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a je po lete. Určite máte z prázdnin 
či dovolenky kopu spomienok. Ja 
som už dávnejšie zistil, že dovo-

lenka all-inclusive na jednom mieste je pre 
mňa už po druhom dni nudná. Obyčajne sa na 
nej s manželkou rozhodneme pre „dovolenku 
z dovolenky“, teda fakultatívne výlety. Prežiť 
však 4 dni zo 7 na fakultatívnych výletoch je 
trochu neekonomické. Takže tentoraz to bola 
dovolenka čisto internetová, v mojej réžii. Uby-
tovanie bolo cez Booking.com a Airbnb.com, 
plánovanie kedy a kam zase cez cestopisné 
videá na YouTube, pomohla aj Wikipedia. Hlavný 
spôsob platby bol Google Pay, ale mali sme aj 
karty a hotovosť a veru, ešte sa zíde. 

Naplánoval som výlet do Slovinska s tým, že 
som vybral najlepšie veci – jazerá Bled a Bohinj, 
jaskyňu Postojna jama, pobrežie miest Por-
torož a Piran. Toto som bral ako spoznávaciu 
trasu a keďže leto je hlavne o mori, pridal som 
aj dva dni leňošenia na chorvátskom ostrove 
Veli Lošinj v hoteli Punta s priamym prístupom 
do mora ako aj tzv. nekonečným bazénom 
s čistou morskou vodou. Odporúčam, budete tu 
však ako Slováci sami. 

Späť do Slovinska. Je to drahá krajinka 
a Slováci tam až tak často nechodia. A je to 
škoda, národný park Triglav je úžasný, čistý 
a dobrodružný. Nájdete horské túry a vleky ako 
vo Vysokých Tatrách, vodopády ako v Sloven-
skom raji, ceny ako v Nemecku. 

To, čo mne prinieslo najviac dobrodružstva, 
bolo však naše auto. Už som to spomínal, ne-
jako sa mu ráno nechce štartovať. Tesne pred 
dovolenkou sa už tento problém začal prejavo-
vať radikálne. Najprv som si myslel, že niečo mi 
batériu počas noci len vybíja, lebo náš Hyundai 
Tucson máme vybavený systémom Xmarton 
s mobilnou aplikáciou a tá okrem iného sleduje 
aj napätie batérie a hlási jeho nebezpečný 
pokles. Ak som nechal auto tri dni stáť, už som 
nenaštartoval, lebo napätie pokleslo pod 12 V. 

Opraviť auto v značkovom servise z jedného 
dňa na druhý, nie je len tak. Je to na rezerváciu 
a v mojom prípade vychádzal voľný termín až po 
dovolenke. Pripravil som sa teda na cestu, zobral 
som nabíjačku, 50 metrov kábla, druhý akumulá-
tor a štartovacie káble na paralelné zapojenie. 

Hneď prvé ráno pri jazere Bled mi auto 
nenaštartovalo. Jednoducho som stlačil 
štartovacie tlačidlo a vôbec nič. Ani hlások, 
ani náznak roztočenia štartéra. Mohol som 
si pustiť rádio so slovinskou hudbou. Použil 
som všetky svoje nástroje, prepojil paralelne 

batériu, ale nič nepomohlo. Údaj 
z aplikácie o napätí 12,5 V – to by 
malo fungovať. Ale nefungovalo. 
Teda zostávalo len paralelne zapo-
jiť inú batériu z naštartovaného 
auta. Akurát, že som zastal čelom 
dopredu a tak som musel auto 
vytlačiť a takto pripojiť batériu. 
Naštartovalo na prvý šup. Cez deň 
už nebol nikdy žiadny problém, vy-
skytoval sa len ráno. Cez deň som 
síce krásy Slovinska obdivoval, 
ale stále som v podvedomí myslel 
na to, čo s tým urobím. Slovinci 
sú priateľskí ľudia, bolo jasné, že 
koho požiadam o pomoc, ten mi 
ju poskytne. Len je to zdržanie 
a nie je to ani príjemné riešiť 
s cudzou pomocou. Vymyslel som 
systém, že batériu som na noc odpájal. Auto 
som zatvoril, nechal otvorenú kapotu, odpojil 
batériu a kapotu len položil, nepribuchol. Auto 
tak bolo zatvorené a batéria odpojená. Mobilná 
aplikácia sa z toho išla zblázniť, ale ráno som 
batériu pripojil a takto mi Tucson chytil 4 dni po 
sebe na prvýkrát. Myslel som si, že som našiel 
systém, ako ho oklamať, ale nie. Duch poruchy 
ešte nepovedal svoje posledné slovo. 

Posledný deň sme sa vracali z Chorvátska 
domov a večer sme boli pri rakúskom jazere 
Wörthersee. Ráno auto odmietalo naštartovať 
napriek nasadeniu druhej batérie či pripojeniu 
nabíjačky. Stratil som už všetku nádej, zavolal 
som asistenčnú službu Hyundai a dozvedel sa, 
že v Rakúsku mi síce vedia pomôcť, ale bude 
to niekedy večer. Volal som pomoc aj Xmarton, 
dostal na diaľku nový firmvér a nič. Zavolal 
som syna, či by po nás prišiel a prípadne nás 
potiahol. Nuž, do Bratislavy to bolo 4 hodiny 
po diaľnici a ťahať auto po okresných cestách, 
navyše bez posilňovača riadenia a bŕzd mi 
nepripadalo celkom optimálne. Ale topiaci sa 
aj slamky chytá. Aj keď to nedávalo zmysel, 
poprosil som rakúskeho vodiča o možnosť 
paralelného pripojenia batérie. Na to, aby som 
to urobil, musel som auto znova posunúť ručne 
do vhodnej polohy a asi si viete domyslieť ako 
to dopadlo – Tucson po minúte chytil a mohli 
sme zájsť pokojne domov. 

Hneď v pondelok som s ním šiel do servisu 
Hyundai, tu zistili, že keď pohli káblom od môj-
ho extra zabezpečovacieho systému, tak odber 
z 3 A klesol na 0 a jazdil som tak asi 5 dní bez 
najmenšieho problému. Až prišiel voľný deň, 

oslava SNP. Vybrali sme sa na výlet na kúpa-
lisko do Podhájskej. Všetko nachystané, plavky 
na sebe, len sadnúť a ísť. Ja som to už tušil, 
keď som si sadal za volant. Auto ani „necuk-
lo,“ žiadna reakcia na štartér. Bol som doma 
v garáži, všetko náradie som mal pri sebe, ale 
nič nepomohlo. Po hodine som oslovil suseda, 
či mi pomôže s paralelne pripojenou batériou. 
Boli sme vo vzájomnom spojení tak polhodinu 
a ani hlások. Autový výlet som teda zrušil, sadli 
sme na bicykle, ale nedalo mi to. V noci som si 
prehral v pamäti celý príbeh a prišiel na to, že 
aby auto naštartovalo, vždy som s ním predtým 
pohol. A došlo mi to – nielen že sa akumulátor 
vybíja, ale navyše nedokáže spojiť kontakt relé. 
Preto ja môžem mať nabitú batériu, či spojiť 
sa s iným autom, to nie je ono. Sadol som si 
o 4 ráno do auta a začal búchať päsťou po 
častiach, kde som očakával umiestnenie tohto 
modulu. Na tretí pokus som ho našiel. Po pat-
ričnom údere auto chytilo a celý deň fungovalo. 

Viem, že veci sa kazia, to je normálne. Len 
prísť na to, čo je asi chyba, bolo tentoraz na mne. 
Autorizovaný servis Hyundai o mojom smart 
systéme nevie nič, Xmarton hovorí, že nikdy sa 
im niečo také nestalo. Vo výsledku som však ja 
prišiel o deň dovolenky a kúpalisko. Teraz je auto 
v servise u Xmarton a som si istý, že to bude ono. 
O mesiac vám dám vedieť ako to dopadlo. 

AUTO S APLIKÁCIOU JE SUPER, POKIAĽ ŠTARTUJE 

Keď aktualizácia 
firmvéru nepomôže

Teším sa na vás v októbrovom vydaní TOUCHIT 
a prajem všetko dobré

TAK
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03) KNIHA: PERFEKTNÁ FOTOGRAFIA 

SEP T EMBRO VÁ
SÚ ŤA Ž
V septembrovej súťaži hráme o zaujímavé 
ceny. Stačí, ak odpoviete na súťažnú 
otázku a zaradíme vás do žrebovania. 
Súťaž sme pripravili v spolupráci so 
spoločnosťami Doro, Logitech a Zoner.

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 9/2019“    
Troch z vás odmeníme skvelými cenami.

1.CENA
MAXCOM COMFORT 
MM35D 

3.CENA
KNIHA: KOMPLETNÍ 
FOTOGRAFIE 
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Výhercovia z vydania jún:
Lamax X3.1 Atlas: Eduard R., Bratislava;
Navitel E500: Róbert K., Michalovce;
Niceboy Raze Mini: Nikoleta B., Komárovce;
Genius LuxePad A120: Peter Z., Prešov;
Revogi Smart Power Plug: Diana R., Závadka nad Hronom;
Sony Bravia RMF-TX100: Lukáš Z., Nitra;
UPS CyberPOwer BU600E: Miroslav B., Pečovská Nová Ves

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

2.CENA
MAXTON TELICA 

01) DORO 8035     

02) LOGITECH H390 
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Súťažná otázka
Aké rozlíšenie hlavného 
displeja má ASUS ZenBook 
Pro Duo?

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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www.hyundai.sk                  HyundaiSlovensko

Kombinovaná spotreba: 4,4 – 7,2 l/100 km, emisie CO2: 116 – 162 g/km. Foto je ilustračné.  
Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá  
Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi  

podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.

i-modely Hyundai prinášajú smart technológie pre všetkých.  
i-modely od Hyundai prinášajú inovatívne technológie dostupné pre všetkých. Rozumnú voľbu predstavujú i20 a i30 v špeciálnej edícii Cool  
s infotainmentom s LCD dotykovým displejom a bluetooth, zadnou parkovacou kamerou, manuálnou klimatizáciou či tempomatom.  
Emócie ponúka i30 v atraktívnej výbave N Line v športovejšom naladení a s dizajnom inšpirovaným ostrými modelmi N.  
A to všetko s 5-ročnou zárukou bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov a výhodným financovaním.

Spoznajte všetky i-modely Hyundai na hyundai.sk.

