerunner 245 Music všetko 
fungovalo bez problémov.

Vo výbave hodiniek Versa Lite 
nenájdete ani funkciu Fitbit Coach, 

čo je aplikácia, ktorá vám radí, 
ako máte cvičiť. Ani jej absenciu 
nepovažujeme za veľkú stratu. 
Fitbit Coach síce aktívne používa-
me, avšak vždy si necháme cviky 
zobraziť na smartfóne. Je to po-
hodlnejšie. Versa Lite neobsahuje 
Wi-Fi pripojenie, ktoré štandardný 
model využíva primárne na prenos 
hudby a neponúka štatistiky pre 
jednotlivé kolá pri behaní alebo 
bicyklovaní a nepočíta schody.

Rozdiel v cene medzi Fitbit 
Versa a Versa Lite je ofi ciálne 40 
eur, avšak hodinky Versa dnes 
bežne kúpite za 179 eur. Versa 
Lite sa predávajú za 159 eur, 
cenový rozdiel je teda reálne 20 
eur. A v takomto prípade by sme si 
priplatili za štandardný model. 

V prípade vyššieho cenového 
rozdielu sú však hodinky Versa Lite 
lákavé. Majú pekný a jasný farebný 
displej s dobrou čitateľnosťou 
aj na priamom slnku a ponúkajú 
pokročilé fi tness funkcie. Podobne 
ako Inspire HR, aj Versa Lite rátajú 
niektoré aktivity ako kroky a ne-
majú samostatné GPS – na presné 
určovanie polohy používajú spá-
rovaný smartfón, ak je k dispozícii. 
Funkcionalita oboch noviniek od 
Fitbitu je do veľkej miery podob-
ná, Versa Lite však ponúka väčší 
displej, takže čítanie notifi kácií je 
pohodlnejšie a môžete na ne aj re-
agovať, ak máte Android smartfón.
ZAPOŽIČAL: FITBIT

1 5 9  e u rc e n a

- rozdiel v cene oproti štandardnému 
modelu Versa je iba 20 eur

- nepodporujú NFC platby

+ pohodlne sa nosia
+ elegantný a minimalistický dizajn
+ pekný displej s dobrou čitateľnosťou

Fitbit Versa Lite

Fitbit 
Inspire 

HR

Fitbit 
Versa 

Lite

Garmin 
Forerunner 
245 Music

Huawei 
Watch GT 

Active

Samsung 
Galaxy 

Fit e

Typ a veľkost 
displeja

0,72", OLED,
72 × 128 px

1,34", LCD,
300 × 300 px

1,2", MIP,
240 × 240 px

1,39", AMOLED, 
454 × 454 px

0,74", PMOLED, 
64 × 128 px

Automatické / manuálne 
monitorovanie aktivity Áno / áno Áno / áno Áno / áno Nie / áno Áno / nie

Barometer Nie Nie Nie Áno Nie

GPS Nie Nie Áno Áno Nie

Odolnosť voči vode 5 ATM 5 ATM 5 ATM 5 ATM 5 ATM

NFC platby Nie Nie Nie Nie Nie

Výdrž batérie Až 5 dní Až 5 dní
Až 7 dní, 24 hodín 

GPS
Až 2 týždne, 22 

hodín GPS Až 7 dní

Extra funkcie
Pomocník na 

dýchanie
Pomocník na 

dýchanie
Úložisko na hudbu, 

Spotify, Deezer
Always-on dis-

plej, kompas Nič

0,72", OLED,

Watch GT 

*
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3 4 9  e u rc e n a

- do dokonalosti chýbajú už iba NFC 
platby

- na ovládanie si budete chvíľu zvykať

+ bežecké funkcie
+ podpora pre Deezer aj Spotify
+ GPS
+ celková kvalita vyhotovenia
+ presnosť merania tepu

Garmin Forerunner 245 
Music

TIP
Hodinky 

pre bežcov

Garmin Forerunner 245 
Music
Garmin Forerunner 245 Music sú 
najnovšie fi tness hodinky, ktoré 
sú určené primárne pre bežcov. 
K dispozícii sú vo verzii s úložis-
kom pre hudbu – tá sa nazýva 
Forerunner 245 Music a stojí 349 
eur a tiež aj vo verzii bez úložiska 
– Forerunner 245 za 299 eur.

Ak berieme do úvahy pomer 
cena/výbava, Garmin Forerunner 
245 sú aktuálne jedny z najat-
raktívnejších hodiniek špeciálne 
pre bežcov. Majú 42 mm veľkosť 
a 1,2-palcový nedotykový MIP 
displej, ktorý je vždy zapnutý a je 
najlepšie viditeľný na priamom 
slnku. Na jeho používanie v tma-
vých priestoroch sú hodinky vyba-
vené podsvietením, ktoré je možné 
manuálne aktivovať. Forerunner 
245 majú odolnú konštrukciu 
a silikónový remienok, ich dizajn 
hodnotíme ako účelný a praktický.

Kvôli nedotykovému displeju 
sú vybavené až piatimi tlačidla-
mi, na ovládanie si budete chvíľu 
zvykať. Nejde ani o to, že by bolo 
používanie tlačidiel komplikované, 
len sa budete musieť oboznámiť 
s ponukou jednotlivých položiek, 
nastavení a funkcií. Hodinky toho 
ponúkajú skutočne veľa.

Autor tohto článku sa považuje 
za začínajúceho bežca a Garmin 
Forerunner 245 sú určené aj 
tomuto segmentu používateľov. 
Obsahujú totiž funkciu Garmin 
Coach a systém pokročilej analýzy 
dát. Garmin Coach vám pomôže 
s tréningom behania, a to bez 
ohľadu na to, či ste úplný začia-
točník alebo pravidelne behávate. 
Na základe zadaných údajov vám 
vygeneruje bežecký plán. Aby sa 
dostavil žiadaný výsledok, mali 
by ste ho dodržiavať. Funkcia 
pokročilej analýzy dát berie do 
úvahy váš výkon v rámci behania 
a informuje vás o tom, či by ste 
nemali trénovať viac, aby sa ste 
sa zlepšili alebo či to náhodou 
s bežeckou aktivitou nepreháňa-
te. Tréningový plán ponúkajú aj 

niektoré konkurenčné zariadenia, 
avšak v takto vysokej kvalite sme 
sa s ním ešte nestretli. To platí aj 
pre analýzu dát a množstvo šta-
tistík, ktoré vám ponúka aplikácia 
Garmin Connect.

Forerunner 245 sledujú aj 
bicyklovanie, vonkajšiu aktivitu 
a plávanie. Majú odolnosť voči 
vode na úrovni 5 ATM. Manuálne 
monitorovať môžete aj ľubovoľné 
iné cvičenia, v ich prípade získate 
údaje o tepe, minútach aktivity, 
spálených kalóriách a efekte cvi-
čenia na váš zdravotný štýl.

Hodinky ponúkajú výdrž až 
7 dní na jedno nabitie a až 24 
hodín neustáleho používania GPS. 
Zaujímavou vlastnosťou je funkcia 
Body Battery. Pokiaľ budete nosiť 
hodinky aj počas spánku, Garmin 
bude brať do úvahy kvalitu vášho 
oddychovania a náročnosť aktivít, 
ktoré vykonávate a vyčísli vám, 
koľko energie ešte máte. S niečím 
podobným sme sa v prípade 
konkurenčných riešení nestretli. 
Chválime tiež presnosť počítania 
krokov a tepu, Forerunner 245  
ponúka pravdepodobne najpres-
nejšie štatistiky v rámci testova-
ných noviniek. To však súvisí aj 
s rozdielnou cenou jednotlivých 
produktov. 

Garmin Forerunner 245 zobra-
zujú počasie, kalendár a notifi ká-
cie. V prípade verzie Forerunner 
245 Music je zabudovaný aj pre-
hrávač hudby s úložiskom o veľko-
sti 3,5 GB. Do zariadenia si môžete 
uložiť až 500 pesničiek, pričom 
hodinky podporujú aj služby Dee-
zer a Spotify. Sťahovanie zozna-
mov pesničiek zo služby Spotify je 
pohodlné, v rámci sťahovania sa 
však rýchlejšie vybíja batéria, čo je 
logické. S kvalitou a najmä stabili-
tou prehrávania hudby z hodiniek 
do Bluetooth slúchadiel sme boli 
spokojní. Všetko fungovalo, ako 
malo. Nezaznamenali sme ani 
rušenie signálu.
ZAPOŽIČAL: GARMIN

„Sú cenovo 
dostupnejšie 
alebo za 
rovnakú cenu 
prinášajú viac 
funkcií a vyššiu 
kvalitu ako ich 
predchodcovia.+
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šedú farbu, spodná čierna časť 
konštrukcie je z plastu. 1,39-pal-
cový AMOLED displej lemuje 
24-hodinový ciferník, ktorý naplno 
využijete pri zvolení 24-hodinové-
ho softvérového ciferníka s treťou 
ručičkou na zobrazenie aktuálnej 
hodiny v 24-hodinovom režime. 
Súčasťou balenia je oranžový 
silikónový remienok a hodinky ako 
celok pôsobia elegantne a sviežo. 
Remienok si môžete vymeniť za 
ľubovoľný 22 mm remienok.

Hodinky Huawei Watch GT Active 
sú z hľadiska hardvéru a softvéru 
skôr fi tness náramkom než plno-
hodnotnými inteligentnými ho-
dinkami. Nemusí to byť na škodu, 
výhodou tohto riešenia je výrazne 
nadštandardná výdrž batérie. 

Základné funkcie sú obmedzené 
a hodinky nepodporujú inštaláciu 
ďalších aplikácií. Vo výbave však 
nechýba zobrazovanie počasia, 
stopky, časovač, budík, či funk-
cia, ktorá prezvoní váš telefón. 
Na hodinkách sa zobrazujú aj 
notifi kácie, avšak na tie nemožno 
reagovať a majú problém so zo-
brazovaním smajlíkov. Výnimkou je 
prichádzajúci hovor, ktorý môžete 
pomocou hodiniek položiť.

Fitness funkcie vyzerajú na 
papieri atraktívne. Tri systémy 
GPS, neustále monitorovanie 
tepu, analýza spánku, barometer, 
kompas. V praxi nás však niektoré 
vlastnosti hodiniek prekvapili. 
Nedokážu napríklad automaticky 
detegovať aktivitu, takže ak sa 
dlho prechádzate alebo beháte, 
hodinky vám zaznamenajú iba 
prejdené kroky. Aby sa 2-hodi-
nová túra objavila v záznamoch 
cvičenia, treba manuálne spustiť 
cvičenie – chôdzu.

Hodinky tiež nedokážu počítať 
poschodia, hoci majú barometer. 

Výškové prevýšenie vám ukážu 
iba v prípade cvičenia, ktoré si 
manuálne spustíte. A prekvapilo 
nás aj svojské počítanie minút 
aktivity. Watch GT nám ich počas 
testovania započítali iba v prí-
pade, že sme manuálne spustili 
sledovanie behu alebo chôdze. Ak 
sme zapli ostatné cvičenia a hrali 
sme bedminton alebo cvičili v te-
locvični, hodinky túto aktivitu síce 
zaznamenali ako ostatné cvičenie, 
ale jej trvanie nezapočítali do 
denného sumáru aktívnych minút. 
Môžeme polemizovať, či vám to 
bude vadiť, ale z používania iných 
zariadení sme zvyknutí na iné 
správanie.

V prípade manuálneho sledo-
vania behu, bicyklovania, chôdze 
či turistiky však Huawei Watch GT 
Active ponúkajú detailné štatistiky 
a pomerne presné meranie GPS. 
V tomto smere nemáme výhrady. 
Chválime tiež dlhú výdrž batérie 
na úrovni až dvoch týždňov pri 
aktívnom meraní tepu a používaní 
všetkých funkcií. S hodinkami mô-
žete aj plávať, sú odolné na úrovni 
5 ATM. V prípade neustáleho použí-
vania GPS je výdrž do 22 hodín.

Huawei Watch GT sú dnes lepšie 
hodinky, ako tomu bolo v dobe ich 
uvedenia na trh. Výrobca neustále 
vylepšuje ich softvér a okrem toho, 
že optimalizuje presnosť merania 
tepu, pridáva aj ďalšie funkcie. 
Začiatkom júna pribudla podpora 
slovenčiny a Always-on displej. 
Vzhľadom na cenu a v porovnaní 
s priamou konkurenciou nám 
chýba možnosť ovládať hudbu 
cez hodinky, úložisko pre pesničky 
priamo v hodinkách a NFC platby. 
Na druhej strane, hodinky si nás 
získali svojim dizajnom a dlhou 
výdržou batérie.
ZAPOŽIČAL: HUAWEI

1 9 9  e u rc e n a

- obmedzené systémové funkcie
- neumožňujú automatické sledovanie 

aktivity
- svojské počítanie minút aktivity

+ nádherný dizajn a displej
+ dlhá výdrž batérie
+ detailné štatistiky pre bežcov
+ obsahujú GPS

Huawei Watch GT 
Active

Huawei Watch GT Active
Huawei predstavil inteligentné ho-
dinky Watch GT v októbri minulého 
roka spoločne s modelom Mate 20 
Pro. Koncom apríla 2019 uviedol 
ich nové verzie, vrátane modelu 
GT Active.

Pôvodné modely Huawei Watch 
GT a aj nové hodinky sú totožné 
zariadenia. Odlišujú sa dizajnom, 
avšak softvér aj hardvér je v oboch 
prípadoch totožný. Výnimkou je 
42 mm model Elegant, ktorý má 
menšiu obrazovku a kratšiu výdrž 
batérie, takže má parametre ako 
inteligentné hodinky Honor Watch 
Magic. Model Active ponúka 46 mm 
veľkosť a je totožný s pôvodnými 
modelmi Watch GT. Subjektívne 
ho považujeme za najkrajší model 
v rámci radu Watch GT a za jedny 
z najkrajších inteligentných hodi-
niek všeobecne.

Huawei Watch GT Active majú 
väčšiu časť tela z kovu. Ten má 

*
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Samsung Galaxy Fit e
Samsung prekvapil a na trh uviedol 
fi tness náramok, ktorý stojí iba 
39 eur. Pri tejto cene nemožno 
očakávať pokročilé funkcie, a tak 
Galaxy Fit e možno vnímať skôr ako 
konkurenciu pre Mi Band a ďalšie 
čínske náramky. Faktom je, že ak 
by Galaxy Fit e nemal Samsung 
v názve a nevyužíval by ofi ciálnu 
Samsung aplikáciu, tak by prav-
depodobne zapadol v konkurencii 
všemožných čínskych náramkov.

Galaxy Fit e však napriek nízkej 
cene a veľmi jednoduchému kon-
ceptu nie je vôbec zlé zariadenie 
a cieľová skupina je v tomto prípa-
de pomerne jasne daná – každý, 
kto chce nosiť fi tness náramok 
na ruke a získať základné údaje 
o monitorovaní životného štýlu. 
Pokročilým a náročným športov-
com logicky stačiť nebude, ale 
pre nich má Samsung vo svojom 
portfóliu iné zariadenia. A vďaka 
Galaxy Fit e môže mať Samsung 
náramok naozaj každý.

Galaxy Fit e je malé zariadenie 
s čiernobielym displejom a bez 
fyzického tlačidla. Náramok je 
teda možné zapnúť iba pripojením 
k nabíjaciemu káblu.

Absencia fyzického tlačidla 
a malé rozmery displeja trochu 
komplikujú ovládanie náramku, av-
šak z našich skúseností sme mali 
pocit, že toto nie je zariadenie, kto-
ré by ste mali často ovládať. Jeho 
hlavnou úlohou je, aby ste ho nosili 
na ruke a pozreli si dáta v aplikácii. 
Náramok ukazuje aj čas a ťukaním 
sa tiež dostanete k informáciám 

o tepe, spálených kalóriách, počasí 
a údajoch z kalendára. Takisto 
zobrazuje notifi kácie z telefónu. 
Čitateľnosť displeja na dennom 
slnku však nie je ideálna, takže vo 
výsledku budete kontrolovať údaje 
na náramku iba v núdzi.

Galaxy Fit e neumožňuje manu-
álne spustiť monitorovanie aktivi-
ty. Cvičenie rozpozná automaticky, 
avšak to sa týka najmä pohybo-
vých cvičení, ako je chôdza alebo 
pohyb. Cvičenie v telocvični nám 
nedetegoval. A aj v prípade auto-
matickej detekcie niekedy dochá-
dza k skresleniu údajov. Náramok 
v našom prípade napr. správne 
rozpoznal chôdzu, avšak záznam 
cvičenia ukončil až po 5 minútach 
prezliekania sa na jednom mieste 
s minimálnym pohybom. Treba 
teda počítať s odchýlkami, to však 
náramku vzhľadom na jeho cenu 
odpustíte.

Samsung Galaxy Fit e dokáže 
monitorovať aj spánok a na jedno 
nabitie vydrží fungovať až 7 dní. 
V našom prípade sa výdrž pohybo-
vala na úrovni 4 dní. Jeho nosenie 
je pohodlné a hlavnou výhodou 
je už spomenutá integrácia do 
aplikácie Samsung Health. Tá je 
výborne spracovaná, takže Galaxy 
Fit e predstavuje ľudovú voľbu, 
ako získať viac údajov, než vám 
ponúkne samotný telefón. Takisto 
neustále monitoruje tep a môžete 
s ním aj plávať. Presnosť moni-
torovania tepu bola väčšinu času 
spoľahlivá.
ZAPOŽIČAL: SAMSUNG

   Verdikt
Fitbit Inspire HR je pokročilý fi t-
ness náramok pre masy. Pokiaľ vám 
už nestačí Mi Band, avšak za fi tness 
náramok nechcete zaplatiť viac ako 
100 eur, toto je výborné riešenie.
Fitbit Versa Lite je odľahčený 
model hodiniek Versa. Rozdiel 
v cene je v obchodoch 20 eur, 
pričom Versa Lite neponúka NFC 
platby či úložisko na hudbu. Ak by 
bol cenový rozdiel vyšší, nad Ver-
sou Lite by sme premýšľali, avšak 
v takomto prípade by sme si asi 
priplatili za štandardný model.

3 9  e u rc e n a

- menej pohodlné ovládanie
- meranie aktivity nie je možné 

manuálne spustiť cez náramok
- občasné drobné nepresnosti pri 

automatickej detekcii aktivity
- horšia viditeľnosť na priamom slnku 

+ atraktívna cena
+ prepojenie s aplikáciou Samsung 

Health
+ pohodlie pri nosení
+ automatické sledovanie aktivity
+ vzhľadom na cenu poteší vodotesnosť 

5 ATM

Samsung Galaxy Fit e 77
TIP

Cena

Garmin Forerunner 245 Music
sú hodinky špeciálne navrhnuté 
pre bežcov. Je jedno, či beháte už 
dlhšiu dobu alebo iba začínate, 
tieto hodinky majú čo ponúknuť 
každému bežcovi. Z hľadiska 
pomeru cena/výbava ide o jedno 
z najlepších zariadení na trhu 
a chválime aj integráciu služby 
Spotify a stabilitu prehrávania 
hudby v prípade verzie Music.
Huawei Watch GT Active zaujmú 
krásnym dizajnom a vysokou výdr-
žou batérie. Hodinky ponúkajú nie-

koľko funkcií, ktoré sú zamerané 
na bežcov či cyklistov, avšak obsa-
hujú aj niekoľko nepochopiteľných 
softvérových nedostatkov, ktoré 
môžu niekoho iritovať. Možno ich 
odstráni výrobca v budúcnosti, ale 
na to sa nedá spoliehať.
Samsung Galaxy Fit e je nára-
mok z kategórie ľudová voľba. Ak 
máte smartfón od Samsungu, 
tento náramok môže byť pre vás 
lepšia voľba ako Xiaomi Mi Band. 
Nečakajte nič pokročilé, ale Galaxy 
Fit e plní svoj účel dobre.

46 JÚN 2019

/ TIP

Téma



Nová kolekcia hodiniek MARQ bola predstavená iba pred pár 
týždňami. Obsahuje modely, z ktorých je každý zameraný na 
špecifi ckú aktivitu alebo účel. MARQ Expedition sú luxusné 
multišportové hodinky, ktoré očaria každého dobrodruha, 
športovca a vyniknú aj pri formálnom oblečení.

bľúbený modelový 
rad Fénix tak dostáva 
luxusne vyzerajúcich 

súrodencov MARQ, čo model 
Expedition potvrdzuje od prvého 
momentu. Kombinácia 46 mm 
titánového puzdra s povrcho-
vou úpravou PVD, ktorá zvyšuje 
odolnosť voči poškriabaniu 
a kvalitného koženého remienka 
s bielym prešívaním, dokonale 
umocňuje pocit prémiovosti. Pri 
športových aktivitách je možné 
využívať silikónový remienok, ktorý 
je súčasťou balenia. 

Farebný transrefl ektívny MIP 
displej s uhlopriečkou 1,2-palca 
a rozlíšením 240 x 240 pixelov 
je chránený zafírový sklíčkom 
a tradične ponúka vynikajúce, živé 
a počas slnečných dní nepreko-
nateľné zobrazovacie výsledky. 
Čitateľnosť v exteriéri je bezprob-
lémová za každých okolností. 
V noci a pri zhoršených svetelných 
podmienkach je možné využívať 
regulovateľné podsvietenie.  

Hodinky sa ovládajú výhrad-
ne pomocou tlačidiel a počas 
používania sme nemali potrebu 
dotykového ovládania. Všetky 
ovládacie prvky sú rozložené veľmi 
intuitívne. Od uvedenia Fénix 5X 
Plus sa v používateľskom prostre-
dí MARQ Expedition udiali ďalšie 
vylepšenia, pričom hlavne widgety 
a nastavenia sú opäť bohatšie na 
informácie a sú aj grafi cky prepra-
covanejšie. Samozrejmosťou je aj 
citeľne rýchlejšie prostredie. 

Keďže hodinky sú zhotove-
né z prémiových materiálov, 
je potrebné počítať s vyššou 
hmotnosťou, konkrétne je to 90 
gramov. Model Expedition ponúka 
kompletnú podporu notifi kácií, 
ktoré je možné spravovať v apli-
kácii Garmin Connect. Dlhodobo 
táto aplikácia patrí k tomu naj-
lepšiemu, čo je na trhu so smart 
hodinkami dostupné. 

Garmin MARQ Expedition nie sú 
luxusné iba na pohľad. Sú rovnako 
luxusné aj vo vnútri, čo dokazuje 

nielen softvérová, ale aj hardvéro-
vá výbava. Všetko to začína vsta-
vaným optickým snímačom pulzu 
s meraním Pulse OX, cez pokročilé 
bežecké metriky až po persona-
lizáciu prostredníctvom obchodu 
Connect IQ. Pri pohľade na výpis 
podporovaných navigačných 
systémov pribudla po Glonass aj 
ďalšia novinka v podobe podpory 
systému Galileo. Vďaka týmto na-
vigačným systémom sú výsledky 
merania vzdialenosti, aktuálneho 
tempa a ďalších hodnôt, vrátane 
navigovania, veľmi presné.  

Interná pamäť s kapacitou
32 GB ponúka predinštalované TOPO 
mapy Európy, ktoré nahradia navigá-
ciu v smartfóne a dokážu spoľah-
livo doviesť do cieľa aj v náročnom 
horskom teréne, ako aj k stovkám 
bodov záujmu v meste. Okrem máp 
je možné do hodiniek nahrať aj 
obľúbenú hudbu. Po spárovaní
s Bluetooth slúchadlami si tak 
môžete vychutnávať vaše obľú-
bené skladby priamo zo zápästia. 
Prepojenie je kvalitné ako aj samotný 
zvuk. Do internej pamäte je možné 
nahrať až 2000 skladieb z hudob-
ných služieb Spotify a Deezer. Veľmi 
nás potešila služba Garmin Pay, 
vďaka ktorej môžete odteraz platiť aj 
s novými hodinkami MARQ. 

Okrem špecifi ckých profi lov 
a funkcií sú hodinky dodávané 
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HODINKY ZAUJMÚ 
PRÉMIOVÝM 
DIZAJNOM

O

Garmin MARQ Expedition
Prémiové hodinky pre každého 
dobrodruha 

HODINKY ZAUJMÚ 
PRÉMIOVÝM 
DIZAJNOM

používania sme nemali potrebu 

ovládacie prvky sú rozložené veľmi 
intuitívne. Od uvedenia Fénix 5X 
Plus sa v používateľskom prostre-

nielen softvérová, ale aj hardvéro-
vá výbava. Všetko to začína vsta-

TIP
technologická 

výbava

Prémiové hodinky pre každého Prémiové hodinky pre každého Prémiové hodinky pre každého Prémiové hodinky pre každého Prémiové hodinky pre každého Prémiové hodinky pre každého Prémiové hodinky pre každého Prémiové hodinky pre každého Prémiové hodinky pre každého 

s predinštalovanými profi lmi pre 
beh, cyklistiku, chôdzu, plávanie, 
silový tréning, kardiotréning, 
yogu, eliptický trenažér, lyžovanie 
a snowboarding a mnoho ďalších. 
Kvôli ešte detailnejším informá-
ciám o výkone stačí k hodinkám 
pripojiť požadovaný snímač. Pri 
každodennom nosení nové MARQ 
Expedition počítajú kroky, spálené 
kalórie a v priebehu dňa monitoru-
jú tep vďaka optickému pulzomeru 
Garmin Elevate.  

Počas dňa dokážu hodinky me-
rať nespočetné množstvo údajov, 
ktoré sa podrobne zaznamená-
vajú v aplikácii Garmin Connect. 
Rovnako je tomu aj počas spánku, 
kedy hodinky monitorujú jeho 
priebeh a analyzujú jednotlivé fázy. 

Hlavnou výhodou prémiových 
hodiniek MARQ Expedition je ich 
výdrž na jedno nabitie. Model 
s dobrodružným duchom neskla-
me a dovedie vás do každého cie-
ľa. Režim Expedition umožňuje vy-
dať sa až na 4 týždne dlhú výpravu 
kamkoľvek. Pri bežnom používaní 
v režime smart, s nepretržitým 
meraním tepu, sa výdrž batérie 
pohybuje na úrovni 14 dní. Pri GPS 
zázname v režime UltraTrac, nie je 
problém dosiahnuť dvojdňovú vý-
drž, čo je ideálne na dlhšie výlety, 
prípadne vytrvalostné preteky. 
PETER HUPKA

C E N A 1 7 5 0  €

DISPLEJ HODINIEK 
DOKÁŽE ZOBRAZIŤ 

AJ MAPU
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5× úplne 
bezdrôtové 
slúchadlá

všetko za predpokladu, že 
vám držia v ušiach. Nie sú 
pre každého a ak nemáte 

ucho podľa „normy“ Applu, je zbytočné 
si ich kupovať. Nebudú vám dobre držať 
alebo budú vypadávať ihneď pri pokuse 
o založenie do ucha. Časy sa menia 
a výrobcovia majú vo svojom portfóliu 
jeden alebo viac modelov presne ta-
kýchto slúchadiel. Počiatočná nedôvera 
sa pomaly vytráca a používatelia sa 
o tento typ slúchadiel zaujímajú.

Hlavným argumentom v ich nepro-
spech je zlá skladnosť. Nemôžete si ich 
zložiť z ucha a nechať zavesené za kr-
kom ako klasické bezdrôtové slúchadlá. 
Môžete ich dať do vrecka alebo vložiť 
do kolísky. To už nie je také pohodlné 
a drvivá väčšina slúchadiel má veľkú 
kolísku. Do vrecka na nohaviciach ju 
síce napcháte, ale nebude to pohodlné. 

Keď pred niekoľkými rokmi prišli na trh prvé úplne 
bezdrôtové slúchadlá, spôsobili malú revolúciu, 
rozruch a možno posmešky. Stačí si spomenúť na 
Apple AirPods. Vyzerali ako klasické, akurát nemali 
kábel. Vlastne aj dodnes pôsobia úsmevným 
dojmom. Náš subjektívny pocit z dizajnu a „slíža“, 
ktorý z nich akoby tečie z ucha nie je najlepší. Ide 
ale o najprepracovanejšie slúchadlá, čo sa týka 
pohodlnosti nosenia, párovania a telefonovania.

Porovnávací test

Obavu o stratu vypadnutím z ucha mať 
nemusíte. Ak ide o to, keď vás chytia 
za nohy, asi ich z vašich uší vytrasú. 
Bežným používaním ich však nestratíte.

Výdrž batérie súvisí s veľkosťou 
slúchadiel. Maximum je 10 hodín. To 
v prípade nami testovaných modelov. 
Je to doména značky Creative. Kolíska 
potom dobije slúchadlá ešte dvakrát na 
úplnú kapacitu. Výrobcovia to s obľubou 
sčítajú, a tak sa dozviete, že získate 30 
hodín počúvania na jedno plné nabitie 
kolísky. Áno, ale nie v kuse. Budete mu-
sieť spraviť pauzu na nabitie samotných 
slúchadiel. Toto považujeme za detail 
a myslíme, že pri kúpe takéhoto typu 
príslušenstva s tým počítate. Na jedno 
nabitie vydržia najmenej slúchadlá Sony, 
avšak ako jediné majú funkciu aktívneho 
odhlučnenia. A to je pri cestovaní vo vla-
ku alebo lietadlom extra dobrá funkcia.

SPÁROVANÉ SLÚ-
CHADLÁ OD UNDER 
ARMOUR

Vlastnosti
Slúchadlá sa líšia v celkovej výbave. 

Na spojenie používajú Bluetooth 4.1 
alebo vyšší. Bluetooth 5.0 prináša rých-
lejšie spojenie ako aj dlhší dosah. Tiež aj 
rýchlosť spojenia, to ale pri slúchadlách 
nevyužijete. Najmä rýchlejšie spárova-
nie a celkovo bezproblémové pripojenie 
je pri slúchadlách najsilnejšou domé-
nou najnovšieho Bluetooth štandardu. 
Potrebujete mať aj smartfón s týmto 
štandardnom, aby ste ho naplno využili. 
Ak nemáte, nič sa nedeje. Pripojíte sa 
s nimi k hocijakému smartfónu. Všetky 
sa dajú použiť na telefonovanie.

Len niektoré z nich sú odolné voči 
striekajúcej vode a spoteniu. To bude 
pri športovaní rozhodujúca vlastnosť. 
Celkovo je ale tento typ slúchadiel 
dostatočne odolný aj bez certifikácie 
IPX. Nabíjanie cez USB-C je poho-

dlnejšie ak máte smartfón s týmto 
nabíjaním. Je na vás, ako veľmi to 
chcete zladiť. Je to len o pohodlnosti. 
V balení každých slúchadiel nájdete 
nabíjací kábel ku konektoru, ktorý 
používa kolíska.

Argumentom je rozhodne čas, 
ktorý vydržia na jedno nabitie. Cena 
slúchadiel nie je najnižšia, a tak si ich 
bude málokto kupovať vyslovene iba 
na behanie alebo iný typ športu. Cre-
ative Outlier Air Sport majú výdrž až 
10 hodín, čo je výborný čas. Najmenej 
vydržia Sony WF-SP700N s tromi ho-
dinami avšak majú ANC. Na opačnom 
konci sú potom slúchadlá Samsung 
Galaxy Buds, ktoré vydržia šesť hodín 
a majú extra malú kolísku. Na nosenie 
absolútne vynikajúca kombinácia, 
ibaže kolíska vám slúchadlá nabije len 
jedenkrát do úplného stavu.

Rýchly prehľad

Creative Outlier Air Sport – dlhá 
výdrž, neizolujú okolité zvuky

Lamax Dots1 – výborná cena a 5 
nabití slúchadiel

Samsung Galaxy Buds – miniatúrna 
kolíska, bezdrôtové nabíjanie, dotyko-
vé ovládanie

Sony WF-SP700N – aktívne odhluč-
nenie, malá kolíska, špičkový zvuk

Under Armour True Wireless Flash
– pevná kolíska, 5 nabití slúchadiel, 
zameranie na šport

Téma
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MICHAL REITER

- Podsvietený kruh by nemusel 
v nečinnosti blikať

- Žiadne odhlučnenie od okolia

+ Výdrž na batériu
+ Vyvážený zvuk
+ Stereo prenos telefónnych hovorov

Creative Outlier Air 
Sport

c e n a 7 9 , 9 9  €

TIP
Extra výdrž 

batérie 

Creative Outlier Air Sport
Slúchadlá, ktoré sú špecifi cké 

v tom, že majú len minimálne 
tesnenie. V tabuľke uvádzame, že 
nemajú žiadne. Faktom je, že po 
založení do ucha neprestanete 
o poznanie horšie počuť okolie. 
Nám sa toto až tak nepozdávalo, 
avšak pri športe to bude jedna 
z najužitočnejších vlastností. Za 
predpokladu, že radi beháte po 
vonku a chcete počuť, čo sa okolo 
vás deje. V takej posilňovni vás 
izolácia nepoteší, nakoľko budete 
počuť hudbu z oboch zdrojov.

Puzdro patrí k tým väčším, av-
šak dáva vám viac slobody a men-
šiu potrebu nutnosti neustále 
myslieť na jeho nabíjanie alebo 
nabíjanie slúchadiel. Nabíjanie 
puzdra cez USB-C považujeme za 
výborný krok. Má signalizáciu na 
kapacitu oboch slúchadiel, nabí-
janie kolísky a stav batérie v nej. 
Celkovo tak 4 LED diódy. Samsung 
to rieši inak, LED dióda na kolíske 
vám preblikne znova. Poznáte tak 
odhadovanú zostávajúcu kapacitu 
druhého vloženého slúchadla.

Počas spárovania a prenáša-
nia obsahu sú slúchadlá celkom 
diskrétne. V režime pripojenia 
k smartfónu, ale bez zvukového 
obsahu, budú kruhy okolo tlačidiel 
na slúchadlách pomaly blikať 

namodro. Škoda, prijali by sme 
niečo serióznejšie ako „blikajúce 
uši“. Párovanie je bez problémov 
a zaujímavosťou je, že sa vám 
ukážu obe slúchadlá. Stačí sa 
pripojiť k jednému, presne ako pri 
modeloch, ktoré vysielajú len je-
den svoj názov. Práve týmto si zá-
roveň označíte hlavné slúchadlo. 
Pri telefonovaní sa zvuk prenáša 
do oboch slúchadiel a nechýba 
podpora digitálnych asistentov.

Absenciu odhlučnenia spôsobila 
odlišná konštrukcia návlekov. Nie 
sú totiž také hlboké ako tie, čo si 
dávate do zvukovodu. Preto Outlier 
Air Sport potešia všetkých, ktorým 
prekáža vkladať do ucha rôzne 
štupľové slúchadlá. Do kolísky sa 
vkladajú bez problémov, po otvore-
ní ich drží magnetickým pripína-
ním. K tomuto výhrady nemáme.

Zvukovo sú vyvážené. Tým, že 
nemáte úplne priliehanie k uchu, 
nebudete mať ani také silné basy. 
Pociťovať ich budete, to sa obávať 
nemusíte. Preto ich zároveň 
odporúčame každému, kto chce 
vyvážený zvuk a uprednostňuje 
kvalitu nad burácaním nízkych 
tónov. Neodporúčame ich ale na 
cestovanie lietadlom alebo vo vla-
ku. Budete počuť všetko okolo vás.
ZAPOŽIČAL: CREATIVE

  Parametre testovaných modelov

Creative 
Outlier Air 

Sport

Lamax 
Dots1

Samsung 
Galaxy Buds

Sony 
WF-SP700N

Under 
Armour True 

Wireless 
Flash

Verzia Bluetooth Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Bluetooth 4.1 Bluetooth 4.2

Veľkosť meniča 
[mm] 5,6 9 6 6 5,8

Odhlučnenie od 
okolia žiadne konštrukciou ANC ANC, 2 režimy konštrukciou

Funkcia handsfree áno áno áno áno áno

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

Certifi kácia 
odolnosti IPX5 nemá nemá IPX4 IPX7

Nabíjanie kolísky, 
kapacita USB-C, 380 mAh

microUSB, 520 
mAh

USB-C, 252 mAh microUSB microUSB, 1500 
mAh

Výdrž batérie kolísky
2 nabitia 

slúchadiel
5 nabití slúchadiel

1 nabitie 
slúchadiel

2 nabitia 
slúchadiel

5 nabití 
slúchadiel

NFC nie nie nie áno nie

Max. výdrž batérie 
slúchadiel [hod.] 10 5 6 3 5

Rozmery nabíjacej 
kolísky [mm] 77 x 45 x 27 74 x 32 x 32 70 x 39 x 27 61 x 59 x 38 85 x 43 x 29

Hodnotenie

Vlastné odhlučnenie

Odhlučnenie od 
okolia

Kvalita reprodukcie

Pomer cena/celkové 
možnosti

Ako sme testovali?
Všetky slúchadlá sme testovali v rôz-
nych prostrediach. V kancelárii, vonku, 
počas cestovania aj pri športe. Všímali 
sme si výdrž batérie ako aj celkovú 
praktickosť ich používania. Teda to, 
ako dlho vydržali na jedno nabitie, aká 
bola veľkosť kolísky a čo sme s ňou 
museli robiť. Najhoršie pre nás z toho 
vyšli slúchadlá Under Armour, ktoré 
mali veľkú hliníkovú kolísku a získate 
25 hodín nabíjania. Creative Outlier Air 
Sport ponúkajú až 30 hodín. Kolíska 
k slúchadlám Sony WF-SP700N bola 
skladnejšia. Je to o zvyku, preto zvážte 
vlastné preferencie.

Creative Outlier Air 

TIP
Extra výdrž 

batérie 
Extra výdrž 

batérie 
Extra výdrž 

Nám sa toto až tak nepozdávalo, 
avšak pri športe to bude jedna 
z najužitočnejších vlastností. Za 
predpokladu, že radi beháte po 
vonku a chcete počuť, čo sa okolo 
vás deje. V takej posilňovni vás 
izolácia nepoteší, nakoľko budete 
počuť hudbu z oboch zdrojov.

TEST
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Lamax Dots1
Bezdrôtové slúchadlá od českého 
výrobcu na nás urobili dobrý dojem. 
Túto značku už dobre poznáme 
a ich slúchadlá a reproduktory 
sme testovali už v minulosti. Opäť 
ide o produkt, ktorý nás príjemne 
prekvapil, a to nielen zvukovým pre-
javom, ale aj cenou. Práve Dots1 sú 
jedny z mála najlacnejších slúchadiel 
tohto typu. Nutné je ale dodať, že 
cena nepredstavuje žiadne výrazné 
kompromisy.

Dodávajú sa s pomerne veľkou 
kolískou z plastu. Prichytenie 
slúchadiel je magnetické, rovnako 
ako u ostatných modelov. Jedinou 
nevýhodou je microUSB port, ktorý 
už by sme radi opustili a videli ver-
ziu C. Je ale pravda, že aj tento kom-
ponent sa podieľa na priaznivej cene 
a kábel v balení dostanete. Fakticky 
žiadny veľký problém, iba podľa 
nás menšia nepríjemnosť. Kolíska 
nabije slúchadlá 5-krát a samotné 
na jedno nabitie vydržia maximálne 
5 hodín. Toto je dobrý čas a v našich 
zvykoch nás nijako nelimitoval. Je 
to dostatok energie na cestu do 
práce, z práce a prípadné cvičenie 
alebo nejakú prechádzku. V pohoto-
vostnom režime vydržia 150 hodín. 
Ak máte špecifi ckú potrebu použiť 
slúchadlo napríklad len na telefo-
novanie, tak v mono režime vydrží 
batéria 6 hodín.

Výrobca myslel na ich univerzálne 
využitie a tak pribalil aj aretačné há-
čiky. Nemusíte ich na slúchadle mať 

a so správnou veľkosťou návleku na 
menič držia dobre aj bez gumových 
háčikov. Ako väčšina slúchadiel, aj 
tu sú na ich vonkajšej strane fyzické 
tlačidlá. Ich prítlak nie je silný. To 
sme ocenili, pretože stláčanie nám 
slúchadlá viac tlačí do ucha a tento 
pocit nie je príjemný. Silný stisk 
tlačidiel mali slúchadlá Bose. Tie ale 
v teste tentoraz nemáme.

Celkovo je veľkosť slúchadiel skôr 
menšia, ak by sme ich porovnali 
s ostatnými modelmi na trhu. V čier-
nej farbe sú univerzálne a nie sú ani 
také nápadné. Hoci ich objemnejšie 
vyzerajúci tvar tak môže pôsobiť. Za 
zmienku stoja aj návleky na meniče, 
ktoré sú príjemné a nijako neškrabú.

Z hudobného hľadiska nemáme 
k slúchadlám žiadne podstatné 
výhrady. Jedinou je pseudo- priesto-
rový efekt, ktorý sa prejavuje vo 
vyšších frekvenciách. Je to zvláštne 
a nemusí byť vyslovene na prekážku. 
Zvuk je bohatší, ale akoby umelo 
rozšírený. Chválime basy a celkovú 
detailnosť prejavu. Basy by mohli 
byť silnejšie, to sme ľahko doladili 
cez ekvalizér. My sme ocenili ich 
dostatočnú dynamiku a vhodné 
doplnenie ostatných zložiek zvuko-
vého spektra. Nebudú tak výrazne 
pretlačené a deformovať celkovú 
kvalitu prejavu. Pri naozaj vysokých 
hlasitostiach bude budiaca jednotka 
prenášať aj jemné skreslenie. To sa 
prejaví na občasnom šume.
ZAPOŽIČAL: LAMAX ELECTRONICS

- Zvuk je treba doladiť ekvalizérom

+ Kvalita zvuku
+ Pohodlné nosenie
+ Špičková izolácia zvuku
+ Aplikácia Galaxy Wearables

Lamax Dots1

c e n a 6 9 , 9 0  €

TIP
Cenový tip

LAMAX DOTS1 MIMO 
SVOJEJ KOLÍSKY
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VÝDRŽ SLÚCHADIEL NA JEDNO NABITIE

a so správnou veľkosťou návleku na 
menič držia dobre aj bez gumových 
háčikov. Ako väčšina slúchadiel, aj 
tu sú na ich vonkajšej strane fyzické 

sme ocenili, pretože stláčanie nám 
slúchadlá viac tlačí do ucha a tento 

TIP
Cenový tip
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Samsung Galaxy Buds
Toto sú slúchadlá vhodné aj na 
šport. Nám sa viac osvedčili ako 
kancelárske na nosenie po vonku 
alebo pri cestovaní. Ich nespornou 
výhodou je celková prepracovanosť 
a zážitok z ich používania je najlepší 
zo všetkých slúchadiel. Iste, špor-
tovci uprednostnia model od UA. 
Malá nabíjacia kolíska sa vojde do 
vrecka, a tak môžete slúchadlá vždy 
odložiť a nabíjať. Netreba ich nosiť 
vo vrecku, ak nemáte zväčša veľkú 
kolísku po ruke.

Jej nevýhodou je, že vám 
slúchadlá nabije len raz doplna 
a následne ešte na nejakú hodinu, 
maximálne dve. A šesťhodinová 
výdrž na jedno nabitie sa nám 
v praxi zdala tak akurát. Vlastne 
stále je to nadštandard a nijako 
nás to nelimitovalo. A kolíska pod-
poruje aj bezdrôtové nabíjanie, 
ako jediná v teste.

Stačí otvoriť kolísku a vyhľadať 
slúchadlá. Párovanie je také, ako sme 
si vždy želali. Ak máte smartfón od 
Samsungu, dostupnosť slúchadiel 
ohlási automaticky. Ak máte iný, na 
prvýkrát ich bez komplikácií spárujete 
cez Bluetooth. Na najlepšie fungova-
nie so smartfónom je treba nainšta-
lovať aplikáciu Galaxy Wearable.

Následne ňou môžete defi no-
vať, ako sa budú správať dotykové 
podložky na slúchadlách. My sme ich 

vypli. Otravovalo nás pozastavenie 
hudby alebo spustenie prehráva-
nia vždy, keď sme si potrebovali 
slúchadlá v uchu trochu popraviť. 
Vy si ale môžete aktivovať spuste-
nie hlasového príkazu, aktivovanie 
okolitého zvuku, alebo zníženie/
zvýšenie hlasitosti. Hlasitosť podľa 
toho, ktorého slúchadla sa dotknete. 
Toto je dobre vymyslená funkcia.

V uchu držia dobre, dá sa s nimi 
športovať. Pri behu si ich ale budete 
musieť častejšie pritláčať naspäť. 
Stabilitu v uchu dosahujú vďaka 
superjemným návlekom na menič 
a tiež aretačným oblúčikom, ktorý si 
podľa preferovanej veľkosti nasadíte 
okolo spodného obvodu slúchadla. 
Nám sa páčilo aj to, že zbytočne nik-
de neblikajú a pri spárovaní vydávajú 
len jemné cinknutie.

Po zvukovej stránke sa nemôžu 
merať so zvukovými špecialistami 
ako JBL alebo Sony. Nám sa ale 
zvuk páčil, pravda, treba ho trochu 
doladiť ekvalizérom. Získate plný 
a bohatý zvuk a zároveň aj potrebnú 
dynamiku. Takisto aj pri nízkych 
tónoch. Kvalita zvuku je ale veľmi 
dobrá a opäť je u Samsungu vidno 
pokrok oproti minulosti. Takisto ide 
o najstabilnejšie slúchadlá v teste. 
Či už super jednoduchým párovaním 
alebo vypadávaním signálu.
ZAPOŽIČAL: SAMSUNG

- Zvuk je treba doladiť ekvalizérom

+ Kvalita zvuku
+ Pohodlné nosenie
+ Špičková izolácia zvuku
+ Aplikácia Galaxy Wearables

Samsung 
Galaxy Buds

c e n a 1 4 9  €

TIP
Ideálne 
na šport

APLIKÁCIA GALAXY 
WEARABLE

SAMSUNG GALAXY 
BUDS MIMO SVOJEJ 

KOLÍSKY

+
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   Verdikt
Creative Outlier Air Sport sú 
vhodné, ak hľadáte dlhú výdrž. 
Ideálne na použitie pre tých, ktorí 
chcú prepúšťanie okolitých zvukov 
a úplná izolácia im prekáža. Tiež 
sú vhodné pre tých z vás, ktorým 
vadia in-ear nadstavce zasúvané 
až do zvukovodu.

Under Armour True Wire-
less Flash

Odolný dizajn a pogumova-
nie ovládacích prvkov. Toto sú 
slúchadlá pre športovcov a je 
vidieť ich previazanosť so značkou 
Under Armour. Spolupráca s JBL je 
počuť nielen na párovacom tóne, 
ale aj na kvalite zvuku. Kto špor-
tuje naozaj veľa, toto je správny 
model. Najmä ak chcete stabil-
né držanie v ušiach a odolnosť 
IPX7. Teda odolnosť nielen proti 
dažďovej vode, ale aj náhodnému 
ponoreniu. Skrátka a dobre, keď 
si slúchadlá zašpiníte, umyjete 
ich pod tečúcou vodou a máte po 
starostiach. Za zmienku stojí aj 
12-mesačné členstvo v aplikácii 
MapMyRun.

Bezchybné držanie v ušiach je 
vďaka aretačným prvkom, ktoré 
máva veľa športových slúchadiel. 
Na výber máte z viac veľkostí, 
podobne ako aj návlekov na menič, 
ktorý si zasúvate do zvukovodu. 
Na pohľad pôsobia trochu masív-
ne. Sú inak veľmi ľahké a dobre sa 
nosia. Vôbec nám neprekážali a čo 
je podstatné, nepociťovali sme 
nával tepla. To sa pri niektorých 
slúchadlách dialo a bolo potreb-
né ich pri vysokom teple vybrať 
z ucha. Tu je to bez problému 
a z ucha ich netreba dávať dole 
ani keď chcete počuť okolie. 
Výrobca svoju technológiu nazýva 
TalkThru & Ambient Aware. Tla-
čidlo na ľavom slúchadle aktivuje 
mikrofóny a budete počuť všetko, 
čo sa okolo vás deje. Hudba bude 
hrať veľmi potichu na pozadí. 

Vypnutie zachytávania okolitých 
zvukov vráti prehrávanie na pô-
vodnú hlasitosť. Toto je vynikajúco 
spracovaná funkcia a prelínanie 
režimov pôsobí prirodzene. Druhá 
časť funkcie spraví prepúšťanie 
okolitých zvukov a ponechá hudbu 
na vami nastavenej hlasitosti.

My sme si ich obľúbili aj vďaka ich 
silnému pasívnemu odhlučneniu. 
Založením do ucha utlmíte okolo
80 % zvukov z okolia. Hodia sa teda 
aj na cestovanie alebo do kancelá-
rie. Hoci toto je v našom teste naj-
lepšie spracovaný model do testu.

Nabíjacia kolíska je poriadne 
veľká. Získate s ňou ale rozšírený 
čas na jedno nabitie. Hliníkové telo 
ochráni slúchadlá bezchybne. Má 
pútko, ktorým ju môžete niekam 
pripnúť alebo prevliecť. Je veľká 
a ťažká a na nosenie vo vrecku to 
príliš nebude. Kolíska by ale už ne-
mala mať microUSB nabíjanie, ale 
USB-C a toto nám naozaj prekážalo. 
Asi preto, že už používame smart-
fóny s céčkovým USB portom. Teší 
nás ale, že má štyri LED ukazovatele 
zostávajúcej kapacity.

Zvukovo sú výborné, zameranie 
na basy je cítiť a vôbec to nemá-
me výrobcovi za zlé. Nám sa to 
páčilo a vernosť zvuku pri dvíhaní 
činiek nemáme kedy evidovať. 
Aby nedošlo k omylu. Zvukovo sú 
veľmi detailné. Najmä v oblasti 
výšok a stredov. Basy by ale mohli 
byť dynamickejšie. Miestami nám 
pripadali tvrdšie.
ZAPOŽIČAL: WWW.JBL.SK

- Tvrdšie basy
- Ťažká a veľká nabíjacia kolíska

+ Detailne spracované na športovanie
+ Funkcia okolitých zvukov
+ Pogumovanie tela a IPX7
+ Detaily zvuku
+ Špičková izolácia zvuku

Under Armour 
True Wireless Flash

c e n a 1 7 9  €

TIP
Ideálne 
na šport

Under Armour 

TIP
Ideálne 
na šport

„Nabíjacia kolíska 
je poriadne veľká. 
Získate s ňou ale 
rozšírený čas na 
jedno nabitie. “ UNDER ARMOUR TRUE 

WIRELESS FLASH 
ZHORA
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Samsung Galaxy Buds sme si 
obľúbili ako cestovné slúchadlá. 
Majú miniatúrnu kolísku. Treba ju 
ale častejšie nabíjať, pretože má 
malú kapacitu batérie. Slúchadlá 
majú dotykové ovládanie, ktoré 
sa dá vypnúť. Zvukovo ich treba 
jemne doladiť ekvalizérom. Popri 
celkovej praktickosti to bol pre nás 
detail.

Sony WF-SP700N majú najlepšiu 
kvalitu zvuku spomedzi testova-
ných slúchadiel. Zároveň ale výdrž 
iba 3 hodiny. Aktívne odhlučnenie 
je argument v prospech tohto mo-
delu. Ak vám neprekáža slúchadlá 
nabíjať častejšie, sú dobrou 
voľbou. Chválime aj ovládanie cez 
malé tlačidlá na ich tele a prispô-
sobenie cez aplikáciu.

Sony WF-SP700N
Sony vie robiť slúchadlá. Veľmi prí-
jemne sa nosia aj vďaka prispôso-
beným návlekom určeným na špor-
tovanie. Nebudú vypadávať z ucha 
a stabilne sa v ňom udržia. Občas 
si ich ale budete musieť skorigovať. 
S výdržou sú na tom slabšie. Na 
jedno nabitie vydržia tri hodiny. To 
je zároveň najmenej z nášho testu, 
ale majú aktívne odhlučnenie. Tiež 
ako jediné. Viac nám prekážalo to, 
že sme nedostali upozornenie na 
vybíjanie batérie. Upozornenie je 
zároveň fi nálne a slúchadlá sa ihneď 
vypli. Na nabíjanie kolísky sa používa 
microUSB port. Slúchadlá nabije 
dvakrát do úplnej kapacity. Preto 
je treba často nabíjať aj kolísku, 
podobne ako pri tej samsungovej. 
Páčilo sa nám ale to, že je malá 
a vďaka jej zaoblenému tvaru sa dá 
bez problémov nosiť vo vrecku na 
nohaviciach.

Po vzore iných slúchadiel dosta-
nete po vybratí slúchadiel z kolísky 
hlásenie o približnej kapacite. Je 
to príjemné, nič rušivé a takto sa 
nám to páči. Pripojenie prebehne 
automaticky, rovnako ako u iných 
slúchadiel tohto typu. Na najlepšie 
použitie slúchadiel odporúčame 
nainštalovať aplikáciu Sony Head-
phones. V nej si môžete nastaviť 
predvolené nastavenia slúchadiel 
po spárovaní so smartfónom, 
ekvalizér, režim ANC a sledovať 
stav batérie ako aj aktualizovať na 
najnovší fi rmvér.

Ovládanie priamo na slúchad-
lách je cez malé ale dobre do-
stupné tlačidlá. Výrobca sa vybral 
cestou pridania tlačidla na každé 

z nich. Ich stlačením si nezatlá-
čate slúchadlá ďalej do ucha. Na 
ľavom meníte ANC režim, na dru-
hom je poradie skladieb, spustenie 
asistenta, alebo pozastavenie 
prehrávania či prijímanie hovorov. 
Podľa počtu stlačení tlačidla.

Spomínali sme funkciu ANC. 
Na výber sú tri režimy. Prvý je 
štandardný a eliminuje všetky 
bežné zvuky z okolia. Je vhodný 
na počúvanie hudby v lietadle, vo 
vlaku alebo v kancelárii. Druhý 
režim odhlučnenia má špeciálne 
nastavenie, aby prepúšťal vysoké 
tóny. Ideálne pri čakaní na letisku, 
aby ste nezmeškali žiadne hláse-
nia. Vhodný všade tam, kde chcete 
počúvať hudbu, ale zároveň počuť, 
ak na vás bude niekto hovoriť. Po-
sledný režim je vhodný na behanie 
v prostredí, kde potrebujete počuť, 
čo sa okolo vás deje. Mikrofóny 
budú prepúšťať okolitý zvuk a zá-
roveň budete počúvať hudbu zo 
slúchadiel. Párovanie slúchadiel je 
uľahčené technológiou NFC v ko-
líske. Funguje na prvýkrát a toto 
je spôsob, ako zjednodušiť nové 
pripojenie k inému zariadeniu.

Po zvukovej stránke sú veľmi 
dobré. Kupujete si prepracova-
né slúchadlá po každej stránke. 
Odolné voči vlhkosti s kvalitným 
zvukovým prejavom, zároveň 
ale aj menšou výdržou. Nám sa 
páčil silný basový prejav doplnený 
o zreteľné stredy. Zo zvukovej 
stránky im nemáme čo vytknúť. 
Prednes je vynikajúci a rozhodne 
ich odporúčame.
ZAPOŽIČAL: SONY SLOVAKIA

-  MicroUSB nabíjanie
- Kratšia výdrž

+ Stabilné držanie
+ Rôzne režimy ANC
+ Vynikajúca kvalita zvuku
+ Rozmery a tvar kolísky

Sony WF-SP700N

c e n a 1 7 9  €

SLÚCHADLÁ SONY WF-SP700N 
VO SVOJEJ KOLÍSKE

Lamax Dots1 zaujmú cenou. 
Sú to najlacnejšie slúchadlá 
v teste. Malé zvukové odchýlky 
im radi odpustíte. Napriek tomu, 
že majú Bluetooth 5.0, čakali by 
sme rýchlejšie párovanie. Celkovo 
jednoduché slúchadlá so všetkým, 
čo reálne potrebujete. Nemajú 
aplikáciu na nastavenie. Mnohým 
ale tento detail chýbať nebude.

Under Armour True Wireless 
Flash hodnotíme ako celkovo 
najodolnejšie a najlepšie prepra-
cované slúchadlá pre športovcov. 
Pohodlne sa nosia, majú najvyššiu 
odolnosť proti vode spomedzi 
testovaných slúchadiel. Kolíska 
vám ich nabije 5-krát, ale nám 
pripadala veľká a ťažkopádna.

*
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MICHAL REITER

Odolnosť – IP68

Porovnávací test

to iná kategória 
a nedajú sa 
porovnávať s TOP 

smartfónmi dneška. Sú totiž 
inak zamerané a výrobcovia 
majú čo robiť, aby sa popasovali 
s ich odolnosťou. Samozrejme, 
môžete si kúpiť vlajkovú loď, 
ktorá bude supervýkonná, tenká 
a krásna a ešte bude dobre 
fotiť. Spadne vám na zem raz 
a máte vybavené. V skutočnosti 
aj na odolné smartfóny treba 
dávať pozor. Alebo ako sa 
vraví, keď raz dobre spadne, 
nepomôže mu nič. Vydržia 
však podstatne viac ako tie 
bežné. Majú pogumované 
telo a množstvo vecí, ktoré 
sú prispôsobené náročným 
podmienkam. Napríklad 
nie sú také klzké ako drvivá 
väčšina súčasných telefónov. 
Majú odolné pogumovanie 
a špeciálne zrezané hrany, aby 
čo najlepšie utlmili náraz. Keď 
si ich všimnete bližšie, aj displej 
majú inak vsadený. Nesnažia 
sa zaujať zakriveným displejom 
alebo displejom s plochou 
takmer na celú stranu. Tu je 
to zbytočné. Displej je totiž 
najzraniteľnejšou súčasťou 
každého smartfónu.

Špeciálne funkcie
Základom je ich konštrukcia. 
Pogumovanie celého tela, 
výstupky a špeciálne tvary na 
ochranu proti pádom. Kovové 
plátovanie slúži na zosilnenie 
celku najmä pri pádoch, aby 
guma odolala deformáciám. 
Telefóny ale nie sú také veľké 
len náhodou. Sú totiž určené na 
to, aby sa dali ovládať v ruka-
viciach. Ako si môžete pozrieť 
v našej tabuľke, aj kapacity ba-
térií sú väčšie. Nemusíte šplhať 
po skalách alebo pracovať na 
stavbe či v lese, aby ste chceli 
takýto typ smartfónu. Je to ide-
álny spoločník aj na chatu bez 
elektrickej energie, kde potre-
bujete, aby vám telefón vydržal 
viacero dní. Všetky smartfó-
ny v teste majú viac-menej 
čistý Android. Výrobcovia robia 
minimálne zásahy. To jednak 
prispieva k menšej náročnosti 
kvôli slabším procesorom a lep-
šej výdrži. Procesory sú stále 
menej výkonné ako po minulé 
roky. Výrobcovia nastúpili na 
trend zlepšovania fotoaparátov. 
Stále sme však po zapnutí fo-
toaparátu mali dojem, že v ruke 
držíme 4 roky starý telefón 
obyčajnej triedy.

MediaTek môžeme pohybovať. 
Výbava je nastavená tak, aby sa 
s telefónom dalo bežne pracovať. 
Treba počítať, že je to pomalší 
model. Miernou útechou bude 
výdrž batérie. Deň a pol až dva 
dni si vystačíte. To v prípade, že 
nebudete fotografovať. Na naše 
prekvapenie sú fotky o niečo 
lepšie, než sme pri tomto type 
smartfónu zvyknutí. Svoj podiel 
má dvojitá optika, hoci druhý čip je 
len VGA a je naozaj len pomocný. 
Napríklad na režim rozostreného 
pozadia pri portrétových fotkách. 
Kvalitou a rozoznaním pozadia od 
hlavného objektu sme ale roky do-
zadu oproti dnešným štandardom.

Škoda slabšej podpory aktua-
lizácií, keďže je tu čistý Android. 
Posledná aktualizácia je takmer 
spred roka. To ale nebráni nor-
málnemu používaniu smartfónu 
a z nášho pohľadu tu nie je také 
veľké riziko, ako sa na pohľad 
môže javiť.

Snímač odtlačkov prstov fun-
guje rýchlo, prst naň ale treba dať 
presnejšie ako pri pokročilejších 
smartfónoch z „neodolnej“ série. 
Odomykanie tvárou je takisto mož-
né, ale je mierne pomalšie, kvôli 
procesoru. Za užitočné považuje-
me poklepanie na displej na jeho 
rozsvietenie a možnosť nastaviť 
ovládanie gestami na displeji.
Zapožičal: Aligator

JE 

Špecializovaný test, v ktorom sme preverili 5 odolných 
smartfónov, sme tu ešte nemali. Tieto telefóny sú kon-
štruované trochu inak, čo ste si určite všimli a len ťažko 
prehliadnete ich obrnený vzhľad.

Odolné 
smartfóny 
na stavbu
aj do hôr

„Dobrá správa – batérie 
v odolných smartfónoch majú 
skutočne veľkú kapacitu“

Aligator RX700 Extremo
Môže byť odolný smartfón zároveň 
aj tenký? Tento model to potvrdzu-
je a ukazuje, že telefón, ktorý má 
niečo vydržať, nemusí byť hrubá 
tehla. Dizajn a prepracovanosť je 
vidieť na prvý pohľad. Pogumované 
telo má zosilnené kovovými plátmi. 
Displej je chránený lemovaním 
vystupujúcim nad jeho povrch. To 
z bežných smartfónov nepoznáte 
a displej je tak trochu lepšie chrá-
nený. Minimálne pri páde na hranu 
nedochádza k priamemu kontaktu 
s displejom. Svoj podiel na tom 
majú aj skosené rohy. Takisto aj pri 
otočení na displej na hladkú plo-
chu, zostane nad úrovňou povrchu. 
Naozaj pekný kúsok, ktorý sa hodí 
do rúk každému a nebude robiť 
hanbu. Objektívy fotoaparátov sú 
mierne zapustené, aby sa chránilo 
ich sklíčko.

My sme ocenili ovládacie tla-
čidlá. Sú hliníkové a ľahko dostup-
né. Pohodlné ovládanie je teda 
zaručené. Prístup k SIM kartám 
je zboku a nepotrebujete žiadny 
nástroj. Nechtom vyberiete slot na 
karty. Výrobca nezakryl USB-C ani 
audiokonektor, ale sú vodotesné.

Aligator sa vydal cestou čo 
najjednoduchšieho rozhrania 
a výbavy. Čistý Android s mini-
málnymi úpravami je zárukou, 
že telefón bude fungovať hladko. 
Aspoň v medziach, v akých sa 
pri menej výkonnom procesore 

*
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Odolnosť – IP68

CAT S61
Táto značka robí smartfóny inak. 
Jedna vec je priniesť odolné telo, 
druhá je, dať mu funkcie, ktoré 
ste inde nevideli. Práve o tom 
je príbeh smartfónu. Už to nie 
je len odolný kus, ale smartfón, 
ktorý je určený pre stavbárov, pri 
rekonštrukciách alebo všade tam, 
kde sa pohybujete v nebezpečnom 
prostredí. Snímač bude ukladať 
hodnoty za posledných 7 dní a vy 
môžete smartfón nechať niekoľko 
dní v miestnosti na to, aby ste 
získali komplexnejšie údaje.

Výrobca dokonca hovorí o tom, 
že S61 prežije 20 pádov na tvrdú 
zem z výšky 1,8 metra. Konektory 
na tele sú zakryté a má to svoj 
dôvod práve v pôvode nečistôt. Je 
to možno menej pohodlné ako keď 
sú vodotesné a nepotrebujú kryt, 
avšak bezpečnejšie v bahne. Všade 
tam, kde by ste potom museli 
konektory čistiť a spôsobovať riziko 
ich poškodenia. Zadná strana je 
pogumovaná a používa veľké kovo-
vé lemovanie po všetkých stranách.

Na boku je súprava troch 
tlačidiel na ovládanie hlasitosti 
a vypnutie displeja, na druhom 
boku je žlté programovateľné 
tlačidlo. Reaguje na dlhé a krátke 

1 9 9  €c e n a

- Pomalší kvôli CPU
- Bokeh efekt by potreboval vylepšiť

+ Supertenký
+ Výdrž batérie
+ Odolnosť hrán
+ Čistý Android

Aligator
RX700 Extremo

TIP
Špičkové 
funkcie

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
Aligator

RX700 Extremo
CAT
S61

DooGee
S40

DooGee
STO Lite

Hammer
Energy 18:9

VÝSLEDKY TESTU ANTUTU

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

8 1 9  €c e n a

- Vysoká cena

+ Silná konštrukcia
+ Termokamera, merač kvality ovzdušia
+ 4 GB RAM
+ Vysoká odolnosť

CAT
S61

stlačenie. Funkciu alebo aplikáciu, 
ktorú chcete spustiť, defi nujete vy.

Smartfón je zaujímavý práve 
infrakamerou od výrobcu FLIR. 
Oproti modelu S60 je vylepšená 
a je s vyšším rozlíšením. Namiesto 
VGA je tu HD režim. Nechýba ani 
klasický fotoaparát, infračervená 
kamera ale ukáže, kde sú káble 
s elektrickou energiou, odkiaľ 
uniká teplo alebo kde je chlad. 
Pracuje v rozsahu teplôt -20 
až 400 °C. Laserové pravítko je 
funkcia, ktorou zmeriate rozmery 
miestnosti alebo objektu. Priamo 
do vzniknutého obrázka môže-
te zaznačiť ďalšie podrobnosti, 
rozmery sa tam dopíšu automa-
ticky, a to všetko môžete zdieľať 
s inou osobou. Dozviete sa teda, 
či v práci pokračovať alebo zvoliť 
iný postup.

Telefón patrí medzi tie svižnejšie 
a dá sa s ním pracovať. Výkonovo je 
na úrovni modelu DooGee S70 Lite 
až na to, že tu je procesor Snapdra-
gon 630. Aplikácie sú svižné, fotoa-
parát je ale pomalší. Chválime 4 GB 
RAM, čo je hodnota postačujúca na 
operačný systém Android a dnešné 
moderné aplikácie.
Zapožičal: TCCM

*
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DooGee S40
Prvý zo série odolných a extra lac-
ných smartfónov. Zaujímavosťou je, 
že výbava je štedrejšia, ako by sme 
predpokladali. To v oblasti hardvéru 
ako aj softvérových rozšírení.

Konštrukčná stránka ukazu-
je, že výrobca myslel na všetko. 
Pogumované telo a hrubšia vrstva 
tohto materiálu ochráni telefón pri 
pádoch. Boky zosilnené hliníkový-
mi plátmi zase celkovo prispievajú 
k pevnosti celku. Konektor micro-
USB a audiokonektor používajú 
gumový kryt. To je ideálne proti 
nečistotám a dajú sa ľahko odchý-
liť. Na nabíjanie nemusíte používať 
dodávaný microUSB kábel, ale 
prakticky ľubovoľný. Okolo konek-
tora je dostatočná rezerva po jeho 
stranách, aj keď je viac zapuste-
ných v ochranných prvkoch tela.

Na tele je tlačidlo SOS, ktoré sa 
dá nastaviť na privolanie pomoci 
prostredníctvom vašich kontaktov. 
V rámci systémových rozšírení je 
tu podpora gest a zvolíte si sami, 
ktoré chcete alebo nechcete pou-
žívať. Napríklad vytvorenie snímky 
obrazovky dotykom tromi prstami 
naraz na displeji.

Výrobca sa vydal s dobou 
a integroval dve šošovky zadné-
ho fotoaparátu. Nemyslíme si, 
že v telefóne s cenou niečo vyše 
stovky je toto treba. Najmä pri 
slabšej výbave. Nuž 2 GB RAM tu 
budete cítiť aj keď je tu takmer 
čistý Android. Výrobca do neho za-

siahol minimálne, ale treba uznať, 
že pridal zaujímavé nástroje. Je tu 
kompas, uhlomer, meranie výšky, 
určovanie rovnováhy atď. Takto si 
predstavujeme dodatočné nástro-
je v tomto type smartfónu.

V skutočnosti sme nijako 
výrazne nepociťovali naozaj malé 
rozlíšenie displeja. Má len 480 x 
960 px, a to je na dnešnú dobu 
naozaj málo. Tu ale získate výdrž 
navyše a na pohľad to nepredsta-
vuje žiadne limity.

Špecialitou je odolnosť IP69K, 
ktorá zaručuje prežitie pod vysokým 
tlakom vody a pri teplote 80 °C. 
V zime vydrží celých 24 hodín bez 
poškodenia pri teplote -30 °C. 
Aligator použil odolné sklo Panda, 
DooGee sa rozhodlo pre o dve 
generácie staršie sklo Gorilla Glass 
4, dnes je šiesta generácia. To nie 
je na prekážku, uvádzame to len 
pre vašu informáciu. 

Do smartfónu bude treba vložiť 
pamäťovú kartu. Kapacita 16 GB 
úložiska je naozaj málo, tým ale prí-
dete o Dual SIM, pretože jeden slot 
je pre obe karty spoločný. Výhradu 
máme aj k snímaču odtlačkov. 
Nedokázali sme si na jeho polohu 
zvyknúť. Je to ale niečo, čo sa po 
čase naučíte. Telefón má v rámci 
ochrany pred pádmi veľmi mierne 
zaoblenú a akoby nafúknutú zadnú 
stranu a snímač vyššie ako by sme 
chceli.
Zapožičal: DooGee

- Iba 2 GB RAM
- Horšie dostupná čítačka odtlačkov

+ Odolá mrazom aj vysokým teplotám
+ Zosilnený špeciálne proti pádom
+ Nešmýka sa a je stabilný na hocakom 
povrchu

1 1 9  €c e n a

DooGee S70 Lite
Tak toto nám vôbec ako „Lite“ ver-
zia nepripadalo. Je to neskutočne 
dobre vybavený smartfón vo svojej 
triede a má absolútne bezkonku-
renčnú cenu. Je to poriadne veľký 
smartfón. Nám sa tento nevídaný 
krok páčil. Konečne je tu super 
odolný smartfón, ktorý je výkonný 
a má obrovský displej. Nuž, ako 
sme spomenuli, displej je vždy 
najslabším článkom. Rozdiel pri 
páde 5-palcového a 6-palcového 
displeja na zem nebude veľký. Aj 
preto oceňujeme krok výrobcu 
priniesť na trh zariadenie, ktoré sa 
dá použiť všestrannejšie.

Telo smartfónu je pogumované 
a má silné plátovanie na boku, ktoré 
zasahuje až do spodnej časti. Tu 
výrobca nenechal nič na náhodu, 
a to aj pri optike. Fotoaparát má 
zosilnenú ochranu a v tejto časti je 
umiestnená aj čítačka odtlačkov.

Z technologického hľadiska je tu 
veľa prvkov, ktoré sa starajú o hladký 
chod smartfónu. Napríklad špeciálne 
chladenie, ktoré zníži teplotu CPU 
v priemere o 7 °C a mnoho ďalších 

Odolnosť – IP68, IP69K

Odolnosť – IP68, IP69K

DooGee
S40
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VÝKON SMARTFÓNOV PRE PCMARK

VÝKON SMARTFÓNOV PRE PCMARK. TENTO TEST UKAZUJE CELKOVÝ VÝKON 
SMARTFÓNU PRI JEHO „KANCELÁRSKOM“ POUŽÍVANÍ
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vylepšení. Napríklad aj to, že je na-
vrhnutý s kompatibilitou k mobilným 
gamepadom. V niektorých smeroch 
je podľa nás výbava trochu prehnaná. 
Toto je kus, ktorý sa dá naozaj 
dobre používať, avšak v AnTuTu má 
tretinový výkon oproti vlajkovým 
lodiam. Či už treba v tomto prípade 
klásť na chladenie pri hernom režime 
taký veľký dôraz, nechávame na vás. 
Chladenie ale pomôže pri obmedzení 
teploty na slnku, a to je niečo, čo 
považujeme za kľúčové.

V súvislosti s veľkým Full HD+ 
displejom je tu aj batéria. Tá má 
kapacitu až 5500 mAh a je to naj-
väčšia kapacita spomedzi testova-
ných smartfónov. Výrobca  nepod-
cenil ani fotoaparát a dva objektívy 
tu dávajú väčší zmysel ako pri 
modeli DooGee S40. Za dobrého 
svetla fotí celkom dobre, spokojní 
sme boli aj s efektom rozostrenia. 
V šere a pri slabších svetelných 
podmienkach sme narazili na limity 
svetelnosti objektívu.

Operačný systém Android je 
modifi kovaný o prvky pre hráčov 

Hammer Energy 18:9
Smartfóny značky Hammer sme 
testovali viackrát. Sú to odolné 
kusy, ktoré prežijú takmer všetko. 
Výrobca stavil na istotu a prišiel 
s pomerom strán 18 : 9. To je 
v súlade s dnešnými trendmi. 
Telefón je trochu užší, no stále 
širší kvôli solídnemu ochrannému 
krytiu. Pogumované telo je tiež 
doplnené o hliníkové plátovanie. To 
však na spodnej strane. Výrobca 
vie presne, prečo ho umiestnil 
takto. Smartfón má totiž takmer 
najvyššiu ochranu IK proti pádom 
ťažkých predmetov naň. Prežije 
pád pevného objektu s hmotnos-
ťou 1,7 kg a z výšky 40 cm. Tak 
čo? Budete ho skúšať kladivom?

Fotoaparát je len jeden, a to 
podľa nás stačí. Dvomi by ste v tej-
to triede nič nezískali, hoci by to 
pôsobilo naoko dobre. Lemovanie 
displeja je silné a chráni proti po-
škriabaniu displeja keď ho otočíte 
displejom nadol. Takisto je dobre 
premyslená ochrana fotoaparátu. 
Ten je zapustený v gumovom kryte. 

Konektory sú zakryté a my sme 
ocenili jednoduchý prístup k SIM 
kartám. Stačí vyklopiť kryt a vybrať 
slot. Potešilo nás aj rýchle nabíja-
nie s hodnotou 15. Presne takou, 
ako majú niektoré smartfóny 

vyššej triedy alebo vlajkové lode. Na 
batériu s kapacitou 5000 mAh to 
budete potrebovať. Menej nás však 
potešilo 3 GB RAM. Zároveň ale 
dodávame, že je to ešte hodnota, 
s ktorou sa dá rozumne počítať. 
Telefón je svižný, pri fotení a prepí-
naní viacerých aplikácií už budete 
menšiu hodnotu pociťovať. Najmä 
však 4-jadrový CPU s maximálnou 
frekvenciou 1,5 GHz. To z neho robí 
pomalšie modely na trhu.

Aj preto sme radi, že výrobca 
veľmi nešpekuloval a nechal čistý 
Android. S aktualizáciami starými 
viac ako rok si ale očividne starosti 
nerobí. Na tele je tlačidlo, ktorému 
sa dá naprogramovať jedna funk-
cia. Štandardne je pridelená za-
pnutiu fotoaparátu. Fotoaparát je 
inak len doplnková funkcia. Odfotí, 
ale zázraky nečakajte. Ale celkovo 
má pomalú odozvu a realizácia 
snímky sa podobá na nakrúcanie 
videa s pomalým snímkovaním. 