Pokrok dostupný  
pre všetkých.
Hyundai i20 a i30 v špeciálnej  
edícii Cool už od 11 690 €.

133_19_HYUND_Kampan_i-range_210x297mm.indd   1 20/08/2019   12:18
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22
Prehľad 

Ako sa hľadajú
a vyvíjajú dátové DNA úložiská
Kam a ako budeme dáta ukladať o ďalších desať či päťdesiat rokov? Aké nové 
metódy ukladania v súčasnosti preskúmavame a aké pokroky sme v posled-
ných rokoch dosiahli? A hlavne, aké prekážky treba ešte prekonať, než sa 
tieto nové technológie zhmotnia a preberú dátové opraty?

34
   Prehľad

Samsung Galaxy Note10 
a Note10+ 

Samsung podľa očakávania predstavil telefóny radu Galaxy Note. Po prvýkrát 
tento telefón existuje v dvoch veľkostiach. Verzia Note10+ má uhlopriečku až 
6,8 palca a štandardná verzia Note10 má 6,3 palca.

9
   Prehľad

5G sieť
už máme aj na Slovensku 

5G sieť je budúcnosť, ktorej sa určite nevyhneme ani na Slovensku. Najmodernejšie 
mobilné siete sa pomaly začínajú objavovať v mnohých krajinách takmer na celom svete 
a vďaka operátorom SWAN a 4ka môžeme konštatovať, že takúto sieť máme už aj v našej 
krajine. A na 5G sme sa boli pozrieť aj v Monaku. 

s e p te m b e r   2 0 1 9
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Prepojte si Android smartfón
s počítačom

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

Test 

Aplikácie
a notebooky do nového školského roku

Doba sa mení a mení sa aj spôsob využívania štandardných aplikácií. Dnes 
máte slobodu výberu v tom, ako ich chcete používať a tomu zodpovedá aj 

podpora rôznych zariadení. Čo začnete vo webovom prehliadači, dokončíte 
v smartfóne. My sme pre študentov vo veľkej téme tohto vydania vybrali tie 

najlepšie aplikácie pre ich štúdium a rovnako pre nich vyberáme aj notebook. 

36
52 TOUCHIT BEST

54 ASUS ZenBook Pro Duo

56 Notebookové biznis novinky

60 Lenovo ThinkBook 13s

61 Lenovo Yoga A940

62 Ako si vybrať notebook za výhodnú cenu 
a nepopáliť sa?

65 Panasonic Toughpad FZ-G1: Odolnejší 
Windows tablet nenájdete

66 Smartfónové novinky

73 MACRO: motorola one zoom

74 Domáci fotolab – Canon SELPHY CP1300

76 Panasonic Lumix S1R: Ťažký kaliber 
s výbornou účinnosťou

77 Taká dokonalá rodinka: Bowers & Wilkins 
Formation

78 Herné monitory pre náročných hráčov

80 Najnovšie herné notebooky pre náročných 
hráčov

82 Kancelárska tlač bannerov: OKI C844dnw

83 Kompaktná tlač na A3: Sharp BP-20C25

84 Duel: Tlačiarne na cartridge a tankový 
systém

86 Slúchadlá na doma aj do lesa

90 Užitočný softvér: Audials Musictube 2019

92 Herná rubrika

94 Používame Microsoft Windows a Office

96 Prepojte si Android smartfón s počítačom 

97 Trendy vo vyhľadávaní na internete 

98 AATL certifikáty pre Adobe a podpisovanie 
PDF

100 TOUCHIT radí

103 Pripravujeme

Hard

66
Test

Smartfónové
novinky
V najnovšom teste máme niekoľko smartfónov, pričom najlacnejší je za 
199 eur a najdrahší za 549 eur. Ako zistíte, pohyblivé časti do smartfónov 
sa vracajú v podobe vysúvacích, preklápacích alebo ohybných častí. 
Pokračuje honba za zväčšovaním displeja bez toho, aby musel rozmerovo 
narásť aj smartfón. To chválime. 

Tips

Apps

Téma



03Bezdrôtová nabíjacia stanica pre iPhone, Apple 
Watch a AirPods 
To, čo Apple sľuboval, výrobcovia tretích strán už reálne vyrábajú. Máme na mysli 
multifunkčnú bezdrôtovú nabíjačku, na ktorej nabijete súčasne iPhone, Apple Watch 
a dokonca aj slúchadlá AirPods. Slúchadlá sú jediným zariadením, ktoré sa na tejto 
stanici nabíja prostredníctvom integrovaného lightning konektora. Ten v prípade 
potreby využijete aj na nabíjanie ďalšieho iPhonu. Nabíjacia stanica je v bielom 
matnom prevedení a jej dizajn nepochybne zaujme na každom stole. Zariadenie má 
v spodnej časti integrovaný aj LED prstenec, ktorý počas nabíjania „dýcha“. Svetlo 
sa dá dotykovým tlačidlom vypnúť. iPhone alebo iný telefón dokážu dve integrované 
cievky nabíjať max. výkonom 15 W. Nabíjanie nie je extra rýchle, ale ak nabíjate po-
čas noci alebo priebežne počas dňa, tak získate zaujímavé zariadenie za prijateľnú 
cenu. iPhone XS Max dokáže táto nabíjačka nabiť za približne 4 až 4,5 hodiny
(0 ÷ 100 %). Nabíjacia časť pre hodinky má max. výkon 2,5 W a integrovaný magnet. 
Výhodou je aj inteligentná kontrola nabíjania a USB-C port na pripojenie napájania. 
Prepojovací USB-C kábel je v balení. Adaptér nie je súčasťou balenia.

02
Odolná čítačka kníh
PocketBook InkPad 3 Pro je vylepšená verzia čítačky elektronických kníh. 
Navyše má Bluetooth a odolnosť IPX8. To znamená, že prežije ponorenie do 
hĺbky 2 metrov po dobu 60 minút. Čítačka má prémiové spracovanie, výborne 
sa drží v ruke a používa. Má podporu Wi-Fi a možnosť prijímania kníh cez syn-
chronizáciu s účtom PocketBook alebo si knihu pošlete priamo z vašej stránky 
internetového predajcu.
Podsvietenie používa technológiu SMARTlight, ktorá nastaví nielen automatic-
ké podsvietenie, ale aj teplotu farieb na základe zdroja svetla. Môžete si dokon-
ca vytvoriť profi ly a mať preddefi nované podsvietenie doma, v kancelárii alebo 
napríklad vonku. V balení je redukcia z microUSB na audio jack, takže môžete 
počúvať aj audioknihy alebo hudbu. Slúchadlá si môžete pripojiť aj bezdrôtovo.
Čítačka má obrovskú zásobu funkcií, aplikácií a hier. Veľmi dobre sa na nej číta-
jú knihy aj vďaka displeju E Ink Carta HD s rozlíšením 1404 × 1872 Mpx. Ocenili 
sme spoľahlivé dotykové ovládanie aj ovládanie tlačidlami pod displejom. Je to 
čítačka pre skutočných knihomoľov, ktorí chcú, aby texty vyzerali rovnako, ako 
v papierovej knihe.

C E N A :  4 9 , 9 9  € Z A P O Ž I Č A L :  M P 3 . S K 

HOTNovinky

Tech

SSD disk vhodný pre GDPR
Disk je primárne určený pre podnikateľov a do fi riem, avšak Kingston UV500 môže 
využiť každý. Typicky napríklad domáci používatelia, ktorí nemajú technické zabezpe-
čenie na šifrovanie diskov. Nepotrebujete profesionálnu edíciu Windows, ani TPM čip 
v počítači. SSD disk podporuje hardvérové šifrovanie AES-256 bitov aj so štandardom 
TCG Opal 2.0. Skrátka, vaše dáta budú naozaj v bezpečí. Na tento účel môžete využiť 
nezávislý softvér, ktorý podporuje hardvérové šifrovanie pevných diskov. Takisto sa dá 
využiť BitLocker vo Windows 10 Pro/Enterprise.
Disk je ideálny pre všetkých, ktorí si potrebujú zabezpečiť dáta v súlade s GDPR. 
Dostupný je v niekoľkých variantoch od 120 GB po 1,92 TB. My sme testovali 480 GB 
verziu. Maximálna rýchlosť zápisu a čítania sa pohybuje okolo 500 MB/s, ak sa pra-
cuje s veľkými súbormi. Pri kopírovaní malých súborov rádovo v desiatkach kB klesla 
rýchlosť na menej ako 10 MB/s.

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

C E N A :  2 7 9  € Z A P O Ž I Č A L :  P O C K E T B O O K
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0603
05Súprava na opravu mobilu

Ak si chcete doma opraviť telefón, dá sa to, veď si stačí pozrieť naše videá z autorizo-
vaných servisov. Prirodzene, potrebujete na to špeciálne náradie a práve niečo také 
sa objavilo na slovenskom trhu. Súprava 51 v 1 pozostáva z nástrojov na otváranie 
a zatváranie mobilu, obsahujúca plastové a kovové dlátka. Je tu tiež pinzeta, nástroj 
na prichytenie displeja pri jeho otváraní, ďalej magnetická podložka na uloženie 
odskrutkovaných skrutiek. Hlavnú časť tvoria všakovaké bit koncovky na to, aby ste 
mohli odskrutkovať skrutky s plochými, krížovými, torx, trojuholníkovými, hexago-
nálnymi a trojkrídlovými hlavičkami. V mobile sa nenachádza nič, čo by ste s touto 
nemeckou výbavou 51 IN 1 Mobility Tool Set nepovolili. Všetko je zabalené v puzdre 
tvaru peračníka.

Cenovo dostupné bezdrôtové slúchadlá pre 
hráčov
HyperX Cloud Stinger Wireless sú bezdrôtovou verziou slúchadiel Cloud 
Stinger, ktoré sme testovali takmer pred tromi rokmi. Tieto slúchadlá ponúkali 
atraktívny pomer cena/výkon a splnili svoj účel.
Ich bezdrôtová verzia neprekvapí a prináša vylepšenie, ktoré je zrozumiteľné 
priamo z názvu. Odbremení vás od kábla. Slúchadlá HyperX Cloud Stinger 
Wireless komunikujú s počítačom alebo s konzolou PlayStation 4 pomocou 
priloženého USB vysielača. Ten vyzerá ako bežný USB kľúč.
Slúchadlá využívajú frekvenciu 2,4 GHz a počas testovania sme nemali žiadne 
problémy so stabilitou prenosu. Nezaznamenali sme žiadne výpadky zvuku ani 
jeho degradáciu. Kvalita zvuku je dobrá, pri hraní niektorých hier by sme však 
ocenili výraznejšie basy.
HyperX Cloud Stinger Wireless neponúka softvér s nastaveniami. Na ľavom 
slúchadle sa nachádza micro USB port na nabíjanie a napájacie tlačidlo. 
Nájdete tu aj mikrofón, ktorý sa automaticky vypne, keď ho zdvihnete hore. 
Pravé slúchadlo ponúka reguláciu hlasitosti. Výdrž batérie na jedno nabitie je 
približne 15 hodín.