Po technologickej stránke je 
tu všetko potrebné, čiže tak ako 
u ostatných smartfónov, nechýba 
NFC alebo podpora LTE. Reproduk-
tor je hlasitejší, ako obvykle. A toto 
bude jeden z faktorov, prečo sa 
rozhodnúť pre Hammer.
Zapožičal: myPhone

2 2 9  €c e n a

- Žiadne podstatné

+ Obrovský displej
+ Bezdrôtové nabíjanie
+ 5500 mAh batéria
+ Výkon aj na hry

Odolnosť – IP68, IK08

DooGee
S70 Lite

2 0 9  €c e n a

- Pomalý fotoaparát
- Celkovo nižší výkon

+ Konštrukcia a prístup k SIM kartám
+ Cena
+ Čistý Android
+ Zosilnená ochrana IK

Hammer
Energy 18:9

TIP
Cena

a výbava

a tiež o súpravu nástrojov podobne 
ako pri modeli S40. Tým, že je tu 4 
GB RAM, máte smartfón pripra-
vený na náročnejšie používanie 
a sčasti sa bude rovnať moderným 
smartfónom dneška. Dokonca aj 
procesor Helio P23 patrí medzi 
tie lepšie, hoci je pravda, že tvrdý 
výpočtový výkon má slabší. Nedaj-
te sa pomýliť, toto je najrýchlejší 
smartfón v našom teste. Hybridný 
slot na SIM karty nevidíme ako 
prekážku, keďže je tu 64 GB 
úložisko.

Ako ďalšiu vec sme oceni-
li nabíjanie s výkonom 24 W 
a USB-C konektor. To je pri takej 
veľkej batérii naozaj potrebné. 
A dokonca je tu ešte aj bezdrôto-
vé nabíjanie. 
Zapožičal: DooGee
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Model telefónu Aligator
RX700 Extremo

CAT
S61

DooGee
S40

DooGee
S70 Lite

Hammer
Energy 18:9

Operačný systém Android 8.1, 
aktualizácie 5. 8. 2018

Android 8.1, 
aktualizácie 1. 6. 2018

Android 9, aktualizácie 
5. 3. 2019

Android 9, aktualizácie 
5. 3. 2019

Android 8.1, 
aktualizácie 5. 4. 2018

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

Pamäť RAM / ROM / iná [GB] 3 / 32 4 / 64 2 / 16 4 / 64 3 / 32

Procesor MediaTek, 4-jadrový Snapdragon 630, 
8-jadrový, max. 2,2 GHz

MT6739, 4-jadrový, 
1,5 GHz

MT Helio P23, 8-jadrový, 
2,5 GHz 4-jadrový, 1,5 GHz

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

Displej - veľkosť [palcov] / 
rozlíšenie [bodov] 5,7 / 720 × 1440, 18:9 5,2 / 1080 × 1920, 16:9 5,5 / 480 × 960, 18:9 5,99 / 1080 × 2160, 

18:9 5,7 / 720 × 1440, 18:9

Slot na pamäťovú kartu microSDXC do 256 GB microSDXC microSDHC do 32 GB microSDXC do 128 GB microSDXC do 128 GB

Bluetooth, Wi-Fi, USB, GPS, NFC 4.0, BGN, áno, áno, áno 5.0, ABGNac, áno, áno, áno áno, BGN, áno, áno, áno áno, áno, áno, áno, áno áno, BGN, áno, áno, áno

Hlavný fotoaparát / video 16 + 0,3 Mpx, Full HD, 
20 fps 16 Mpx / 4K, 30 fps 8 + 5 Mpx 13 + 8 Mpx 13 Mpx

Predný fotoaparát / video 5 Mpx, HD, 15 fps 8 Mpx / Full HD, 30 fps 5 Mpx 8 Mpx 8 Mpx

Vymeniteľná batéria 
a vlastnosti nie, 4300 mAh nie, 4500 mAh nie, 4650 mAh nie, 5500 mAh nie, 5000 mAh

Rozmery [mm] / hmotnosť 
[gramov] 156 × 75 × 10 / 208 163 × 78 × 13 / 250 158 × 79 × 14 / 238 172 × 81 × 14 / 278 160 × 77 × 15 / 254

Konektor USB-C, 5 W USB-C microUSB, 10 W USB-C, 24 W USB-C, 15 W

Zapožičal Aligator TCCM DooGee DooGee myPhone

Cena [EUR s DPH] 199 819 119 229 209

Benchmarky

AnTuTu Benchmark - Total score 44710 90445 46608 92698 47101

PCMark for Android - 
Performance 3385 5031 3707 5314 3386

3DMark Sling Shot Extreme 
- Total 107 818 125 478 108

Graphic 87 711 101 397 88

Physics 610 1733 690 1683 578

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

   Verdikt
Aligator RX700 Extremo je 
unikátny v tom, že je super tenký 
a je to naozaj pekný telefón. Hodí 
sa teda každému, kto chce odolný 
kus, ale dbá aj na to, aby dobre 
vyzeral. Pomalé 5 W nabíjanie nám 
prekážalo viac ako rezervy v ob-
lasti fotoaparátu. Čistý Android 
zbytočne nezaťažuje systém a zís-
kate dobre použiteľný smartfón.

CAT S61 je smartfón, ktorý je 
skutočne praktický a prináša 
unikátne funkcie. Značka si totiž 
zakladá na tom, aby telefón nielen 
vydržal nepriaznivé podmienky, ale 
aj poslúžil v špecifi ckých profesi-
ách. Funkcie ako meranie kvality 
ovzdušia v miestnosti, laserové 
pravítko alebo termálnu kameru, 
nikde inde nemáte. Za špičkové 
funkcie si ale treba priplatiť.

DooGee S40 je smartfón oblože-
ný ochranou tak, ako to vidieť len 
málokde. Cena je naozaj vynikajú-
ca a prekonáva Aligator. Ak chcete 
tenký mobil, zoberiete si Aligator. 
Ak chcete lepšiu cenu a nevadí 
vám väčšia hrúbka a minimálny 
výkon, S40 je pre vás.

DooGee S70 Lite je vynikajúci 
multimediálny a pritom odolný 
smartfón. Je to poriadne veľký 
kus, ale svojím konceptom sa 
odlišuje od zaužívaných zvyklos-
tí. Chcete niečo, čo vám vydrží 
na chate, v lese a zároveň si na 
smartfóne pozriete aj fi lmy? Toto 
je jeden model na všetko. Plný 
technológií, ktoré v tomto seg-
mente nevidíte.

RX700 Extremo

Hammer Energy 18:9 je taká 
klasika. Je menej výkonný, ale drží 
si dobrú cenu. Výrobca si dal zále-
žať na zosilnenej ochrane. Nielen 
keď vám spadne na zem, ale aj 
keď vám spadne niečo na telefón. 
V súvislosti s klasikou sme ocenili, 
že tu nie sú žiadne neštandardné 
výmysly a ovládacie prvky sú ľahko 
dostupné.
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Silný. Pevný. Spoľahlivý.

Elektrický bicykel BESV TRB1 AM
sa hrdo vyznačuje špičkovou kapacitou 
batérie 756 Wh. Pokročilý dvojrúrkový rám 
poskytuje nielen vynikajúcu ochranu batérie, 
ale zároveň dáva bicyklu vynikajúcu jazdnú výkonnosť. 
Vysokokvalitný elektromotor od firmy Brose poskytuje 
robustný výkon so spoľahlivou nemeckou kvalitou. Bezplatná 
aplikácia BESV Sport vám pomôže skontrolovať stav bicykla
 a posúdiť výkonnosť vášho zariadenia pre dokonalý zážitok z jazdy.

E-bicykel, ktorý jazdí tak brutálne, ako vyzerá  
Rám   Hliník
Prehadzovačka  Shimano Deore XT 11S 
Predná vidlica  RockShox RVL RC 140mm
Zadné odpruženie RockShox Monarch RS-MNR-RT-D2
Brzdy   Magura MT4 203mm, kotúčové
Motor   Brose Drive S Mid Motor
Krútiaci moment  90 Nm, 250W
Batéria   36V, 21Ah, 756Wh
Bluetooth  4.0, aplikácia BESV ( iOS / Android ) www.origos.sk
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Čo skutočne 
znamená označenie 
vodoodolnosti?
Odolnosť inteligentných hodiniek 
a fi tness náramkov voči vode

S mnohými modernými inteligentnými hodinkami a fi tness 
náramkami môžete aj plávať. Výrobcovia udávajú, že majú 
odolnosť voči vode na úrovni 5 ATM, resp. do hĺbky 50 metrov. 
Tento údaj je však v reálnych podmienkach úplne iný.

   Verdikt
Dnešné inteligentné hodinky a fi t-
ness náramky obvykle ponúkajú 
základnú odolnosť voči vode, ktorá 
by mala odolať kvapkám dažďa 
alebo majú odolnosť na úrovni 5 
ATM, keď môžete s hodinkami aj 
plávať. Nie sú určené na šnorchlo-
vanie a treba si na ne dávať pozor 
aj pri niektorých vodných športoch. 
Udávaná hodnota odolnosti voči 
vode do hĺbky 50 metrov sa týka 
tlaku v dokonale statickej vode.

Jednotlivé úrovne 
odolnosti voči vode
Hoci väčšina dnešných 
inteligentných hodiniek 
a fi tness náramkov ponúka 
odolnosť voči vode na 
úrovni 5 ATM, úrovní 
vodoodolnosti je viac:

Odolné voči vode/
odolnosť na úrovni 3 ATM 
Základná odolnosť voči 
vode. Zariadenie by malo 
prežiť dažďové kvapky 
a ošpliechanie vodou.

Odolnosť 5 ATM
S hodinkami môžete plávať 
v plytkej vode. Nie sú však 
vhodné na šnorchlovanie či 
hĺbkové potápanie.

Odolnosť 10 ATM
Zariadenie s takouto 
odolnosťou by malo prežiť 
už aj šnorchlovanie. 

Odolnosť 20 ATM 
Hodinky prežijú bez ujmy 
jazdu na vodnom skútri, na 
hĺbkové potápanie nie sú 
určené.

Hodinky pre potápačov 
s odolnosťou 20 ATM 
Takto označené hodinky 
sú určené aj na hĺbkové 
potápanie.

S MNOHÝMI 
DNEŠNÝMI IN-
TELIGENTNÝMI 
HODINKAMI A FIT-
NESS NÁRAMKAMI 
MÔŽETE PLÁVAŤ. NA 
POTÁPANIE NIE SÚ 
URČENÉ

Čo znamená IP 
odolnosť voči vode 
a prachu v prípade 
smartfónov?
Aj v prípade smartfónov sa 
často spomína odolnosť voči 
vode a prachu. Výrobcovia ju 
označujú podľa certifi kácie IP 
a najčastejšie sa stretávame 
s označením IP68, IP67, IP65 
alebo IP53. Prvé číslo ozna-
čuje odolnosť proti prachu, 
druhé číslo označuje odolnosť 
proti vode a vlhkosti.

Ak výrobca odolnosť nedefi -
nuje inak, platí nasledujúca 
charakteristika:

IP5x - ochrana voči prachu

IP6x - prachotesné

IPx3 - ochrana pred šikmo 
dopadajúcou vodou, do 60°, 
napr. dážď

IPx4 - ochrana pred strie-
kajúcou vodou zo všetkých 
smerov

IPx5 - ochrana pred 
vniknutím vody pri 
tryskajúcom prúde

IPx6 - ochrana pred vnik-
nutím vody pri intenzívne 
tryskajúcom prúde

IPx7 - ochrana pred dočas-
ným ponorením v hĺbke do 1 m 
po dobu 30 minút

IPx8 - ochrana pred ponore-
ním v hĺbke od 1 m do 3 m. 
Výrobcovia často defi nujú 
ďalšie podmienky, ako je ma-
ximálna doba ponorenia

Telefóny s odolnosťou IP68 sú 
teda prachotesné a mali by 
prežiť ponorenie do hĺbky až 3 
metre. Platí to pre čistú sladkú 
vodu s teplotou 4 °C. Bez 
ohľadu na odolnosť telefónu, 
pokiaľ s ním chcete fotiť pod 
vodou, odporúčame kúpu 
špeciálneho ochranného 
obalu, ktorý je na tento účel 
navrhnutý.  
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značovanie odolnosti voči 
vode pomocou atmosfé-
rického tlaku sa v hodin-

kách používa už dlhé roky a výrobco-
via nositeľných zariadení ho prebrali 
od výrobcov tradičných hodiniek. Nič 
to však nemení na tom, že odolnosť 
voči vode do hĺbky 50 metrov je v prí-
pade zariadení s vodoodolnosťou na 
úrovni 5 ATM skreslená.

Áno, zariadenia s odolnosťou 5 
ATM dokážu vydržať atmosférický 
tlak v hĺbke 50 metrov, avšak iba 
v laboratórnych podmienkach. 
V reálnom svete by takéto ho-
dinky možnože prežili v uvedenej 
hĺbke, pokiaľ by ležali v dokonale 
statickej vode a nehýbali by sa ani 
ony a ani nič okolo nich. Je zrej-
mé, že takýto scenár je nereálny. 
Stačí, keď máte hodinky na ruke 
a plávate – tlak je okamžite vyšší 
ako v statickej vode a odolnosť 5 
ATM tak v skutočnosti znamená, 
že zariadenie vydrží plávanie 
v plytkej vode.

Samotní výrobcovia niekedy 
špecifi kujú ďalšie podmienky, resp. 
odporúčania a napr. Samsung 
udáva, že by ste nemali mať takéto 
zariadenie vo vode dlhšie ako jednu 
hodinu, resp. nemali by ste s ním 
byť v hĺbke viac ako 10 cm dlhšie 
než polhodinu. V hĺbke viac ako 1,5 
metra je to 10 minút. Na hodinky 
či fi tness náramok s odolnos-
ťou 5 ATM si tiež treba dať pozor 
v prípade vodných športov, v rámci 
ktorých by mohlo zariadenie prísť 
do styku s vodou, ktorá sa pohybuje 
veľkou rýchlosťou. Príkladom je 
jazda na vodnom skútri.  

V súvislosti s vodou ešte jedna in-
formácia. Po skončení plávania ale-
bo sprchovania by ste mali hodinky 
či náramok utrieť a pokiaľ budete 
plávať v mori alebo v bazéne, mali 
by ste ho najskôr opláchnuť čistou 
vodou a následne utrieť. To platí aj 
pre prípad, že zariadenie dôjde do 
styku s mydlovou vodou, olejom 
alebo krémom na opaľovanie.

O



Leto je ideálny čas na 
šport. Nie je zima, a tak 
nie ste príliš stuhnutí 
a unavení celkovou 
nepriazňou počasia. 
Najmä ak sa chystáte so 
sebou niečo robiť a ešte 
nemáte zaužívaný návyk. 
Vybrali sme pre vás 
stránky, ktoré vám pomô-
žu sa v týchto oblastiach 
zorientovať. Možno stačí 
ísť len tak do prírody na 
prechádzku. Weby, ktoré 
sme pre vás vybrali, vás 
prinajmenšom inšpirujú 
a posunú termín „od 
zajtra“ na nejaký skorší 
dátum.

PREHĽAD

MICHAL REITER

Cvičiť sa dá aj doma a nielen v lete. Na webe www.
cvikynadoma.sk nájdete inšpiráciu na to, aké cviky 
sa dajú robiť podľa vašich potrieb. Aj tie, ktoré sú 
špeciálne zamerané na kardiotréning a tiež tipy na 
vhodný jedálniček. Podrobné a dobre vysvetlené 
postupy vám ukážu, že začať hoci doma na koberci 
nie je také náročné. Ak cvičíte v posilňovni, nájdete 
tipy, ako si poradiť s bežeckým pásom alebo ako 
cvičiť na rotopede. Neprehliadnite tabuľku spálených 
kalórií podľa aktivity a hmotnosti. Bude sa vám páčiť, 
najmä preto, že tabuľka obsahuje bežné činnosti, ako 
napríklad umývanie riadu, hrabanie lístia, pokladanie 
dlažby alebo spánok.

Extra veľký web o tom, ako si po-
radiť v prírode, je na adrese www.
svetoutdooru.cz. Nájdete tu tipy na 
to, akú výbavu si zobrať, recenzie 
stanov, obutia a tiež rady, ako začať 
s niektorým zo športov. Lezenie po 
horách zvládnete aj vy. Nenechajte 
nič na náhodu a čítajte novinky na 
tomto webe. Poradí vám, na čo si 
dať pozor, aby vás neprekvapilo 
počasie, akú výbavu potrebujete 
na rafting atď. Špeciálne rady sú 
venované svieteniu alebo vareniu 
v prírode. Web, ktorý sa oplatí čítať 
či uz ide o párhodinové vychádzky 
do hôr alebo chatovanie.

Ďalší z veľkých webov je www.fi tclan.sk. Či už sa 
do fi tka len chystáte, alebo už nejaký čas chodí-
te, nájdete tu veľa námetov ako správne cvičiť. 
Nájdete tu tipy na posilňovanie, zaujímavosti 
zo sveta kulturistiky a tiež tipy ohľadne stravy 
a recepty na chutné maškrty. Avšak také, ktoré 
budú v súlade s cvičením a obsahom látok, ktoré 
by ste telu mali dodať. Dozviete sa aj, ako je to 
s alternatívami ku klasickému cukru alebo aký 
typ postavy ste a ako to ovplyvní vaše naberanie 
svalov alebo tukov.

Láka vás tenis alebo vám pripadá 
veľmi zložitý? Na webe tenisovy-
svet.takurcitee.sk nájdete všetko 
zo sveta tenisu. Môžete sledovať 
zaujímavosti zachytené na videu, 
zápasy z Roland Garros alebo 
zákulisné informácie. Server www.
milujemsportovanie.sk prináša 
informácie a novinky zo sveta 
rôznych športov a dáva návody ako 
vôbec začať.

Detailne zameraný web na športovanie je www.
sportujeme.sk. Tu nájdete informácie o tom, 
ako si správne nastaviť tréning, ako cvičiť vybra-
né partie a tiež ako sa stravovať. V rámci sekcie 
potravín sa dozviete, ako sú na tom fi t tyčinky 
a ktoré potraviny jesť a ktoré radšej nie. Ideálne 
pre každého, kto chce cvičiť v posilňovni alebo 
s TRX a nevie presne ako na to. Články a návody 
zamerané na vybrané partie budú užitočné, ak 
už teraz pociťujete nejaké silové rezervy. Nechý-
ba ani sekcia cvikov na doma.

Surfujeme na internete

Športujeme v lete

radiť v prírode, je na adrese 
svetoutdooru.cz
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posledných týždňoch a mesiacoch sa 
dostali do predaja viaceré nové inte-
ligentné hodinky a fi tness náramky. 

Novinky sme otestovali a sú atraktívne najmä 
z toho hľadiska, že sú cenovo dostupnejšie 
alebo že za rovnakú cenu prinášajú viac funkcií 
a vyššiu kvalitu ako ich predchodcovia.

V

ÚVODNÁ OBRAZOVKA 
APLIKÁCIE FITBIT. OKAMŽITE 
VIDÍTE ŠTATISTIKY 
AKTUÁLNEHO DŇA, ALE 
AJ VAŠU AKTIVITU POČAS 
CELÉHO TÝŽDŇA A ÚDAJE 
O SPÁNKU ZA POSLEDNÚ NOC

PREHĽAD CVIČENÍ JE 
UŽITOČNÁ FUNKCIA. 
VIDÍTE TU AJ AKTIVITY, 
KTORÉ FITBIT NÁRAMOK 
AUTOMATICKY 
DETEGOVAL, AKO JE 
NAPR. CHÔDZA DLHŠIA 
AKO 10 MINÚT

ÚVODNÁ OBRAZOVKA 
APLIKÁCIE GARMIN 

CONNECT

GARMIN PONÚKA V POROVNANÍ 
S KONKURENCIOU VIACERO 
UNIKÁTNYCH FUNKCIÍ A NAJVIAC 
ŠTATISTÍK

Každý výrobca nositeľných fi tness 
zariadení využíva svoju mobilnú 
aplikáciu na synchronizáciu náramku 
či hodiniek s telefónom. Cez mobilnú 
aplikáciu si následne môžete skontro-
lovať vaše dáta. Fitness aplikácie však 
prinášajú aj ďalšie funkcie a môžu do 
určitej miery ovplyvniť vaše rozhodnu-
tie pri kupovaní.

Mobilné aplikácie 
pre fi tness náramky 
a inteligentné 
hodinky Fitbit

Aplikácia Fitbit je dostupná pre iOS a An-
droid a už na prvý pohľad zaujme dizajnom 
rozhrania. To je úhľadne spracované a pô-
sobí prehľadnejšie a elegantnejšie ako napr. 
aplikácia od Garminu. Garmin však ponúka 
ešte viac detailov a štatistík, takže záleží 
na vás, či preferujete komplexnú a peknú 
aplikáciu v prípade Fitbitu alebo skutočne 
hĺbkovú analýzu v jednoduchom dizajne 
v prípade Garminu. Faktom je, že bežným 
aj náročnejším používateľom budú dáta 
z Fitbitu bohato postačovať.

Základom úvodnej obrazovky sú údaje 
o počte prejdených krokov, pričom k dispo-
zícii sú aj nastaviteľné boxy, ktoré obsahujú 
ďalšie informácie. Môžete si kontrolovať 
a zaznamenávať hmotnosť, pitný režim, čo 
jete a tiež aj menštruačný cyklus. Rýchly 
pohľad na úvodnú obrazovku teda ponúka 
komplexný prehľad o vašej aktivite. Po ťuk-
nutí na hociktorý box sa následne dostanete 
na obrazovku s podrobnejšími informáciami.

Aplikácia Fitbit ponúka prehľadné infor-
mácie a tiež aj nastavenia fi tness náramku 
či inteligentných hodiniek. K dispozícii je aj 
platenie cez NFC platby pomocou služby 
Fitbit Pay, a to aj na Slovensku. Kompa-
tibilné s touto funkciou sú hodinky Fitbit 

PREHĽAD CVIČENÍ JE 
UŽITOČNÁ FUNKCIA. 
VIDÍTE TU AJ AKTIVITY, 
KTORÉ FITBIT NÁRAMOK 
AUTOMATICKY 
DETEGOVAL, AKO JE 
NAPR. CHÔDZA DLHŠIA 
AKO 10 MINÚT

ÚVODNÁ OBRAZOVKA 

GARMIN PONÚKA V POROVNANÍ 

Versa, Fitbit Ionic a náramok Fitbit Charge 3 
v špeciálnej edícii s NFC.

Pomocou aplikácie si prispôsobíte aj zobra-
zovanie notifi kácií a v prípade Android telefó-
nov rýchle odpovede, ak ich vaše zariadenie 
podporuje. Fitbit v kombinácii s iPhonom ponúka 
bezproblémovú konektivitu, v prípade niektorých 
Android zariadení sme sa stretli s občasnými 
problémami z hľadiska stability prepojenia a zo-
brazovania notifi kácií.

Aplikácia tiež umožňuje nastaviť za akých 
podmienok sa má aktivovať automatický 
záznam aktivity, môžete si prispôsobiť skratky 
pre cvičenia a nastaviť budíky. Oceňujeme pre-
hľadné zobrazenie kvality spánku a tiež cvičení.

Fitbit ponúka aj sociálne funkcie, ako je 
vlastná sociálna sieť alebo prepojenie s priateľ-
mi a vzájomné súperenie. Pre niekoho to môže 
byť motivácia.

T E S T

ROMAN KADLEC
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DOMOVSKÁ OBRA-
ZOVKA APLIKÁCIE 
HUAWEI HEALTH 
SA ZAMERIAVA NA 
NAJDÔLEŽITEJŠIE 
INFORMÁCIE

ÚVODNÁ OBRA-
ZOVKA AP-
LIKÁCIE SAM-
SUNG HEALTH. 
OCEŇUJEME 
PREHĽADNÝ 
A PRAKTICKÝ 
DIZAJN

Garmin Connect
Aplikácia Garmin Connect je bohatá na množ-
stvo všemožných údajov, štatistík a analýz. 
V tomto smere ide pravdepodobne o najlepšiu 
aplikáciu na trhu, určite v rámci tohto článku.

Základná obrazovka obsahuje viacero in-
formácií, ako sú napr. údaje o tepe, minútach 
intenzívneho cvičenia, o strese, spálených 
kalóriách a sumár vašej aktivity počas posled-
ného týždňa. Ťuknutím na jednotlivé boxy sa 
dostanete na obrazovku s detailmi.

V prípade Garmin aplikácie však dávame do 
pozornosti najmä ľavý bočný panel, kde náj-
dete skutočne veľa položiek. Okrem detailov 
o vašej aktivite je k dispozícii priama integ-
rácia so službou MyFitnessPal na počítanie 
kalórií alebo prehľad celodennej námahy či 
funkcia Body Battery, ktorá berie do úvahy 
kvalitu oddychu a náročnosť aktivity.

Garmin Connect analyzuje aj kvalitu vášho 
trénovania, jeho efekt a VO2 Max. Viaceré 
z týchto parametrov nájdete aj v konku-
renčných aplikáciách, avšak spracovanie od 
Garminu považujeme za komplexnejšie. Veľmi 

Huawei Health
Aplikácia Huawei Health je predinštalovaná 
v zariadeniach značky Huawei. Môžete si ju 
stiahnuť aj do iných zariadení so systémom 
Android a iOS. Aplikácia slúži na zobrazovanie 
vašich dát a tiež aj na spárovanie a komuniká-
ciu s nositeľnými a inými kompatibilnými za-
riadeniami. Pokiaľ používate smartfón Huawei, 
kúpa inteligentných hodiniek alebo fi tness 
náramku značky Huawei/Honor je rozum-
ná voľba a dostanete najlepší používateľský 
zážitok. Faktom je, že také spoľahlivé Blueto-
oth prepojenie a zobrazovanie notifi kácií, ako 
získate v prípade hodiniek Huawei Watch GT, 

Samsung Health
Aj aplikácia Samsung Health je dostupná 
pre platformy Android a iOS. Takisto je sys-
témovou súčasťou zariadení od Samsungu 
a aj v tomto prípade platí, že je rozumné 
kúpiť si k Samsung telefónu nositeľné 
zariadenie tejto značky. Samozrejme vám 
bude fungovať aj Fitbit či Garmin náramok, 
a to bez obmedzení.

Samsung Health má elegantný a pre-
hľadný dizajn. Hneď po spustení vidíte, 
koľko krokov ste prešli a aká bola vaša 
doba aktivity počas celého dňa. Aj v tomto 
prípade platí, že po ťuknutí na príslušný box 
získate detailnejší prehľad.

Aplikácia od Samsungu ďalej obsahuje 
zoznam cvičení a nové cvičenie môžete 
pomocou aplikácie aj manuálne spustiť. 
V takom prípade sa začne využívať GPS 
v telefóne na sledovanie vašej polohy. 
Môžete si tiež manažovať príjem jedla, sle-
dovať kvalitu spánku, kontrolovať hmotnosť 
a príjem vody. Aplikácia vám tiež umožní 
zaznamenávať si príjem kofeínu, krvný tlak 
alebo sledovať úroveň stresu. Pomocou 
náramku či hodiniek si krvný tlak nezmeria-
te, avšak myšlienka je taká, že do Samsung 
Health si budete zapisovať všemožné údaje, 
a to aj z iných zariadení.

Samsung Health vám tiež pripraví 
pravidelný sumár vašej aktivity a zábav-
nou funkciou je obrazovka Spolu. Na tejto 
obrazovke môžete súperiť s priateľmi, ktorí 
tiež používajú Samsung Health a môže-
te sa pridať do pravidelných mesačných 
výziev. Tie môžu byť pre niekoho motiváciou 
k tomu, aby sa viac prechádzal.

Aplikácia od Samsungu obsahuje aj 
cvičebné programy a to nielen na behanie, 
ale aj na cvičenie doma. Samsung väčšinu 
týchto programov berie z iných služieb, 
avšak je praktické, že ich nájdete v jednej 
aplikácii a nemusíte si nič ďalšie sťahovať.

DOMOVSKÁ OBRA-
ZOVKA APLIKÁCIE 
HUAWEI HEALTH 
SA ZAMERIAVA NA 
NAJDÔLEŽITEJŠIE 
INFORMÁCIE

jednoducho si môžete napr. skontrolovať, 
ako sa menia tieto hodnoty za posledný 
mesiac, 6 mesiacov a rok. Garmin Connect 
obsahuje plány tréningu a cvičenia, môžete 
si vytvoriť vlastný cvičebný plán na behanie. 

Zaujímavou funkciou je LiveTrack či 
funkcie na zisťovanie nehody a pomoc. 
Prvá menovaná funkcia umožňuje sledovať 
váš tréning v reálnom čase, druhá funkcia 
vám môže teoreticky zachrániť život, ak by 
sa vám niečo vážne stalo počas tréno-
vania. K dispozícii sú aj výzvy, prepojenie 
s kalendárom a ďalšie praktické funkcie. 
Mnohé z nich sme v prípade konkurenčných 
aplikácií nenašli.

Garmin Connect ponúka množstvo nasta-
vení v rámci samotnej aplikácie a tiež aj pre 
pripojené zariadenia. Odporúčame, aby ste 
si tieto nastavenia detailne pozreli, budete 
tak mať lepší prehľad o funkciách vášho za-
riadenia. K dispozícii je tiež platenie cez NFC, 
služba Garmin Pay funguje už aj na Sloven-
sku. Podporujú ju niektoré zariadenia Garmin.

nedostanete na Huawei telefónoch pri použití 
zariadenia inej značky.

Huawei Health ponúka prehľadné rozhranie, 
ktoré je rozdelené do niekoľkých častí. Zákla-
dom je štatistika o počte prejdených krokov, 
vzdialenosti a kalóriách. Jednotlivé údaje si 
môžete pozrieť aj v detailnejšom rozpise podľa 
dní, týždňov. K dispozícii sú tiež informácie 
o vašom cvičení, hmotnosti, tepe a spánku. 
Konkurenčné aplikácie ponúkajú viac infor-
mácií a umožňujú sledovať pitný režim, počet 
vypitých káv či ženské veci.

Ďalšia obrazovka je venovaná cvičeniu. Na 
meranie vášho cvičenia môžete vďaka apliká-
cii Huawei Health použiť aj samotný telefón, 
prípadne nositeľné zariadenia Huawei/Honor. 
Sekcia tréning ponúka aj pár tipov na trénova-
nie behania, behy si môžete zosynchronizovať 
s nositeľným zariadením. Tiež si môžete vytvoriť 
tréningový plán, avšak táto funkcia nie je natoľko 
prepracovaná ako v prípade aplikácie Garmin 
Connect. Posledná obrazovka ponúka zoznam 
medailí a prehľad vašich najlepších výsledkov 
a tiež aj týždenné a mesačné sumáre s porovna-
ním s predchádzajúcimi obdobiami. Toto je pekná 
a pre niekoho možno aj užitočná vlastnosť.  

Huawei Health toho ponúka menej ako 
konkurenčné aplikácie. Obsahuje však potrebný 
základ a v kombinácii s hodinkami Watch GT 
môže byť atraktívna pre bežcov alebo cyklistov. 
Detailné údaje o behoch a funkcie, ktoré sú za-
merané na tréning, patria k tomu najlepšiemu, 
čo aplikácia ponúka.
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Kľúčový Victorinox 
0.6203
Možno to znie ako samozrejmosť, 
ale na akomkoľvek výlete mi mno-
hokrát prišiel vhod môj miniatúrny 
švajčiarsky nožík. Problémom 
klasických vreckových nožov je, že 
ich nemáte, keď ich potrebujete. 
Posledných 10 rokov mi to všetko 
vyriešil ich trpasličí ekvivalent, 
menší ako môj palec, ktorý mám 
permanentne pripnutý na kľúčoch. 
Tie mám totiž vo vrecku vždy, keď 
som z domu z akýchkoľvek dôvo-
dov. Nikdy naň teda nepotrebujem 
myslieť. Je v ňom 3 cm čepeľ, 
miniatúrne nožničky, plastové 
špáradlo, pinzetka a skrutkovač/
pilníček. Môžem s ním odstrihnúť 
náplasť, nitku z trička, niečo otvoriť 
či dokonca ním utiahnuť minia-
túrnu skrutku v okuliaroch, čo mi 
neraz zachránilo krk, keď mi neča-
kane vypadlo sklíčko. Vzhľadom na 
jeho smiešnu veľkosť pritom nie je 
problém ani na letiskách. 

2

Fero

  TOUCHIT       

BEST
Chodievame do prírody, radi 
sa hýbeme a tiež športujeme. 
Aké vychytávky nám pritom 
nemôžu chýbať?

1
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Ondrej

Vyhrievaná bunda s 
LED podsvietením
Táto bunda sa síce len pripravu-
je na trh, ale keď to príde, bude 
to teda niečo. Je vyhotovená z 
odolného materiálu, nepremokavá, 
ale hlavne má v sebe zabudova-
né vyhrievacie špirály. Súčasťou 
dodávky je powerbanka, ktorá ich 
zásobuje energiou a tiež ju dodáva 
k zipsom. Tie kvôli vyššej bezpeč-
nosti svietia, rovnako svietia aj 
pásky pri zápästiach. Cez mobilnú 
aplikáciu si môžete nastaviť jednu 
z troch úrovní vyhrievania prednej 
aj zadnej časti bundy, rovnako ako 
farbu a intenzitu svetla. Z power-
banky môžete čerpať energiu aj 
pre váš smartfón. Vo vreckách 
bundy nájdete aj rukavice, ktoré sú 
tiež vyhrievané. Za touto bundou 
stojí spoločnosť FNDN, zatiaľ 
zbiera peniaze na jej uvedenie na 
trh na portáli indigogo. Termín jej 
predaja je stanovený na septem-
ber tohto roka. 

1

Téma

C E N A O K O L O  1 5 0  €

C E N A 1 0  E U R

Bežecká čelenka
Nechcem sa opakovať, takže ne-
budem opäť spomínať inteligentné 
hodinky a bezdrôtové slúchadlá, 
o ktorých som už v minulosti v 
tejto rubrike písal. Je pravda, 
že aktuálne hľadám miniatúrny 
Spotify prehrávač a poškuľujem 
po zariadení Mighty Vibe, ale kým 
ho nevyskúšam, tak ho nebudem 
odporúčať. Mojou najväčšou vychy-
távkou poslednej doby je tak be-
žecká čelenka. Nič svetoborné, ale 
spríjemňuje mi behanie. Pot, ktorý 
mi steká po čele, ma obvykle ruší a 
táto čelenka tento pocit eliminuje. 
Zároveň drží moje vlasy pokope a 
zabraňuje, aby mi padali do očí, 
takže za mňa win-win riešenie ☻

3

Roman

C E N A 8  E U R
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4

Mišo

Guma
Na všestranné posilňovanie svalov 
je výborná posilňovacia guma. Na 
výber je viac pružností, podľa toho, 
na čo sa cítite. Kúpiť ju dostanete 
aj v baleniach po troch s rôznou 
pružnosťou. Pristúpite ju chodid-
lom a obomi rukami priťahujete 
v miernom predklone. Treba, aby 
vám to niekto najprv ukázal. Dobrá 
vec na posilnenie krížov a šliach na 
stehnách a okolo zadku. Nemáte 
žiadne závažie okrem vašej sily, a 
tak je to celkom bezpečné. Ak to 
budete robiť prvý raz a poctivo pár 
opakovaní, pripravte sa na svalovi-
cu na stehnách aj chrbte.

6

Everyday Carry (EDC)
Do prírody chodím veľmi rád, cítim 
sa tam slobodnejší a dodáva mi 
to veľmi veľa energie. Okrem toho, 
že nasávam energiu, tak si rôzne 
pekné miesta aj rád fotím, aby som 
si mohol neskôr pozrieť, kde všade 
som bol a ako sa dané miesta 
menia. Na tento účel nenosím fo-
toaparát, nakoľko sa snažím (ak to 
je s deťmi možné) chodiť naľahko, 
takže v tomto smere mi pomáha 
iPhone. Ďalšia vec, ktorá mi v lese 
nesmie chýbať je nožík. Už roky 
mi dobre slúži zatvárací Gerber 
Bear Grylls Scout s kombinovaným 
ostrím, ktoré je praktické. Keďže 
si v prírode veľmi rád opekám, tak 
povinnou výbavou je aj zapaľovač, 
obľubujem jednoduchú a funkč-
nú klasiku od spoločnosti BiC, 
prípadne kresadlo. Základný kruh 
uzatvárajú polarizované okuliare, 
bez nich ani na krok, či je zima 
alebo leto.

5

Miro

IT BEST

Supersavý uterák
S istotou som mohol na tomto 
mieste spomenúť, že pri športovaní 
používam inteligentný náramok, 
bezdrôtové slúchadlá. Ale mojou 
skutočnou vychytávkou je super-
savý uterák. Možno ho poznáte. Je 
vyrobený z mikrovlákna a na dotyk 
je úplne hladký. Dokáže však do-
konale osušiť vašu pokožku počas 
tréningu alebo po sprche. Kľúčové 
je, že by ste si ho mali skôr ku telu 
prikladať a nerobiť ním také pohyby 
ako s normálnou osuškou. Navyše, 
nezaberá miesto v batožine a 
rýchlo schne. Pred prvým použitím 
ho vyperte. Nikdy ho však neperte 
s avivážou. Stratí potom svoje 
vlastnosti. 

4

Tomáš

C E N A 5  E U R

C E N A R Ô Z N A ,  P O D Ľ A  V Ý B A V Y

C E N A O K O L O  6  E U R



T E S T

MICHAL REITER

Testovali sme

Stereo alebo priestorový zvuk? 
Vyskúšali sme oba spôsoby 
reprodukcie a otestovali dvojicu 
reproduktorových zostáv na doma. 
Prvou zostavou sú dva reproduktory 
od českého výrobcu. Drevené 
spracovanie a vyvážený zvuk je ich 
hlavná charakteristika. Zostava 
s priestorovým zvukom na nás 
urobila dobrý dojem, a to nielen 
započítaním dobrej ceny.