Zariadenia pre USB-C port
USB-C port je dnes štandardom mnohých zariadení a je výhodné mať rozší-
renia o ďalšie porty. My sme vybrali pre vás tie najzaujímavejšie. Prvá z nich je 
Dokovacia stanica. Tá obsahuje VGA, HDMI a Display Port výstup s podporou 4K, 
ideálna na prezentácie. Nasleduje adaptér USB-C na dva porty HDMI s 10 cm 
dlhým káblikom. Na záver sme vybrali USB-C na 4 porty USB-A a jeden micro-
USB port. Tvar tohto adaptéra je okrúhly a je vyhotovený z hliníka. 

C E N A :  O D  7 7  € Z A P O Ž I Č A L :  H Y P E R X

C E N A :  D O K O V A C I A  S T A N I C A  –  6 4 , 6 2  €

C E N A :  U S B - C  N A  D V A  H D M I  –  6 6 , 7 9  €

C E N A :  U S B - C  N A  D V A  H D M I  –  6 6 , 7 9  €

C E N A :  U S B - C  N A  4  U S B - A  A  M I C R O U S B  –  2 3 , 8 8  €

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

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

ONDREJ MACKO

SLÁVNOSTNÉ SPUSTENIE SIETE 5G
DO PREVÁDZKY

ÚDAJE Z REKORDNÉHO 
VÝSLEDKU TESTU SPEEDTEST

POROVNANIE RÝCHLOSTI SŤAHOVANIA 
S TELEFÓNOM NA 5G SIETI (VĽAVO)

A 4G (VPRAVO)

ybavení sme boli dvoma telefónmi 
Huawei Mate 20 X (5G) a od operáto-
ra Monaco Telecom sme dostali dve 

SIM s podporou 5G. Nič tak nebránilo, aby sme 
si rýchlosti v sieti 5G vyskúšali. 

Monako nie je Slovensko
Ešte predtým sme hovorili s CEO Monaco 
Telecom, Martinom Péronnetom a zistili sme, 
že pokryť Monako vôbec nie je jednoduché. Je 
to veľmi členité a plošne malé územie. Musia 
sa tu teda vyrovnať napr. aj s presahom siete 
Orange France. Drvivá väčšina obyvateľov Mo-
naka navyše používa iPhone a ten bude podpo-
rovať sieť 5G najskôr v roku 2020. Najčastejšie 

Testujeme 5G a porovnávame so 4G
Jeden z dvojice telefónov sme v nastaveniach 
siete nastavili tak, aby mohol využívať len sieť 
4G, druhému sme prenechali sieť 5G.

Prvý scenár bol zameraný na jednoduchý test 
s programom Speedtest. Je to často používaný 
program, aj keď o jeho objektivite možno v nie-
ktorých prípadoch pochybovať. Avšak poskytuje 
určitý obraz o tom, aké rýchle je vaše pripojenie.

Sieť 5G sa ukázala ako jednoznačne rýchlejšia, 
zhruba sme dosiahli 6-násobne rýchlejší prenos 
na sieti 5G. Hovoríme však o rýchlosti downloadu, 
upload bol na sieti 5G rovnaký alebo pomalší ako 
na 4G. Teoreticky sme mali dosiahnuť rýchlosť 
okolo 1000 Mbit/s, čo sa nám podarilo počas 
4-hodinového testovania dosiahnuť len raz. 

Pokračovali sme ďalším scenárom, keď sme na 
oboch telefónoch v rovnakom nastavení sťahovali 
z Netfl ixu kultový fi lm Pulp Fiction. Súbor mal 
veľkosť 699 MB. Na telefóne s pripojením 5G sme 
ho mali stiahnutý za 53 sekúnd, na telefóne pri-
pojenom „len“ na sieť 4G to trvalo 3-krát dlhšie.

Posilnení rýchlosťou sťahovania sme sa 
pustili do hry PUBG Mobile, ktorú sme sťahovali 
z Google Play a mala objem viac ako 2 GB. Na 
telefóne s pripojením na sieť 5G bola doba 
stiahnutia hry na zhruba 27 % času, ktorý sme 
potrebovali pri telefóne s pripojením na 4G.

Na záver sme vyskúšali ešte sledovanie 360° 
videa v rozlíšení 8K na YouTube, vybrali sme 
konkrétne 360°, Angel Falls, Venezuela, Aerial 8K. 
Sledovanie videa na telefóne s pripojením na 5G 
bolo plynulé, bez obmedzenia. Avšak dosť podob-
ný zážitok sme mali na telefóne s pripojením na 
4G. Sieť 5G a jej kvality sa pravdepodobne preja-
via aj pri prenose videa napr. pomocou programu 
Skype. Priebeh testu je najlepšie vidieť vo videu, 
nasnímajte QR kód na tejto strane. 

Celkovo v nás nechala sieť 5G v Monaku 

Aby sme si mohli vyskúšať sieť 5G, 
ktorá by bola v skutočne reálnej 
prevádzke, bolo treba cestovať do Mo-
naka. Práve tu už niekoľko mesiacov 
beží sieť 5G a zatiaľ nie je ani osobitne 
spoplatnená. Jednoducho, ideálne 
prostredie na náš test. 

V

Testovali sme

pripájaným telefónom do novej siete 5G je tak 
Huawei Mate 20 X (5G) a na druhom mieste 
je Xiaomi Mi Mix 3 5G. Očakáva sa aj nástup 
Samsung Galaxy S10 5G a Note10+ 5G.

Za vybudovaním siete 5G práve v Monaku je 
chuť mať niečo úplne nové, preto ani nebola na 
prvom mieste návratnosť investície. Za vybu-
dovaním tejto siete je stretnutie monackého 
princa Alberta II. so šéfom spoločnosti Huawei. 
Princ bol od začiatku za to, aby Monako túto 
sieť malo medzi prvými na svete, a tak sa aj 
stalo. K podpisu zmluvy o spolupráci došlo 
v Pekingu ešte v septembri minulého roka. Do 
komerčnej prevádzky bola 5G sieť uvedená 
10. júla 2019 za prítomnosti európskeho šéfa 
spoločnosti Huawei. Sieť beží výhradne na 
frekvencii 3,5 GHz. V otázke Zdravie a 5G treba 
podľa šéfa Monaco Telecom spolupracovať 
s vládou a tiež na európskej úrovni. Zatiaľ nebol 
preukázaný žiadny vplyv na ľudské zdravie. 

Priemerný používateľ siete Monaco Telecom 
prenesie za mesiac viac ako 3 GB dát, kon-
krétna hodnota veľmi závisí od veku. Balíček 
dát 50 GB tu stojí 26 eur, SMS a volanie nie sú 
v tomto balíku obmedzené. Znamená to, že 
u niektorých slovenských operátorov sú dáta 
drahšie ako v Monaku, kde však platia celkom 
iné úrovne cien napr. za ubytovanie. 

Sieť 5G v plne
komerčnej 
prevádzke 

veľmi dobrý dojem. Je 
bleskovo rýchla, výhodou 

je oneskorenie 
pod 1 ms. 

4G
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P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

sa diaľkovo ovládané automobily či operácie 
na diaľku, avšak pre bežného používateľa bude 
pravdepodobne atraktívnejšia informácia, že 
na preplnenom koncerte bude mať stabilné 
pripojenie do mobilného internetu alebo že si 
bude môcť premeniť svoj smartfón na výkonný 
počítač či herné zariadenie. Výpočty budú pre-
biehať v cloude a hrať sa a pracovať budete vo 
svojom telefóne. Vďaka nízkej odozve, ktorú 5G 
sieť prinesie, bude rozdiel v porovnaní s prácou 
na vašom domácom počítači minimálny.

Slovenskí operátori tvrdia, že masové nasa-
denie 5G siete je u nás vzdialené ešte niekoľko 
rokov. Roman Vavrík, generálny riaditeľ SWAN-
-u, odhaduje, že 70+ % pokrytia 5G sieťou by 
sme sa mohli na Slovensku dočkať o 5 až 6 
rokov. Operátori však upozorňujú na vysoké ná-

klady na stavbu 5G siete a minimálne 
niektorí z nich sú otvorení spolu-

práci pri jej budovaní. Uvidíme, 
ako to nakoniec dopadne.

5G lastovička 
v Banskej Bystrici
Na plnohodnotné nasade-

nie 5G siete na Slovensku 
si počkáme pár rokov, avšak 

túto technológiu si môžete 
otestovať už teraz v Banskej Bys-

trici. Práve tu spustili operátori SWAN 
a 4ka testovaciu prevádzku svojej 5G siete.

5G sieť od SWAN-u a 4ky funguje vo frek-
venciách 1,8 GHz a 3,7 GHz. Ide o 5G typu NSA, 
čo znamená, že 5G a 4G siete koexistujú jedna 
vedľa druhej. 3,7 GHz frekvencia sa využíva na 
prenos používateľských dát, ako je napr. video 
v prípade videohovoru. Cez 1,8 GHz frekvenciu 
sa posielajú kontrolné dáta medzi zariadením 
používateľa a operátorom. Obidve frekvencie sú 
nevyhnutné, aby 5G sieť typu NSA fungovala.

4ka počas spustenia svojej 5G siete prezen-
tovala videohovor aj dátový prenos. Maximálna 
rýchlosť, ktorú sme namerali, prekročila 1 Gbps. 

Ide o rýchlosť, ktorá dosahuje teoretické 
maximum. Počas bežnej prevádzky v štan-
dardne zaplnenej sieti používateľmi by sa mali 
prenosové rýchlosti pre jedného používateľa 
pohybovať na úrovni 100 Mbps. 5G prinesie 
v porovnaní so 4G približne 2- až 4-násobný 
nárast bežných rýchlostí. Veľkým prínosom 
bude nižšia odozva, a to až 10-násobne. 