Hard

Reproduktory

+ Tvrdšie basy

+ Kvalita spracovania
+ Vyvážený prejav
+ Stabilita prejavu aj pri vyšších 
hlasitostiach

AQ
M 24BT 

c e n a 2 9 9  €

AQ M 24BT
Drevené regálové reproduktory s dvojkaná-
lovým zvukom. Je to nástupca modelu AQ 
M23 a na trhu je v niekoľkých variantoch. 
My sme testovali verziu s Bluetooth. Kto sa 
nechce spoliehať na D/A prevodník vo svojom 
notebooku, telefóne alebo inom výstupnom 
zvukovom zariadení, má možnosť kúpiť aj 
verziu AQ M24DAC.

Táto dvojica stereo reproduktorov od čes-
kého výrobcu je úplne iným zážitkom už po 
rozbalení. Po otvorení škatule ucítite voňavý 
nádych dreva, trochu iný pocit ako rozbaľovať 
klasické „čínske“ reproduktory. Dostupné sú 
v dvoch farbách, čiernej a orechovej. Okrem 
pripojenia cez Bluetooth sa dajú pripojiť cez 
RCA káble prostredníctvom dvoch vstupov. 
Reproduktory sa dajú ovládať cez poten-
ciometrický valec na prednej strane. Ním sa 
zároveň prepínate medzi vstupmi a ovládate 
hlasitosť. Na zjednodušenie ovládania sa dá 
reproduktor kúpiť aj s diaľkovým ovládačom. 
Podľa nás to ale nie je nevyhnutné a vystačili 
sme si s ovládaním priamo zo zariadenia, ktoré 
predstavovalo zdroj zvuku.

Bezdrôtové pripojenie umožňuje využívať dve 
pripojenia naraz. Následne sa dá medzi nimi 
prepínať. Vhodné ak ich používate na ozvučenie 

s notebookom a chcete mať prepojenie cez 
smartfón alebo tablet.

Zvukový prejav je postavený na stredoba-
sovom meniči s priemerom 5 palcov a poly-
propylénovou membránou a výškovom meniči 
s priemerom 1 palec. Integrovaný zosilňovač 
má výkon 2 x 30 W. Ideálne pre bežných použí-
vateľov, ktorí chcú použiť hotové reproduktory 
bez potreby mať vlastný zosilňovač. Hmotnosť 
každého reproduktora je do 3,7 kg a rozme-
ry 160 x 296 x 215 mm. Sú teda pomerne 
ľahké na umiestnenie do police. Je to ideálne 
umiestnenie, nakoľko odporúčame ich polohu 
čo najvyššie. Pri použití s TV hoci aj na úroveň 
výšky jej horného rámu. Zvuk sa šíri lepšie.

Z hľadiska zvuku ich hodnotíme ako vyvá-
žené. Produkujú príjemný zvuk, nič prehnané 
v žiadnom spektre. Veľký dojem na nás urobili 
výšky a stredy. Basy sú totiž mierne tvrdšie, 
ich podanie by mohlo byť jemnejšie. Tým, že 
sú v ideálnej kombinácii k stredom a výškam, 
je tu možnosť prispôsobiť ich cez ekvalizér. 
Zvýšením intenzity nízkych tónov si zachová-
vajú svoju stabilitu. Aj pri vyšších hlasitostiach 
oceníte kvalitu pevnej konštrukcie a kvalitných 
meničov.
Zapožičal: Acoustique Quality

má výkon 2 x 30 W. Ideálne pre bežných použí-

bez potreby mať vlastný zosilňovač. Hmotnosť TIP
Cenový tip

na 5.1 zostavu

„Otvorením škatule 
ucítite voňavý 
nádych dreva, 
trochu iný pocit 
ako rozbaľovať 
klasické „čínske“ 
reproduktory“

*CENA S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM
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Hama 5.1 LPR-5120
Toto je rozhodne zaujímavá zostava, ktorá fun-
guje v režime 5.1 aj 2.1. Spôsob reprodukcie 
sa nastavuje na ovládači. Zostava s ním počíta 
a využijete ho nielen pri prepínaní vstupov, ale 
aj hľadaní staníc FM rádia, prepínaní staníc 
a ovládaní hudby, ak to vstupné zariadenie 
podporuje. Pozastavenie a prehrávanie podpo-
ruje aj spojenie cez Bluetooth a Windows 10 pri 
prehrávači Spotify.

Podobne ako pri iných reproduktorových 
zostavách tohto výrobcu máte možnosť použiť 
SD karty alebo USB kľúče ako vstupné zariadenia. 
Prekážalo nám však hlasné oznamovanie po 
zmene vstupného režimu. Nezávisle od hlasitosti 
reproduktorov sa ozýval dosť hlučný ženský hlas.

To bola jediná vážnejšia výhrada k zostave 
ako takej. Satelity majú výkon 18 W, subwoofer 
30 W. Veľké prekvapenie nastalo pri hudobnom 
testovaní. Predsa len cena zostavy je naozaj bez-
konkurenčná. Zvuk je však nad pomery vynikajúci. 
Presnosťou sa nemôže rovnať drahším zostavám 
s inou konštrukciou a materiálmi. Ak sa ale 
bavíme o cene a zvuku, ktorý dostanete, máločo 
hrá tak dobre ako tento 5.1 systém. S diaľkovým 
ovládačom sa dá upraviť hlasitosť dvojice pred-
ných, zadných a centrálneho satelitu.

Je to klasická káblová zostava, teda treba po-
čítať s dávkou káblov, ktorými budete prepájať 
satelity k basovému reproduktoru. Odporúčame 
ich k počítaču ako ozvučenie na hudbu alebo fi l-
my. Svoje miesto nájdu aj v obývačke. Vzhľadom 
na možnosť prepínania stereo a priestorového 
zvuku sa hodia aj na bežné počúvanie hudby. 
Pri vyšších hlasitostiach sa ale prejavia rezervy 
lepenej konštrukcie satelitov a použitých me-
ničov. V niektorých satelitoch sa začne ozývať 
cvakanie. Stačí znížiť intenzitu basov alebo 
znížiť hlasitosť.
Zapožičal: HAMA SLOVAKIA

       Verdikt
AQ M 24BT sú reproduktory, 
ktoré sa dajú pripojiť aj bezdrô-
tovo. Majú vyvážený zvuk, ktorý je 
vhodný na rôzne hudobné žánre. 
Odporúčame ako hlavné ozvuče-
nie, najmä s výhodou pohodlné-
ho prepínania medzi viacerými 
zariadeniami.

Hama 5.1 LPR-5120 je určená 
ako zostava 5.1 do obývačky 
alebo do detskej izby. Cenovka 
je naozaj nízka a zvukovo nás 
prekvapila. Zostava má všet-
ko podstatné, aj keď celkom 
prirodzene, hudobne sa nemôže 
rovnať s reproduktormi AQ.

+ Cvakanie v satelitoch pri extra vysokej 
hlasitosti

+ Výborná cena
+ Reprodukcia zvuku pri tejto cene
+ Prepínanie 2.1 a 5.1 režimu

Hama
5.1 LPR-5120 

c e n a 7 9 , 9 9  €

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE 
ZOSTAVY HAMA

Hama

ho prepínania medzi viacerými + Cvakanie v satelitoch pri extra vysokej 

TEST



T E S T

MIROSLAV ILLÉŠ

Apple má v aktuálnej ponuke relatívne 
veľa „nových“ iPadov, čo nie je pre túto 
spoločnosť úplne bežné a otázkou je, pre 
koho sú tieto zariadenia vlastne určené? 

Hard

iPad Air 2019
50 % práca, 50 % zábava

áklad ponuky tvorí minuloročný iPad 
2018 a iPad Pro v dvoch veľkostiach 
(11“ a 12,9“). K tejto trojici sa pridá-

va tohtoročný iPad Mini a nami testovaný iPad 
Air. Táto novinka bola predstavená v marci, a to 
prekvapivo v úplnej tichosti. Bolo to asi preto, 
že až tak veľa inovácií nové modely reálne 
neponúkajú. 

O čom nový iPad Air je? 
Nový Air (3. generácia) je reinkarnovaný iPad 
Pro z roku 2017, ktorý má nové vnútornosti, ale 
slabší fotoaparát. O výkon sa stará už známy 
procesor A12 Bionic so 64-bitovou architektú-
rou, ktorému sekunduje Neural Engine a kopro-
cesor M12. Procesoru napomáha aj 4-jadrová 
grafi ka. Bodkou je aktuálne najnovší iOS 12.3.1. 
Interná pamäť je dostupná v dvoch kapacitách, 
64 a 256 GB. Nami testovaný iPad je základný 
Wi-Fi model so 64 GB pamäťou.

Výkon tohto modelu je predimenzovaný 
a väčšina používateľov jeho potenciál nikdy 
nevyužije. To by museli fi čať na najnovších AR 
aplikáciách, byť vývojármi alebo ho aktívne 
zapájať do práce. To posledné je najčastejšie vy-
užitie tohoto modelu. Samozrejme, v spojení so 
zábavou. Takto sme to mali aj my, pričom sme 
ani raz nepostrehli nedostatok výkonu. Nový Air 
disponuje 10,5“ IPS Retina displejom s rozlí-
šením 2224 x 1668 px (264 ppi), ktorý síce má 
rámiky, ale nejak to pri používaní neprekáža. Pod 
displejom je aj rýchly snímač odtlačkov prstov. 
Samozrejmosťou je True-Tone technológia, 
široký farebný rozsah (P3), jas na úrovni 500 
nitov a podpora Apple Pencil (1. generácie). To je 
výborná správa, nakoľko toto zariadenie využijú 
aj kreatívni ľudia, ktorí potrebujú k práci 
pero. My sme ho počas 
testu používali tiež. Nie 
však Apple Pencil, 
ale Logitech Crayon. 
Písanie, kreslenie 

a zapisovanie pripomienok je aj s týmto perom 
bezproblémové. Na profi  kreslenie a návrhy však 
bude ideálnejšia originálna ceruza, ktorá má 
menšiu latenciu a vyššiu presnosť. 

Z pohľadu dizajnu ide o podarené zariadenie 
s rozmermi: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm a hmot-
nosťou 456 gramov. Vďaka týmto proporciám 
dobre sadne do rúk, ktoré sa pri pozeraní 
seriálu v posteli až tak rýchlo neunavia. V po-
nuke sú dve farebné prevedenia – šedá a zlatá. 
Hliníkové telo je perfektne spracované a zadná 
strana úplne hladká –  nič z nej nevytŕča. To 
je dané optikou fotoaparátu, ktorá je jedno-
duchšia ako v prípade staršieho modelu Pro. 
Hlavný fotoaparát (8 Mpx – f/2.4) dokáže 
nahrávať Full HD video so 60 fps a spomalené 
video s 240 fps. Predná FaceTime HD kamera 
má rozlíšenie 7 Mpx (f/2.2) a dokáže nahrávať 
video v max. rozlíšení Full HD/30 fps. Potešia 
aj dva výkonné stereo reproduktory, ktorým 
sekundujú dva mikrofóny. 

Z pohľadu konektivity tu nájdete všetko, čo 
budete potrebovať – Bluetooth 5.0, Wi-Fi (2,4/5 
GHz), HT80 s MIMO, GPS + GLONASS,
3,5 mm audiokonektor a nechýba ani smart 
konektor na pripojenie ochranného puzdra 

s klávesnicou. Samozrejmosťou sú 
aj základné ovládacie prvky 

po bokoch zariadenia.

Batéria 
Integrovaná 30,2 Wh batéria má výbornú výdrž, 
ale to nie je žiadnou novinkou. Všetky iPady 
sú vďaka iOS veľmi dobre optimalizované. 
Táto disciplína je zároveň veľmi individuálna, 
nakoľko každý používa zariadenie inak, od čoho 
sa odvíja aj samotná výdrž. Apple deklaruje 
výdrž počas prezerania multimédií a počúvania 
hudby okolo 10 hodín. To nám vychádza a vo 
výsledku to znamená niekoľkodňovú výdrž. 
Ak ho budete používať na aktívnu prácu, tak 
počítajte s plnohodnotným pracovným dňom, 
pričom si ešte večer pozriete fi lm. 

Pre koho je nový iPad Air určený? 
Air je výborné zariadenie, ktoré však nemá úplne 
nízku cenu. Je to dané tým, že ponúka naozaj 
dostatok výkonu, ktorý využijete aj na nároč-
nejšiu prácu, resp. procesy. Samozrejme, iba ak 
viete iPad skutočne do vášho workfl ow zapojiť 
a pracovať aj s Apple Pencil. Na multimédiá je 
skvelý, ale za tú cenu ho na seriály asi nekúpite. 
Ak teda nepotrebujete USB-C, lepšiu kameru, 
4 reproduktory a beštiálny výkon iPadu Pro, tak 
Air je dobrá cesta. Príchodom nového iPadOS to 
bude ešte použiteľnejšie zariadenie.  
Zapožičal: www.istores.skAKTUÁLNA PONUKA 

IPADOV JE OBSIAHLA. 
PRI VÝBERE SA 

PRAVDEPODOBNE AJ 
ZAPOTÍTE!
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C E N A 5 4 9  € 

NOVÝ IPAD AIR JE 
REINKARNOVANÝ IPAD 
PRO Z ROKU 2017. MÁ 

VŠAK NOVÉ VNÚTORNOSTI, 
KTORÉ SÚ HODNOTNEJŠIE 

A Z DLHODOBÉHO HĽADISKA 
PERSPEKTÍVNEJŠIE.  

V spolupráci 
s e-shopom www.origos.sk 

vám prinášame súťaž o jedinečnú 
mestskú elektrickú skladačku S-BIKES F50e 

vo farbe podľa vlastného výberu. Stačí, ak správne 
odpoviete na súťažné otázky a zaradíme vás do žrebovania. 

Súťaž prebieha od 15. 5. 2019 do 15. 7. 2019.
 

SÚŤAŽ

Vyhrajte 
      bicykel

Skladací 
elektrobicykel 
S-BIKES F50e

Súťažte na 
www.touchit.sk/sbikes
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TIP
Dizajn

a funkcie

Samsung začal na Slovensku predávať 
svoje nové tablety Galaxy Tab A 2019 
a Galaxy Tab S5e. Oba modely sú 
dostupné vo Wi-Fi a LTE verzii a ponúkajú 
rozumný pomer cena/výbava.

Hard

Nové tablety
od Samsungu

Samsung Galaxy Tab A 2019
Samsung Galaxy Tab A 2019 je tradičným prí-
kladom cenovo dostupného tabletu. Za 214 eur 
dostanete základnú výbavu, ktorá postačuje 
na každodenné používanie. Samsung spravil 
kompromis najmä vo veľkosti operačnej pamä-
te a úložiska – 2 GB RAM považujeme za nutné 
minimum a pri používaní viacerých aplikácií 
alebo pri hraní náročnejších hier sa menšia 
pamäť RAM prejaví. 32 GB úložisko by malo 
stačiť, za predpokladu, že si budete multimédiá 
ukladať na microSD kartu.

Tablet má 10,1-palcový displej a moder-
ný dizajn, ktorý neurazí. Rámiky nad a pod 
displejom sú menšie v porovnaní s bežnou 
verziou iPadu. Obrazovka využíva IPS panel, 
takže tradičnú výbavu vo forme Super AMOLED 
displeja v tomto prípade nečakajte. Maximálny 
jas chválime, s čitateľnosťou displeja nebudete 
mať problém ani na jasnom slnku. Rovnako sú 
dobré aj pozorovacie uhly a zobrazenie farieb. 
Zadná strana je z kovu.

Samsung Galaxy Tab A 2019 poháňa procesor 
Exynos 7904, ktorý ponúka rozumný výkon a dob-
rú energetickú efektivitu. V teste PCMarku nám 
vydržal tablet fungovať viac ako 11 hodín, a to je 
výborný výsledok aj vzhľadom na 6150 mAh baté-
riu. Potešil nás 3,5 mm jack a tiež aj USB-C port. 
Priložená nabíjačka má výkon iba 7,5 W, rýchlosť 
prenosu dát je na úrovni USB 2.0. V tejto cene by 
bolo naivné očakávať lepšiu výbavu.

Reproduktory sú dva a sú umiestnené na 
spodnej hrane. Reprodukcia zvuku je hlasná, 
avšak trochu skreslená. Tablet má vo výbave aj 
Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABGNac s podporou 5 GHz 
Wi-Fi sietí a Android 9.0. Za všetky tieto tech-
nológie udeľujeme pochvalu, tablet vďaka nim 
pôsobí moderne, a to aj napriek nízkej cene.

Nadstavba One UI ponúka tmavé rozhranie, 
špeciálny detský režim, podporu pre ovládanie 
domácnosti cez SmartThings a tiež aj funkciu 
Denná tabuľa s praktickými informáciami, keď 
tablet pripojíte k nabíjačke. 
Zapožičal: Samsung

- Pomalšie nabíjanie
- Iba 2 GB RAM

- Samsung klávesnica neumožňuje 
zmenu QWERTY rozloženia

+ Rozumný pomer cena/výbava
+ USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi s podporou 
5 GHz, Android 9.0

+ Špičkový audiovizuálny základ
+ Android 9.0 aj režim DeX
+ Minimalistická hmotnosť a hrúbka

Samsung
Galaxy Tab A 2019

Samsung
Galaxy Tab S5e LTE

c e n a 2 1 4  € c e n a 5 0 6  €

Samsung Galaxy Tab S5e LTE
Samsung Galaxy Tab S5e je nádherný tablet. 
Jeho predná ani zadná strana síce nevzbu-
dzujú veľkú pozornosť, avšak keď ho chytíte 
do ruky, okamžite si uvedomíte jeho nízku 
hmotnosť a hrúbku. Parametre 5,5 mm a 400 
gramov sú špičkové.

Tablet tiež ponúka tenké rámiky po všetkých 
stranách obrazovky. Displej má vďaka tomu 
uhlopriečku 10,5 palca a rozlíšenie 2560 x 1600 
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TEST

pixelov. Super AMOLED panel je špičkovej kvality, 
výborný je aj maximálny jas na dennom svetle.

Galaxy Tab S5e ponúka silný audiovizuálny 
základ a kvalitný displej dopĺňajú štyri AKG 
reproduktory. Zvuk je hlasný, čistý a s výborným 
dynamickým rozsahom. Na multimédiá je tento 
tablet ideálny a ponúka prakticky prémiový 
zážitok v cene strednej triedy.

Tablet však využijete aj na prácu. Obsahuje 
zabudovaný režim Samsung DeX a ten môžete 
využívať aj priamo na displeji tabletu. Aktivu-
jete si teda režim, ktorý pripomína jednoduchý 
počítač a môžete používať aplikácie v oknách. 
Je to praktické, na plnohodnotný zážitok stačí 
pripojiť externú klávesnicu a myš. Škoda len, 
že zabudovaná Samsung klávesnica neumož-
ňuje zmeniť QWERTY rozloženie na QWERTZ 
a v prípade režimu DeX nemôžete používať inú 
klávesnicu.

Wi-Fi verziu tabletu kúpite za 430 eur, LTE 
model sa predáva za 500 eur. Vo výsledku ide 
o výborný tablet, a to aj napriek tomu, že jeho 
procesor Snapdragon 670 neponúka výkon 
vlajkových lodí. Poradí si však aj s náročnejší-
mi hrami.
Zapožičal: Samsung

       Verdikt
Samsung Galaxy Tab A 2019 je 
cenovo dostupný tablet. Ponú-
ka rozumný pomer cena/vý-
bava a jeho hlavným lákadlom 
a tiež aj pridanou hodnotou 
je ekosystém od Samsungu. 
Toto zariadenie odporúčame 
primárne na konzumáciu 
informácií a multimédií.

Samsung Galaxy Tab S5e LTE 
je jeden z najlepších Android 
tabletov tohto roka. Ponúka 
nádherný displej, dostatok 
výkonu a DeX režim, takže ho 
môžete využiť aj na základnú 
prácu. Nízka hrúbka a hmot-
nosť je čerešničkou na torte.

  Parametre a  hodnoty  testovaných tabletov 

Model tabletu Samsung Galaxy 
Tab A 2019

Samsung Galaxy 
Tab S5e LTE

Operačný systém Android 9.0, 
aktualizácie 1. 3. 2019

Android 9.0, 
aktualizácie 1. 4. 2019

Pamäť RAM / ROM / 
iná [GB] 2 / 32 4 / 64

Procesor Exynos 7904, 8 jadier, 
až 1,8 GHz

Snapdragon 670, 8 
jadier, až 2,0 GHz

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

Displej - veľkosť [palcov] 
/ rozlíšenie [bodov]

10,1 / 1920 x 1200, 
16 : 10

10,5 / 2560 x 1600, 
16 : 10

Slot na pamäťovú / 
SIM kartu 

microSDXC do 1 
TB / nie

microSDXC do 1 TB / 
nano SIM

Bluetooth, Wi-Fi, USB, 
GPS, NFC

5.0, ABGNac, USB-C, 
áno, nie

5.0, ABGNac, USB-C, 
áno, nie

Fotoaparáty 8 Mpx zadný, 5 Mpx 
predný

13 Mpx zadný, 8 Mpx 
predný

Vymeniteľná batéria 
a vlastnosti nie, 6150 mAh nie, 7040 mAh

Rozmery [mm] / 
hmotnosť [gramov] 245 x 149 x 7,5 / 460 245 x 160 x 5,5 / 400

Benchmarky

AnTuTu Benchmark - 
Total score 101646 153284

PCMark for Android - 
Performance / Výdrž 5405 / 11:05 6636 / 10:21

3DMark Sling Shot 
Extreme - Total 634 1569

Graphic 538 1453

Physics 1704 2178

A1 SD Bench - RAM 5198 10137

Úložisko čítanie / zápis 220/107 200/234

Prebalené mlieko, opačný 
PIN, pásiky na zubnej 
paste, pískajúce pavúky 
a nekonečný kolobeh 
internetu
Internetové nákazy, ktoré nie sú ur-
čené pre naše počítače, ale naopak 
pre naše hlavy, vedia byť vskutku 
nepríjemné. Najzaujímavejšie na 
tom ale je, ako dlho sú tieto nákazy 
schopné žiť v našej populácii a ako 
stále útočia na nové a nové generá-
cie Slovákov. Ako je to s interneto-
vými hoaxami sa dočítate v našom 
článku na www.touchit.sk 

Skryté kamery 
v hotelových izbách
Zneužívanie skrytých kamier na 
špehovanie hostí v prenajatých 
ubytovacích zariadeniach vyvoláva 
v súčasnosti záujem verejnosti, 
ale pre bezpečnostný priemysel 
nie sú takéto praktiky žiadnou 
novinkou. Samozrejme, toto nie, 
je nikomu príjemné a záujem o 
riešenie tohto problému je značný. 
Tipy ako sa chrániť nájdete v na-
šom článku na www.touchit.sk 

Audiokniha, najlepší 
spoločník
Problémom klasických kníh je, 
že pokiaľ ich čítate, neviete robiť 
nič iné. Nemôžete šoférovať, 
upratovať, variť a ani športovať. 
Keď som začala pracovať, času na 
čítanie ubúdalo a stávalo sa mi, že 
som knihu mala v ruke iba počas 
dovolenky alebo Vianoc. Hľadala 
som nejakú alternatívu a našla 
som audioknihu. Viac o audiokni-
hách sa dočítate v našom článku 
na www.touchit.sk  

VIAC ZAUJÍMAVÝCH ČLÁNKOV A DENNÉ SPRAVODAJSTVO O TECHNOLÓGIÁCH
NÁJDETE NA  WWW.TOUCHIT.SK 

    Nájdete na

www.touchit.sk

NASA pošle vaše meno
na Mars
Chcete sa dostať na Mars? Asi 
si budete musieť počkať ešte 
niekoľko (desiatok) rokov, avšak 
svoje meno môžete na červenú 
planétu poslať už budúci rok. 
NASA totiž pripravuje misiu, ktorá 
odštartuje v júli 2020. Na Mars po-
šle prieskumné robotické vozidlo 
a spolu s ním aj mená ľudí, ktorí 
o to prejavia záujem. Tie budú ulo-
žené v mikročipe. Ako dostať svoje 
meno na mikročip sa dočítate na 
www.touchit.sk. 
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Samsung Space Monitor 
Úplne iný monitor

onitor má označenie Space Monitor, 
pričom Space v tomto prípade nezna-
mená vesmír, ale jednoducho priestor. 

My sme testovali jeho 27-palcovú verziu, ktorá 
má modelové označenie LS27R750. K dispozícii 
je tiež 32-palcový model so 4K rozlíšením.

Samsung Space Monitor (LS27R750) ponúka 
27-palcový VA panel s rozlíšením 2560 x 1440 
pixelov. VA panel má 144 Hz obnovovaciu 
frekvenciu a 4 ms odozvu. Chválime vernosť 
zobrazenia farieb, ktorú sme namerali na 
úrovni 96,7 % pre sRGB, 74,7 % pre Adobe RGB 
a 80,1 % pre DCI P3. Pozorovacie uhly však nie 
sú optimálne a pri pohľade zboku dochádza 
k miernemu skresleniu. V rámci testovania sme 
tiež namerali jas od 55,10 do 267,55 cd/m2. 
Minimálny jas by mohol byť o niečo nižší, niekto 
môže mať pripomienky aj k maximálnemu jasu. 
Nám počas práce bohato postačoval. Kvalitu 
displeja hodnotíme ako výbornú.

Zaujme dizajnom stojana
Samsung Space Monitor sa odlišuje najmä 
dizajnom stojana. Ten neobsahuje podložku, 
ktorú položíte na stôl. Využíva však držiak 
v štýle upínacej svorky, ktorým sa uchytí 
o zadný bok stola. Rameno stojana je pohybli-
vé, takže monitor môžete mať doslova opretý 
o stenu alebo si jeho spodnú hranu položiť 
na stôl. V druhom prípade vystúpi rameno 
a monitor dopredu, takže môže na stole tro-
chu zavadzať. Takisto ho môžete používať pod 
ľubovoľným náklonom ramena a aj samotná 
obrazovka umožňuje zmenu náklonu. Túto 
variabilitu v jeho nastavení sme si obľúbili, 
do dokonalosti už chýba iba úprava výšky bez 
nutnosti hýbať s ramenom.

Samsung Space Monitor má vo výbave HDMI 
2.0 port a mini DisplayPort 1.2. Napájací kábel 
môžete pripojiť do priloženého HDMI kábla, čo 
je praktické riešenie alebo do zadnej strany 
monitora. V nastaveniach je k dispozícii funkcia 
obraz v obraze, ktorá rozdelí obrazovku na dve 
polovice. V každej časti sa potom zobrazuje 
obraz z iného zdroja. 

Monitor ponúka niekoľko predpripravených 
režimov. Režim Standard využijete na bežnú 
prácu, režim Cinema je vhodný na sledovanie 
videa a fi lmu. Režim Dynamic Contrast odpo-
rúčame aktivovať, ak potrebujete dynamic-
kejší kontrast. Ostrosť obrazu, jas, kontrast 
a nastavenie farieb si môžete prispôsobiť 
sami. V tomto smere ide o bežnú softvérovú 
výbavu. Aktivovať si môžete aj funkciu na 
prepočítanie obrazu do vyššieho rozlíšenia, 
k dispozícii sú dve úrovne.

Samozrejmosťou je režim tlmenia modré-
ho svetla a Samsung Space Monitor ponúka 
aj herný režim. Je však škoda, že nevyužíva 
technológiu FreeSync, resp. iné riešenie na 
adaptívnu synchronizáciu obrazu.
Zapožičal: Samsung

       Verdikt
Samsung Space Monitor ponúka kvalitný 
displej a inovatívny dizajn stojana. Vďaka 
tomu zaberá menej miesta ako bežné 
monitory a tiež disponuje aj veľkou fl exi-
bilitou. Môžete ho používať pod rôznymi 
uhlami, čiže v tomto smere prináša 
pridanú hodnotu v porovnaní s bežnými 
monitormi. 

Samsung vyrobil kancelársky monitor 
s inovatívnym dizajnom, ktorý má 
zaberať čo najmenej miesta na 
stole. Využijete ho v stiesnených 
priestoroch, ale aj na ľubovoľnom 
stole, ktorého plochu chcete využiť na 
prácu v maximálnej možnej miere.

  Parametre a namerané hodnoty testovaného produktu

Model Samsung
Space Monitor (LS27R750)

Veľkosť a typ panelu 27", VA, 2560 x 1440 px, 144 Hz

Minimálny a maximálny 
jas, odozva 55,10 až 267,55 cd/m2, 4 ms

Pokrytie farebného 
priestoru

96,7 % sRGB, 74,7 % Adobe RGB, 
80,1 % DCI P3

Nastaviteľná výška, 
USB hub, extra funkcie

Áno, natočením ramena, nie,
Obraz v obraze, inovatívny stojan

Konektivita HDMI 2.0, mini DisplayPort 1.2

M

SPACE MONITOR MÔŽETE DOSLOVA 
OPRIEŤ O STENU

A MÔŽETE HO POUŽÍVAŤ AJ 
V TAKOMTO REŽIME

SPACE MONITOR SA ODLIŠUJE 
DIZAJNOM STOJANA
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Testovali sme

Smartfóny za 
extra výhodné 
ceny

šetky majú jeden 
faktor spoločný. Je 
ním extra výhodná 

cena. Najdrahší smartfón v teste 
stojí 499 eur, a to už dostanete 
poriadnu nálož funkcií a kvality. 
Honor veru vie, ako zaujať. 
Špecialitou sú potom lacnejšie 
smartfóny, prekvapia najmä 
Samsungy. Tie totiž nebývali 
nikdy lacné a za nízku cenu ste 
spravidla veľa muziky nedostali. 
Teraz, ako vidno na áčkovej 
sérii, sa obracia karta a Kórejci 
chcú prehryznúť prerozdelený 
koláč strednej triedy. Ten je 
totiž obsadený značkami 
ako Honor/Huawei, u nás vo 
veľkom motorolou a najnovšie 
Samsungom.

Honor 20
Takmer vlajková loď. Smartfón, ktorý zaujme 
svojou cenou a výbavou. Súprava štyroch 
fotoaparátov sa nedá prehliadnuť. Robí kvalitné 
fotky, avšak nemá slot na pamäťovú kartu. To 
je celkom zaujímavosť. Myslíme si, že 128 GB 
úložisko bude stačiť väčšine z vás, a tak v tom 
nevidíme až taký problém.

Tri šošovky sú umiestnené zvislo pod sebou, 
jedna je zapustená priamo na úrovni zadnej 
strany. Vpredu je kruhový výrez, vďaka čomu sa 
výrobcovi podarilo dosiahnuť 6,26-palcový dis-
plej bez toho, aby navyšoval celkové rozmery 
smartfónu. 32 Mpx fotoaparát patrí k štandar-
du v tejto triede. Diskutovaným prvkom bude 
u mnohých z vás čítačka odtlačkov na bočnej 
hrane smartfónu. Je veľmi praktická a roz-
hodne je pohodlnejšia ako na zadnej strane. 
Dokonca sme sa nestretli ani s tým, že by sme 
si telefón zablokovali náhodnými dotykmi o čí-
tačku, keď sme mali smartfón vo vrecku.

Výrobca však z výbavy vyškrtol aj audiokonek-
tor, infračervený port tu ale ponechal. Batéria 
s kapacitou 3750 mAh sa nabíja technológiou 

Veľký test s celkovým počtom 8 smartfónov. 
Taká úroda nebýva bežná, avšak posledné 
mesiace sa udialo viacero predstavení 
smartfónových noviniek. Vyskúšali sme ich za 
vás a napísali o nich všetko podstatné. To dobré, 
aj to, na čo by ste si mali dať pozor.

V

- Chýba slot na microSD karty 
a audiokonektor

+ Kvalita spracovania
+ Vysoký výkon a výdrž batérie
+ Výborné fotky
+ Nočný a ultraširokouhlý režim
+ Supernabíjanie

Honor 20
4 9 9  E U Rc e n a

TIP
špičkovo 

navrhnutý 
smartfón

ZVUKOVÉ VYLEPŠENIA 
SMARTFÓNU HONOR 20
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SuperCharge od Huawei. Nabíjačka je v balení 
a s jej výkonom 22,5 W nabijete batériu na 50 % 
do 30 minút. Vlastnosť, ktorej prídete na chuť 
a rýchlo si na ňu zvyknete. Chválime aj výdrž 
batérie, je to na celý deň náročného používania.

Systém je celkovo rýchly, keďže je tu proce-
sor Kirin 980 a 6 GB RAM. Rovnako oceňujeme 
aj nadstavbu Magic UI 2.1. Z hľadiska grafi ky, 
možnosťami prispôsobenia domovskej obra-
zovky ako aj spôsobom ovládania aplikácií je to 
dobre navrhnutá nadstavba. Výrobca vylepšil 
svoju funkciu GPU Turbo a do nového Honoru 
ju aktualizoval na verziu 3.0. Páči sa nám aj 
Huawei cloud, ktorý poslúži na synchronizáciu 
fotiek medzi smartfónmi ako aj na zálohovanie 
vašich hovorov, SMS, aplikácií, poznámok atď. 
Priaznivci zvuku majú možnosť využiť priesto-
rové efekty zvuku. Výrobca hovorí o virtuálnom 
zvuku 9.1. Nuž uvidíte sami, nie na všetko bude 
prirodzený.

Z hľadiska fotografovania je dvadsiatka 
výborný smartfón. Nemá optické priblíženie, 
využíva len podporu umelej inteligencie pri 

spracovaní digitálne priblíženej fotky. Spra-
covanie je ale výborné, takmer ako optické do 
dvojnásobku pôvodnej veľkosti. Výrobca neza-
budol na nočný režim, ktorý fotí veľmi dobre. 
Zaberie pár sekúnd, ale pri priamom fotografo-
vaní je tu skutočne veľký rozdiel. Odporúčame 
týmto režimom fotiť aj v slabo osvetlených 
miestnostiach.

Získate vynikajúce fotky, a to za tých pár 
sekúnd čakania stojí. Ultraširokouhlý režim so 
záberom 117° sa nám páčil, najmä v miestnos-
tiach. Stačí sa postaviť do rohu a získate naozaj 
široký záber aj s bočnými stenami. Fotka nie je 
dokonalá a je zvláštne predĺžená. Teda nezagu-
ľacuje sa, ale má akoby lichobežníkové skosenie. 
Ťažko tento efekt prirovnať k niečomu konkrét-
nemu. Skrátka, fotky sú lepšie ako pri smartfó-
noch, ktoré pracujú na 120° rozsahu. Priaznivci 
makrofotografi e majú možnosť využiť režim 
Super makro na objekty vzdialené od 4 cm. Pri 
videu sa nám páčil superspomalený režim 960 
snímok za sekundu pri HD rozlíšení.
ZAPOŽIČAL: HONOR

2 6 9  E U Rc e n a

- Chýba LED dióda
- Iba štandardné nabíjanie a micro USB 

port

+ Lákavá cena
+ Veľké úložisko

Honor 20 Lite

NÁJDETE NA

WWW.NAY.SK

Široký výber 
smartfónov 

Honor 20 Lite
Telefón Honor 20 Lite priamo konkuruje modelu 
P30 lite. Oba telefóny ponúkajú prakticky iden-
tický dizajn a hardvér. Odlišujú sa čiastočne vo 
fotoaparáte a nabíjacom porte a tiež aj v cene. 
Honor 20 Lite sa predáva za 269 eur, model 
P30 lite za 359 eur, takže tento rozdiel nie je 
zanedbateľný.

Výber z dvojice Honor 20 Lite a P30 lite je 
pomerne komplexný. V našom prípade by sme 
brali do úvahy skutočnosť, či by sme brali tele-
fón od operátora alebo by sme ho kupovali vo 
voľnom predaji. Tiež by zavážil fakt, ako veľmi 
by sme potrebovali USB-C port a podporu 
rýchleho nabíjania. Huawei P30 lite tieto vlast-
nosti má, Honor 20 Lite však ponúka štandard-
né 10 W nabíjanie cez micro USB port.

Oba telefóny vyzerajú takmer identicky. 
Prednej strane dominuje miniatúrny výrez 
a rámik pod displejom. Na zadnej strane nájdete 
trojitý fotoaparát a snímač odtlačkov prstov. Pri 
používaní oboch telefónov sme nepocítili rozdiel 
v rýchlosti a presnosti odomykania odtlačkami 
prstov. K dispozícii je aj 2D odomykanie tvárou.

V porovnaní s P30 lite chýba aj LED dióda. Vo 
výbave však nájdete 3,5 mm jack, NFC a hyb-

ridný Dual SIM slot. Môžete teda používať dve 
nano SIM karty alebo jednu SIM kartu a jednu 
microSD kartu. Úložisko ponúka 128 GB kapa-
citu, pamäť RAM má 4 GB.

Honor 20 Lite poháňa procesor Kirin 710, 
ktorý si bez problémov poradí s bežným pou-
žívaním. Operačný systém Android 9 ponúkal 
v dobe testovania bezpečnostné aktualizácie 
k 1. marcu 2019. Nadstavba je EMUI 9.0.1. 
3400 mAh batéria zabezpečí deň fungovania aj 
s dostatočnou rezervou.

3 zadné fotoaparáty pozostávajú z 24 Mpx 
hlavného fotoaparátu bez funkcie priblíženia, 
8 Mpx ultraširokouhlého fotoaparátu a 2 Mpx 
senzora na rozmazanie pozadia pri fotení 
portrétových fotografi í. Huawei P30 lite ponúka 
navyše aj 2x bezstratový zoom, avšak inak nie 
je rozdiel v kvalite fotiek výrazný.