5G sieť je budúcnosť, ktorej sa 
nevyhneme. Najmodernejšie mobilné 
siete sa pomaly začínajú objavovať 
v mnohých krajinách takmer na celom 
svete a vďaka operátorom SWAN 
a 4ka môžeme povedať, že takúto sieť 
máme už aj v našej krajine.

5G sieť
už máme
aj na Slovensku

POMOCOU KOMERČNE DOSTUPNÝCH 
ZARIADENÍ SME TESTOVALI PRENOSOVÉ 
RÝCHLOSTI A POKORILI HRANICU 1 GBPS

CEZ 5G SIEŤ SME 
USKUTOČNILI 
HISTORICKY PRVÝ 
OFICIÁLNY VIDEOHOVOR 
NA SLOVENSKU

5G
je magický pojem, ktorý počúvame 
takmer na každej technologickej 
konferencii. O budúcej generácii mo-

bilných sietí hovoria všetci – výrobcovia teleko-
munikačného vybavenia, operátori aj odborníci 
a technologickí nadšenci. Všetci hovoria o tom, 
že 5G prinesie vyššie prenosové rých-
losti, vyššiu kapacitu siete a nižšiu 
latenciu. Vďaka tomu bude 
táto sieť vhodná na nové 
spôsoby využitia. Spomínajú 

Sieť si môže vyskúšať ktokoľvek 
s 5G zariadením
Počas tlačovej konferencie SWAN-u a 4ky sme 
si 5G sieť vyskúšali aj v praxi. Mali sme k dis-
pozícii funkčné a na trhu dostupné zariadenia, 
konkrétne smartfón ZTE Axon 10 Pro a domáci 
5G router od ZTE.

5G sieť v Banskej Bystrici aktuálne funguje 
v testovacej prevádzke. 4ka má v Banskej Bys-
trici niekoľko základňových staníc, my sme sa 
nachádzali v blízkosti tej, ktorá je umiestnená 
na streche SWAN Centra na Rudlovskej ceste.

Ak patríte k tým šťastlivcom, ktorí už majú 
k dispozícii 5G telefón, 5G sieť SWAN-u a 4ky 
si môžete vyskúšať aj vy. Aktuálne je potrebné 
požiadať 4ku o špeciálnu testovaciu SIM kartu, 
avšak v priebehu niekoľkých týždňov sa do 5G 
siete v Bystrici pripojíte aj cez štandardnú SIM 
kartu 4ky. Operátor zároveň oznámil, že v bu-
dúcnosti by rád priniesol testovaciu 5G sieť aj 
do niektorých ďalších miest na Slovensku.
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B E L F A S T

ONDREJ MACKO

vých zákazníkov. A snažia sa pokryť všetky 
regióny na svete, čo nie je jednoduché. Majú 
tak vyčlenené 2 týždne v rámci jedného roka 
a za toto obdobie prejdú celý svet, aby vedeli 
ako sa dá používať platobná karta Mastercard 
v rôznych regiónoch. Veľmi dobre 
tak vedia, že na tejto planéte je 
ešte dosť ľudí, ktorých treba 
osloviť na digitálny spôsob 
života a sú krajiny, kde si 
s kartou Mastercard veru 
neporadíte. Ich počet sa 
však znižuje. 

Počíta sa so sieťami 
5G
Mastercard podporuje rôzne 
start-upy a do moderných platieb 
okrem umelej inteligencie integruje aj kvantové 
výpočty, nové rozhrania, internet vecí, smartci-
ty a siete novej generácie. 

Karta poradí, čo si 
objednať
Príkladmi práce výskumníkov je 
napr. moderný spôsob objednáva-
nia jedla v sieti rýchleho občerstve-
nia. Pomocou nositeľných zaria-
dení je možné rozpoznať aktuálny 
zdravotný stav, resp. do systému 
nášho zdravia ho zadá lekár. Pri 
objednávaní jedla následne systém 
Mastercard upozorní na nevhod-
né jedlá, zohľadní predpísanú 
diétu ako aj aktuálny stupeň hladu. 
Následne poradí, čo je vhodné si 
objednať a aké množstvo. 

Ďalšie projekty Mastercard sú zamerané na 
lepšie využitie peňazí, ktoré klient vlastní. Príkla-
dom je poradenstvo pre farmárov, ktorí naku-
pujú osivá  v danej lokalite a je možné im dobre 
poradiť, čo sa hodí a čo nie pestovať či chovať. 

Pre obchodníkov ponúka Mastercard 
aj možnosť objednávky tovaru 

podľa toho, ako sa dlhodobo 

vyvíja počasie. Je preukázané, 
že napr. reštaurácie minú oveľa 

viac piva, ak je teplo. V chladnejších 
dňoch sa v UK zase minie viac čaju. 

Obrovský priestor je pri poradenstve pri 
investícii do vzdelania, a to aj pre chudobnejšie 
rodiny. Takmer vždy sa dá nájsť cesta ako svo-
jim deťom dopriať dobré vzdelanie. Z hľadiska 
regiónov je pre Mastercard veľmi dôležitá Af-
rika, kde nie sú krajiny rozvinuté, ale potenciál 
je tu obrovský. Mastercard má aj veľmi dobré 
vzťahy s najväčšími globálnymi fi ntechmi. 

Aj na malom priestore sa dá veľa 
predať
V rámci živej demonštrácie sme videli využitie 
rozšírenej reality v predajni tak, aby sa dal to-
var lepšie predať. Podľa zástupcov Mastercard 
je jedným z hlavných obmedzení obchodníkov 
malý priestor predajne. Ten je obyčajne drahý 
a obchodníci sa snažia mať predajne malé, 
napr. aj bez výstavných poličiek a niektorý 

Spoločnosť Mastercard má svoje 
hlavné výskumné laboratóriá 
v Belfaste v Severnom Írsku. 
Zamestnávajú tu 500 vývojárov a my 
sme sa boli pozrieť, na čom pracujú. 
Ako sami tvrdia, sú tu najlepší inžinieri 
z Európy, ale aj zo sveta. A podporujú 
talenty. 

Nové pravidlá 
znamenajú 
novú hru

POČASIE VÝRAZNE OVPLYVŇUJE SPOTREBU POTRAVÍN 
V REŠTAURÁCII. OBCHODNÍCI JEHO ZOHĽADNENÍM TAKTO 
MÔŽU VIAC ZAROBIŤ

FYZICKÉ 
PENIAZE PATRIA 
DO MÚZEA, 
DNES JE DOBA 
PLATOBNÝCH 
KARIET

TAKTO SA ZOBRAZÍ
CEZ VIRTUÁLNU REALITU 
ŽLTÁ VERZIA ČIAPKY

mobilných platieb aktuálne pristu-
puje umelá inteligencia, Mastercard 
počíta s výrazným rozšírením siete 

5G pre celú Európu. Následne sa dramaticky 
vylepší konektivita medzi ľuďmi a ich smartfó-
ny sa stanú základným nástrojom pri nákupe 
tovaru. Výrazne sa tiež v najbližších dvoch 
rokoch zvýši bezpečnosť nákupov. Peniaze 
v hotovosti (cash) úplne zmiznú, stanú sa 
exponátom v múzeu. 

DO

Dá sa kartou platiť na celom svete? 
Vývojové laboratóriá Mastercard sa snažia 
analyzovať trendy. Ako tu hovoria, odlišujú šum 
od užitočného signálu. Výskumníci Master-
card vytvárajú nové stratégie pre banky a tiež 
rozširujú možnosti platby. Celkovo znižujú 
komerčné riziko pre fi rmy, ale aj pre konco-

10 SEPTEMBER 2019

FYZICKÉ 
PENIAZE PATRIA 
DO MÚZEA, 
DNES JE DOBA 
PLATOBNÝCH 
KARIET

Tech



tovar ani nevyložia, len poskytnú informáciu, že 
ho majú na sklade. Reálne tak majú viac tovaru 
ako je možné v predajni vystaviť. Na pomoc 
potom prichádza rozšírená realita a počítačové 
videnie tak, aby daný priestor rozšírila a po-
mohla ukázať aj tovar, ktorý je len v sklade, nie 
na predajni. Je to vlastne spojenie kamennej 
predajne a e-shopu. 

Predávaný tovar je tak položený na stole, ku-
pujúci si zapne kameru v smartfóne a nasníma 
ho. Pomocou optického spracovania obrazu 
dôjde k rozpoznaniu tovaru a kupujúci má hneď 
informáciu o tom, aké veľkosti sú na sklade, 
koľko stojí daný tovar a tiež si môže prečítať 
jeho bližší popis. Pritom sa nesnímajú žiadne 

čiarové alebo QR kódy tovaru, na 
rozpoznanie sa ani nepo-
užíva internet. Namiesto 
toho sa využíva optické 
rozpoznávanie tovaru, 
ktoré poskytuje softvér 
vyvinutý vo vývojových 
laboratóriách Mastercard. 
Na prezentácii sme mali na 
stole vystavené golfové čiapky 
dvoch farieb, na sklade však bola 
aj žltá. Ak si ju máme záujem pozrieť, 
dá sa to teraz pomocou virtuálnej reality. S vy-
užitím umelej inteligencie sa zobrazí na displeji 
smartfónu žltá verzia čiapky, ktorú si môžeme 

aj detailne poobzerať a podľa toho 
sa rozhodnúť pre kúpu. Následne 
si ju môžeme v predajni kúpiť a ak 
sklad nie je súčasťou predajných 
priestorov, doručí nám ju domov 
kuriér. Takto vyzerá budúcnosť na-
kupovania v malých predajniach. 

Ďalší príklad sa týkal oddelenia 
fake produktov od originálnych. 
Originálne produkty majú teraz 
v sebe integrovanú digitálnu NFC 
vizitku, ktorá sa dá pomocou 
smartfónu načítať. Takto sa dá zo-
braziť celý životný cyklus produktu 
vrátane dátumu a miesta výroby 

ako aj predaja. Podľa 
výskumov Mastercard sa 
napr. v Afrike predáva až 

80 % fake produktov. 
Posledný príklad sa 

týkal objednávky jedla a pitia 
v reštaurácii bez toho, aby 

bolo treba čakať s objednávkou na 
čašníka. Na stole stál malý prenosný projektor 
od spoločnosti Sony, ktorý zobrazoval ponuku 
jedál a nápojov. Z menu sme si jednoducho 
objednávali potiahnutím vybranej položky. To 
bol signál pre kuchyňu na prípravu jedla a tiež 
pre čašníka, ktorý následne všetko priniesol 
k stolu. Aj platba potom prebiehala pomocou 
projektora, stačilo len načítať platobnú kartu. 
Účet sa ešte pred zaplatením dal rozdeliť na 
jednotlivé osoby a tiež sa dalo pripočítať spre-
pitné (v UK štandardne 20 %). 