Honor 20 Lite ponúka atraktívny pomer cena/
výbava a ide o telefón, ktorý má potenciál zaujať 
všetkých priaznivcov telefónov značiek Huawei 
a Honor. V priamom porovnaní s P30 lite si 
musíte sami zvážiť, či vám extra vlastnosti stoja 
za príplatok vo výške 90 eur.
ZAPOŽIČAL: HONOR

„Formát displeja 21 : 9 
zasiahol nielen high-end 
smartfóny, ale aj strednú 
triedu.“
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motorola one vision
Ďalší smartfón na trhu s pomerom strán 21 : 9. 
Treba si naň chvíľu zvykať, po troch dňoch nám 
pripadal ako iné smartfóny. Pravda, je trochu 
dlhý, ale aspoň sa lepšie drží v ruke. Nie je totiž 
taký široký. Inak klasika s kruhovým výrezom 
v displeji na 25 Mpx fotoaparát.

Zaujme zadnou stranou, ktorá má opäť ne-
opozeraný gradient. My sme ho mali v modro-
-čiernom variante. Zadná strana má síce dva 
vystúpené fotoaparáty, avšak je klzká a oválne 
lemovanie len málo zabraňuje nadmernému 
šmýkaniu. Ocenili sme ale to, že výrobca pridal 
do balenia aj plastový kryt na zadnú stranu. Nie 
je to dizajnový výstrelok, avšak je užitočný.

Tento model sa orientuje na odlišnú líniu 
k ostatným smartfónom tejto značky. Nie je 
nástupcom série moto g, ale úplne novou vet-
vou. One vision má podporu rýchleho nabíjania 
s 15 W nabíjačkou. Silnou stránkou je výdrž 
batérie. Jej kapacita 3500 mAh vydrží celý deň 
naozaj intenzívnejšej prevádzky. Zvládnete 
s tým ale aj deň a pol prípadne dva dni. Opäť 
sme si to reálne vyskúšali a v tomto smere nás 
motorola znovu príjemne prekvapila.

Na rozdiel od bežných zvyklostí motoroly, je 
duálny SIM slot hybridný. Musíte sa teda roz-
hodnúť, či 128 GB úložisko rozšírite o pamäťovú 
kartu alebo využijete dve SIM karty. Nechýba tu 
ani audiokonektor, nie ste viazaní len na použitie 
bezdrôtových slúchadiel alebo redukcií do portu 
USB-C. Telefón nie je vodoodolný. Má ale vrstvu 
odpudzujúcu vodu, ktorá ho chráni aspoň pred 
dažďom alebo mokrými rukami či zmoknutím.

Samostatnou kapitolou je fotoaparát. 
Výrobca do neho vložil veľké nádeje. Je duálny 
48 + 5 Mpx a podporuje režim nočného fotenia. 
Zvládnete s ním klasické fotky na automatike 
ako aj rozostrené portrétové. Avšak tu nájdete 
režim Nočné videnie, ktorý zlepší kvalitu fotiek 
fotených v noci. To vďaka systému zlučovania 
pixelov, ktorý sa volá Quad Pixel. Následne 
vznikne zo 48 Mpx snímača výsledná 12 Mpx 
fotografi a. Nočný režim sme vyskúšali a hod-
notíme ho pozitívne. Na rozdiel od konkurencie 
je tento režim rýchlejší.

Netvrdíme, že najlepší, avšak nepotrebujete 
štyri sekundy na vytvorenie snímky v nočnom 
režime. Fotky sú jasnejšie a menej zašumené. 
Viac presvetlené ulice na nás ale pôsobili ako 
postriebrené. Tento režim sa nám páči a roz-
hodne tu má svoj zmysel. Celkovo fotí one vision 
veľmi dobre a neraz sa doťahuje na podstatne 
drahšie smartfóny. Fotoaparát podporuje aj 
Google Lens, teda rozpozná objekty, na ktoré ho 
namierite a zobrazí o nich ďalšie informácie.

Operačný systém je v tomto prípade štan-
dardne čistý Android s nadstavbou Moto. Nie 
je taká bohatá ako pri moto g7 plus, ale má 
všetky potrebné funkcie a rozšírenia napojené 
na snímače a gestá ovládania. Systém je rýchly 
ako aj aplikácie alebo proces fotenia. Vidno, 
že procesor od Samsungu bol dobrou voľbou. 
Zapojením do programu Android One získate 
garanciu aktualizácií na dve hlavné verzie An-
droidu a tri roky bezpečnostných aktualizácií.
ZAPOŽIČAL: MOTOROLA

- Formát 21 : 9 je dlhý do ruky 
a neprirodzene úzky

+ Výdrž batérie
+ Rýchlosť systému
+ Kvalita fotiek v nočnom režime
+ Optická stabilizácia

motorola one vision
2 9 9  E U Rc e n a

TIP
špičkovo 

navrhnutý 
smartfón

300 000

350 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

Honor 20 Honor 20 
Lite

motorola 
one vision

Samsung 
Galaxy A40

Samsung 
Galaxy A70

Xiaomi 
Mi 9

Xiaomi Mi 
9 SE

Xiaomi Redmi 
Note 7

VÝSLEDKY TESTU ANTUTU

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

KEĎ ROZLEPÍTE MOTOROLU 
ONE VISION, TAKTO BUDE 
VYZERAŤ VO VNÚTRI
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Samsung Galaxy A40
Šikovný telefón do ruky a s dostatočne veľkým 
displejom. To vďaka malému výrezu. Ide o kva-
pôčkový výrez, ktorý výrobca nazýva Infi nity-U. 
Je uprostred hornej hrany a zmestila sa doň 
selfi e kamera. Samsung cieli týmto smartfó-
nom do segmentu lacnejšej strednej triedy. 
Jeho 5,9-palcový Full HD+ patrí do rodiny Su-
per AMOLED. Nemá ale Always-On funkciu, čo 
je trochu škoda. Tento displej je na informácie 
na zhasnutom displeji ako stvorený. Rozsve-
cuje len tie pixely, ktoré potrebuje a nemá to 
drastický dopad na spotrebu energie.

Dizajnovo vychádza z ostatných smartfónov 
tohtoročnej série A. Dobre sa drží v ruke a zadná 
strana sa priveľmi nešmýka. Nemá typické 
ochranné sklo, ale upravený povrch zo skla, ktorý 
výrobca pomenoval 3D Glasstic. Je menej klzký 
a zároveň dostatočne odolný proti škrabancom. 
Rozdiel poznáte hneď pri prvom chytení do ruky.

Ocenili sme, že je tu kombinácia 4/64 GB 
pamäte. Žiadne polovičné riešenia v podobe 
3,5 GB ako to Samsung robil v minulosti. Komu 
by kapacita nestačila, má možnosť ju rozšíriť 
pamäťovou kartou. To je jediná možnosť, nee-
xistuje viac pamäťových variantov.

Kapacita batérie je 3100 mAh, čo je tak akurát 
na celodenné používanie. Nie je potrebné telefón 
šetriť, vydrží bežné používanie. Dobrou správou 
je aj podpora rýchleho nabíjania alebo NFC.

To zaujímavé ale prichádza po zapnutí 
systému. Toto nie je S séria, čo je poznať nielen 
podľa technických parametrov, ale aj ceny. 
Faktom ale je, že Android 9 s nadstavbou One 
UI sa dá rozumne používať. V minulosti to také 
plynulé nebolo. Rozdiely medzi 3-násobnou ce-
nou ale nezasiahli používateľské prostredie tak 

drasticky. Z tohto hľadiska je to výrazný posun 
vpred. Rozhranie sa dá komfortne používať. 
Aplikácie nabiehajú trošku pomalšie ako na 
vlajkových lodiach tohto výrobcu. To zname-
ná, že si stihnete nakrátko pozrieť aj ich logo. 
Rýchlosť je bežná v tejto cenovej kategórii.

Nám sa páčil celkový koncept smartfónu. Tak-
že USB-C nabíjanie samozrejmosťou rovnako aj 
audiokonektor. Žiadne špekulovanie, ale klasika, 
ktorú každý očakáva. Snímač odtlačkov je na 
zadnej strane a je oválny. Zdal sa nám trochu 
úzky a museli sme sa naučiť sa doň trafi ť.

Fotoaparát ponúka klasické možnosti a dá sa 
dobre použiť. Pomalšie reakcie pri niektorých 
fotkách sú prirodzené. Typicky večerných alebo 
s dynamickým zaostrením. Oba režimy sú dobre 
použiteľné a na fotku sa oplatí sekundu počkať. 
Nočné sú vydarené, je tu tiež clona, f/1.7, ktorú 
má väčšina fotoaparátov z vyššej triedy. Foto-
grafi e majú dobre vyvážené svetlo, čiže aj pri 
umelom osvetlení získate prirodzene pôsobiace 
fotky. Nebudú mať povestný teplý odtieň. No 
a veľká zaujímavosť je podpora ultraširoko-
uhlého fotenia s uhlom až 123°. Nehodí sa na 
všetky fotky. Namiesto spadania objektov do 
stredu fotografi e sa prejavuje viac odstupovanie 
objektov mimo fotku v šikmej a nezaoblenej 
polohe. Režim je vhodný skôr na skupinové fotky, 
kde chcete zachytiť viac ľudí zblízka a nehľadáte 
detaily v kvalite alebo potom na pouličné fotky. 
Tu treba trochu experimentovať. Naproti tomu 
Galaxy A50 fotí v širokouhlom režime o poznanie 
lepšie. Nechýba ani podpora umelej inteligencie, 
funguje dobre, ale zdalo sa nám, že na zistenie 
scény treba dlhšie čakať.
ZAPOŽIČAL: SAMSUNG
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- Úzka čítačka odtlačkov
- Nie je viac pamäťových variantov

+ Malé telo a veľký displej
+ Kvalita fotiek
+ Ultraširokouhlý režim
+ Celková rýchlosť systému

Samsung Galaxy A40

Honor 20 Honor 20 
Lite

motorola 
one vision

Samsung 
Galaxy A40

Samsung 
Galaxy A70

Xiaomi 
Mi 9

Xiaomi Mi 
9 SE

Xiaomi Redmi 
Note 7
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VÝKON SMARTFÓNOV PRE PCMARK. TENTO TEST UKAZUJE CELKOVÝ VÝKON SMARTFÓNU 
PRI JEHO „KANCELÁRSKOM“ POUŽÍVANÍ

„Počet fotoaparátov 
v jednom smartfóne sa 
jednoznačne zvyšuje.“
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Model telefónu Honor 20 Honor 20 Lite motorola 
one vision

Samsung 
Galaxy A40

Samsung 
Galaxy A70 Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Redmi 

Note 7

Operačný systém Android 9, aktualizácie 1. 
4. 2019

Android 9.0, aktualizácie 
1. 3. 2019

Android 9, aktualizácie 5. 
5. 2019

Android 9, aktualizácie 1. 
3. 2019

Android 9, aktualizácie 1. 
5. 2019

Android 9.0, aktualizácie 
1. 4. 2019

Android 9.0, aktualizácie 
1. 4. 2019

Android 9.0, aktualizácie 
5. 4. 2019

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

Pamäť RAM/ROM/iná [GB] 6/128 4/128 4/128 4/64 6/128 6/64 6/64 3/32

Procesor Kirin 980, 8-jadrový, 2,6 
GHz

Kirin 710, 8-jadrový, až 
2,2 GHz

Exynos 9609, 8-jadrový, 
2,2 GHz

Exynos 7904, 8-jadrový, 
1,8 GHz

Snapdragon 6150, 
8-jadrový, 2 GHz

Snapdragon 855, 8-jadrový, 
až 2,84 GHz

Snapdragon 712, 8-jadrový, 
až 2,3 GHz

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

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

Displej - veľkosť [palcov]/
rozlíšenie [bodov] 6,26/1080 x 2340, 19,5 : 9 6,21/1080 x 2340, 19,5 : 9 6,3/1080 x 2520, 21 : 9 5,9/1080 x 2340, 19,5 : 9 6,7/1080 x 2400, 20 : 9 6,34/1080 x 2340, 19,5 : 9 5,97/1080 x 2340, 19,5 : 9 6,3/1080 x 2340, 19,5 : 9

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

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

Hlavný fotoaparát/video
48 (f/1.8) + 16 (f/2.2) + 
2 (f/2.4) + 2 (f/2.4) Mpx, 

4K, 30 fps

24 (f/1.8) + 8 (f/2.2) + 2 
(f/2.4) Mpx, Full HD, 60 fps

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

16 (f/1.7) + 5 (f/2.2) Mpx, 
Full HD, 30 fps

32 (f/1.7) + 8 (f/2.2) + 5 
(f/2.2) Mpx, 4K, 30 fps

48 (f/1.8) + 16 (f/2.2) + 12 
(f/2.2) Mpx, 4K, 60 fps

48 (f/1.8) + 13 (f/2.4) + 8 
(f/2.4) Mpx, 4K, 30 fps

48 (f/1.8) + 5 (f/2.2) Mpx, 
Full HD, 60 fps

Predný fotoaparát/video 32 (f/2.0) Mpx, Full HD, 
30 fps 32 Mpx, Full HD, 30 fps 25 (f/2.0) Mpx, Full HD, 

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

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

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

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

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

30 fps

Vymeniteľná batéria 
a vlastnosti nie, 3750 mAh nie, 3400 mAh nie, 3500 mAh nie, 3100 mAh nie, 4500 mAh nie, 3300 mAh nie, 3070 mAh nie, 4000 mAh

Rozmery [mm]/hmotnosť 
[gramov] 154 x 74 x 8/174 155 x 74 x 8/164 160 x 71 x 9/180 144 x 69 x 8/140 164 x 77 x 8/183 158 x 75 x 7,6/173 148 x 71 x 7,5/155 159 x 75 x 8,1/186

Konektor USB-C, 22,5 W micro USB, 10 W USB-C, 15 W USB-C, 15 W USB-C, 25 W USB-C, 18 W USB-C, 18 W USB-C, 10 W

Benchmarky

AnTuTu Benchmark - Total score 286610 130 505 150674 106991 169650 370954 176843 141358

PCMark for Android - 
Performance 7811 5 982 6581 5352 7465 8951 6766 6124

3DMark Sling Shot Extreme 
- Total 3947 828 1368 632 973 5497 2077 1342

Graphic 4099 697 1207 537 820 6355 1976 1181

Physics 3495 2 417 2560 1664 2806 3734 2529 2560

VRMark Amber Room - Total 4972 1 134 1609 921 1282 5003 1964 1172

A1 SD Bench - RAM [MB/s] 20232 6 545 6074 5304 18779 23722 13 001 6622

Úložisko čítanie / zápis [MB/s] 664 / neprešiel 142 / 188 501 / neprešiel 207 / neprešiel 523 / neprešiel 428 / 122 494 / 196 241 / 127

Hodnotenie

Dizajn a konštrukcia

Hardvérová výbava

Rýchlosť

Výdrž

P a r a m e t r e  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

Samsung Galaxy A70
Veľký smartfón so 6,7-palcovým displejom je už 
poriadny kúsok. Našťastie ho výrobca zladil tak, 
že pridal aj veľkú batériu. A ako bonus navyše 
podporuje rýchle nabíjanie s výkonom 25 W. 
Nabíjačka na superrýchle nabíjanie je priamo 
v balení. Na batériu s kapacitou 4500 mAh je aj 
potrebná. Oba konce sú USB-C. Postupne tak 
pribúdajú smartfóny, ktoré majú v balení oboj-
stranný USB-C kábel. Na displeji je uprostred 
malý polkruhový výrez na predný fotoaparát. 
Displej je naozaj rozmerný a tento malý výrez si 
ani nevšimnete. Displej je typu Super AMOLED 
a je veľmi pekný a žiarivý. Presne tak ako to 
poznáte u smartfónov tejto značky.

Dobre sa drží v ruke a zadný kryt nie je taký 
šmykľavý, ako pri iných smartfónoch. To oceňu-
jeme najmä z praktického hľadiska. Keď si ho 
necháte položený na nohaviciach nespadne tak 
často. Telo je klasické, čiže výrobca nechal na 
spodnej hrane aj audiokonektor. Tri vertikálne 
umiestnené fotoaparáty sú z veľkej časti zapus-

ODTLAČOK PRSTA V 
DISPLEJI SMARTFÓNU 
STREDNEJ TRIEDY? GALAXY A70 
TO POTVRDZUJE

tené do tela. Len veľmi malá časť presahuje von, 
a tak sa pri ovládaní na stole telefón nekýve.

Čítačka odtlačkov je priamo v displeji. Viac by 
nás potešila na zadnej strane. Otázkou je, či by 
bola rýchlejšia, ale ultrazvuková čítačka v dis-
pleji nie je príliš rýchla, navyše je tu potrebné 
presne namieriť prstom na určené miesto. 
Môžete využiť rozpoznávanie tváre. To v porov-
naní s použitím čítačky nevychádza vôbec zle 
a považujeme ho za rýchle. Nie také rýchle ako 
pri Galaxy S10, avšak stále pohodlné.

Fotografovanie má takmer identické možnos-
ti ako ostatné smartfóny Galaxy. Nie je tu ešte 
implementovaný nočný režim ako pri sérii S10. 
Otázkou je, či vôbec bude. Inak svižný smart-
fón trochu zaostáva pri fotení. Zaostrovanie je 
v tmavších podmienkach pomalšie. Pri fotení je 
tu veľká podobnosť s fotkami z Galaxy A50. Líšiť 
sa budú v detailoch pri maximálnom zväčšení. 
Niektoré fotografi e boli menej „kolorizované“. 
To je niečo, čo Samsung pri vlajkových lodiach 
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- Pomalé odomykanie ultrazvukovou 
čítačkou (na tento účel pomalý CPU)

- Farebná odlišnosť fotiek v normálnom 
a širokom režime

+ Veľký displej s minimálnym výrezom
+ Rýchle nabíjanie smartfónu
+ 4500 mAh batéria
+ Výdrž 1,5 dňa
+ Kvalita fotiek

Samsung Galaxy A70

Model telefónu Honor 20 Honor 20 Lite motorola 
one vision

Samsung 
Galaxy A40

Samsung 
Galaxy A70 Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Redmi 

Note 7

Operačný systém Android 9, aktualizácie 1. 
4. 2019

Android 9.0, aktualizácie 
1. 3. 2019

Android 9, aktualizácie 5. 
5. 2019

Android 9, aktualizácie 1. 
3. 2019

Android 9, aktualizácie 1. 
5. 2019

Android 9.0, aktualizácie 
1. 4. 2019

Android 9.0, aktualizácie 
1. 4. 2019

Android 9.0, aktualizácie 
5. 4. 2019

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

Pamäť RAM/ROM/iná [GB] 6/128 4/128 4/128 4/64 6/128 6/64 6/64 3/32

Procesor Kirin 980, 8-jadrový, 2,6 
GHz

Kirin 710, 8-jadrový, až 
2,2 GHz

Exynos 9609, 8-jadrový, 
2,2 GHz

Exynos 7904, 8-jadrový, 
1,8 GHz

Snapdragon 6150, 
8-jadrový, 2 GHz

Snapdragon 855, 8-jadrový, 
až 2,84 GHz

Snapdragon 712, 8-jadrový, 
až 2,3 GHz

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

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

Displej - veľkosť [palcov]/
rozlíšenie [bodov] 6,26/1080 x 2340, 19,5 : 9 6,21/1080 x 2340, 19,5 : 9 6,3/1080 x 2520, 21 : 9 5,9/1080 x 2340, 19,5 : 9 6,7/1080 x 2400, 20 : 9 6,34/1080 x 2340, 19,5 : 9 5,97/1080 x 2340, 19,5 : 9 6,3/1080 x 2340, 19,5 : 9

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

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

Hlavný fotoaparát/video
48 (f/1.8) + 16 (f/2.2) + 
2 (f/2.4) + 2 (f/2.4) Mpx, 

4K, 30 fps

24 (f/1.8) + 8 (f/2.2) + 2 
(f/2.4) Mpx, Full HD, 60 fps

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

16 (f/1.7) + 5 (f/2.2) Mpx, 
Full HD, 30 fps

32 (f/1.7) + 8 (f/2.2) + 5 
(f/2.2) Mpx, 4K, 30 fps

48 (f/1.8) + 16 (f/2.2) + 12 
(f/2.2) Mpx, 4K, 60 fps

48 (f/1.8) + 13 (f/2.4) + 8 
(f/2.4) Mpx, 4K, 30 fps

48 (f/1.8) + 5 (f/2.2) Mpx, 
Full HD, 60 fps

Predný fotoaparát/video 32 (f/2.0) Mpx, Full HD, 
30 fps 32 Mpx, Full HD, 30 fps 25 (f/2.0) Mpx, Full HD, 

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

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

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

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

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

30 fps

Vymeniteľná batéria 
a vlastnosti nie, 3750 mAh nie, 3400 mAh nie, 3500 mAh nie, 3100 mAh nie, 4500 mAh nie, 3300 mAh nie, 3070 mAh nie, 4000 mAh

Rozmery [mm]/hmotnosť 
[gramov] 154 x 74 x 8/174 155 x 74 x 8/164 160 x 71 x 9/180 144 x 69 x 8/140 164 x 77 x 8/183 158 x 75 x 7,6/173 148 x 71 x 7,5/155 159 x 75 x 8,1/186

Konektor USB-C, 22,5 W micro USB, 10 W USB-C, 15 W USB-C, 15 W USB-C, 25 W USB-C, 18 W USB-C, 18 W USB-C, 10 W

Benchmarky

AnTuTu Benchmark - Total score 286610 130 505 150674 106991 169650 370954 176843 141358

PCMark for Android - 
Performance 7811 5 982 6581 5352 7465 8951 6766 6124

3DMark Sling Shot Extreme 
- Total 3947 828 1368 632 973 5497 2077 1342

Graphic 4099 697 1207 537 820 6355 1976 1181

Physics 3495 2 417 2560 1664 2806 3734 2529 2560

VRMark Amber Room - Total 4972 1 134 1609 921 1282 5003 1964 1172

A1 SD Bench - RAM [MB/s] 20232 6 545 6074 5304 18779 23722 13 001 6622

Úložisko čítanie / zápis [MB/s] 664 / neprešiel 142 / 188 501 / neprešiel 207 / neprešiel 523 / neprešiel 428 / 122 494 / 196 241 / 127

Hodnotenie

Dizajn a konštrukcia

Hardvérová výbava

Rýchlosť

Výdrž

výrazne preferuje hoci tým uberá na reálnosti 
konkrétnej fotografi e. Celkovo sme boli spokojní 
aj s tmavými fotkami. Je tu minimum šumu 
a zväčša ho uvidíte až pri zväčšení fotky.

Pri širokouhlých treba počítať so zaoblením 
okrajov scén. To mnohým nebude prekážať, nám 
ale efekt pripadá silný. Nuž, je tu objektív so 
123° záberom a je to poznať. Tiež je zjavné iné 
podanie farieb jednej scény odfotenej v normál-
nom a širokom režime. Je tu inteligentné rozpo-
znávanie scén. Je celkom presné, ale vedeli sme 
ho pomýliť niekoľkými špecifi ckými situáciami 
alebo scénami. Takisto upozorní, keď môže byť 
záber rozmazaný, niekto na fotke žmurkne alebo 
fotíte v silnom protisvetle.

Podobne ako pri modeli A40 oceňujeme 
rozhranie One UI. Na takom veľkom a dlhom 
displeji ho oceníte. Výrobca tak prináša viac 
ovládacích prvkov dole. Aspoň čo sa týka systé-
mových aplikácií a jeho vlastných.
ZAPOŽIČAL: SAMSUNG

TAK TAKÝTO JE ROZDIEL V NOR-
MÁLNOM A ULTRAŠIROKOUHLOM 
REŽIME

„Huawei a Honor 
aktuálne riešia 
obmedzenia zo 
strany amerických 
fi riem. Existujúce 
telefóny, ktoré sú 
už v predaji, však 
o Google služby 
neprídu.“
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- Chýba LED dióda
- Nižšia presnosť snímača odtlačkov 

prstov
- Chýba slot na microSD karty

+ Výborný pomer cena/výbava
+ Kvalitný Super AMOLED displej
+ Výborný fotoaparát vzhľadom na cenu
+ Kompaktné rozmery

Xiaomi Mi 9 SE

TIP
Kompaktný 

telefón

Xiaomi Mi 9 SE
Trh so smartfónmi je veľmi dynamický, a to najmä 
v strednej triede. Pred mesiacom sme chválili 
Huawei P30 lite a dnes sú na trhu minimálne dva 
nové telefóny, ktoré mu priamo konkurujú a ktoré 
by v našom prípade výrazne ovplyvnili rozhodova-
nie - motorola one vision a Xiaomi Mi 9 SE.

Model Mi 9 SE je veľmi príjemné prekvapenie. 
Máloktorý telefón nás totiž zaujme takým spôso-
bom, ako sa to podarilo odľahčenej verzii vlajkovej 
lode čínskeho výrobcu. Ťažko jednoznačne defi -
novať dôvod, ide o kombináciu viacerých faktorov.

Xiaomi Mi 9 SE je na dnešné pomery kom-
paktný telefón. Má takmer 6-palcový displej, 
avšak vďaka veľkému pomeru obrazovky k telu 
sú jeho rozmery 148 x 71 x 7,5 mm. Telefón vy-
zerá elegantne, konštrukciu má zo skla. Modrá 
farba pôsobí pútavo a z estetického hľadiska je 
výhodou, že chrbát nie je zaoblený. 

5,97-palcový displej je typu Super AMOLED, 
jeho kvalita je vynikajúca. K dispozícii je always-
-on režim, ktorý oceníte, keďže telefón nemá 
vo výbave LED diódu. Všetky notifi kácie sa však 
zrkadlia na obrazovku v tomto režime, takže 
budete mať prehľad o všetkom dôležitom. 

Displej, kompaktné rozmery a pohodlie pri 
držaní a používaní považujeme za hlavné výho-
dy modelu Mi 9 SE. Pozornosť púta aj 48 Mpx 
hlavný fotoaparát, ktorý je totožný s vlajkovou 
loďou Mi 9. Model SE má takisto 2x optické 
priblíženie a širokouhlý fotoaparát, v tomto 

prípade sa však fotoaparáty odlišujú od tých, 
ktoré Xiaomi použilo v Mi 9. Kvalita fotiek 
z hlavného fotoaparátu je výborná, vzhľadom 
na cenu dvojnásobne. Nočný režim však nedo-
sahuje kvalitu drahších vlajkových lodí.

Telefón poháňa procesor Snapdragon 712. 
Dopĺňa ho 6 GB RAM a 64 GB úložisko. 3,5 mm 
jack a slot na microSD karty vo výbave telefónu 
nenájdete, avšak potešil nás NFC čip. Procesor 
si poradí s bežným používaním bez problémov, 
nepodporuje však záznam videa v 4K pri 60 fps.

Mi 9 SE má 3070 mAh batériu, výdrž je prie-
merná. Vo väčšine prípadov vám však telefón 
vydrží fungovať jeden deň. K dispozícii je 18 W 
nabíjanie cez USB-C port. Bezdrôtové nabíja-
nie a ani IP odolnosť voči vode a prachu však 
nečakajte. V tejto cene sme to ani nečakali, nie 
je to štandard.

Android 9 využíva nadstavbu MIUI 10 a ak 
ste doteraz nemali skúsenosti so zariade-
niami značky Xiaomi, budete si na ňu zvykať. 
Odporúčame prejsť si nastavenia, k dispozícii je 
viacero skrytých funkcií, ktoré sú praktické. 

Mi 9 SE má snímač odtlačkov prstov priamo 
v displeji. Ten nefungoval tak rýchlo a spoľah-
livo ako v zariadeniach značky Huawei alebo 
Samsung. Jeho presnosť bola v niektorých 
momentoch nižšia a telefón sa neodomkol ani 
po opakovanom priložení prsta. K dispozícii je 
aj 2D odomykanie tvárou.
ZAPOŽIČAL: MI-STORE.SK

4 9 9  E U Rc e n a

-  Nižšia presnosť snímača odtlačkov 
prstov

- Chýba slot na microSD karty
- Absencia IP odolnosti voči vode 

a prachu

+ Výborný pomer cena/výkon
+ Kvalitný a veľký Super AMOLED 

displej
+ Výborný fotoaparát
+ Záznam videa

Xiaomi Mi 9

TIP
Pomer 
cena/

výbava

Xiaomi Mi 9
Vlajkové lode Xiaomi Mi už tradične lákajú po-
merom cena/výkon. Čínsky výrobca každý rok 
vylepšuje aj fotoaparát, takže telefón ponúka 
lepšiu výbavu aj v tomto smere.

Mi 9 je kvalitne navrhnutý kus hardvéru. 
Ponúka 6,34-palcový Super AMOLED displej 
výbornej kvality. Rozlíšenie je Full HD+. A vo 
výbave má aj procesor Snapdragon 855, ktorý 
patrí k aktuálnej špičke na trhu. 6 GB RAM 
poteší, 64 GB úložisko sa však môže niekomu 
máliť. Dvojnásobne s prihliadnutím na fakt, že 
microSD kartu do tohto telefónu nevložíte a že 
ponúka kvalitný záznam videa v rozlíšení 4K pri 
60 fps. V takýchto podmienkach by sa väčšie 
úložisko celkom zišlo.

Mi 9 má vo výbave NFC aj USB-C port s 18 W 
nabíjačkou. Telefón však podporuje rýchle 
nabíjanie až do 27 W a 20 W bezdrôtové nabí-
janie. Do úplnej výbavy vlajkovej lode mu chýba 
pokročilá odolnosť voči vode a prachu, ktorá 
spĺňa niektorý IP štandard.

Telefón je pocitovo ľahký, konštrukcia je zo 
skla. Mi 9 pôsobí prémiovým dojmom, ergonó-
miu zlepšuje aj zaoblenie chrbta. Batéria ponúka 
kapacitu 3300 mAh, čo sa môže niekomu máliť. 
Bežný pracovný deň vydržíte bez problémov, ex-
tra kapacitu obvykle oceníte počas cestovania.

Snímač odtlačkov prstov je zabudovaný priamo 
v displeji a v našom prípade nefungoval bezchyb-
ne. Z používania Samsung a Huawei zariadení 
s touto technológiou sme mali lepšiu skúsenosť. 
Mi 9 tiež ponúka kvalitný spodný reproduktor, av-
šak plnohodnotnú stereo reprodukciu nečakajte. 
Horný reproduktor je počas reprodukcie zvuku 
pomerne nevýrazný. Vedľa neho sa však nachá-
dza LED dióda, čo nás prekvapilo.

Mi 9 má kvalitný trojitý fotoaparát s 2x optic-
kým priblížením a tiež aj širokouhlým fotoapará-
tom. Poteší tiež kvalitou záznamu videa, ktorá 
je dostupná v až 4K pri 60 fps. Telefón ponúka 
aj nočný režim, kvalita nočných fotiek však 
nedosahuje Huawei P30 a P30 Pro.

Na nadstavbu MIUI 10 si budete zvykať. Po-
núka niekoľko praktických vylepšení, ale určité 
vlastnosti vás môžu iritovať. Príkladom je zo-
brazovanie notifi kácií v stavovom riadku, ktoré 
nachvíľu prebliknú a nahradia hodiny. K dispo-
zícii je však always-on režim a ten prehľadne 
zobrazuje ikony notifi kácií, čo sme ocenili.

Ignorujúc subjektívne preferencie nadstavby 
MIUI a absenciu IP odolnosti, telefónu Xiaomi Mi 9 
nemáme čo vytknúť. Za 499 eur ponúka výborný 
pomer cena/výbava.
ZAPOŽIČAL: MI-STORE.SK
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  Verdikt
Honor 20 je podľa nás cenový tip 
na vlajkovú loď. Nie je to najsilnejší 
model, no osud telefónu Honor 20 
Pro je aktuálne nejasný. Za 500 
eur získate špičkový smartfón 
na fotenie s vysokým výkonom 
a vynikajúco navrhnutý. Extra dobre 
fotí aj v noci a spokojní sme boli 
aj s ultraširokouhlým režimom. 
Superrýchle nabíjanie a celkové 
používanie tohto telefónu nás 
poriadne prekvapilo.

Xiaomi Redmi Note 7
Redmi Note 7 je cenovo dostupný telefón 
strednej triedy s veľkým displejom. Jeho spra-
covanie ani dizajn dnes neprekvapia, lákadlom 
je pomer cena/výkon, čo je v prípade Xiaomi 
dobrým zvykom.

Note 7 sme testovali vo verzii s 3 GB RAM 
a 32 GB úložiskom. Na Slovensku sa predáva za 
189 eur, ale radšej by sme si priplatili za verziu 
4/64, ktorej cena je 219 eur. Vyššiu pamäť RAM 
aj úložisko určite využijete.

Telefón ponúka 6,3-palcový displej s minia-
túrnym výrezom v displeji. Rámik pod displejom 
je pomerne výrazný, avšak v tejto cene nás 
to neprekvapilo. Pozorovacie uhly aj kvalita 
displeja nesklamú, v kategórii okolo 200 eur nič 
výrazne lepšie nenájdete.

Redmi Note 7 obsahuje 3,5 mm jack a poteší 

aj USB-C portom. Výkon nabíjania je v prípade 
priloženej nabíjačky na úrovni 10 W. Telefón 
však podporuje aj rýchle nabíjanie, ak máte 
výkonnejší adaptér. Bohužiaľ chýba NFC, takže 
Note 7 nevyužijete na platenie. 

Chválime procesor Snapdragon 660, zabez-
pečuje plynulú prevádzku operačného systému 
Android 9.0. Telefón ponúka vo všeobecnosti 
dobrý používateľský zážitok. Plusové body dá-
vame aj za veľkú batériu s kapacitou 4000 mAh. 
LED dióda sa nachádza v spodnom rámiku.

Zadný snímač odtlačkov prstov je rýchly 
a spoľahlivý. Telefón ponúka 48 Mpx fotoaparát 
s veľmi dobrou kvalitou vzhľadom na cenu. Kvali-
ta denných fotiek sa v tomto segmente neustále 
zlepšuje. Vzhľadom na cenu zariadenia potešila 
aj podpora 5 GHz Wi-Fi sietí a Bluetooth 5.0. 
ZAPOŽIČAL: XIAOMI

4 9 9  E U Rc e n a

- Priplatili by sme si za 4/64 verziu
- Chýba NFC

+ USB-C
+ Výkon/cena
+ Dlhá výdrž batérie

Xiaomi Redmi Note 7

motorola one vision sa orien-
tuje na fotografovanie. V strednej 
triede robí nadpriemerne dobré 
fotky. Špeciálne v nočnom režime. 
Spokojní sme boli s celodennou vý-
držou, to aj s rezervou do ďalšieho 
dňa. Z každého hľadiska výborný 
smartfón do 300 eur. Je na vás, či 
chcete predĺžený displej s formá-
tom 21 : 9. Avšak dramaticky viac 
priestoru naviac nezískate.

Samsung Galaxy A70 je naozaj 
veľký smartfón. Nebudeme to 
obaľovať slovami ako „väčší“ či na-
príklad „rozmernejší“. Je to naozaj 
veľký kus. Kto má rád smartfóny 
aj na fi lmy, toto je správny kúsok. 
Máte prostredie od Samsungu, su-
per rýchle nabíjanie a ešte k tomu 
veľmi dobrý fotoaparát. V poriadku, 
okrúhle ultraširokouhlé fotky nás 
netešili, ale inak je fotoaparát veľmi 
dobrý. V tejto cene defi nitívne.

Xiaomi Mi 9 SE je telefón, ktorý 
nás príjemne prekvapil. Stojí 349 
eur a za túto cenu dostanete 
zážitok takmer na úrovni vlajkových 
lodí. Obľúbili sme si jeho kom-
paktné rozmery, nádherný displej, 
výborný fotoaparát a kvalitné 
spracovanie. Jednoducho, tento 
telefón nás bavil. 

Honor 20 Lite je priamou kon-
kurenciou pre Huawei P30 lite. 
Ponúka takmer identickú výbavu 
s pár obmedzeniami, vďaka čomu 
je telefón lacnejší o 90 eur. Za 269 
eur dostanete veľkú obrazovku 
a trojitý zadný fotoaparát a tiež 
rozumný pomer cena/výbava.

Samsung Galaxy A40 je skutočne 
podarený smartfón od Samsungu 
za prijateľnú cenu. Taká stredná 
trieda, pritom zároveň dostatočne 
výkonný aj pre náročnú nadstavbu 
tohto výrobcu. Páčil sa nám po-
merne veľký displej v menšom tele. 
Nebýva to zvykom, ale ocenili sme 
aj ultraširokouhlý režim. Výrobca 
na ňom oproti minulosti poriadne 
zapracoval a na fotkách to je vidno.

Xiaomi Mi 9 je vlajková loď za veľ-
mi atraktívnu cenu. Za päť stoviek 
dostanete najlepší Snapdragon 
na trhu, kvalitný a veľký Super 
AMOLED displej a tiež fotoaparát, 
ktorý patrí k aktuálnej špičke, a to 
aj z hľadiska záznamu videa. Chýba 
už iba lepšia odolnosť voči vode 
a prachu.

Xiaomi Redmi Note 7 je cenovo 
atraktívna klasika. Ponúka rozumný 
výkon a vysokú kapacitu batérie. 
Škoda len chýbajúceho NFC čipu, 
ktorý si Xiaomi odkladá pre svoje 
prémiové telefóny.

„Chcete kompaktný telefón? 
Xiaomi Mi 9 SE je skvelá 
voľba, tento telefón nás 
príjemne prekvapil.“

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.ESET.SK

OCHRÁŇTE SMARTFÓNY CELEJ RODINE 
VĎAKA VÝHODNÉMU BALÍKU ESET FAMILY SECURITY PACK VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.ESET.SK
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Potom, ako sme v minulom vydaní 
nášho magazínu predstavili televízor 
Samsung 65Q85R, prišli do redakcie 
aj ďalšie tohtoročné modely. Mali sme 
jednak model orientovaný na kvalitu 
a tiež cenovo výhodné riešenie.

Hard

Samsung televízory 
na rok 2019

Samsung 65Q90R
Model 65Q90R je momentálne jeden z najvyš-
ších modelov 4K televízorov s technológiou 
QLED, a to s priamym zadným podsvietením 
Direct-Full-Array Elite. Pozreli sme si naše 
fotografi e z testu minuloročného najvyššieho 
modelu televízora s QLED technológiou (Q9FN) 
a je tu vidieť jasné medziročné zlepšenie. Nato, 
že Q90R je vlastne LCD televízor, je tu nevídaná 
hlboká čierna a tiež široký pozorovací uhol. To 
boli zároveň najčastejšie výhrady v minulosti 
pre staršiu generáciu QLED a Samsung si 
zobral z toho ponaučenie a nedostatky reálne 
odstránil. Na výborný obraz teraz nemusíte se-
dieť pripichnutý v strede pred televízorom, ale 
môžete sa pohodlne pohybovať. A problém veru 
nerobia ani tmavé scény s malými časťami vy-
sokoosvetlenej plochy. Áno, zadné podsvietenie 
vracia Samsung do boja s OLED modelmi.

Samostatný panel a prepojovací box 
Q90R sa dodáva ako samostatný televízny 
panel s oddelenou prepojovacou skrinkou One-
Connect box, kde je elektronika a prepojovacie 
porty. Obe časti sú prepojené dlhým priehľad-
ným káblom a toto riešenie znamená vyššiu 
eleganciu pri umiestnení televízora v obývačke 
a hlavne ak sa rozhodnete dať ho na stenu. 
Všetky prepojovacie káble vrátane napájania 
totiž smerujú k OneConnect boxu, ktorý sa 
takto dá ľahko skryť pred pohľadmi. 

Pre QLED technológiu bol aj v minulosti cha-
rakteristický vysoký farebný gamut, a to ostalo 
zachované. Obraz má tak svieže farby a pôsobí 
veľmi príjemne – 100 % objemu farieb. Zákla-
dom spracovania obrazu je kvantový procesor 
zdedený z 8K modelov. Teda pri prepočítaní 
obrazu z nižšieho na vyššie rozlíšenie (upsca-
ling) sa používa umelá inteligencia. Jednotlivé 
objekty v scéne sa rozpoznávajú a porovnávajú 
s databázou. V prípade zhody sa rekonštruujú 
do vyššieho rozlíšenia. Tento procesor sa stará 
aj o spracovanie zvuku. 

Q90R sa vyrába v uhlopriečkach 55, 65 a 79 
palcov. My sme testovali 65-palcovú verziu, 

CEZ MOBILNÚ APLIKÁCIU 
SME NAJPRV ODFOTILI 
POZADIE ZA TELEVÍZOROM

VYNIKAJÚCA 
KVALITA OBRAZU 

PRI MODELI Q90R

palcov. My sme testovali 65-palcovú verziu, 

VYNIKAJÚCA 
KVALITA OBRAZU 

PRI MODELI Q90R

Samsung
65Q90R

∫ uhlopriečka 65 palcov, rozlíšenie 4K, 
technológia QLED s priamym zadným 
podsvietením

∫ upscaling nízkeho rozlíšenia na 4K 
s procesorom Quantum 4K a umelou 
inteligenciou

∫ inteligentné ovládanie jasu a hlasitosti 
podľa aktuálnych podmienok

∫ vylepšený režim Ambient s umeleckými 
dielami a splynutím s okolím

∫ 4x HDMI 2.0, 3x USB, Ethernet, Wi-Fi, 
slot CI

∫ energetická trieda B, príkon 250 W max, 
typicky 209 W

Hlavné vlastnosti 

SAMSUNG 65Q90R PRI SLEDOVANÍ TV 
VYSIELANIA S PODPOROU HBBTV

T E S T

ONDREJ MACKO

SAMSUNG 65Q90R PRI SLEDOVANÍ TV 

C E N A 3 6 9 9  €

čo je v súčasnosti veľmi obľúbený 
formát. Televízor podporuje štan-
dard HDR10+, je tu HDR2000, a to 
všetko znamená, že máte z kvality 
obrazu skutočné potešenie. Do 
kompletnej výbavy chýba ešte 
podpora Dolby Vision, čo je štan-
dard, ktorý sa naozaj používa. 

82 JÚN 2019



TEST

televízor vyhľadať na iPhone v zrkadlení 
a hneď si môžete na televíznej obrazovke 
nechať zobraziť napr. fotografi e alebo 
videá. To je príjemné. 

Vyskúšali sme aj iTunes Movies, čo 
fungovalo úplne bez problémov, ale cena 
za fi lm je tu jednoducho vysoká. Nájdete 
lacnejšie možnosti ako si fi lm požičať 
alebo kúpiť. Tu je to typicky 4,99 eura za 
požičanie alebo 16,99 eura za kúpu fi lmu. 

Dobre, celkovo je Samsung 55Q65R 
voľbou pre používateľa, ktorý sa dosť po-
zerá na cenu a nepotrebuje nevyhnutne 
sledovať nočný ohňostroj v plnej kvalite 
a s obrovským dynamickým kontrastom. 
Je to jednoducho voľba pre používateľa, 
ktorý chce praktický televízor s mo-
dernými technológiami za akceptova-
teľnú cenu. Tento televízor existuje aj 
v 65-palcovej verzii. 
Zapožičal: Samsung

TAKTO SME NECHALI TELEVÍZOR QE65Q90R 
ZMIZNÚŤ V NAŠEJ ZASADAČKE

TELEVÍZOR SAMSUNG 55Q65R SME 
SI VYSKÚŠALI POČAS HOKEJOVÝCH 

MAJSTROVSTIEV SVETA

INŠTALÁCIA APPLE 
TV NA SAMSUNG 

TELEVÍZOR

CEZ AIR PLAY 2 
TERAZ ĽAHKO 
PREPOJÍTE IPHONE 
A NOVŠÍ SAMSUNG 
TELEVÍZOR

SI VYSKÚŠALI POČAS HOKEJOVÝCH 
MAJSTROVSTIEV SVETA

Režim Ambient
Špecialitou je však režim Ambient, ktorý vtedy, 
keď televízor nesledujete, premení veľkú čiernu 
plochu na niečo užitočné. Príkladom sú ume-
lecké diela, dekoratívne motívy, počasie, ale my 
sme sa v tomto prípade zamerali na splynutie 
televízora s pozadím. 

Na to sme využili mobilnú aplikáciu, ktorá 
umožňuje dobre odfotiť plochu za televízorom 
a presmeruje ju do displeja televízora. Pritom 
máte ešte isté možnosti, ako manuálne čo 
najlepšie prispôsobiť scénu tak, aby televízor 
pred vašimi očami ako keby zmizol – splynul 
s pozadím. Samozrejme, to pozadie musí byť na 
to prispôsobené, ideálne je niečo štruktúrované. 
My sme použili závesy v jednej z našich zasa-
dačiek a pôsobilo to naozaj zaujímavo. Každá 
z návštev sa pýtala, ako je to vlastne možné, že 
cez ten televízor je vidno na druhú stranu. 

Inak snímač úrovne okolitého osvetlenia auto-
maticky prispôsobí jas obrazovky svetelným pod-
mienkam a minimalizuje tak spotrebu energie. 

V celkovom hodnotení je Q90R televízor 
s výborným obrazom, ktorý môžete sledovať 
zo širokých uhlov. Zvuk sme 
už u konkurencie počuli 
o chĺpok lepší a v nie-
ktorých extra rýchlych 
scénach si môžete 
všimnúť menšie trha-
nie. Televízor má pritom 
špeciálnu podporu 
pre hry. To sú však len 
detaily, na ktoré prídete 
ak máte televízory 
vedľa seba. Celkovo je 
to výborná voľba pre 
niekoho, kto si potrpí na 
kvalitu obrazu. 

Samsung 55Q65R
Tento televízor sme zobrali ako doplnkový 
hlavne kvôli zaujímavej predajnej cene. Je 
to 55-palcový 4K televízor s kompletnou 
elektronikou na palube (teda bez OneCon-
nect Boxu). Ide však o EDGE podsvietenie, 
zdroje svetla sú teda po hranách. Tento typ 
podsvietenia je jednoduchší na výrobu, ale 
nemôžete očakávať taký vysoký kontrastný 
pomer, ako je to napr. u predchádzajúceho 
modelu Q90R. Na druhej strane, Q65R pod-
poruje moderné štandardy ako je HLG, HDR 
10 a tiež HDR10+. 

Tento televízor prišiel do redakcie len 
nedávno a stihli sme na ňom aj ohlásenú 
aktualizáciu, ktorá umožňuje plnohodnotné 
používanie Apple AirPlay 2 a tiež iTunes 
Movies. V prvom prípade môžete na tomto 
televízore prehrávať obsah z rôznych Apple 
zariadení, čo je napr. pre majiteľov telefónov 
iPhone veľmi dobrá správa. Prepojenie je 
jednoduché, stačí modernejší Samsung 

C E N A 1 3 4 9  €

CEZ AIR PLAY 2 
TERAZ ĽAHKO 
PREPOJÍTE IPHONE 
A NOVŠÍ SAMSUNG 
TELEVÍZOR

s výborným obrazom, ktorý môžete sledovať 
zo širokých uhlov. Zvuk sme 

nie. Televízor má pritom 

niekoho, kto si potrpí na 

iPhone veľmi dobrá správa. Prepojenie je 
jednoduché, stačí modernejší Samsung 
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Testovali sme

Hard

Dvojica plne vybavených 
elektrických kolobežiek
v redakčnom teste

SEAT KickScooter
Tento model zaujme už na prvý pohľad precíz-
nym spracovaním a jednoliatym telom, ktoré sa 
skladá z dvoch hlavných častí – tyč riadenia s 
odpružením, integrovanou batériou a kolesom, 
v ktorom sa nachádza 300 W motor (krátko-
dobo ponúka výkon až 700 W). Druhá časť je 
samotný podvozok, ktorý má protišmykový a 
dostatočne veľký nášľap. Zadné koleso je na 
pevných ložiskách a nechýba mu ani blatník, 
ktorý slúži aj ako mechanická brzda. Tento 
model je veľmi robustný a pevný, čo zlepšuje 
jazdné vlastnosti, ktoré sú nadpriemerné. Tyč 
riadenia má ideálnu výšku, ale nie je nastavi-
teľná, čo je mínusom – nižšie postavy sa budú 
cítiť nekomfortne. Rukoväte majú pogumo-
vaný povrch a hneď vedľa nich sú integrované 
ovládacie prvky – vpravo plyn, vľavo brzda a v 
strede informačný displej s jedným tlačidlom. 
Tlačidlom sa aktivuje kolobežka, menia sa ním 
3 jazdné režimy a zapína LED svetlo. Na displeji 
vždy vidíte aktuálny stav batérie, zvolený režim 
a rýchlosť. Okrem toho má tento model aj 
spodné RGB LED svetlá, ktoré môžu svietiť ako 
kolotoče .

Našimi testami prešlo už viacero elek-
trických kolobežiek od rôznych výrobcov. 
Každý jeden model mal svoje výhody/
nevýhody, ale zatiaľ sme nenarazili na 
také zariadenie, s ktorým by sme sa 
dokázali dennodenne pohybovať v rámci 
mesta. Raz to boli dobré jazdné vlast-
nosti a výkonný motor, no slabá batéria, 
inokedy  naopak. Vývoj však napreduje a 
nová sezóna priniesla aj nové zariadenia, 
ktoré náš pohľad na mestskú e-mobilitu 
zmenili. Sezónu sme začali bežnými 
modelmi a následne sme presedlali na 
to najlepšie, čo sme doposiaľ z tejto 
kategórie testovali. Do porovnávacieho 
testu sme zobrali dve kolobežky, ktoré 
majú veľa spoločného. Prvou je kolobež-
ka výrobcu SEAT, s označením KickScoo-
ter. Druhé zariadenie je od výrobcu SXT, s 
označením Light Plus.  

Spoločné črty a vlastnosti 
Obe kolobežky majú totožné vyho-
tovenie bŕzd a funkciu rekuperácie. 
Brzdy sú k dispozícii dve – zadná 
mechanická a predná elektromag-
netická s výbornou účinnosťou, ktorá 
bola prekvapením. Počas brzdenia, 
resp. aj plachtenia dokážu motory 
rekuperovať energiu a vracať ju späť 
batérii. Toto je výborný prvok, ale 
aktívne využiteľný iba pri špecifi ckom 
spôsobe jazdy. My sme vplyv rekupe-
rácie na predĺženie výdrže nepostre-
hli. Model od SXT využíva technológiu 
KERS (Kinectic Energy Recovering 
System) a SEAT ponúka možnosť 
nastavenia intenzity rekuperácie cez 
aplikáciu. 

Ďalším spoločným prvkom sú LED 
svetlomety. Predné dokážu slušne 
osvetliť vozovku pred vami, aby ste 
mali prehľad o dianí na ceste aj v 
noci, čo je dôležité! Vzadu sa nachá-
dzajú aktívne brzdové svetlá, ktoré 
po zatlačení elektrobrzdy viditeľne 
blikajú. Obe kolobežky sú rovnako 
skladné a jednoducho prenosné, čo 
je v kombinácii s hromadnou dopra-
vou nutnosťou. Rovnakým spôsobom 
je vyhotovené aj duálne odpruženie, 
ktoré uľahčuje jazdu po náročnom 
povrchu. Posledným spoločným 
prvkom je slušná výdrž batérií a 
neobmedzovanie výkonu pri nízkej 
kapacite. Do poslednej chvíle vám 
ponúknu max. výkon a plnú rýchlosť.

  Parametre a  hodnoty  testovaných kolobežiek

Zariadenie SEAT 
KickScooter

SXT
Light Plus

Výkon motora 300 W 500 W

Kapacita batérie 187 Wh 214,5 Wh

Dĺžka nabíjania 3 hodiny 3,5 hodiny

Udávaný dojazd do 25 km Do 35 km

Reálny dojazd / 100+ 
kilové zaťaženie

cca. 14 km v 
závislosti od 

počasia

cca. 18 km v 
závislosti od 

počasia

Reálny dojazd / 60+ 
kilové zaťaženie

viac ako 19 km pri 
rýchlosti 20 km/h

viac ako 24 km pri 
rýchlosti  25 km/h

Max. rýchlosť 25 Km/h 30 Km/h

Rekuperácia áno áno / KERS

Brzdy elektro + nožná elektro + nožná

Max. nosnosť 100 kg 110 kg

Hmotnosť 12,5 kg 10,8 kg

Cena 599 € 790 €

C E N A 5 9 9  € 

T E S T

MIROSLAV ILLÉŠ
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SXT Light Plus
Tento model nás veľmi prekvapil a už teraz vám 
prezradíme, že toto je tá najlepšia elektrická 
kolobežka, akú sme doposiaľ testovali. Má ľahkú, 
ale pevnú hliníkovú konštrukciu s možnosťou 
nastavenia výšky riadidiel (od 77 do 100 cm), 
ponúka dostatočne veľkú nášľapnú plochu s 
protišmykovým povrchom a je kompletne od-
pružená, čo zlepšuje jej jazdné vlast-
nosti na nespevnených cestách. 
Malou nevýhodou sú užšie, 
ale zato kvalitné kolesá so 
špeciálnou technológiou 
– nie je možné dostať 
defekt. Kolobežka je jed-
noducho skladateľná, čo je 
dôležitým faktorom. Dvomi 
pohybmi ju za 5 sekúnd zloží-
te a zoberiete do ruky – výhodou 
je jej váha iba 10,8 kg! 

Tyč riadenia je jednoduchá, s patentom zme-
ny výšky a v spodnej časti má integrované kole-
so s 500 W motorom. Samostatne skladateľné 
sú aj rukoväte, pri ktorých sa nachádza páčka 
plynu (pravá strana) a elektromagnetickej brzdy 
(ľavá strana). V strede má svoje miesto malý 
farebný displej, na ktorom vidíte najazdené kilo-
metre, prevádzkovú teplotu, stav batérie a rých-
losť. Pod displejom sú 4 ľahko dostupné tlačidlá 
– aktivácia zariadenia, svetlo, zmena zobrazenia 
a klaksón. Po určitom čase sa naučíte použí-
vať tieto tlačidlá intuitívne, bez hľadania toho 
správneho. Oceňujeme najmä klaksón, ktorý je 
v mestskej premávke veľmi dôležitý. Aplikácia k 
dispozícii nie je, ale priamo na kolobežke sa dá 
obmedziť rýchlosť v 5 stupňoch, čo je základom. 
Samozrejmosťou je tempomat a háčik na tašku. 

Ako sa nám jazdilo? 
Úžasne, aj počas tvorby tohto článku sme 
mali kolobežku pri sebe a počas dňa sme ju 
aktívne využívali. Osobne na nej autor spravil 
počas 10 dní takmer 100 km, čo nie je málo. 
Ale ide to ľahko, nakoľko má tento model silný 
500 W motor, ktorý s viac ako 100 kg jazdcom 
dosiahne max. rýchlosť 30 km/h za krátky 
čas. Takouto rýchlosťou zabudnete aj na MHD. 
Je to skvelý parťák do mesta, ktorého sme si 
veľmi obľúbili. Dôležitá je aj výdrž! 214,5 Wh 
batéria je integrovaná v podvozku a ponúka 
možnosť výmeny za vyššiu kapacitu, čo nie 
je úplne bežné. Integrácia v podvozku nie je 
ideálna, ale má ochranný rám, takže by to 

malo byť v poriad-
ku. Batéria ponúka 
reálny dojazd na 
úrovni 18 km, čo je 
výborná hodnota. 
Podotýkame, že vždy 
na plný výkon. S ľah-
ším jazdcom, okolo 
60/70 kg sa dojazd 
zvýši na približne 
24 až 25 km. Aj tu 
treba poznamenať, 
že batériu je ideálne 
nabíjať vždy, keď 
je na to príležitosť. 

Nabíjanie trvá v priemere 3 až 3,5 hodiny. Do-
dajme, že nespornou výhodou tohto modelu 
sú výborné jazdné vlastnosti, výkon, výdrž, 
odpruženie a skladnosť, ktorá je v kombinácii 
s hromadnou dopravou dôležitá. Nosíme ju do 
električky, autobusu, vlaku a nikde sme nemali 
žiadny problém. 
Zapožičal: Alza.sk

JEDNODUCHÁ KONŠTRUKCIA 
NEMUSÍ BYŤ NEVÝHODOU, 

PRÁVE NAOPAK, AK JE DOBRE 
SKONŠTRUOVANÁ, TAK JE 

VÝHODOU.

Tento model nás veľmi prekvapil a už teraz vám 
prezradíme, že toto je tá najlepšia elektrická 
kolobežka, akú sme doposiaľ testovali. Má ľahkú, 
ale pevnú hliníkovú konštrukciu s možnosťou 
nastavenia výšky riadidiel (od 77 do 100 cm), 
ponúka dostatočne veľkú nášľapnú plochu s 
protišmykovým povrchom a je kompletne od-
pružená, čo zlepšuje jej jazdné vlast-

Teraz prax 
Výkon 300 W motora nás milo prekvapil, na-
koľko aj s viac ako 100 kg jazdcom dokáže za 
krátky čas dosiahnuť max. rýchlosť 25 km/h. 
To je v meste ideál. Krátkodobý výkon 700 W 
využijete počas rozbiehania, pričom sa treba 
najprv odraziť, až potom reaguje plyn. Ak po-
držíte plyn dlhšie v jednej polohe, automaticky 
sa aktivuje tempomat, čo je výhodný doplnok 
– zrušíte ho ťuknutím na brzdu. Batéria v tyči 
riadenia má kapacitu 187 Wh a reálny dojazd 
okolo 14 km. Ak je jazdec ľahší, okolo 60/70 
kg, tak sa dojazd zvyšuje aj na 19/20 km. To 
je fajn, ale ideálny stav je nabíjať vždy, keď je 
príležitosť. Nabíjanie batérie trvá v priemere 
2,5 až 3 hodiny. SEAT KickScooter má výborné 
jazdné vlastnosti vďaka robustnej konštrukcii a 
hrubším kolesám. S touto kolobežkou sa nám 
jazdilo výborne, pričom je výhodou aj to, že sa k 
nej dá dokúpiť externá batéria na tyč riadenia, 
čo musí byť z pohľadu výdrže skvelé. Rýchle 
zloženie, háčik na tašku a ľahká odolnosť voči 
vode sú samozrejmosťou. 

Oproti modelu od SXT má SEAT výhodu v tom, 
že komunikuje s bezplatnou aplikáciou (Segway-
-ninebot) prostredníctvom Bluetooth konektivity. 
Pomocou aplikácie dokážete nastaviť intenzitu 
rekuperácie, môžete meniť/vypínať spodné 
RGB podsvietenie, vidíte informácie o prejde-
ných kilometroch, aktuálnej trase, a tiež sú k 
dispozícii podrobné informácie o batérii. Aplikácia 
umožňuje nastaviť aj obmedzenie rýchlosti a 
kolobežku uzamknúť tak, že sa nerozbehne – ak 
s ňou niekto pohne, dostanete notifi káciu. Na 
záver dodajme, že ide o základ kolobežky Ninebot 
KickScooter ES2 od spoločnosti Segway. SEAT má 
túto kolobežku pod svojím brandom a dokonca je 
lacnejšia ako bežná verzia. 
Zapožičal: SEAT Slovensko

C E N A 7 9 0  € 

V APLIKÁCII VIDÍTE 
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 
O KOLOBEŽKE, ALE 
ČASTO JU POTREBOVAŤ 
NEBUDETE, STAČÍ RAZ 
NASTAVIŤ A JAZDIŤ. 

C E N A 7 9 0  € 
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T E S T

MIROSLAV ILLÉŠFrancúzska spoločnosť Invoxia uviedla 
začiatkom tohto roka na trh novú generáciu 
miniatúrneho sledovacieho zariadenia, ktoré je 
určené pre domácich miláčikov. 

Hard

Invoxia Pet Tracker
GPS lokátor (nielen)
pre domácich maznáčikov

nvoxia Pet Tracker je inovatívny a dob-
re fungujúci lokátor, ktorý ponúka 
veľmi dlhú výdrž na jedno nabitie. Tá 

sa dosahuje vďaka kombinácii rôznych systémov 
na sledovanie polohy –  zariadenie pracuje so 
širokopásmovou sieťou s nízkou spotrebou 
energie SigFox za pomoci sietí LoRa – pokrytie 
na globálnej úrovni. Kúpou tohto zariadenia 
získate trojročné predplatné tejto siete, pričom 
nepotrebujete žiadnu SIM kartu, všetko je v za-
riadení. Po troch rokoch si môžete predplatné 
cez web poskytovateľa obnoviť za cenu
9,99 €/rok. Pet Tracker vám môže vďaka tejto 
sieti odosielať hlásenia a polohu kdekoľvek na 
svete sa nachádza. Okrem toho sa stará o zisťo-
vanie polohy aj GPS modul a geolokačný systém 
WiPS/WFPS, ktorý využíva charakteristiky blízkych 

bodov Wi-Fi a iných bezdrôtových prístupových 
bodov, aby zistil, kde sa zariadenie nachádza. 

Samotné zariadenie má veľkosť 42 x 24 x 
17 mm a hmotnosť iba 15 gramov. Vyrobené 
je z odolného plastu a vyhotovené tak, aby sa 
dalo špeciálnymi úchytmi z balenia pripnúť na 
akýkoľvek obojok zvieraťa. Ak ho chcete využiť 
iným spôsobom, tak príde vhod aj jedno tlačidlo 
na zisťovanie stavu batérie, ktoré zároveň 
odošle aktuálnu polohu do aplikácie v smartfó-
ne. V nej vidíte pohyb zvieraťa v geolokačných 
bodoch na mape, pričom je možné aktivovať 
automatické upozornenia na pohyb v intervale 5 
alebo 10 minút. Nechýba ani možnosť vytvára-
nia bezpečných zón, Ak z nich zviera vyjde von, 
dostanete upozornenie. Pet Tracker je odolný 
voči prachu, nárazom a vode do hĺbky 1 metra 

Podrobné informácie 
o fungovaní tohto 

zariadenia a bezplatnej 
aplikácii INVOXIA GPS 

nájdete na našom webe. 

I

C E N A 1 1 9  € 

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.

– IP67. Integrovaná batéria má výdrž 1 až 6 
mesiacov – záleží to na nastavení sledovania. Ak 
budete zisťovať polohu výhradne manuálne, tak 
to bude približne 6 mesiacov. 

Nabíjanie zariadenia trvá hodinu a veľkou 
výhodou je aj to, že ak klesne kapacita batérie 
pod 20 %, tak dostanete upozornenie. Bezplatná 
aplikácia je dostupná pre iOS/Android zariade-
nia a ponúka dokonalý prehľad o pozícii vášho 
zariadenia, či už ho máte pripnuté na obojku psa 
alebo hodené v aute. V aplikácii vidíte aj históriu 
polôh. Zisťovanie polohy a bežné funkcie sú do-
stupné na diaľku, ale komplexnejšie nastavenia 
je nutné vykonávať prostredníctvom priamej 
komunikácie lokátora s aplikáciou v smartfóne 
v rámci Bluetooth konektivity. 
Zapožičal: Invoxia.com 



32-palcové monitory 
pre hráčov

AOC CQ32G1
AOC CQ32G1 je monitor, ktorý odporúčame ako 
základnú výbavu herného počítača. Ponúka veľkú 
zobrazovaciu plochu, 144 Hz frekvenciu a rozlíše-
nie 2560 x 1440 pixelov. Toto rozlíšenie považuje-
me za ideálne na hranie – Full HD je už málo a na 
4K potrebujete výkonný počítač s najvýkonnejšou 
grafi ckou kartou. 1440p je však ideálny kompro-
mis medzi kvalitou a plynulosťou hier.

AOC CQ32G1 má všetky potrebné technoló-
gie. Displej ponúka zaoblenie, výbornú odozvu 
a tiež aj technológiu FreeSync pre synchro-
nizáciu s grafi ckou kartou. Túto technológiu 
najnovšie podporujú aj karty GeForce, takže 
zážitok z hrania bude lepší.

Novinka od AOC má moderný dizajn. Rámiky 
sú ultratenké po troch stranách. Stojan neu-
možňuje nastavenie výšky alebo natočenie, čo 
môže niekomu trochu vadiť. Takisto vo výbave 
nenájdete USB hub. Vzhľadom na cenu však 
tento monitor ponúka potrebnú výbavu, aby ste 
si hranie užili v patričnej kvalite.

Výrobca zakomponoval do nastavení herné 
režimy, pomocný smerový kríž a počítadlo sní-
mok za sekundu. Tiež nechýba fi lter modrého 
svetla a nastavenie tieňov či farieb. Takéto 
funkcie sú štandardnou výbavou herných mo-
nitorov a treba sa s nimi pohrať, aby ste si ich 
nastavili k spokojnosti.

Podobne ako väčšina VA panelov, AOC 
CQ32G1 má trochu slabšie pozorovacie uhly. 
Podsvietenie je rovnomerné, kvalitu displeja 
chválime. K dispozícii je dvojica HDMI portov 
a DisplayPort, USB hub vo výbave nenájdete.
Zapožičal: AOC

ASUS ROG Strix XG32VQR
ASUS ROG Strix XG32VQR je vylepšenou verziou 
modelu XG32VQ. ASUS pridal podporu HDR 
a vylepšil aj pokrytie farebného priestoru, ku 
ktorému smerovalo v minulosti pár pripomie-
nok. Výsledkom je monitor, ktorý by sme si 
kúpili domov aj my.

Ako sme už spomenuli v recenzii monitora od 
AOC, kombináciu 32-palcovej obrazovky a roz-
líšenia 2560 x 1440 pixelov dnes považujeme 
za optimálnu voľbu na hranie. ASUS ROG Strix 
XG32VQR ponúka tenké rámiky po troch stranách 
a mierne zaoblenie, ktoré sme si obľúbili. Výborne 

funguje aj v prípade pomeru strán 16 : 9.
Monitor využíva VA panel a má trošku slabšie 

pozorovacie uhly, avšak tento nedostatok 
sme počas bežného používania nepostrehli. 
V závislosti od nastavenia jasu a kontrastu sme 
namerali maximálny jas obrazovky na úrovni 
až 550 cd/m2, čo je výrazne viac ako udávaný 
maximálny jas 450 cd/m2.

Na ASUS ROG Strix XG32VQR oceňujeme 
jeho praktickosť. Monitor umožňuje nastavenie 
výšky, náklonu a natočenia. Ponúka krytku, 
ktorá zakryje porty a riešenie pre skrytie káblov. 
K dispozícii je viacero režimov nastavenia 
obrazu, od herných až po pracovné. V režime 
sRGB sme namerali takmer 100 % pokrytie 
tohto farebného priestoru.

Monitor má 144 Hz obnovovaciu frekvenciu 
a využíva technológiu FreeSync 2 HDR. Adap-
tívnu synchronizáciu podporujú aj GeForce 
karty, čo sme počas testovania vyskúšali. 
S kvalitou obrazu počas hrania sme boli 
spokojní a celkovú kvalitu displeja chválime aj 
z hľadiska všestranného používania. Oceňu-
jeme, že ASUS zakomponoval do monitora aj 
vlastné nastavenie HDR obrazu. To je viditeľne 
lepšie v porovnaní s HDR od AMD.

- Výška nie je nastaviteľná - Nič podstatné 

+ Rozumný pomer cena/výbava
+ Kvalitný displej

+ Kvalita displeja
+ HDR od ASUS-u je lepšie ako 
FreeSync HDR

AOC
CQ32G1

ASUS
ROG Strix XG32VQR

c e n a 3 6 9  € c e n a 6 3 9  €

Aj v prípade monitorov sa objavuje 
rovnaký trend ako vo svete smartfónov 
a televízorov. Chceme zariadenia 
s väčšími uhlopriečkami.

  Parametre testovaných modelov

Model AOC
CQ32G1

ASUS
ROG Strix XG32VQR

Veľkosť 
a typ panelu

31,5", VA,
2560 x 1440 px, 144 Hz

31,5", VA,
2560 x 1440 px, 144 Hz

Minimálny 
a maximálny 

jas, odozva
21,25 až 340,21 cd/

m2, 1 ms
60,36 až 548,65 cd/

m2, 4 ms

Pokrytie 
farebného 

priestoru

99,6 % sRGB, 80,2 % 
Adobe RGB, 90,1 % 

DCI P3

99,6 % sRGB, 80,6 % 
Adobe RGB, 87,8 % 

DCI P3

Nastaviteľná 
výška, USB 
hub, extra 

funkcie

Nie, nie, FreeSync, 
herné funkcie

Áno, áno, FreeSync 2 
HDR, DisplayHDR 400, 

podsvietenie, herné 
funkcie

Konektivita HDMI 2.0, HDMI 1.4, 
DisplayPort 1.2

2x HDMI 2.0, 
DisplayPort 1.2,

2x USB 3.0

ASUS ROG Strix XG32VQR má zabudované 
nastaviteľné podsvietenie na zadnej strane a tiež 
aj na stôl. Tento efekt sa dá vypnúť. Monitor ďalej 
ponúka dvojicu HDMI 2.0 portov, DisplayPort 1.2 
a dvojicu USB 3.0 portov. 

V nastaveniach nájdete úpravu fi ltra mod-
rého svetla, funkciu Shadow Boost pre lepšiu 
viditeľnosť tmavých oblastí a tiež aj herné 
funkcie, ako je pomocný smerový kríž alebo 
počítadlo FPS a časovač.
Zapožičal: ASUS
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Testovali sme

Hard

ASUS ROG 
STRIX SCAR II 
GL704G

Herný notebook 
pre milovníkov 
FPS titulov

V rámci testovania sme namerali maximálny 
jas displeja notebookov na úrovni 300 ÷ 310 
cd/m2. Najnižší jas je iba 16 cd/m2, čo je prak-
tické vo veľmi tmavej miestnosti. Tieto hodnoty 
chválime. Pokrytie farebného priestoru sRGB 
je na úrovni 85 %. Obrazovka má tenké rámiky 
okolo displeja, čo je praktické z hľadiska zmen-
šenia celkových rozmerov. Kvôli tenkému rámi-
ku sa webová kamera presunula do spodného 
rámu, čo nemusí každému vyhovovať. 

Notebook ponúka softvérovú utilitu na 
zmenu nastavenia displeja. K dispozícii sú 
nastavenia pre herné žánre, ale aj Vivid režim, 
ak preferujete živšie farby. Tiež môžete meniť 
farebnú teplotu. Reprodukcia zvuku by mohla 
byť vzhľadom na cenu lepšia. Ocenili by sme 
lepšiu dynamiku a bohatší a širší zvuk. 

RTX 2060 alebo 2070?
ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G poháňa 
procesor Intel Core i7-8750H. Nami testované 
konfi gurácie mali 16 GB RAM DDR4 v jednoka-
nálovom zapojení a 512 GB SSD úložisko. Model 
s grafi ckou kartou RTX 2060 ponúkal 6 GB vi-
deopamäte, v prípade konfi gurácie s RTX 2070 
bola videopamäť na úrovni 8 GB.

Otestovali sme herný notebook od 
ASUS-u, ktorý bol navrhnutý špeciálne 
pre milovníkov FPS titulov. Čím sa 
odlišuje od konkurencie?

Oba notebooky majú farebne podsvietenú 
klávesnicu so zvýraznenými klávesmi WASD 
a nastavením podsvietenia. K dispozícii je tiež 
plnohodnotná numerická klávesnica. Z použí-
vateľského hľadiska oceňujeme vysoký komfort 
klávesnice a tiež aj pohodlný a tichý touchpad 
s dvoma hardvérovými tlačidlami. Tie sú pomer-
ne tiché, pokiaľ po nich vyslovene nebúchate.

Notebooky ASUS ROG pravidelne chválime 
za výborný softvér a testované novinky nie sú 
výnimkou. K dispozícii je prehľadný softvér 
s nastavením režimu výkonu a tiež aj viacero 
praktických nástrojov.

ASUS ROG STRIX SCAR II bol vo verzii s RTX 
2060 prvým notebookom s touto grafi ckou 
kartou, ktorý sme testovali v našej redakcii. 
V prípade testov aplikácie 3DMark ponúkal 
približne o 20 ÷ 30 % menej výkonu v porovna-
ní s ASUS ROG STRIX SCAR II s RTX 2070, ktorý 
je o 400 eur drahší. Pri reálnom hraní sme si 
však až taký výrazný rozdiel nevšimli. Výnimkou 
bola iba hra Metro Exodus. V prípade ostat-
ných testovaných hier bol rozdiel do 10 % – ak 

modelom ASUS ROG STRIX SCAR II 
sme sa už v minulosti v redakcii
TOUCHIT stretli. ASUS tento note-

book vynovil o grafi cké karty GeForce RTX. Na 
test sme mali k dispozícii oba modely – konfi -
guráciu s RTX 2060 a aj s RTX 2070.

Bez ohľadu na grafi ckú kartu, konštrukcia 
a spracovanie oboch notebookov sú totožné. 
Veko je z kovu s podsvieteným logom ROG. Klá-
vesnicová časť je z plastu a so vzorovanou povr-
chovou úpravou. Samotný povrch je však hladký. 
Z plastu je aj spodná časť notebooku. Konštrukcia 
je odolná, dizajn ako celok hodnotíme ako prak-
tický. Podsvietenie je aj na prednej hrane.

Modely GL704G majú 17,3-palcový displej. 
Ten je matný, ponúka Full HD rozlíšenie a 144 Hz 
obnovovaciu frekvenciu. Technológia G-SYNC 
chýba. ASUS udáva, že displej je IPS úrovne, 
nedosahuje však také dobré pozorovacie 
uhly ako skutočné IPS displeje. Krátku dobu 
oneskorenia 3 ms považujeme za výhodu tohto 
notebooku, ocenili sme ju pri hraní FPS titulov. 