Mastercard celkovo v Belfaste ukázal, že 
má dosť nápadov na to, ako využívať moderné 
platby v novej dobe. Sú tu naozaj nové pravidlá, 
ktoré znamenajú nové rozdávanie kariet. Víťaz 
bude ten, kto pokryje aktuálne trendy ako prvý. 
Pozrite si aj naše reportážne video, kde je väčši-
na predstavených riešení zobrazená v praxi. 

INFORMÁCIE Z DIGITÁLNEJ VIZITKY Z ORIGINÁLNEJ 
KABELKY

PLATBA ZA VEČERU POMOCOU 
AUTOMATICKÉHO NAČÍTANIA 

PLATOBNEJ KARTY

www.ricoh.sk

Špičkový 
softvér 
v elegantnom 
rúchu

Ricoh IM C2000–C2500

REPORTÁŽ
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Magazín TOUCHIT je členom 
asociácie svetových novinárov 
EISA už od roku 2016. Každoročne 
EISA udeľuje ocenenia najlepším 
produktom a TOUCHIT je členom 
expertnej skupiny pre mobilné 
zariadenia. Ocenenia boli 
odovzdané na začiatku septembra 
v Berlíne a my zverejňuje ich 
hodnotenie. 

Ocenenia EISA
v expertnej 
skupine mobilných 
zariadení

Huawei P30 Pro

Xiaomi Redmi Note 7

EISA NAJLEPŠÍ SMARTFÓN 2019-2020

EISA SMARTFÓN NAJLEPŠIA KÚPA 2019-2020

Svojou štvoritou zadnou kamerou urobila spoločnosť Huawei ďalší pôsobivý pokrok 
v mobilnej fotografi i. Fotografi e pri nízkom osvetlení sú skutočne najlepšie, aké môžete 
v súčasnosti zo smartfónu získať. Ultraširoký objektív, úžasný portrétový režim a peris-
kopický 5-násobný teleobjektív predbiehajú všetkých svojich konkurentov. P30 Pro tiež 
ohromuje svojou vodotesnou konštrukciou, vynikajúcim displejom, rýchlou čítačkou 
odtlačkov prstov pod displejom a obrovskou výdržou batérie podporovanou káblovým aj 
bezdrôtovým nabíjaním. Vďaka záznamu v RAW formáte a až 512 GB úložného priesto-
ru je Huawei P30 Pro dokonalým spoločníkom aj pre profesionálnych fotografov.

Vďaka kvalitnej výbave hodnej vlajkovej lode, vynikajúcej 48-megapixelovej zadnej 
kamere podporovanej snímačom hĺbky s rozlíšením 5 megapixelov na efektné roz-
mazanie pozadia, ďalej čipovej súprave Snapdragon 660 od Qualcomm spárovanej 
so 4 GB RAM a vstavanej pamäti 64 GB je Xiaomi Redmi Note 7 smartfón s najlep-
šou hodnotou za vynaložené peniaze na trhu. Jeho 4000 mAh batéria podporuje 
technológiu rýchleho nabíjania Quick Charge 4, predná aj zadná časť telefónu sú 
chránené sklom Gorilla Glass 5, zatiaľ čo používateľské rozhranie umožňuje jeho 
rýchle ovládanie. Telefón má všetku dostupnú konektivitu, je tu USB-C a 3,5 mm 
audiokonektor, infračervený vysielač plus FM rádio. Stručne povedané, Xiaomi Red-
mi Note 7 jasne defi nuje štandard zariadenia pre používateľov hľadajúcich najlepší 
pomer výkon/cena.

OnePlus 7 Pro EISA NAJPOKROKOVEJŠÍ SMARTFÓN 2019-2020

Smartfón OnePlus 7 Pro je založený na najmodernejšom hardvéri a dokazuje, čo treba 
na získanie ocenenia Najpokrokovejší smartfón na trhu. Čipová súprava Qualcomm 
Snapdragon 855 s ôsmimi jadrami v kombinácii s 12 GB pamäte RAM a 256 GB vnú-
torného úložného priestoru poskytuje bezkonkurenčný výkon. Trojitá zadná kamera 
obsahuje 48-megapixelový hlavný snímač, ďalej 8-megapixelový teleobjektív s trojná-
sobným priblížením a 16-megapixelový ultraširoký objektív. Táto výbava je základom 
fotografi í, na ktoré sa nezabúda. Nesklamú ani nadštandardné selfi es, a to vďaka 
16-megapixelovej vyskakovacej kamere na prednej strane telefónu. Pridajte k tomu 
88,1 % pomer displeja k celej prednej strane telefónu a OnePlus 7 Pro ukazuje, ako sa 
najnovšie inovácie prejavujú v praxi.
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Honor 20 Pro

Sony WH-1000XM3

JBL Refl ect Flow

JBL LIVE 650BTNC

EISA LIFESTYLE SMARTFÓN 2019-2020

EISA NAJLEPŠIE SLÚCHADLÁ
S POTLAČENÍM HLUKU 2019-2020

EISA SPOTREBITEĽSKÉ SLÚCHADLÁ
S POTLAČENÍM HLUKU 2019-2020

EISA NAJLEPŠIE SLÚCHADLÁ DO UCHA 2019-2020

Honor vytvoril so svojím 20 Pro v kategórii telefónov víťaza nielen pre mladých ľudí, ale 
celkovo aj pre používateľov mladých v srdci. Jeho fascinujúca 3D sklenená povrchová 
úprava s hliníkovým rámom a veľkokapacitná 4000 mAh batéria s optimalizáciou pre 
najnáročnejších používateľov sú len časťou jeho zaujímavej výbavy. Zostava zadnej 
kamery so štyrmi kamerami znamená nezabudnuteľné fotografi e aj vďaka 48-me-
gapixelovému hlavnému snímaču pre efektné nočné zábery, ďalej 8-megapixelové-
mu teleobjektívu a 16-megapixelovému objektívu pre ultraširoké zábery. Plus je tu 
aj 2-megapixelový snímač určený pre náročné makro fotografovanie. Honor 20 Pro 
ponúka kompletnú výbavu funkcií na úrovni vlajkovej lode, a to za cenu, ktorá vás určite 
zaujme. Je to vynikajúca voľba pre tých, ktorí hľadajú moderný, fl exibilný a zároveň 
vysokoštýlový telefón.

Špičkové slúchadlá s potlačením okolitého hluku WH-1000XM3 od spoločnosti Sony 
s novým a vylepšeným dizajnom sa výborne hodia na rôzne tvary hlavy. Môžete si byť 
istí, že sa s nimi budete cítiť pohodlne, či už pri každodennom dochádzaní do práce, 
alebo na dlhých diaľkových letoch. Vynikajúca viacúrovňová technológia potlačenia 
hluku dodáva jedinečnému dizajnu slúchadiel výbornú kvalitu hudby. Zmena hlasitosti 
a výber skladieb zo zoznamu skladieb sa realizuje jednoducho pomocou dotykové-
ho panelu umiestneného na pravom slúchadle. Ďalšie funkcie si môžete prispôsobiť 
pomocou aplikácie Sony Headphones Connect. Čas prehrávania je približne 30 hodín 
na jedno nabitie so zapnutým potlačením šumu a rýchle len 10-minútové nabíjanie po-
skytne až päť hodín nepretržitého počúvania. WH-1000XM3 sa dodávajú s prepravným 
vreckom, nabíjacím káblom, káblom pre slúchadlá a adaptérom do lietadla.

Slúchadlá patria v súčasnosti medzi vyhľadávané zariadenia a v tejto kategórii produk-
tov nie je nič lákavejšie ako skutočné bezdrôtové slúchadlá. Sú to miniatúrne zaria-
denia, ktoré po nasadení do uší takmer nevidno a fungujú úplne bez káblov. Slúchadlá 
JBL Refl ect Flow sú navrhnuté pre nadšencov športu, ktorí chcú byť motivovaní dyna-
mickým zvukom zo slúchadiel aj bez káblov, ktoré by im mohli zavadzať. Patentovaná 
ergonómia FreeBit, jednoduché pripojenie ku Google Now a Siri, krytie až IPX7 a viac 
ako 30 hodín celkového času prehrávania na batériu robia z JBL Refl ect Flow ideálnu 
voľbu pre tých, ktorí radi cvičia a pritom chcú vyzerať športovo.

Pokiaľ ide o slúchadlá s potlačením šumu, výkon mostových slúchadiel JBL LIVE 
650BTNC za danú cenu nikto neprekoná. Zvuk je harmonický a dobre vyvážený, vďaka 
rozhraniu Bluetooth 4.2 dokážu tieto slúchadlá zaujať aj audiofi lov. Zapnutie funkcie 
potlačenia hluku spôsobí len minimálny vplyv na kvalitu zvuku, čo sa pre funkciu ANC 
nedá povedať u väčšiny konkurentov. JBL LIVE 650BTNC sú k dispozícii v troch farbách 
a používajú kvalitné materiály v spojovacom moste a v pamäťovej pene v náušníkoch. 
Na plne nabitú batériu si môžete užívať až 30 hodín prehrávania hudby bez ANC a 20 
hodín s aktiváciou tejto funkcie. Ak sa batéria vybije, stačí zapojiť dodaný 120 cm kábel 
a môžete pokračovať v počúvaní hudby. Jednoduchým poklepaním na náušník tiež 
môžete zapnúť hlasového asistenta Google alebo Amazon Alexa a telefonovať môžete 
aj bez použitia rúk.
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LG XBOOM Go PK7

OnePlus Bullets Wireless 2

EISA MOBILNÝ REPRODUKTOR 2019-2020

EISA BEZDRÔTOVÉ SLÚCHADLÁ DO UŠÍ 2019-2020

Tento reproduktor je navrhnutý v spolupráci s legendárnym britským výrobcom Hi-
-Fi zariadení a priekopníkom zvuku s vysokým rozlíšením Meridian Audio. LG XBOOM 
Go PK7 používa vysokovýkonný kodek aptX HD a môže sa pochváliť dvoma basovými 
reproduktormi (plus dvoma pasívnymi radiátormi) a dvoma výškovými reproduktormi. 
Reproduktor poháňa až 40 W zosilňovač, jeho zvuk je silný, veľkorysý a bohatý aj na 
nízke frekvencie. Pritom dokáže vokály vykresľovať spôsobom, ktorý je jasný a transpa-
rentný. XBOOM Go PK7 je tiež perfektným partnerom večierkov, a to vďaka prispôso-
biteľným viacfarebným „tancujúcim“ svetlám, ďalej certifi kácii IPX5 s odolnosťou voči 
striekajúcej vode a prachu a tiež vďaka veľkokapacitnej vstavanej batérii, ktorá umožní 
prehrávať hudbu až 22 hodín bez potreby opätovného nabitia.