S

Herný notebook Herný notebook 
pre milovníkov pre milovníkov 

V rámci testovania sme namerali maximálny V rámci testovania sme namerali maximálny 
jas displeja notebookov na úrovni 300 ÷ 310 jas displeja notebookov na úrovni 300 ÷ 310 

Otestovali sme herný notebook od Otestovali sme herný notebook od 
ASUS-u, ktorý bol navrhnutý špeciálne ASUS-u, ktorý bol navrhnutý špeciálne 
pre milovníkov FPS titulov. Čím sa pre milovníkov FPS titulov. Čím sa 

T E S T

ROMAN KADLEC

C E N A :  A S U S  R O G  S T R I X  S C A R  I I  G L 7 0 4 G V  ( R T X  2 0 6 0 ) 1 9 3 9  €

C E N A :  A S U S  R O G  S T R I X  S C A R  I I  G L 7 0 4 G W  ( R T X  2 0 7 0 ) 2 3 2 9  €
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Model
ASUS

ROG STRIX SCAR II GL704GV
ASUS

ROG STRIX SCAR II GL704GW

Displej 17,3", IPS-level, 1920 x 1080 px, 144 Hz

CPU / GPU Intel Core i7-8750H / NVIDIA GeForce 
RTX 2060 6 GB

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

Operačná pamäť / Úložisko 16 GB DDR4 / 512 GB SSD

Konektivita 4x USB 3.1, USB-C, HDMI 2.0b, mini DisplayPort 1.4,
ethernet, 3,5 mm jack, čítačka SD kariet

Rozmery a hmotnosť 400 x 274 x 26,4 mm / 2,9 kg

Test - Benchmarky

PCMark 10 - Rozšírený test 6,146 6,344

Výdrž batérie - Práca / 
Hranie 3:55 / 1:14 4:19 / 1:00

3DMark - Port Royal / 
Stress Test 3036 / 98,1 % 4220 / 98,0 %

Time Spy 5700 / 2655 (Extreme) 7197 / 3435 (Extreme)

Fire Strike 13275 / 3394 (Ultra) 16541 / 4602 (Ultra)

VRMark - Orange Room / 
Blue Room 5635 / 1749 5602 / 2315

Test - Hry vo Full HD 
rozlíšení

Assassin's Creed Odyssey 46 fps (High) / 41 fps (Ultra High) 47 fps (High) / 42 fps (Ultra High)

Far Cry New Dawn 65 fps (High) / 60 fps (Ultra) 63 fps (High) / 60 fps (Ultra)

Metro Exodus 50 fps (High) / 23 fps (Extreme) 60 fps (High) / 30 fps (Extreme)

Shadow of the Tomb Raider 70 fps (High) / 63 fps (Highest) 74 fps (High) / 68 fps (Highest)

Test - Displej a maximálne 
teploty

Minimálny / maximálny jas 16,40 / 297,32 lúmenov 16,12 / 310,01 lúmenov

Pokrytie farebných 
priestorov

85 % sRGB, 62 % Adobe RGB, 65,8 % 
DCI P3

84,6 % sRGB, 61,1 % Adobe RGB, 64,1 
% DCI P3

Teplota CPU / GPU v záťaži 95 °C / 74 °C 95 °C / 84 °C

  Parametre a  namerané hodnoty  testovaných notebookov

        Verdikt
ASUS ROG STRIX SCAR II
s grafi ckými kartami RTX sú 
kvalitné herné notebooky. 
Oceňujeme kvalitu spraco-
vania a skvelý softvér. Škoda 
však menej kvalitnej reproduk-
cie zvuku. Z hľadiska pomeru 
cena/výkon je o trošku atrak-
tívnejší model s RTX 2060.

sme namerané hodnoty porovnali aj s inými 
notebookmi s RTX 2070, ktoré sme v minulosti 
testovali. Prekvapilo nás, že v niektorých hrách 
boli hodnoty fps v rámci oboch ASUS noteboo-
kov prakticky totožné, pričom obe zariadenia 
fungovali v rovnakých podmienkach, s ak-
tualizovanými ovládačmi a totožnou verziou 
systému Windows.

Teplota procesora v záťaži dosahovala 95 °C, 
grafi cká karta RTX 2070 sa vyšplhala na 84 °C. 
Model s RTX 2060 mal o niečo nižšie teploty 
grafi ckej karty v záťaži. Hlučnosť notebookov 
v záťaži sa v štandardnom režime nelíšila od 
konkurencie. V režimu výkonu však odporúča-
me použiť pri hraní slúchadlá, hluk je už rušivý. 
Portová výbava je bohatá, oceňujeme zakom-
ponovanie USB-C portu.
Zapožičal: ASUS

Assassin's Creed Odyssey 

Shadow of the Tomb Raider

Test - Displej a maximálne 

Minimálny / maximálny jas

však menej kvalitnej reproduk-
cie zvuku. Z hľadiska pomeru 

Vychádza na DVD a Blu-ray
Marťan

DVD a Blu-ray zakúpite vo vašich 
obľúbených elektropredajniach, 
obchodných domoch alebo e-shopoch. 

Rubriku pripravujeme v spolupráci s 

Muži
v čiernom

Godzilla Favoritka

Astronaut Mark Watney (Matt Da-
mon) počas misie na Mars skoro 
zahynul v prašnej búrke. Zvyšok 
jeho posádky planétu opustil v 
domnení, že je mŕtvy. Ale Watney 
prežil a ocitne sa tak omylom 
sám na nehostinnej planéte. Má k 
dispozícii len malé zásoby, a tak 
musí využiť všetok dôvtip, invenciu 
a technické znalosti, aby nielen 
prežil, ale tiež našiel spôsob, ako 
vyslať signál na Zem, že je nažive. 

Agenti J (Will Smith) a K 
(Tommy Lee Jones) zavaria 
mimozemským teroristom 
v najúžasnejšej sci-fi  ko-
médii v celej galaxii. Muži v 
čiernom bojujú s vesmírny-
mi švábmi. Ich cieľ je jasný 
- nájsť ho a zlikvidovať.

Na začiatku 18. storočia vládne Veľkej 
Británii kráľovná Anna, posledná z rodu 
Stuartovcov, ktorá sa do histórie zapísala 
skôr neslávne. Je plachá a prehliadaná, 
trpí bolestivou dnou a nie je príliš vzdela-
ná, čo z nej robí perfektnú obeť manipu-
látorov. Jej jedinou oporou v živote je lady 
Sarah a ich vzťah postupne prerastá až 
do akejsi milostnej symbiózy. Sarah sa 
vďaka tomu dostala do najvyšších kruhov 
britskej aristokracie a za neistú kráľovnú 
prakticky vládne. Spoza kráľovninho trónu 
robí všetky dôležité rozhodnutia ohľadom 
chodu štátu až do príchodu Abigail.

B l u - r a y  U H D

3 3 , 9 9  €

B l u - r a y  U H D

3 3 , 9 9  €

B l u - r a y  U H D

3 3 , 9 9  €

Po francúzskom teste jadrovej 
bomby v južnom Pacifi ku sa vo 
vodách Panamského prieplavu ob-
javuje neznámy tvor. Na vyšetrenie 
udalosti je prizvaný vedec Niko 
Tatopoulos, ktorému čoskoro do-
chádza, že za vznikom obrieho žia-
rivého jaštera stojí práve explózia. 
Godzillu ale len tak niečo nezastaví. 
V Atlantickom oceáne sa stáča se-
verným smerom, mieri k Manhat-
tanu a ohromné veľkomesto mení 
počas chvíle v hromadu sutín.

D V D

1 1 , 9 9  €

JÚN 2019 89

TEST



Hard

Strihové karty
nielen pre hráčov

AVerMedia Live Gamer Mini GC311
Toto je cenovo dostupná strihová karta, ktorá 
ponúka potrebnú základnú výbavu. Jej hlavnou 
výhodou sú kompaktné rozmery iba 100 x 57 x 
18,8 mm. Zariadenie má hmotnosť 74,5 gramu 
a súčasťou balenia je iba jeden kábel na pripojenie 
strihovej karty k počítaču. Live Gamer Mini využíva 
micro USB port, na účely zariadenia to postačuje. 
AVerMedia Live Gamer Mini GC311 umožňuje 
záznam videa v rozlíšení až do Full HD pri 60 fps.

Strihová karta počas nášho testovania 
fungovala spoľahlivo a odporúčame ju menej 
náročným používateľom, ktorí hľadajú ľahké 
a kompaktné zariadenie na záznam videa 
a zvuku cez HDMI. Ako už bolo spomenuté, 
primárnou cieľovou skupinou sú hráči. Strihová 
karta však umožňuje záznam z ľubovoľného 
HDMI zariadenia, pokiaľ obsah v danom zaria-
dení nie je chránený ochranou proti kopírova-
niu – s týmto sa môžete stretnúť v kombinácii 
s niektorými set-top boxmi pre TV vysielanie.

Takzvané strihové 
karty sú praktickým 
príslušenstvom, ktoré 
využívajú najmä hráči. 
Pomocou týchto zaria-
dení totiž môžete veľmi 
jednoducho zazname-
návať alebo streamovať 
obraz a zvuk z počítača 
či hernej konzoly. A tiež 
aj z hocakého iného za-
riadenia s HDMI portom.

AVerMedia Live Gamer Ultra GC553
Model Ultra je určený náročným používateľom. 
Krabička je o niečo väčšia v porovnaní s mo-
delom Mini, jej rozmery sú 112 x 66 x 26 mm. 
Hmotnosť je 116 gramov a v tomto prípade už 
výrobca priložil do balenia aj jeden HDMI port. 
Model Live Gamer Ultra GC553 obsahuje USB 
port typu C vo verzii 3.1.

Táto strihová karta zaujme najmä podporou 
vyššieho rozlíšenia. Video môžete zaznamená-
vať v rozlíšení 4K pri 30 fps, 1440p pri 60 fps 
a 1080p pri 120 fps. K dispozícii je dokonca 
podpora pre HDR, v takom prípade je záznam 
vo Full HD pri 60 fps. Krabička však umožňuje 
prenos zo zdrojového zariadenia do televízora 
v rozlíšeniach 4K pri 60 fps s HDR, v 1440p až 
do 144 fps a vo Full HD až do 240 fps.

V prípade tejto strihovej karty teda dostanete 
špičkové parametre a súčasťou základného 
balenia je aj licencia na program CyberLink 
PowerDirector 15.

       Verdikt
Strihové karty predstavujú praktické príslušenstvo na tvorbu záznamu či priame streamovanie 
hrania z rôznych zdrojov. Tieto zariadenia však využijete aj na iné účely. V redakcii sme otestovali 
dve novinky, ktoré fungujú na rovnakom princípe a ponúkajú spoľahlivú funkcionalitu, jednoduchú 
inštaláciu a pokročilé možnosti nastavenia.
AVerMedia Live Gamer Mini je určený používateľom, ktorí nepotrebujú najvyššie možné zariadenie. 
Live Gamer Ultra ponúka špičkové parametre, avšak za dvojnásobnú cenu.

T E S T

ROMAN KADLEC

C E N A 1 1 2  € C E N A 2 0 2 , 4 0  €

Zapožičal: AVerMedia

redakcie sme dostali na test dve no-
vinky spoločnosti AVerMedia – modely 
Live Gamer Mini GC311 a Live Gamer 

Ultra GC553. Zariadenia sa odlišujú rozmermi 
a parametrami, avšak ich funkcionalita je totož-
ná a takisto aj softvér, ktorý využívajú.

Obe spomenuté strihové karty značky AVer-
Media sú malé krabičky, ktoré môžete jedno-
ducho prenášať so sebou a nezaberú vám veľa 
miesta. Model Mini GC311 sa bez problémov 
zmestí do vrecka nohavíc a nebude prekážať.

Obe strihové karty sú vybavené dvoma HDMI 
portami a USB portom, pomocou ktorého kartu 
pripojíte k počítaču. Zapojenie a inštalácia stri-
hovej karty sú jednoduché – konzolu, počítač 
alebo iný zdroj obsahu pripojíte k AVerMedii 
pomocou HDMI kábla. Druhý HDMI kábel ide 
z krabičky do monitora či televízora. A tretí 
kábel, z USB portu, je určený na pripojenie 
strihovej karty k počítaču.

Súčasťou strihovej karty je softvér RECentral 
4, ktorý je dostupný pre počítače so systémom 
Windows a macOS. Tento softvér umožňuje 
zaznamenávať video a robiť snímky obrazu. 
Takisto umožňuje defi novať kvalitu obrazu ale-
bo aktivovať hardvérovú akceleráciu v prípade 
záznamu videa. Takisto si môžete nastaviť 
streamovanie do služieb Twitch, YouTube, 
Facebook, Mixer a ďalších.

Je pravda, že dnešné konzoly majú v sebe 
zabudované nástroje na priame streamovanie 
hrania či ukladanie záznamu. Strihové karty AVer-
Media však ponúkajú vyššiu kvalitu obrazu a tiež 
umožňujú nastaviť obrazovku, na ktorej vidíte 
video z hrania a vašu tvár, ktorú sníma webkame-
ra alebo iné zariadenie. Na obrazovku tiež môžete 
umiestniť vaše logo, text, iné video či odkaz na 
webovú stránku. RECentral 4 v tomto smere teda 
ponúka skutočne bohaté možnosti.

DO
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AGE 2 je pokračovanie pôvodnej 
hry z roku 2011. Ak si na prvý diel 
spomínate iba podľa mena a samot-

ná hrateľnosť sa vám príliš nevybavuje, nie ste 
sami. A podobný osud pravdepodobne postihne 
aj druhý diel. RAGE 2 vám ponúkne približne 15 
- 20 hodín zábavy a potom naň zabudnete.

RAGE 2 je FPS akcia 
v otvorenom svete plnom 
mutantov. Na Zem totiž 
dopadol asteroid a spolu 
s ním aj zmutované príšery. 
Výsledkom je svet, ktorý 
nám osobne pripomína 
Šialeného Maxa a ktorý 
môžete v hre meter po metri 
preskúmavať. K dispozícii 
budete mať vozidlá, aby bol 
pohyb rýchlejší.

Vo svete hry RAGE 2 vás čaká dostatok 
obsahu. Príbehové misie dopĺňajú viaceré lo-
kality, ktoré čakajú iba na to, aby ste tam prišli 
a vystrieľali nepriateľov. Faktom je, že akcia 
má v niektorých momentoch šialené tem-
po a je zábavná. Ak ste fanúšikom strieľania 
v štýle Rambo, potom budete RAGE 2 milovať. 

Táto hra vás doslova motivuje k tomu, aby ste 
vbehli medzi nepriateľov a použili všetky vaše 
schopnosti.

Hlavný hrdina, či hrdinka, ich má viacero a po-
čas celej doby hrania si ich budete vylepšovať či 
sprístupňovať nové. Tempo a dynamiku RAGE 2 
chválime, hra je vďaka tomu zábavnejšia. Väčšia 

variabilita schopností tiež po-
máha bojovať so stereotypom. 
V RAGE 2 vás okrem príbeho-
vých misií a vedľajších úloh 
čaká vylepšovanie prakticky 
všetkého – zbraní, vozidiel, 
vašich schopností. Škoda len, 
že herný svet pôsobí trochu 
stereotypne, a to najmä jed-
notlivé nepriateľské základne, 
ktoré budete čistiť ku koncu 
príbehu.

RAGE 2 môže u niektorých hráčov vyvolať 
miernu schizofréniu. Z prvej polovice hry budú 
nadšení, pretože budú spoznávať herný svet 
a objavovať nové schopnosti a postavy. Druhá 
polovica sa však zmení na čisté vyhladzovanie 
nepriateľov len kvôli tomu, aby ste sa mohli 
posunúť do poslednej fázy hry. A práve počas 

opakovaného čistenia podobne 
vyzerajúcich základní nepriateľov 
jednoducho RAGE 2 trochu stráca 
svoje čaro. Záleží však na vašich 
preferenciách, či sa budete baviť 
z akcie alebo kritizovať absentujú-
cu kreativitu tvorcov.  

Hra ťahá za slabší koniec najmä 
z hľadiska dialógov, herných 
postáv a prezentácie príbehu. Pri-
pravte sa na viaceré klišé hlášky. 
A hoci je strieľanie zábavné, herný 
dizajn neohúri. Ide jednoducho 

„Je jedno, či 
ste hrali prvý 
RAGE alebo nie. 
Pokračovanie 
má čo ponúknuť 
každému “

o remeselne spracovanú strieľačku v otvore-
nom svete, ktorá ponúka všetko podstatné. 
Chýba jej však niečo, čo by ju výraznejšie posu-
nulo nad konkurenciu.

RAGE 2 ponúka iba kampaň pre jedného hrá-
ča. K dispozícii nie je kooperatívny režim a ani 
iné režimy hry pre viacerých hráčov.  
Zapožičal: Cenega 

RAGE 2 

R

- Nevýrazné postavy a dialógy
- Stereotypné prostredie

G A M E S

ROMAN KADLEC

PC

RAGE sa vracia s pokračovaním 
a sľubuje kvalitnú porciu FPS akcie 
v otvorenom svete.

+ Pocit z akcie
+ Zábavné a rôznorodé schopnosti 

70 % 
cena 4 9 , 9 9  € 

h o d n o t e n i e
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90 %h o d n o t e n i e 80 %h o d n o t e n i e

50 %h o d n o t e n i e

egendárna FPS strieľačka sa vrátila v zmodernizovanej 
verzii. NVIDIA hru vylepšila o ray tracing efekty a vydala ju 
v demoverzii bezplatne pre všetkých majiteľov grafi ckých 

kariet GeForce RTX. Pokiaľ vlastníte pôvodnú verziu hry Quake II, môže-
te si v modernej verzii zahrať aj kompletnú kampaň pre jedného hráča 
a režimy pre viacerých hráčov.

Technológia ray tracing je zameraná na realistické renderovanie svetla 
a odrazov v reálnom čase a Quake II RTX obsahuje aj vylepšené modely 
a textúry, takže táto verzia hry ponúka moderné spracovanie a kultovú 
hrateľnosť ako zo starej školy. Ak vlastníte grafi ckú kartu GeForce RTX, 
novinku si určite stiahnite – Quake II RTX nájdete napr. v obchode Steam.

lood & Truth je exkluzívna hra pre virtuálnu realitu PlayStation 
VR, ktorú by ste nemali prehliadnuť, ak máte tieto VR okuliare 
doma. Ide totiž o plnohodnotné pokračovanie pre technic-

ké demo London Heist, a to ste s najväčšou pravdepodobnosťou hrali 
a zamilovali ste si ho.

Blood & Truth je jedna z najlepších hier pre PlayStation VR. Ponúka 
atraktívne audiovizuálne spracovanie, príbehovú zložku a tiež aj akčnú 
hrateľnosť. V tejto hre si budete pripadať ako v akčnom fi lme a kvalita 
celkového zážitku je na vysokej úrovni.

Blood & Truth má svoje obmedzenia, ktoré vyplývajú z herného dizajnu 
pre virtuálnu realitu. Je to však zábavná horská dráha, akých je pre PS 
VR minimum a túto hru budete určite púšťať vašim kamarátom ako 
ukážku toho, prečo sa oplatí mať PlayStation VR doma.

náma a obľúbená automobilová séria Forza sa dočkala 
nového prírastku. Hra Forza Street je dostupná zadarmo pre 
používateľov operačného systému Windows 10 a čoskoro 

bude k dispozícii aj pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS 
a Android. A ako už isto tušíte, toto je úplne iná Forza.

Forza Street je klasickým príkladom mobilnej hry, ktorá kladie dôraz 
na jednoduchú hrateľnosť. Autá jazdia samy, vy iba určujete plyn 
a brzdy. Nečakajte teda prepracovaný zážitok z hrania, avšak Forza 
Street dokáže zaujať svojou zberateľskou zložkou – v hre zbierate 
a vylepšujete autá a je pravdepodobné, že kvôli tomu sa k nej budete zo 
zotrvačnosti vracať. Tak, ako v prípade iných mobilných hier.

bľúbená golfová hra od Sony sa dočkala špeciálneho 
spracovania pre virtuálnu realitu. Aby ste si mohli túto hru 
zahrať, budete potrebovať okuliare PlayStation VR.

Golf vo virtuálnej realite ponúka iný zážitok v porovnaní s tradičným 
Everybody‘s Golf a nie je to iba tým, že máte pocit, že sa nachádzate 
na golfovom ihrisku. Zážitok je iný aj vďaka pohybovému ovládaniu. Do 
ruky chytíte ovládače PlayStation Move a tie sa premenia na virtuálnu 
golfovú palicu. Ak chcete, pri odpaloch môžete hýbať celým telom ako 
skutočný golfi sta, ale nie je to potrebné. 

Podobne ako pri ostatných hrách pre virtuálnu realitu, Everybody-
‘s Golf VR ponúka iný a z určitého hľadiska lepší zážitok z hrania, takže 
v tomto smere môžeme hru odporučiť.

QUAKE II RTX 

BLOOD & TRUTH 

FORZA STREET 

EVERYBODY’S GOLF VR 
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O TÚTO KONFERENCIU BOL OBROVSKÝ ZÁUJEM, 
NAJVÄČŠEJ POZORNOSTI SA TEŠILA PANELOVÁ DISKUSIA

heslá statické, teda si ich dlhodobo nemenia 
a vo všetkých službách ich používajú rovnaké. 
Prípadne, ak treba heslo zmeniť, pridajú jedno 
písmeno alebo číslicu, základ zostáva rovnaký. 
Sú tak ľahko odvoditeľné. Riešením tohto 
problému je ESET Secure Authentication, ktorý 
spája niečo, čo používateľ vie (heslo) a niečo, 
čo používateľ vlastní (smartfón). Tento nástroj 
výrazne zvýši bezpečnosť dát vo fi rme v súvis-
losti s prelomením hesiel. 

USB kľúče si ľudia obľúbili ako pamäťové 

Zodpovedná osoba
Na tému DPO – Data Protection Offi  cer vystú-
pil zástupca spoločnosti Osobnyudaj.sk. Túto 
spoločnosť tvorí 45-členný tím a pre každého 
klienta poskytuje najmenej 4 zodpovedné 
osoby. Firma sa špecializuje na to, aby výkon 
DPO nebol formálny, ale presne zameraný 
na činnosť príslušného klienta. Po novom už 
existuje aj Klientske centrum, prostredníc-
tom ktorého si okrem iného, môžete tvoriť 
personalizované dokumenty v súlade s GDPR 
a máte prehľad o bezpečnostných incidentoch. 
Pre zamestnancov existuje možnosť absolvo-
vať pravidelné elektronické školenia a zís-
kať certifi kát. Na tomto mieste tiež získate 
vždy aktuálnu bezpečnostnú dokumentáciu. 
Prítomní sa v panelovej diskusii zhodli na tom, 
že nie je vhodné mať za zodpovednú osobu 
niekoho z vlastných radov. Je lepšie mať po-
hľad zvonka. Spoločnosť Osobnyudaj.sk rieši aj 
otázky kybernetickej bezpečnosti. 

Ach tie heslá (a USB kľúče)
Poobede vystúpil s prístupom spoločnosti ESET 
k problematike GDPR Ondrej Krajč. Podľa jeho 
tvrdenia až v 80 % prípadov sa na úniku dát 
z fi remného prostredia podieľalo slabé alebo 
ukradnuté heslo. Problém je, že ľudia majú 

GDPR

O TÚTO KONFERENCIU BOL OBROVSKÝ ZÁUJEM, 
NAJVÄČŠEJ POZORNOSTI SA TEŠILA PANELOVÁ DISKUSIA

Nariadenie GDPR o ochrane osob-
ných údajov vstúpilo do účinnosti 
25. mája 2018. Je teda už viac 
ako rok, čo žijeme v prostredí, kde 
naše osobné údaje patria nám 
a len my máme možnosť sa o ne 
podeliť. Ako je to však v skutoč-
nosti? Koľko pokút vlastne Úrad 
na ochranu osobných údajov 
(ÚOOÚ) udelil? Na to všetko sme 
sa boli pozrieť na EPI konferencii 
z dielne Poradcu podnikateľa pod 
názvom GDPR a zákon o ochrane 
osobných údajov 2019. 

Záštitu nad konferenciou
mal Úrad na ochranu osobných 
údajov.

Zistené porušenia GDPR 
v krajinách EÚ
Úvodnú prednášku viedli zástupcovia ÚOOÚ 
- Irena Hudecová a Lucia Bezáková a smero-
vala presne do centra diania. Dozvedeli sme 
sa, že podľa hlásení z 27 krajín EÚ bolo na 
porušovanie osobných údajov podaných do 
145 000 sťažností a do 90 000 bolo oznámení 
o úniku osobných údajov. Najviac v Holandsku, 
potom v Nemecku a Veľkej Británii. Zaujímavá 
je aj informácia o udelených pokutách – napr. 
v Poľsku to bolo sumárne okolo 220 000 eur, 
v Litve vyše 50 000 eur a za neoprávnené pou-
žitie e-mailových adries belgickým starostom 
na jeho vlastnú kampaň bola udelená pokuta 
2000 eur. 

Ako je to na Slovensku?
Na Slovensku ÚOOÚ realizoval za rok takmer 
50 kontrol, z toho vo väčšine prípadov kontrola 
ešte prebieha. Z ukončených kontrol 12 skonči-
lo protokolom a 10 záznamom. Najčastejšími 
pochybeniami na Slovensku sú porušenie 
zásad spracovávania osobných údajov, ďalej 
nesplnenie informačnej povinnosti a narušenie 
bezpečnosti. Celkovo ÚOOÚ udelil pokutu 1000 
a 500 eur + 4-krát poriadkovú pokutu v najvyš-
šej výške 5000 eur.

EPI konferenciu o GDPR organi-
zoval vydavateľský a vzdelávací 
dom Poradca podnikateľa, ktorý 
je lídrom na trhu ekonomických 
a právnych informácií, služieb 
a odborného vzdelávania. Ide 
o slovenskú spoločnosť s takmer 
30-ročnou tradíciou na trhu 
Slovenska aj Česka. Viac o ich akti-
vitách nájdete na www.pp.sk.

EPI konferencie sú prestížne 1 ale-
bo 2-dňové podujatia, ktoré spájajú 
kvalitný odborný obsah s priesto-
rom pre networking a spoločnú 
diskusiu. Riešia aktuálne legislatív-
ne témy a zmeny, prepájajú právnu 
teóriu a prax a sú vedené zvučnými 
menami z príslušných úradov, 
ministerstiev a iným odborníkmi zo 
Slovenska aj zahraničia. EPI je tiež 
odborný online systém ekonomic-
kých a právnych informácií, ktorý 
nájdete na  www.epi.sk.

ro(c)k po prijatí

VYSOKÉ TATRY

ONDREJ MACKO

OBA DNI KONFERENCIU MODEROVAL 
ŠÉFREDAKTOR TOUCHIT, ONDREJ MACKO
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TAKTO FUNGUJE DVOJFAKTOROVÁ AUTENTIFIKÁCIA S ESET 
SECURE AUTHENTICATION

ESET SAFETICA VYHODNOTÍ AJ EFEKTIVITU JEDNOTLIVÝCH 
ZAMESTNANCOV A ZISTÍ, NA ČOM TRÁVIA PRACOVNÝ ČAS

ČASOVÉ ROZLOŽENIE A PRÁCNOSŤ ÚKONOV PRI PROCESE RIEŠENIA INCIDENTU

médium a nosia na nich aj citlivé údaje. A to je 
problém, USB kľúče sú malé a ľahko vypadnú 
z vrecka. To je v súvislosti s GDPR bezpečnostný 
incident, ktorý treba nahlásiť a dotknuté osoby 
informovať. Nič príjemného, navyše to môže 
byť spojené so stratou technického know-how 
a tiež dôvery zákazníkov. Obsah na vymeniteľ-
ných médiách tak treba šifrovať. Na to poskytuje 
ESET nástroj Endpoint Encryption. Tento vyrieši 
aj problém s ukradnutými počítačmi a v mailovej 
komunikácii. Medzi jeho ďalšie funkcionality 
patrí aj bezpečné mazanie dát. 

Nástroj ESET Safetica 7 kompletne rieši 
prevenciu pred stratou údajov. Poskytuje ochranu 
dát, vedie prehľad o fungovaní firmy, dohliada nad 
produktivitou zamestnancov, zabezpečuje súlad 
s normami a zákonmi a kontroluje pripájané za-
riadenia. S týmto nástrojom budete mať prehľad, 
čo vaši zamestnanci robia, koľko času trávia na 
webe, sociálnych sieťach, získate štatistiky jed-
notlivcov i tímové porovnanie. V rámci prehľadu 
o fungovaní firmy dostanete pravidelné súhrnné 
správy, k dispozícii sú detailné záznamy operácií 
so súbormi vhodné aj na účely auditu. Safetica 7 
prináša prehľad o aktivitách na počítačoch, sieti 
a zariadeniach, zabezpečí audit softvérových 
licencií a poskytne informácie o činnostiach 
nesúvisiacich s pracovnou náplňou. 

GDPR – úloha pre právnikov alebo 
technikov?
Zaujímavú prednášku mal Ivan Makatura, ktorý 
pôsobí ako konzultant pre IBM services. Podľa 
jeho slov sa právnici pri výklade toho, čo je inci-
dent a ako majú firmy incidenty riešiť, opierajú 
najmä o legislatívu a hypotetické predpoklady. 
Avšak ľudia z informačnej bezpečnosti vychá-
dzajú z faktickej každodennej technickej reality. 

Tvrdenie, že zaručenie bezpečnosti nie je nič 
komplikované a stačí nainštalovať antivírusový 
softvér je, prirodzene, mylné. Problematika 
ochrany osobných údajov je oveľa širšia ako je 
len riešenie počítačových vírusov. A naopak, čl. 
24 a 32 GDPR ani zďaleka nepokrývajú všetky 
ciele informačnej bezpečnosti (ISO/IEC 27002). 
Pracovná skupina WP29 vo svojom usmernení 
WP 250 skonštatovala, že porušenie ochrany 

údajov je typom bezpečnostné-
ho incidentu. 

Pozor na makrá vo Worde
EPI konferencie sa zúčastnili aj 
zástupcovia Úradu podpredse-
du vlády SR pre investície a in-
formatizáciu (UPPVII). Ladislav 
Bačo z vládnej jednotky CSIRT.
sk hovoril o falošných objed-
návkach a následnom ovládnutí 
počítača. Prítomným správne 
poradil, aby si v kancelárskom 
balíku vypli vykonávanie makier, 
pokiaľ túto funkciu zámerne 
nepoužívajú. Rovnako uviedol 
ako je možné kúpiť si niečo 
ako „hackerský“ nástroj, a to 
dokonca vo viacerých stupňoch 
výbavy. Zástupca jednotky 
CSIRT.sk upozornil na tri fakty. 
Je to obozretnosť a opatrnosť 
– ak máte zlý pocit, dôverujte 
mu a nenechajte vyhrať zveda-
vosť. Ďalej je to pravdovravnosť 
– keď sa už niečo stane, treba 
to nahlásiť administrátorom 
alebo bezpečnostnému tímu. 
Na záver to bolo vyzdvihnutie 
úlohy kontinuálneho vzdelá-
vania zamestnancov. Antivírusové riešenia 
v tom môžu pomôcť, ale určite to nie je jediné 
opatrenie. Podstatný je priebežne aktualizo-
vaný antivírusový systém. Detaily o tom, ako 
sa oznamuje bezpečnostný incident spresnil 
druhý zástupca UPPVII. 

ERP systémy a GDPR
Druhý deň konferencie začal prednáškou zá-
stupcu firmy Solitea, ktorá vyvíja ERP systémy 
Money S4 a Money S5. Tieto systémy už plne 
podporujú nariadenie GDPR, pričom špeciálne 
označujú miesta, kde sa vyskytujú osobné 
údaje. Pre ne existuje možnosť obmedzenia 
prístupu alebo exportu. Money si tiež poradí so 
slabými heslami a stratégiou hádania hesiel. 

GDPR a cloud
Predstaviteľ Slovak Telekom hovoril o dôleži-
tej úlohe zabezpečeného cloudu pri ochrane 
osobných údajov. Podstatné je vybrať si správ-
neho poskytovateľa internetového úložiska dát, 
stráženého jednak fyzicky, ale aj s ochranou 
proti živelným pohromám. Rovnako sú dôležité 
aj opatrenia pri spracúvaní údajov – napr. 
anonymizácia a pseudonimizácia. 

Praktické rady
Praktickú prezentáciu mala na starosti zá-
stupkyňa advokátskej konferencie Motúzová & 
Lacko, pričom hovorila o najväčších nedostat-
koch pri implementácii GDPR vo firemnej praxi. 
Dozvedeli sme sa napr. že niektoré povinnosti 
nespĺňajú definičné znaky právnej normy, firmy 
sa stretli s poplatkom za GDPR a niektoré 
zahraničné služby v Európe prestali fungovať 
(napr. Chicago Tribune). 

Implementácii GDPR v praxi sa venoval aj 
zástupca spoločnosti PROENERGY. V jeho 
prednáške sa riešila otázka spolupráce s tre-
tími krajinami pri výmene osobných údajov. 
Napr. Japonsko po novom patrí medzi štáty 
s primeranou úrovňou ochrany, podobne ako 
Švajčiarsko, Izrael či Nový Zéland. 

Oba dni konferencie končili panelovou 
diskusiou, každá z nich trvala viac ako 2 
hodiny. Je zrejmé, že problematika GDPR 
je stále veľmi čerstvá a vyžaduje ešte veľa 
vysvetľovania. 
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antastický program pre každé-
ho multimediálneho nadšenca. 
Audials vám otvorí dvere do sveta 

videa, podcastov, hudby, internetových rádií 
a televíznych kanálov. Nie je to náhrada za 
slovenské vysielanie cez anténu, ale môžete 
si tu pozrieť rôzne programy vysielané na 
zahraničných kanáloch.

Program je vhodný na on-line obsah, ale 
aj na váš obsah, ktorý máte na disku alebo 
na cloudových službách. Stačí si pripojiť 
OneDrive, Google Drive či iné služby a získate 
prehľad o multimédiách na týchto úložiskách. 
Je to niečo ako domáca filmotéka na všetok 
váš obsah. Audials vyzerá ako multimedi-
álne centrum, ideálne je, ak bude bežať na 
celej obrazovke, nie je to ale podmienkou. Je 
navrhnutá tak, aby sa všetky prvky preuspo-
riadali podľa toho, ako meníte veľkosť okna. 
Špeciálne nás zaujala sekcia internetových 

rádií. Vyberať môžete podľa všeobecne 
známych kritérií alebo si skrátka do vyhľa-
dávacieho poľa vpíšete žáner a vyhľadajú sa 
rádiá, ktoré ho hrajú. Z rádia si môžete nechať 
nahrať aktuálne hrajúcu skladbu. V prípade, že 
to nie je možné, ukazovateľ zobrazí nahrá-
vanie až keď začne ďalšia skladba. Na výber 
máte aj 70 slovenských rádií. Príjemné je, 
že rozhlasové vysielanie si môžete nahrať aj 
s časovačom. Jediné, čo potrebujete, je mať 
zapnutý program a počítač. Vaše vysielanie sa 
potom nahrá na disk automaticky. 

V sledovaní videa je pri tejto špeciálnej 
edícii rozdiel a programy sa nedajú nahrá-
vať. Program je však dobrý na sledovanie 
aktuálnych hitparád v týždňových hudobných 
rebríčkoch. 

Kto z vás má optickú mechaniku, má 
možnosť využívať Audials ako DVD prehrávač 
a takisto aj ako DVD konvertor. Uloží vám ich 

obsah na disk, podmienkou 
je aby nahrávka nebola 
chránená proti kopírova-
niu. To je informácia pre 
tých, čo by pochybovali 
o legálnosti programu. 
Všetky prenášané dáta sú 
legálne a neporušujete 
tým podmienky autorského 
zákona.

Program poslúži aj 
v domácnostiach so sie-
ťovým diskom. Nastavíte 
mu cestu k disku a zobrazí 
multimediálne dáta. Ta-
kisto umožňuje vysielanie 
do zariadení s podporou 

PROGRAM MÁ FAREBNÉ SCHÉMY A MENÍ ROZLOŽENIE PRVKOV 
PODĽA TOHO, AKÚ NASTAVÍTE VEĽKOSŤ OKNA

Užitočný softvér

Audials One 
2019 Special 
Edition

Audials One 2019 Special Edition
F

C E N A Z A D A R M O  P R E  Č I T A T E Ľ O V  M A G A Z Í N U  T O U C H I T

L I N K  N A  S T I A H N U T I E H T T P : / / T I N Y . C C / A U D I A L S 

Apple AirPlay. Netreba teda použiť nejaký iný 
program alebo sa tejto funkcionality vzdať. 
Okrem sieťových diskov má program vstavanú 
podporu aj pre smartfóny a prepojenie viace-
rých zariadení. To, čo si nastavíte v počítači, 
máte potom dostupné aj na smartfóne. Nech-
ce sa vám sedieť za počítačom a radšej si do-
pozeráte vaše video z disku alebo počítača na 
tablete? Pár kliknutiami si prepojíte počítač 
s týmto zariadením aj bez znalostí sietí alebo 
akéhokoľvek nastavovania vo Windows.

Rozhranie programu si môžete prispôsobiť 
tak, aby sa čo najlepšie ovládalo. Napríklad 
mu opticky zväčšíte veľkosť prvkov a nemu-
síte tak meniť zobrazenie veľkosti prvkov 
v celom systéme, a teda aj ostatným progra-
mom, u ktorých to nechcete. Keďže je tu vyše 
50 000 rozhlasových staníc a nie všetky hrajú 
v dobrej kvalite, máte možnosť z nich filtrovať. 
V nastaveniach je predvoľba na zobrazenie 
staníc len s vysokou kvalitou zvuku. A v ne-
poslednom rade je tu ešte ďalšia dobrá vec. 
V rámci pluginov, ktoré program podporuje, 
máte k dispozícii vyhľadávanie v službách ako 
SoundCloud, Vimeo alebo DailyMotion.

P R E H Ľ A D

MICHAL REITER

ZADARMO
pre našich

čitateľov
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T I P S

MICHAL REITER

Detaily, ktoré vám ušetria čas alebo zvýšia pohodlie. 
V tomto duchu sme vybrali tipy pre programy balíka 
Offi ce a sústredili sa na Outlook a Word. Tipy na 
funkciu kontroly pravopisu alebo gramatiky využijete 
vo všetkých programoch tohto balíka.

Používame 
Microsoft Offi ce

Tipy a triky

Šablóny
Opakované písanie rovnakých alebo podobných 
emailových správ si môžete zjednodušiť. Nie je 
potrebné používať predpísané správy vo Worde 
alebo funkciu na vkladanie podpisu. Predde-
fi nované texty, formátovanie alebo celkový 
vzhľad správy sa dá uložiť do šablóny. V okne 
s novou správou kliknete na tlačidlo Súbor – 
Uložiť ako a zo spodnej ponuky okna vyberiete 
zo zoznamu položku Šablóna aplikácie Outlo-
ok. Automaticky sa zobrazí lokalita na uloženie 
v hlavnom úložisku šablón.