Tieto bezdrôtové telefóny do uší sú ergonomické a ľahké a majú všetko, čo od prémio-
vého produktu očakávate. Jemné výšky a napäté basy prichádzajú v slúchadlách, v kto-
rých sú umiestnené dva reproduktory Knowles Balanced Armature a jeden dynamický 
reproduktor 10 mm na každej strane. Podpora technológie aptX HD Bluetooth umož-
ňuje prenos 24-bitovej hudby pri bezdrôtovom pripojení. Firemná technológia Warp 
Charge ponúka až desať hodín počúvania hudby už po desiatich minútach nabíjania, 
zatiaľ čo funkcia magnetického pridržiavania náušníkov umožňuje pozastaviť hudbu 
len jednoduchým spojením oboch častí slúchadiel. Ak ich následne oddelíte, prehráva-
nie hudby bude pokračovať.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro

JBL PartyBox 100

EISA ELEKTRICKÉ VOZIDLO 2019-2020

EISA PARTY REPRODUKTOR 2019-2020

Verzia Pro populárneho elektrického skútra Xiaomi ponúka kvalitnú celohliníkovú kon-
štrukciu a obrovský dojazd až 45 km vďaka batérii s kapacitou 474 wattov. Inovovaný 
displej teraz zobrazuje rýchlosť, kapacitu batérie, pripojenie a režim jazdy. Ten zahŕňa 
aj režim Sport na maximálny výkon s maximálnou rýchlosťou do 25 km/h a jazdné re-
žimy Normal a ECO. K doplňujúcim funkciám patrí aj systém KERS na nabíjanie batérií 
počas jazdy, brzdový systém e-ABS, výkonný LED svetlomet a odolnosť voči prachu 
a vode pri jazde vonku v štandarde IP54. Kompaktný Mi Electric Scooter Pro má hmot-
nosť iba 14,2 kg a je tak dostatočne ľahký na jednoduché prenášanie.

Či už relaxujete doma alebo sa bavíte v noci, s PartyBox 100 od JBL si užijete pohlcu-
júci zvuk po celý deň. Ak chcete svoju hudbu posunúť na vyššiu úroveň, jednoducho 
spojte dva z týchto prenosných reproduktorov cez Bluetooth a vychutnajte si výbušný 
zvuk. V odolnom puzdre sa nachádza batéria s kapacitou 2500 mAh, ktorá poskytuje 
12 hodín času prehrávania. Ďalej sú tu dva basové reproduktory a dva výškové repro-
duktory, pričom režim BassBoost rázne pritvrdí muziku. A nezabudnite, že k tomuto 
párty reproduktoru môžete pripojiť aj gitaru alebo mikrofón a na vašej párty si tak 
môžu zahrať aj prítomní umelci. To všetko spolu s voliteľne blikajúcimi svetelnými 
efektmi v prednej časti reproduktora zabezpečí, že vaša oslava s JBL PartyBox 100 sa 
stane nezabudnuteľnou.
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OCENENIE NAJLEPŠÍCH
PRODUKTOV ROKA

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

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

od mobilných zariadení, domácich kín a audia, fotografickej techniky, hi-fi až po elektroniku v autách.
EISA je teraz skutocne medzinárodná s clenmi v Austrálii, Indii, Kanade, východnej Ázii, dalekom východe, 
USA a stále rastie. Ocenenia EISA a oficiálne logo EISA je znackou toho najlepšieho spomedzi technológií.
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Takto nabíjate batériu napr. pomocou klasickej 
230 V domácej zásuvky. Pomocou špeciálneho 
kábla sa AC nabíjanie dá použiť aj na verejných 
nabíjačkách, ale je to len východisko z núdze. 
Batéria sa bude nabíjať dlhšie a preto za to aj 
dosť zaplatíte.

DC nabíjanie – jednosmerný prúd 
V tomto prípade sa dobíja batéria priamo, teda 
bez premeny. Toto nabíjanie je rýchlejšie. DC 
nabíjanie podporujú všetky typy elektromobilov 
a niektoré plug-in hybridy. Toto nabíjanie si 
vyžaduje špeciálnu nabíjaciu stanicu a správny 
kábel.

Používané konektory
Vývojom sa menili aj konektory na nabíjanie 
batérie. Niečo iné sa používa v Ázii (hlavne v Ja-
ponsku) a niečo iné v Európe. Na najdôležitej-
ších nabíjacích staniciach na Slovensku – teda 
Greenway a ZSE Drive – nájdete dnes konektory 
pre všetky na Slovensku používané elektromobily 
a hybridy. Mobilná aplikácia vám dá informáciu, 
ako je to s priebehom nabíjania batérie. 

Typ 2 Mennekes
Toto je konektor, ktorý sa pri plug-in hybridoch 
používa najčastejšie a umožňuje AC nabíjanie. 
Nabíjačka pre domácu zásuvku 230 V s konek-
torom Typ 2 stojí 580 eur, obyčajne je to však 
súčasť dodávky auta.

Budúcnosť patrí elektromobilom – 
to asi vieme všetci. Akurát teraz je 
prechodná doba, ktorá je sprevádzaná 
u nás, ale aj v celej Európe, 
nedobudovanou infraštruktúrou, 
a tak skutočné elektromobily zatiaľ 
nie je možné používať tak univerzálne 
ako autá so spaľovacím motorom. 
Elektrina však priťahuje čoraz viac 
a ideálnym riešením sú v tejto situácii 
hybridy. Nielen v osobných, ale aj 
v nákladných autách. 

Hybridné automobily na Slovensku

KONEKTORY NA ELEKTRICKÝCH STANICIACH 
NA SLOVENSKU: HORE CHADEMO, DOLE 
VĽAVO TYP 2 MENNEKES A DOLE VPRAVO 
CCS

Čo je to hybridný automobil 
a elektromobil
Hybrid je medzistupeň medzi autom so spa-
ľovacím motorom a elektromobilom. Má totiž 
v sebe obidva typy motorov a z toho aj ťaží. Sú 
situácie, keď sa pohybujete čisto na elektrinu, 
a teda výrazne šetríte na cene jazdy a zase sú 
situácie, keď využijete súčasne oba typy mo-
torov. S hybridom tak ušetríte na nákladoch za 
palivo, rovnako urobíte niečo pre ekológiu. Pri-
tom nie ste limitovaní dojazdom a ani nemusíte 
tráviť desiatky minút až hodiny pri nabíjačke. 
Hybridy sú o niečo drahšie ako klasické autá so 
spaľovacím motorom. V hybride je viac techno-
lógií a svoje zohráva hlavne cena batérie. 

Nabíjanie elektromobilu či hybridu fungu-
je podobne ako pri mobile alebo notebooku. 
Musíte mať zdroj elektrickej energie a vhodné 
prepojenie. Na rýchlosť nabitia batérie vplýva 
výkon nabíjacieho zdroja (rekuperácia, nabíja-
cia stanica, wall-box, domáca zásuvka), výkon 
palubnej nabíjačky, typ používaného prúdu 
(jednosmerný, striedavý) či nabíjacia schop-
nosť a kapacita samotnej batérie. 

AC nabíjanie – striedavý prúd
AC nabíjanie podporujú všetky elektromobily 
a tzv. plug-in hybridy. Nabíjacia stanica gene-
ruje striedavý prúd do nabíjačky, tá ho premení 
na jednosmerný prúd a ním sa batéria v aute 
nabíja. Striedavé nabíjanie je však pomalé. 

CCS (Combo) 
Tento konektor sa v Európe používa najčas-
tejšie a kombinuje AC aj DC nabíjanie. Pri DC 
nabíjaní sa využíva celý konektor. V prípade AC 
nabíjania sa využíva len tá jeho časť, ktorá je 
kompatibilná s konektorom typu 2 Mennekes.

CHAdeMO 
Tento konektor nájdete najčastejšie v prípade 
značiek Nissan a Mitsubishi a umožňuje len DC 
nabíjanie.
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Plug-in hybrid
P-HEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) je trochu 
iný príbeh. Testovali sme kombináciu elektrický 
a spaľovací (obyčajne benzínový) motor. Batériu 
tu však dobíjate jednak rekuperáciou a navy-
še máte možnosť ju dobíjať externe. Na to sa 
používa obyčajne dodávaná sieťová nabíjačka 
na 230 V alebo wall-box či samostatná nabíjačka 
pre elektromobily. Najčastejšie sme tento typ 
hybridu mali v redakcii od firmy BMW, ale aktívne 
sú aj značky Mitsubishi, KIA, Chevrolet a aj Toyota.

Plug-in hybrid má batériu s väčšou kapaci-
tou a čisto na batériu prejdete štandardne 30 
až 40 km. To však vtedy, keď budete batériu 
nabíjať externe. Toto nabíjanie vás bude niečo 
stáť. Sú to centy, v prípade, že použijete domá-
cu sieťovú nabíjačku na 230 V, ale nabíjanie ba-
térie na bežnej elektrickej sieti môže trvať aj 6 
hodín. Ideálne je, ak si kúpite domov nástennú 
wall-box nabíjačku (najlepšie v trojfázovom 
zapojení, 32 A). To vám umožňuje nabiť batériu 
v hybride za menej ako 2 hodiny, samozrejme 
v závislosti od typu automobilu. Výsledkom 

býva znížená spotreba paliva.
Nedávno sme testovali aj Mercedes-Benz 

E300 de, a to v kombinácii elektrina + naftový 
motor. Vznetový motor je iný, ale konštatuje-
me, že na spôsobe jazdy s týmto autom sme 
žiadne obmedzenie komfortu alebo jazdných 
vlastností nepocítili.