Otvorenie šablóny sa robí cez hlavný pás 
kariet a tlačidlo Nové položky – Ďalšie položky 
– Vybrať formulár. V zobrazenom okne nájdete 
rozbaľovací zoznam a v ňom položku Šablóny 
používateľa v systéme súborov. Následne sa 
zobrazia uložené šablóny.

Vlastný slovník
Štandardná slovníková zásoba obsahuje 
naozaj veľký počet slov a tvarov. Vy ale máte 
vlastné slová alebo skratky a chcete, aby ich 
Word alebo ostatné aplikácie nepodčiarkovali 
červenou vlnovkou. To, že pravým tlačidlom 
myši si môžete tieto slová pridať do vlastného 
slovníka, zrejme viete.

Slovník s vašimi slovami si ale môžete aj zálo-
hovať. Odporúčame to, aby ste po inštalácii balíka 
Microsoft Offi  ce na iný počítač nemuseli opätov-
ne slová pridávať vtedy, keď ich znova napíšete.

Treba vyhľadať súbor s názvom CUSTOM.DIC. 
Nájdete ho v adresári C:\Users\michal\AppData\
Roaming\Microsoft\UProof. Cesta bude mať meno 
vášho používateľského profi lu. Súbor stačí sko-
pírovať na iné miesto. Na druhom počítači alebo 
po preinštalovaní systému ho vrátite naspäť do 
tohto adresára. Netreba nič aktivovať, všetko bude 
fungovať po spustení programov Offi  ce.

Zobrazenie strán vo Worde
Kým sme mali menšie rozlíšenie, pri 100 % 
zobrazení sa nám strana na monitor nevošla 
celá. Strany boli vždy zobrazené pod sebou. 
Možno ste sa už stretli s tým, že sa odrazu 
strany zobrazili a následne sa rolovali po dvojici 
vedľa seba. Toto je nastavenie z pásu Zobraziť
a tlačidiel v sekcii Presun strán. Ak chcete mať 
vždy len jednu stranu a ostatné pod sebou, 
vyberte tlačidlo Zvislo.

Ukladanie do súborov
Emailové správy, kalendárne udalosti, úlohy, 
poznámky a kontakty. To všetko si môžete 
ukladať do súborov. Stačí položku chytiť 
myšou a potiahnuť na Pracovnú plochu 
alebo do nejakého adresára v Prieskumníku. 
Dvojklikom ju otvoríte presne tak, ako bola 
vyhotovená. Teda ak išlo o emailovú správu, 
otvorí sa okno s emailom rovnako, ako keby 
ste správu dvojklikom otvorili priamo zo 
zoznamu správ.

Takto vám zostane obsah stále v natívnych 
formátoch programu Microsoft Outlook. 
Emaily alebo iné spomenuté položky si mô-
žete uložiť do formátu HMTL, RTF alebo na-
príklad ako bežný text. Na výber je viac typov 
a nemusíte byť neskôr viazaní na Outlook.

TIP

TIP

TIP

Šablóny sa síce ukladajú do priečinka použí-
vateľského profi lu, ale do priečinka AppData. 
Ten bežne nevidíte a mohli by ste zabudnúť, 
že v ňom máte prácne nastavené šabló-
ny. Odporúčame úložisko šablón otvoriť 
v správcovi súborov a občas si šablóny 
odtiaľ skopírovať na nejaké iné miesto. 
Vytvoríte si zálohu. Aktualizáciou Windows 
alebo odinštalovaním veľkej aktualizácie 
systému o šablóny neprídete.

Možno súbor CUSTOM.DIC v nami uve-
denej lokalite nemáte. Jeho umiestnenie 
zistíte z ponuky tlačidla Súbor vo Worde 
a tlačidla Možnosti. V tomto okne je 
vľavo tlačidlo Korektúra, ktoré zobrazí 
súpravu funkcií na opravy pravopisu. 
Tlačidlo Vlastné slovníky zobrazí nain-
štalované slovníky a ich cestu, rovnako 
aj súbor s vaším vlastným slovníkom. 
Platí pre všetky jazyky.

Prišla vám emailová správa s veľkým 
množstvom textu alebo tabuľkou? Uložte 
ju ako dokument vo Worde a môžete 
s obsahom ďalej pracovať.
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Podpora
ECC certifikátov 
nastal už ich čas?
ECC certifikáty (Elliptic Curve 
Cryptography) boli už pred rokmi 
predstavené ako budúci nástupca 
certifikátov s RSA kľúčmi. Doteraz sa 
však nepresadili natoľko, aby sa dalo 
hovoriť o náhrade. 

Čo je to ECC kryptografia
Kryptografia verejného kľúča je matematicky 
založená na vysokej zložitosti riešenia konkrét-
neho matematického problému. Je účinná len 
vtedy, keď vyriešenie daného matematického 
problému nie je reálne použiteľné, lebo súčas-
ným výpočtovým výkonom by zabralo desiatky 
či tisíce rokov. Tým je zaručené, že nikto nie 
je schopný tento problém prakticky riešiť 
a prelamovať danú úroveň zabezpečenia. ECC 
kryptografia stojí na predpoklade, že nájdenie 
diskrétneho logaritmu náhodného bodu eliptic-
kej krivky s ohľadom na známy základný bod 
nie je možné.

ECC kryptografia je teda označenie pre pou-
žitie kľúčov založených na eliptických krivkách. 
Bežne sa v súčasnej PKI infraštruktúre použí-
vajú prevažne RSA kľúče a ECC je modernejší 
nástupca, avšak s iným algoritmom.

Prehliadače si s EC kľúčom poradia
V čase uvedenia ECC certifikátov bolo pomerne 
riskantné nasadiť certifikát s EC kľúčom ako 
predvolený pre webové stránky. Teória ECC 
vznikla už v roku 1985, v ďalšej dekáde sa 
štandardizovala a prvé certifikáty s použitím 
ECC kryptografie sa začali komerčne vydávať 
zhruba po roku 2010. V tom čase mal na trhu 
stále nezanedbateľný podiel operačný systém 
Windows XP, ktorý moderné bezpečnostné 
algoritmy a princípy nepodporuje. Väčšina pre-
vádzkovateľov serverov bola nútená udržiavať 
kompromis medzi bezpečnosťou a spätnou 
kompatibilitou pre svojich návštevníkov.

Dnes je však situácia úplne iná a ECC 
kryptografii v podstate nič nestojí v ceste. 
V súčasnosti sa nemusíte báť ECC kryptografiu 
na webe použiť. Ak by ste stále chceli zaru-
čiť kompatibilitu so starším zariadením, tak 
k ECC certifikátu môžete získať duplikát s RSA 
kľúčom zadarmo.

Získanie ECC certifikátu je ľahké
V čase tvorby tohto článku podporujú EC kľúče 
všetky certifikáty DigiCert, RapidSSL a vybrané 
certifikáty GeoTrust. Postupne bude podpora 
ECC kryptografie umožnená pri všetkých certi-
fikátoch v SSL markete.

Ing. Peter Tomaščík
špecialista
na bezpečnostné
SSL certifikáty
www.sslmarket.sk 
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sofi stikovanú analytiku nákupného správania 
vašich zákazníkov, aby to bolo pre e-shop na 
záver výhodné.

Viditeľný kontakt
Umiestnite odkaz na váš kontakt primárne 
vpravo hore, kde ho návštevníci vášho webu 
prirodzene hľadajú a ľahko nájdu. Kontakt 
by mal byť aj v pätičke. K telefónu, prípadne 
k adrese predajne, výdajného miesta uvádzajte 
aj hodiny, kedy vás môžu klienti kontaktovať, 
alebo navštíviť. Nebojte sa pridať odkazy na 
email, telefón alebo adresu aj nad hlavičku 
vášho webu, uľahčíte tým kontaktovanie.

Prepracovaná kontaktná stránka
Mnohé e-shopy majú na stránke kontaktu len 
kontaktný formulár. To prirodzene vzbudzuje 
podozrenie, že za obchodom sa nenachádza 
dôveryhodná fi rma. Weby by mali mať e-ma-
ilové adresy vo formáte svojej domény (napr. 
info@vasadomena.sk) a nie gmailové, alebo iné 
domény (napr. vasadomena@gmail.com), lebo 
to opäť vzbudzuje nedôveryhodnosť. Dajte na 
kontaktnú stránku aj fakturačné údaje, banko-
vé spojenie, konateľa a podobne.

Personalizovaný kontakt
Majiteľom, alebo marketingovým manažérom 
vo fi rmách radíme, že pokiaľ to myslia so 
svojím biznisom vážne a robia ho poctivo, nech 
si na kontaktnú stránku dajú aj svoje mená, 
ideálne aj fotografi e. Zákazníkom to hovorí, že 
za fi rmou stoja skutoční ľudia, môžu sa s nimi 
stretnúť, vedia s kým si volajú alebo píšu. 
Vyhnite sa fotobankovým usmievavým slečnám 
s mikrofónikom, keď reálne u vás telefón 
nezdvíhajú. Personalizujte aj emailové adresy 
na týchto ľudí, alebo aspoň majte pre rôzne 
kontakty rôzne adresy (napr. reklamacie@
vasadomena.sk, faktury@vasadomena.sk). 

Reklamácie a vrátenie tovaru
Zvýšte si dôveryhodnosť tým, že reklamačné 
podmienky budú na vašom e-shope na viditeľ-
nom mieste a nebude ich treba hľadať. Musí 
v nich byť jasne a prehľadne popísaný postup 

Zdroj: Michal Binka fi tbo.cz

Získavanie informácií a nakupo-
vanie na internete spája jeden 
silný a veľmi aktuálny fenomén: 
dôveryhodnosť. Tak, ako si treba 
overovať pravdivosť a pôvod in-
formácií, aby sa zabránilo šíreniu 
tzv. fake news, si každý z nás, 
či už vedome, alebo nevedome 
overuje dôveryhodnosť webov, na 
ktorých sa pohybuje.

Zvýšte 
dôveryhodnosť 
vášho webu

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. 6. 2019.    
Všetky tieto programy môžete v rámci ich časovej licencie používať zadarmo. 

Heslo pre stiahnutie je: 52738

Ktoré informácie zvyšujú 
dôveryhodnosť?
Skontrolujte si svoj web a zistite, či máte nasta-
vené základné prvky na zvýšenie dôveryhodnos-
ti, ktoré zvyšujú predajnosť produktov, či služieb. 
Dávajte si pozor na tieto základné prvky a obsah:

Podozrivo nízka cena
Aj príliš veľká zľava, napríklad vo výške 50 - 80 %, 
pôsobí na zákazníkov podozrivo. Pokiaľ nejde 
o špecifi cký výpredaj, napríklad poškodeného 
alebo vráteného tovaru, s veľkými zľavami, 
buďte opatrní. Zákazník si ľahko domyslí, že 
pokiaľ predávate napríklad so 70 % zľavou 
a stále sa vám to oplatí, môžu byť vaše ostatné 
produkty predražené. Je vhodnejšie dať nižšiu 
zľavu a radšej iný benefi t – dopravu zadarmo 
alebo zľavu na ďalší nákup. 

Existujú mnohé tzv. otváracie produkty, ktoré 
sa dajú predať aj pod náklady, ale treba k tomu 

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. 7. 2019.    
Všetky tieto programy môžete v rámci ich časovej licencie používať zadarmo. 

Heslo pre stiahnutie je: 74887

vrátenia tovaru. Ľuďom zmenšíte obavy z kúpy 
nesprávnej veľkosti alebo nevhodného produktu. 
Mnohé fi rmy pribaľujú do odoslaných zásielok 
nálepky so spätnou adresou, na možné vrátenie.

Kvalitný a autentický obsah
Pokiaľ máte všetky texty a obrázky na vašom 
webe skopírované od konkurencie, tak to nielen 
zníži vašu dôveryhodnosť, ale je to pre vyhľa-
dávače, ako je napr. Google, zlým parametrom 
a nebude vás uprednostňovať v organickom 
vyhľadávaní kvôli duplicite obsahu.

Stránka “O nás”
Je dôležité, aby vaša fi rma na internete pôsobila 
aspoň tak dôveryhodne, ako v podnikateľskom 
svete. Na internete je to celkom ľahké. Pomáha 
tomu aj podstránka, ktorá by sa mala zaoberať 
vami, vašou fi rmou, jej fi lozofi ou, históriou, môže 
promovať vaše konkurenčné výhody, môžete tu 
mať aj príklady svojej spoločenskej zodpovednosti 
alebo ekologického prístupu. Uveďte fi rmy, s ktorý-
mi spolupracujete a zákazníci ich môžu poznať. 

Kvalitné recenzie
V množstve informácií sa ľudia prestávajú 
orientovať, a tak im môžete pomôcť relevantnými 
a autentickými referenciami od vašich zákazní-
kov. Dnes sa dajú na web ťahať vaše hodnotenia 
z iných portálov (Heureka, Facebook, Google 
a podobne) a mať tak na jednom mieste dôvery-
hodné informácie o kvalite vašich služieb.

Platobné brány
Z prieskumu vyšlo, že overené a známe platobné 
brány, prípadne brány miestnych bánk, zvyšujú 
pre zákazníka dôveryhodnosť e-shopu. Zákazníci 
sa vyhýbajú plateniu na portáloch, kde ich to pre-
smeruje na neznámu, väčšinou ázijskú platobnú 
bránu, lebo o peniaze môžu prísť.

Robte veci poctivo a kvalitne
Poctivý prístup v podnikaní a hlavne na inter-
nete sa určite oplatí. Tok informácií je nezadr-
žateľný a všetko sa dá dohľadať. Preto treba 
byť transparentní a vysokú dôveryhodnosť si 
vybudujete v krátkom čase.
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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

Je bezpečné ukladať svoje fotky do Google Photos a aké mám pri tom záruky?
Rád by som požiadal o radu ohľadom zálohovania svojich fotografi í do on-line služieb. Momentálne mám fotky 
spolu s videami uložené na 2 TB pevnom disku a nemám ich zálohované. Som si vedomý, že disk môže prestať 
fungovať, takže premýšľam o zálohe. Viem, že by som mal mať dáta na dvoch alebo troch diskoch zároveň, ale 
príliš sa mi nechce ich kupovať. Premýšľam teda nad použitím služby Google Photos, na ktorej by som fotky 
a videá zálohoval. Oplatí sa to ale? Je to výhodné? Aké mám pri tejto službe záruky? Takisto mi nie je jasné, 
aký je rozdiel nahrať fotku v „originálnej“ a „vysokej“ kvalite. Čítal som, že v druhom prípade je limit na 16 Mpx 
fotografi a a Full HD video. Je ale znížená aj kvalita dát?

Nad nutnosťou zálohovania pravdaže uvažujete správne. Ak máte 
svoje dáta len na jednom úložisku, je celkom isté, že jedného dňa 
o ne prídete. Nič totiž nefunguje večne a pred zlyhaním žiadne 
varovanie nečakajte. Kombinácia vlastného lokálneho úložiska spolu 
s on-line službou je regulárna zálohovacia metóda, pričom hlavne 
v rámci fotografi í dokáže byť aj veľmi výhodná. Ťažíte totiž z toho, 
že dát nie je príliš veľa (obvykle len pár desiatok či stoviek GB) a sú 
prístupné nonstop z viacerých zariadení. 

Google Photos, respektíve Fotky Google je výborná služba tohto 
typu, ktorá vám vloží do rúk obrovské výhody a aj nesmierne užitočné 
nástroje. Je však nutné si byť aj vedomý toho, čo to vlastne všetko 

znamená a aké súvislosti 
a naviazanosti s týmito rie-
šeniami a prístupmi vznikajú. 
Poďme sa teda na ne pozrieť, 
pretože na prvý pohľad nemu-
sia byť každému jasné.

Najprv sa pozrime na 
výhody. Služba Google Fotky 

je naviazaná k vášmu Google účtu a je v základe celkom bezplatná. 
Podobne ako YouTube účet, ani ona nemá žiadny dátový limit na 
množstvo fotografi í, ktoré do nej nahráte. Záloha vašich fotiek je teda 
celkom zdarma. Fotky máte prístupné zo všetkých svojich zariadení, 
pričom v základe sú viditeľné len pre vás. Poľahky ale môžete ktoré-
koľvek rýchlo zdieľať s priateľmi, rodinou či známymi. To je v rámci 
cloudových služieb a galérií sociálnych sietí pravdaže samozrejmosť. 

Hlavnou výhodou, v rámci ktorej sa v rámci špeciálne zameranej 
služby tohto typu prejaví skutočný rozdiel, sú nadväzné pokročilé 
mechanizmy na používanie samotných dát. Ide predovšetkým o sys-
témy hlbokých neurónových sietí, používané na triedenie, katalogi-
záciu a rozpoznávanie tvárí a objektov. Vďaka nim je vo vašej kolekcii 
fotografi í možné vyhľadávať. Pri nahrávaní fotografi í do služby 
systémy umelej inteligencie rozpoznávajú a označia rozličné osoby 
(nemajú žiadny problém ani s veľkým časovým rozpätím a správne 
asociujú mladšiu podobu so staršou), rozličné typy zvierat, konkrétne 
objekty (napr. auto, jedlo, Eiffelovu vežu) či udalosti (kúpanie v mori, 
narodeninová oslava).

?

To je mimoriadne užitočné najmä ak ste chronický netriedič a svoje 
fotky po odfotení nijako od seba neoddeľujete podľa druhu a obsahu. 
Systémy všetko vykonajú za vás, pričom ich katalogizujú podľa typu, 
času aj konkrétnej lokality a pripravia pre vás konkrétne galérie. 
Poskytnuté mechanizmy sú na vrcholovej úrovni a v rámci tejto služby 
prakticky prichádzate do styku so „state-of-the-art“, teda najlepšími 
možnými mechanizmami tohto typu, aké momentálne existujú.

To, že sú pre vás k dispozícii zadarmo a bez obmedzení je vskutku 
skvelé a Google Photos je právom považovaná za bezkonkurenčne naj-
lepšiu službu tohto typu na svete. Aj vďaka tomu ju dnes používa až pol 
miliardy ľudí, ktorí do nej nahrajú viac ako miliardu fotografi í každý deň.

Pred používaním služby je ale vhodné upozorniť aj na limity, ne-
výhody a nevyhnutné následky. Pozrime sa najprv na tie technické. 
Aj keď služba nemá limit na to, koľko fotiek do nej môžete zdarma 
nahrať, je obmedzená z hľadiska ich rozlíšenia a objemu. 

Ten prvý faktor sa bežného používateľa prakticky vôbec netýka, 
pretože je nastavený na 16 megapixelov, čo je mimo rozsahu 
bežných smartfónov, vrátane tých, ktoré sú po fotografi ckej stránke 
považované za najlepšie. Ak 
chcete zistiť, aké majú rozlí-
šenie vaše fotky, ktorúkoľvek 
si otvorte a zobrazte si jej 
detaily. Ak má vaša fotka zo 
smartfónu napríklad 2268 x 
4032 bodov, tieto čísla na kal-
kulačke jednoducho vynásob-
te. Výsledne číslo v miliónoch 
– v tomto prípade 9 144 576, 
znamená 9 Mpx. Súčasné špičkové fotografi cké smartfóny, vrátane 
Huawei P30, majú obvykle výstup na úrovni 10 Mpx. 

To znamená, že žiadna súčasná smartfónová fotka, nahrávaná na 
službu Google Photos, nebude fyzicky zmenšená (v rámci webového 
rozhrania áno, ale vždy si budete môcť plné rozlíšenie fotografi e 
stiahnuť kliknutím na tlačidlo stiahnutia v rozhraní). 

Všetky nahraté fotky však prejdú novou stratovou JPEG rekom-
presiou. To v mnohých používateľoch môže vyvolať negatívne pocity, 
pretože vidia, že ich 4 MB fotografi a má po stiahnutí zo servera
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Googlu napríklad už len 2,5 MB. Avšak realita je značne uspokojivej-
šia. Smartfóny bežne používajú JPEG kompresiu, nastavenú prakticky 
na úplné minimum, čím ju robia veľmi objemovo neefektívnou. 
Výsledkom je značne veľký súbor. Google používa trošku silnejšie, ale 
stále veľmi efektívne a z hľadiska dát bohaté nastavenie. 

Ak pracujete s Photoshopom, úroveň použitej kompresie na 
Google Photos sa rovná nastaveniu „Maximum, factor 10“, čo je veľmi 
bezpečná hodnota z hľadiska zachovania kvality. Aj keď dátový rozdiel 
je veľký, efektivita JPEG je založená na slabinách ľudského zraku, 
pričom ani na veľkom 30“ monitore a pri plnom zobrazení nebudete 
schopní spoznať medzi fotografi ami rozdiel. Až pod touto hranicou 
(faktory 5 až 8, ktoré by 10 Mpx fotku zmenšovali na zhruba 1 MB), by 
ste začali vidieť pribúdajúce artefakty a stratu ostrosti. Pri použitom 
faktore 10 ide zmenšenie hlavne na vrub efektivity JPEG, takže ani 
tohto limitu služby sa v zásade nemusíte obávať. 

Google toto nastavenie označuje ako „vysoká kvalita“, pričom to 
je to, pri ktorom neexistuje žiadny limit na počet fotografi í, ktoré do 
služby zdarma nahráte. Trochu citeľnejšie je toto nastavenie v prípade 
videí, pretože používatelia môžu dnes na smartfóny nahrávať aj 4K 
videá. V prípade služby Google Photos sú v rámci bezplatného režimu 
zmenšované na Full HD rozlíšenie, pričom sa podobne ako pri nahráva-
ní na YouTube rekomprimujú (avšak takisto veľmi citlivo a účinne).

Služba Google Photos obsahuje aj nastavenie, označované ako 
„originálna kvalita“, pri ktorej sa vašich fotiek a videí nebude nijako 
komprimačne dotýkať a nahrá ich na server tak, ako ich máte ulože-
né na disku. Zdarma máte k dispozícii kapacitu 15 GB. Za viac si už 
budete musieť priplatiť.

Z tohto všetkého vyplýva, že na bežného používateľa nemajú tieto 
relatívne malé limity prakticky žiadny efekt a môže využívať Google 
Photos ako bezodné úložisko svojich spomienok úplne zadarmo.

Na záver však musíme spomenúť aj následky a princípy využí-
vania cloudových služieb tohto typu, ktoré bežným používateľom 
nemusia byť zrejmé. Pre mnoho ľudí, a to najmä pre tých, pre ktorých 
je smartfón jediný typ vlastneného počítača, bude lákavé službu 
používať ako jediné úložisko svojich fotografi í (pretože potrebujú 
v smartfóne uvoľniť miesto). A to nie je rozumné. 

Pri používaní cloudových a iných on-line služieb musíte v hlave stále 
držať esenciálnu myšlienku. Vaše dáta neukladáte na žiadny virtuálny 
internetový obláčik. Vaše dáta ukladáte na ozajstné pevné disky, umiest-
nené v počítači niekde inde na svete (v serverovni). Vaše dáta sú teda 
uložené na počítači cudzieho človeka. A tomuto človeku za to neplatíte.

Tento človek vám tie dáta jedného dňa môže odmietnuť vydať. 

U takých veľkých spoločností ako Google pravdaže nehrozí bankrot, 
či strata dát z dôvodu nezálohovania, avšak možnosť zrušenia vášho 
účtu je plne reálna. 

Zrušenie môže nastať z dôvodu, že porušíte pravidlá poskyto-
vania služby. A to buď vedome, nevedome, alebo aj vôbec, pričom 
Google si bude len mylne myslieť, že ste ich porušili. Je jedno, ktorý 
z týchto prípadov nastane. Výsledkom je, že služba bude pre vás 
zrušená a vaše fotky budú navždy preč. Všetko prebehne náhle, bez 
upozornenia a s okamžitou platnosťou.

Keď sa niečo také stane, nikto a NAOZAJ NIKTO sa s vami nebude 
následne dohadovať a nebude sa vám snažiť službu znova obnoviť. 
Vaše fotky budú skrátka navždy 
preč a je jedno, ako veľmi 
budete kričať, plakať, prosiť na 
kolenách, alebo sa vyhrážať. 
Google nemá žiadnu povinnosť 
vám túto službu poskytovať 
a vaše dáta vám vracať. A je 
jedno, že všetko to bude len 
omyl (napríklad podozrenie zo 
šírenia detskej pornografi e, po 
tom, ako chybne identifi kuje fotku vášho dieťaťa pri kúpaní vo vaničke). 
Túto situáciu nerieši ani to, ak si za službu priplatíte, pretože Google 
vám skrátka len vráti peniaze. Nie je povinný vám vracať dáta. 

Z tohto dôvodu je teda veľmi nerozumné, používať túto (alebo inú) on-
-line službu ako výhradné a jediné úložisko vašich dát. Google, Facebook, 
Amazon či iné služby majú na svojich kontách mnoho odstrašujúcich 
prípadov zrušení poskytovaných služieb. Táto hrozba je plne reálna a ak 
sa chcete o týchto prípadoch z minulosti dozvedieť viac, odporúčame 
vám naše nedeľné webové články „Uč sa ukladať dáta aj off-line chlapče“ 
a „Ako nám IT fi rmy začali predávať vzdušné zámky“. 

Okrem toho pravdaže netreba zabudnúť ani na to, že dáta opúšťajú 
váš počítač a sú permanentne prístupné z internetu. Zabezpečeniu 
svojho Google účtu preto venujte maximálnu pozornosť a určite voľte 
dvojfaktorové overovanie. Dobré zabezpečenie pravdaže neznamená, 
že fotky budete mať navždy prístupné len vy. Tak ako sa dá u týchto 
služieb predpokladať, dáta môžu byť sprístupnené napríklad americ-
kým vyšetrovacím či tajným službám (týmto požiadavkám americké 
fi rmy obvykle pod nátlakom vyhovejú) a takisto aj samotnému 
Googlu, ktorý ich bude používať na analýzu vášho profi lu a záujmov 
a následne na cielenú reklamu. V budúcnosti ich môže používať 
pravdaže aj na iné veci, o ktorých dnes ešte nemáme ani potuchy.

Ako vypnúť rozmazanie pozadia prihlasovacej obrazovky Windows 10
Po inštalácii májovej aktualizácie Windows 10 (1903) sa na mojom notebooku začala zobrazovať rozmazaná prihlasovacia 
obrazovka. Ak tomu dobre rozumiem, ide o zámernú zmenu. Nerozumiem jej ale, pretože prihlasovacie obrazovky sú 
grafi cky pekné a namiesto ostrého obrázka sa pozerám na nejakú machuľu. Hľadal som zmenu v Nastavení, ale nikde som 
ju nevidel. Je vôbec možné vrátiť prechádzajúci stav?

?

Ide o jednu zo zmien, ktoré Microsoft priniesol v prvej hlavnej systémovej aktualizácii v roku 
2019. Svoj krok odôvodnil tým, že to umožňuje lepšie sústredenie na prihlasovacie políčko. Je to 
pravdaže diskutabilné.

Možnosť vypnutia tohto grafi ckého efektu priamo v používateľskom nastavení zatiaľ neexistuje. 
Táto voľba je ale prístupná v rámci Editora práv lokálnej skupiny (Gpedit.msc), ktorý je súčasťou 
Windows 10 vo verzii Pro, Enterprise a Education.

Nachádza sa v sekcii Konfi gurácia počítača/Administrative Templates/System/Logon, konkrét-
ne v podobe položky „Show clear logon bacground“ (zobraz ostré pozadie prihlasovania), ktorú 
treba nastaviť na „Enabled“ (povoliť).

Tento mechanizmus vytvára konkrétnu položku v systémovom registri, na ktorú Windows reaguje.
Ak používate obyčajný Home edíciu Windows, ktorá Editorom práv lokálnej skupiny nie je vybavená, 
túto položku musíte v registroch vytvoriť ručne. 
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Kliknite na menu Štart a zadaním výrazu Regedit spustite editor. Rozbaľte vetvu HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System. 

Pokiaľ na konci vetvy položku System nenájdete, vytvorte ju. Kliknite pravým tlačidlom myši na 
poslednú existujúcu vetvu (v tomto prípade nazvanú Windows) a vyberte možnosť New/Key. Nazvite 
ju System a potvrďte Enterom. Následne do nej vojdite, alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši 
a vytvorte v nej novú hodnotu New/DWORD (32-bit) Value. To platí pre 32 a 64-bitové Windows. 
Novú položku nazvite ako DisableAcrylicBackgroundOnLogon. Dvojklikom ju otvorte a nastavte jej 
hodnotu na 1. Rozmazané pozadie prihlasovania sa tým okamžite vypne. 

Ak v budúcnosti rozmazanie budete chcieť zapnúť, vytvorenú položku nastavte na nulu alebo ju 
úplne zmažte.

Ako si spúšťať staré fl ashové programy a SWF súbory po ukončení vývoja tejto technológie 
Na rôznych webových stránkach opakovane čítam, ako je technológia fl ash mŕtva a onedlho ju Adobe celkom 
prestane vyvíjať. V súvislosti s webom mi to je pravdaže jedno, ale trápi ma to z hľadiska niekoľkých výukových 
hier a programov, ktoré používame na našej škole, kde som riaditeľom. Ide o užitočné aplikácie na vyučovanie 
angličtiny a prírodovedy, ktoré učitelia používajú na hodine. Niektoré sa nainštalovali z CD a vyžadujú na počítači 
nainštalovaný fl ash. Iné majú podobu jedného SFW súboru, ktorý len otvoríme v prehliadači Firefox. Nedávno 
však druhý menovaný spôsob prestal po aktualizácii fungovať. S preštudovaním internetových návodov sa nám 
to znova podarilo spojazdniť, ale donútilo ma to uvažovať nad tým, čo bude ďalej. Čo ak jedného dňa už nebude 
možné fl ash na Windows nainštalovať a prehliadače SFW súbory vôbec neotvoria? Existuje nejaké trvalé rieše-
nie? Tých programov je strašná škoda. Už sme za ne raz zaplatili, angličtina sa za posledných 10 rokov nezmenila, 
takže nákup nových programov za stovky či tisíce eur, čo robia to isté, mi príde vyhadzovanie peňazí.

Máte pravdu. Spúšťanie fl ashu v internetových prehliadačoch je 
čoraz ťažšie a komplikovanejšie, nakoľko ich tvorcovia sa snažia túto 
technológiu poslať (oprávnene) na smetisko dejín. Flash je síce z hľa-
diska webu už za zenitom, avšak v súvislosti s používaním starých 
programov či hier je jeho asistencie stále potrebná. Obzvlášť v tom 
vašom prípade by bolo škoda zbavovať sa softvéru, ktorý stále dobre 
slúži, pretože v školstve fi nancií nie je nazvyš.

Tento problém sa ale týka kohokoľvek, kto má na svojom počítači staré 
SFW súbory fl ashových hier a nechce o ne v budúcnosti prísť, pretože má 
na ne dobré spomienky a rád by si ich v budúcnosti ešte zahral.
Ako si spúšťať SFW súbor bez účasti webového prehliadača
V prípade SFW súborov je situácia pomerne jednoduchá a ich 
prevádzka by v najbližších rokoch a dekádach nemala byť problém. Je 
síce pravda, že onedlho (koniec roka 2020) už fl ash nebude možné 
v moderných internetových prehliadačoch spustiť, ale to vás nemusí 
vôbec trápiť.

SFW súbory môžete na Windows, Linuxe a MacOS pohodlne 
používať aj bez účasti internetových prehliadačov a dokonca aj bez 
nutnosti klasickej inštalácie Adobe Flash. Postačí vám tzv. Flash 
player projektor, ktorý Adobe poskytuje pre vývojárov a nájdete ho na 
adrese www.adobe.com/support/fl ashplayer/debug_downloads.html

Vzhľadom na to, že ide o regulárnu samostatnú a sebestačnú 
prenosnú utilitu, minimálne u Windows môžeme očakávať, že bude 
fungovať ešte niekoľko dekád. Nevieme pravdaže, ako dlho budú tieto 
súbory na stránke Adobe, takže pre istotu na našej stránke natrvalo 
nájdete ich kópiu. Tento súbor si sťahujte vždy len zo stránky Adobe, 
alebo od nás. Zadanie jeho názvu do vyhľadávača a klikanie na prvé 
cudzie odkazy je takmer istá cesta k infekcii počítača.

Flash projektor je prenosný program, tvorený jedným 14 MB EXE 
súborom. Stačí keď si ho stiahnete, spustíte a do jeho okna myšou 
pretiahnete ľubovoľný SFW súbor, ktorý máte na disku. Pokiaľ s ním 
budete chcieť SFW súbory spúšťať natrvalo, umiestnite si ho niekde, 
kde vám nebude prekážať a následne si s ním SFW súbory aso-
ciujte. To vykonáte kliknutím na SWF súbor pravým tlačidlom myši 
a v kontextovom menu vyberte Otvoriť v inom programe/Vybrať inú 
aplikáciu. V otvorenom okne výberu rozkliknite položku Ďalšie apliká-
cie a rolujte na koniec zoznamu, kde kliknite na Vybrať inú aplikáciu 
v tomto PC. Tu nájdite lokalitu svojho Flash projektora a zaškrtnite 
položku: Na otváranie súborov SFW vždy používať túto aplikáciu.

?

Ako prevádzkovať staré programy, ktoré nainštalovaný Flash 
vyžadujú 
V prípade klasických programov, ktoré nainštalovaný Flash vyžadujú, 
sa o budúcu funkčnosť takisto nemusíte obávať. To, že Flash presta-
ne byť vyvíjaný neznamená, že aplikácie, ktoré ho používajú prestanú 
fungovať. Nejde o žiadne cloudové riešenie, ale o off-line aplikácie, 
ktoré sú vaše a na vašom disku.

Nainštalovaný starší (alebo posledný) Flash vám nikto nevezme 
a ak si ponecháte jeho inštalátor, budete ho môcť nainštalovať aj na 
iné počítače v budúcnosti. Aj tu je pravdaže neisté, ako dlho bude 
samotný Adobe poskytovať inštalačné súbory na stiahnutie, keďže 
v roku 2020 kompletne ukončí ich vývoj, ale aj v tomto prípade sa 
môžete poistiť ich kópiou na našej stránke.

Čo sa týka samotného Windows, Microsoft je svojím rešpektom 
k spätnej kompatibilite povestný a staré programy fungujú na jeho 
operačnom systéme aj niekoľko dekád. Podobná vec sa dá očakávať 
od Flashu, pričom ak vo Windows nedôjde k nejakej masívnej zmene 
v jadre, staré programy budete môcť stále inštalovať a používať aj 
v budúcich verziách tohto systému.

V súvislosti s prevádzkou starého Flashu po dobu mnohých na-
sledujúcich rokov sa možno niektorí ľudia budú obávať bezpečnosti. 
Je to ale pomerne zbytočné. Bezpečnostné riziká Flashu sú späté 
hlavne s webom, kde nejakú zraniteľnosť môže využiť škodlivý kód 
a otvoriť si tak dvere do vášho systému. Vzhľadom na to, že Flash 
prestane byť v prehliadačoch aktívny, je jeho prítomnosť v samotnom 
systéme prakticky irelevantná. 

Okrem toho, Flash bol v minulosti veľmi aktívnym vstupným vekto-
rom pre útočníkov z dôvodu, že bol nainštalovaný takmer na každom 
počítači. V budúcnosti, keď bude existovať z dôvodu kompatibility už 
len na absolútne mizivom počte systémov, sa jeho zneužívanie už 
žiadnemu útočníkovi nevyplatí (nebude to pre nich efektívne). 

Ak by sa v nejakej naozaj veľmi vzdialenej budúcnosti stalo, že sys-
tém Windows sa už zmení natoľko, že starý Flash prestane z princípu 
fungovať, stále zostane možnosť ho spolu s naviazanými programa-
mi používať vo virtuálnych starších systémoch (podobne ako dnes 
vo virtuálnom počítači môžete prevádzkovať napríklad Windows 95 
alebo MS DOS z 80. rokov minulého storočia). Naozaj teda stačí, aby 
ste mali program ako taký, plus starý inštalátor Adobe Flash a vaše 
výukové programy budete môcť stále používať.
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redaktor
furban@touchit.sk

Miroslav Illéš
redaktor
milles@touchit.sk

Peter Hupka
webový redaktor
phupka@touchit.sk

Tomáš Buranský
MarComm manažér
tburansky@touchit.sk

Ondrej Macko
šéfredaktor
omacko@touchit.sk

Xénia Rybáková
Content manažér
xrybakova@touchit.sk

Vyriešte krížovku a vyhrajte UPS CyberPower BU600E
(Tajnička)... nám zjednodušujú život. 
Celé znenie tajničky spolu s vašimi kontaktnými údajmi vyplňte do 15. 7. 2019 vo formulári na adrese www.touchit.sk/krizovka
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Zostaňte v dotyku s technológiami. 
Objednajte si ročné predplatné časopisu TOUCHIT 

aj so špeciálnym darčekom.

Zostaňte v dotyku s technológiami. 

PREDPLATNÉ 
S VÝHODNÝM DARČEKOM

31 % 
zľava

XIAOMI 
Mi Pocket Speaker 2

Užite si hudbu 
z kvalitného 

bezdrôtového 
reproduktora 

Xiaomi.

XIAOMI 
Mi Powerbank 2

 Dobite si mobil 
kdekoľvek 
na cestách 

s 5000 mAh 
powerbankou Xiaomi.

Mi Powerbank 2

23 % 
zľava

alebo+

Objednávajte na predplatne.touchit.sk 

Akciu organizujeme v spolupráci s mi-store.sk a platí do vyčerpania zásob. Powered by:

Ročné predplatné 
TOUCHIT + Xiaomi 

Mi Pocket Speaker 2

Ročné predplatné
TOUCHIT + Xiaomi 

Mi Powerbank 2

Samostatné 
ročné predplatné 

TOUCHIT

     Plná cena 49,50 € 36,80 €

     Zľava 31 % 23 % 19,90 €

    Vaša cena 34,30 € 28,30 €
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