Mercedes E300 de je hybrid z budúcnosti aj 
svojou batériou. Výrobca tvrdí, že na batériu 
prejdete 50 km, čo sa nám ani pri najlepšej vôli 
nepodarilo, ale tých 40 km spoľahlivo urobíte. A to 
obyčajne stačí na denné dochádzanie do práce.

Nabíjačky a ich parametre
Z našej skúsenosti je wall-box úplne nevyhnutný, 
ak ste sa rozhodli pre čisto elektrické auto. Po-
mocou takejto nabíjačky nabijete batériu v čisto 
elektrickom aute povedzme za 6 hodín a umož-
ňuje vám to elektromobil cez deň intenzívne 
využívať a v noci nabíjať. To je vhodný scenár, ešte 
lepšie ak máte takúto nabíjačku doma aj v práci. 
Cena wall-box AC nabíjacej stanice je okolo 1600 
eur, pri jednofázovom pripojení poskytuje výkon 
7,4 kW, pri trojfázovom je to až do 22 kW. 

Verejné nabíjacie stanice sú umiestnené napr. 
v okolí nákupných centier, aby ste mohli čas 
nabíjania stráviť tam. Tieto nabíjacie stanice 
poskytujú výkon pri AC 50 až 150 kW, pri DC 40 
až 60 kW a ich cena je nad 30 000 eur. Na ich 
použitie je ideálne mať kartu od poskytovateľa 
a ak vlastníte elektromobil, treba vybrať niektorý 
z vyšších programov. 

Existujú aj menšie nabíjacie stanice, niektoré 
z nich dokonca zadarmo. Tie sú obyčajne bez 
nabíjacieho kábla, ktorý treba so sebou nosiť. 
Kábel v dĺžke 5 metrov/16 A s konektormi Typ 2 
Mennekes stojí okolo 270 eur. 

Dotácie
Štát pripravuje ďalšie kolo dotácií určených na 
rozvoj elektromobility na Slovensku. Detaily zatiaľ 
nie sú známe, ale vyzerá to tak, že dotácia by 
mohla predstavovať pri nákupe čisto elektrického 
auta až do 35 % z celkovej obstarávacej ceny. To 
vtedy, ak súčasne vyradíte z evidencie vozidiel 
auto so spaľovacím motorom staršie ako 15 
rokov a nové auto musíte používať aspoň 4 roky. 
Ak to prejde, potom to bude impulz k rozvoju 
elektromobility na Slovensku. Snáď sa detaily 
dozvieme na konci roka. 

Servis a recyklácia
Na záver ešte spomeňme, že elektrická časť 
hybridu je menej náročná na servis ako časť so 
spaľovacím motorom. V tomto prípade nie je po-
trebné meniť filtre, sviečky, olej a elektrická časť 
má aj dlhšiu životnosť. Batériu je výhodné štan-
dardne nabíjať menším prúdom, trvalé nabíjanie 
rýchlonabíjačkou by mohlo skrátiť jej životnosť. 

Veľkou otázkou je, čo sa stane s batériami po 
ukončení ich životnosti. Existujú projekty, ktoré 
umožňujú ich ďalšie využitie v smart domácnos-
tiach. V každom prípade raz k finálnej recyklácii 
batérií dôjsť musí a toto zatiaľ vyriešené nie 
je. Aspoň nie tak, aby to bolo aj ekologické aj 
ekonomické. 

PLUG-IN HYBRID MÁ DVE VEKÁ „NÁDRŽÍ“. 
JEDNA VŠAK OBSAHUJE ELEKTRICKÝ 
KONEKTOR

ZÁSTUPCOVIA ŠTÁTU A ZSE PREDSTAVOVALI 
NAJVÝKONNEŠIU NABÍJAČKU NA SLOVENSKU 
PRI ČERPACEJ STANICI BUDČA NA DIAĽNICI 
R1. POTENCIÁLNE JE SCHOPNÁ DODÁVAŤ 
350 KWH

NABÍJANIE DOMÁCOU WALL-BOX 
NABÍJAČKOU JE IDEÁLNA SITUÁCIA

BATÉRIE BÝVAJÚ ČASTO POD BATOŽINOVÝM 
PRIESTOROM

Typy hybridov
Klasický hybrid neobsahuje žiadne externé 
nabíjanie. Energia na dobíjanie akumulátora sa 
vytvára len vtedy, keď s autom brzdíte. Vtedy sa 
kinetická energia rekuperuje na elektrickú a ňou 
sa batéria dobíja. Štandardne sa táto energia 
premení hlavne na tepelnú, ale v zabudovanej 
nabíjačke sa takto mení na elektrickú (niečo ako 
dynamo na bicykli). Zatiaľ sme mali takéto autá 
vždy v kombinácii elektrina a benzínový motor. Na 
niektorých vozidlách je možné nastaviť silu reku-
perácie. Dá sa zvyknúť aj na najsilnejšiu, treba ale 
počítať s takým skôr jednopedálovým ovládaním 

– hneď ako dáte nohu dole z plynu, auto výrazne 
brzdí až zastane celkom. 

S týmto typom hybridu nemáte vôbec žiadne 
starosti o nabíjanie. Len jazdíte (a brzdíte), 
ale neriešite ani zásuvky či káble a ani žiadne 
nabíjačky. Nevýhodou je, že na elektrinu toho 
veľa súvisle neprejdete. Povedzme, že prejdete 
vzdialenosť tak kilometer, pokým vybijete batériu 
s pomerne nízkou kapacitou. Následne sa do 
pohonu zapojí spaľovací motor a vy pokračujete 
v ceste ďalej. Okamih prepnutia medzi elektric-
kým a spaľovacím motorom nebudete na jazde 
vôbec cítiť. Zaregistrujete však zmenu zvuku 

motora – jazda na elektrický pohon je z hľadiska 
motora nehlučná, spaľovací motor však počujete 
jasne. Pokiaľ je dostatočná kapacita batérie, oby-
čajne môžete tlačidlom vynútiť čisto elektrickú 
jazdu (EV).

Typickým zástupcom klasických hybridov je 
značka Toyota/Lexus. Prakticky všetky nové 
automobily od tohto výrobcu v našej redakcii boli 
klasické hybridy. Podobne sme testovali aj Honda 
CR-V 2.0 i-MMD. Veľmi často sa pri týchto typoch 
vozidiel používa pre benzínový motor prevodovka 
e-CVT, teda bez prepínania prevodov. 
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ROMAN KADLEC

kátna vlastnosť na-
bíjačiek od ANTIK-u, 
vďaka ktorým sú tieto 
stanice prínosom pre 
výrazne väčšiu časť 
obyvateľov. Väčšina 
ostatných nabíjačiek 
je totiž určená iba pre 
elektromobily a tých 

ANTIK rozširuje portfólio 
svojich produktov a riešení 
SmartCity, ktoré sú určené pre 
inteligentné mestá a obce. 
Novinkou sú nabíjacie stanice, 
ktoré pomáhajú rozvíjať 
elektromobilitu na Slovensku.

A
NTIK je z hľadiska riešení mobi-
lity veľmi aktívny. Tento operátor 
spustil zdieľanie bicyklov v Košiciach 

a z hľadiska elektromobility začal distribuovať 
motorky SOCO. Vo svojom portfóliu má tiež 
elektrobicykle, elektrokolobežky a najnovšie 
aj nabíjacie stanice. Počas leta takisto spustil 
zdieľanie elektrických skútrov v Košiciach 
a rovnakú aktivitu plánuje aj v Bratislave.

Ekosystém nabíjačiek ako základ 
elektromobility
Nabíjačky sú základom elektromobility, pričom 
závisí najmä od obcí a miest, ako sa k tejto 
téme postavia. Nabíjaciu stanicu od ANTIK-u si 
však môžete v prípade potreby kúpiť aj k vám 
domov. Výhodou je cena, nabíjacie stanice AN-
TIK-u sú až trojnásobne lacnejšie v porovnaní 
s konkurenciou.

ANTIK ponúka tri typy nabíjacích staníc, od-
lišujú sa parametrami aj spracovaním. Všetky 
z nich obsahujú aj štandardnú zásuvku na
230 V, pomocou ktorej je možné dobíjať elek-
trokolobežky alebo elektrobicykle. Je to uni-

Nabíjacie 
stanice
od ANTIK-u
Do inteligentných 
miest aj do 
domácností

Nabíjacia stanice ATK.CS.EV1.03.00
ATK.CS.EV1.22.07
ATK.CS.EV2.07.07

ATK.CS.EV2.07.55
ATK.CS.EV2.22.55

Typ nabíjacej stanice EVSE mód 1 EVSE mód 3 EVSE mód 3

Nabíjací konektor 1x CEE 7 / 4 16 A 1x / 2x IEC Typ 2 2x IEC Typ 2

Maximálny výkon 3,6kW 7.4kW/22kW 7.4kW/22kW

Konektivita LoRaWAN/NB-IoT 4G/Ethernet 4G/Ethernet

Užívateľské rozhranie LED indikátor 7-palcový LCD 55-palcový LCD

Prevádzková teplota -20 až +60 °C -20 až +60 °C -20 až +60 °C

Elektrická prípojka 1x 16 A 3x 32 A 3x 63 A

Prevedenie IP66 IP54 IP54

Vstavaná 230 V zásuvka Áno Áno Áno

Elektromobil - Áno Áno

Elektrobicykel Áno Áno Áno

Elektromotorka Áno Áno Áno

Spĺňa parametre 
dotácie MH SR na 
elektronabíjačky
pre samosprávy

- Áno Áno

  Parametre nabí jac ích staníc  od ANTIK-u

bily však nenabije.     
Stredná nabíjacia stanica ponúka 7-palcový 

LCD displej a trojicu elektrických prípojok. Táto 
slúži aj na nabíjanie elektromobilov a jej cena je 
1190 eur. Zároveň spĺňa parametre dotácie MH 
SR na elektronabíjačky pre samosprávy.

Hociktorú z nabíjacích staníc si môžete kúpiť 
aj k vám domov, avšak najdrahšia z nich bude 
atraktívna najmä pre mestá a obce. Vo výbave 
má totiž až 55-palcový LCD displej a ten je ide-
álny na prezentáciu oznamov či iných praktic-
kých informácií pre obyvateľov danej lokality. Aj 
táto stanica spĺňa parametre dotácie, jej cena 
je 2990 eur. Kompletné špecifi kácie všetkých 
nabíjacích staníc uvádzame v tabuľke. 

je zatiaľ na slovenských cestách málo. 
Počet elektrických bicyklov a kolobežiek 

však rastie rýchlo, a tak má zmysel budovať 
ekosystém nabíjacích staníc už dnes. A opti-
málne takých staníc, ktoré využijete aj na iné 
účely, ako je len nabíjanie elektromobilov. Toto 
je však vec, ktorú si musia uvedomiť najmä 
obce a mestá.

Tri stanice na rôzne účely
ANTIK má v ponuke tri nabíjacie stanice na 
rôzne účely. Najmenšia z nich má maxi-
málny výkon 3,6 kW a je určená najmä na 
nabíjanie elektrických bicyklov a kolobežiek 
a tiež aj pre elektrické motorky. Elektromo-
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Ondrej Macko

Bosch ako moderný 
technologický dodávateľ

Rozhovor

Využili sme možnosť položiť otázky 
generálnemu manažérovi spoločnosti 
Bosch pre Českú republiku 
a Slovensko, Milanovi Šlachtovi 
(MŠ) a prinášame tak pohľad na 
stratégiu tejto fi rmu s výhľadom do 
budúcnosti.  

Môžete nám priblížiť tri najdôležitejšie 
oblasti, v ktorých sa chce presadiť Bosch 
ako moderný technologický dodávateľ? 
Predovšetkým také, ktoré sú zamerané na 
spotrebiteľov na Slovensku.

Spoločnosť Bosch je na Slovensku zastú-
pená všetkými svojimi obchodnými oblasťami 
a to: Mobility Solutions, Priemyselná technika, 
Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. 
Každá z týchto oblastí je pre nás rovnako dôležitá. 
Najväčšiu časť predaja Bosch Group SR pred-
stavuje oblasť Mobility Solutions. Automobilové 
komponenty a moduly smerujú predovšetkým 
k výrobcom vozidiel, ale stretávajú sa s nimi 
tiež koncoví zákazníci v popredajnom servise 
pri nákupe náhradných dielov. Môžu tiež 
využívať služby autorizovaných automobilo-
vých servisov Bosch Car Service, ktorých je na 
Slovensku až 37. 
V Slovenskej republike sa veľmi dobre darí 
divízii Elektrické náradie. Kooperujeme na 
dôležitých projektoch z oblasti zabezpečovacej 
techniky a takisto divízia Termotechnika dosa-
huje veľmi dobré výsledky predaja. 

Internet vecí je téma, ktorá nás bude 
zaujímať asi najviac. Priblížte bežným 
spotrebiteľom, kde sa môže v praxi prejaviť, 
a to so zameraním na domácnosť, ale aj 
podnikovú sféru.

V Bosch máme v oblasti IoT výhodu. 
Disponujeme totiž jednak produktami so sen-
zormi, obchodnými modelmi, ale aj softvéro-
vým riešením. Spomeniem napr. IoT Suite ako 
platformu pre projekty IoT, ktorá ponúka zjed-
nodušenie prepojovania, vizualizáciu systému 
a následnú prácu s dátami. Táto platforma je 
jednou z najlepších na trhu. 

Za TOUCHIT sa pýtal

Bosch predsa len poznáme hlavne 
ako dodávateľa kvalitného náradia. Akých 
noviniek sa dočkáme tu?

Divízia Elektrické náradie je jednou z naj-
dynamickejších divízií Bosch Group. Svedčia 
o tom výborné výsledky predaja podporované 
trefným marketingom. 
Rok 2019 bol a stále je bohatý aj na novinky. 
V máji uviedol Bosch Professional na trh revo-
lučný systém upínania príslušenstva uhlových 
brúsok X-LOCK. Ďalej boli predstavené aj 
doposiaľ najkompaktnejšie vysokovýkonné aku-
mulátory ProCORE18V a následne najrýchlejšia 
nabíjačka 18-voltových akumulátorov, GAL 18V-
160 C. Na jeseň máme pre domácich majstrov 
pripravenú novú generáciu akumulátorového 
skrutkovača IXO, ktorý patrí medzi najobľúbe-
nejšie produkty Bosch. Tento fakt potvrdzujú aj 
čísla, keďže na celom svete sa doposiaľ predalo 
až 18 miliónov kusov tohto produktu. 
Tešiť sa môžete aj na úplne nový rad elektric-
kého náradia YOUseries s dizajnom netypickým 
pre Bosch. Bude akumulátorový skrutkovač, 
malá brúska a ručný vysávač a začnú sa predá-

Pre Bosch je Slovensko zaujímavá krajina. 
Spomeňte, prosím, závody, ktoré existujú na 
Slovensku a v čom sú unikátne. Prečo si vybral 
Bosch práve Slovensko na umiestnenie týchto 
podnikov? 

Bosch má na Slovensku dva výrobné závody 
s rozdielnym výrobným programom. Najväčší 
závod na Slovensku sa nachádza na východe 
Slovenska, je to BSH Drives and Pumps, s.r.o., 
Michalovce. Výrobným programom tohto závodu 
je produkcia elektromotorov pre bielu techniku 
(práčky a sušičky), pumpy pre umývačky riadu, 
malé motorčeky pre domáce spotrebiče do 
kuchýň a ventilátory pre odsávače pár.
Táto spoločnosť je dcérskou spoločnosťou BSH 
Home Appliance Group, ktorá je od roku 2015 plne 
vlastnená spoločnosťou Bosch GmbH. A pre-
čo práve východ? Využili sme potenciál výroby 
elektromotorov v Michalovciach, práve tu boli 
etablované Michalovské Elektrotechnické Závody 
(MEZ) a dokázali sme využiť doterajšie skúsenosti. 
V rámci Michaloviec patrí BSH Drives and Pumps, 
s.r.o. s takmer 900 zamestnancami medzi troch 
najväčších zamestnávateľov a zároveň patrí k naj-
dôležitejším zamestnávateľom v Košickom kraji.
Druhý výrobný závod máme v Bernolákove. Ide 
o dcérsku spoločnosti Holger Christiansen Pro-
duction Slovakia s. r. o., ktorá je súčasťou Bosch 
Group. Je to celosvetovo jediná lokalita spoloč-
nosti Bosch, ktorá je zameraná na renováciu 
alternátorov. V roku 2018 došlo k zdvojnásobeniu 
inštalovanej kapacity.
Ďalšou spoločnosťou je Valicare s.r.o., ktorá sa 
zaoberá aktivitami pre oblasť regulovaného prie-
myslu. Spoločný podnik Bosch a Heitec AG ponúka 
široké spektrum služieb založených na vysoko 
odborných a obsiahlych znalostiach pre priemy-
selné podniky, a to najmä pre farmaceutických 
výrobcov a výrobcov strojov a zariadení na výrobu 
zdravotníckych pomôcok. Obchodné zastúpenie 
zabezpečuje spoločnosť Robert Bosch spol. s r. o. 
v Bratislave. 

MŠ

MŠ

MŠ

MŠ

IoT technológie sú pre nás zaujímavé aj interne 
v rámci výrobných procesov. Priemysel 4.0 
a digitalizácia s ním spojená nám umožňuje 
pripojenie strojov, diaľkové monitorovanie zaria-
dení alebo celkovú analýzu výrobných dát. 
Internet vecí sa celkovo stáva jednou z hlavných 
tém v spoločnosti Bosch v roku 2019. Svedčí 
o tom aj naša kampaň #LikeABosch zameraná 
práve na internet vecí a prepojenú domácnosť.
Uvediem to na jednoduchom príklade. Počas 
pracovného týždňa sa zobúdzate ráno do práce 
približne v rovnakom čase. V nedeľu si preto 
môžete na telefóne nastaviť, o koľkej budete 
chcieť mať v pondelok ráno čerstvo uvarenú 
šálku kávy. Pokiaľ sa ponáhľate do práce a ne-
bodaj necháte na podlahe omrvinky, nastavíte 
inteligentný vysávač, ktorý to zametie za vás. 
Pri odchode si opäť pomocou smartfónu a re-
gulátora nastavíte požadovanú teplotu domác-
nosti. A pokiaľ sa po práci chystáte na nákup, 
dopredu si v aplikácii na mobile skontrolujete, 
čo vám v chladničke chýba.

vať v októbri. O tom, že v prípade IXO i YOU-
series ide o veľmi zaujímavé produkty, svedčí 
aj ocenenie iF Design Award 2019 v kategórii 
Produkt, ktoré obe novinky získali.

MILAN ŠLACHTA
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ORANGE TV BUDE V SEZÓNE 2019/2020 VYSIELAŤ NIELEN LIGU 
MAJSTROV A SLOVENSKÚ A ČESKÚ FORTUNA LIGU NA ORANGE 
ŠPORTE, ALE AJ ANGLICKÚ PREMIER LEAGUE NA NOVOM TV KANÁLI 
PREMIER SPORT

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

range TV ponúka bohatú nádielku 
športového obsahu, ktorý určite 
poteší každého športového nadšenca. 

Medzi dostupnými TV kanálmi nájdete Euro-
sport 1, 2 či český Sport 1, 2 a Nova Sport 1, 2. 
Hlavným lákadlom je však exkluzívny TV kanál 
Orange Šport, ktorý vysiela zápasy Ligy majstrov 
UEFA a tiež aj slovenskej a českej Fortuna Ligy.

Ponuka Orange TV sa najnovšie rozrástla o TV 
kanál Premier Sport, vďaka ktorému môžete 
sledovať aj zápasy anglickej Premier League, 
anglickej Championship a škótskej Premiership.

Orange TV cez optiku, satelit aj 
internet
Prémiové balíky s TV kanálom Premier Sport si 
môžu zakúpiť všetci používatelia služby Orange 
TV. Tá je dostupná cez optiku, satelit a tiež aj 
cez internet, a to v troch veľkostiach Basic, 
Optimal a Premium. Prémiové balíky je možné 
aktivovať k ľubovoľnej Orange TV službe.

Každý variant služby Orange TV má svoje vý-
hody. Orange TV na optike ponúka najvyššiu kva-
litu, Orange TV cez satelit je dostupná kdekoľvek 
a Orange TV cez internet môžete sledovať všade 
tam, kde ste online, a to nielen na televíznej 
obrazovke, ale aj na počítači, mobile či tablete.

A pokiaľ patríte medzi športových fanúšikov, 
ktorí chcú sledovať Ligu majstrov, avšak nemáte 
doma Orange TV, tak môžete využiť mesačné 
SMS predplatné Orange TV Šport. Táto služba 
však nový TV kanál Premier Sport neobsahuje.

Orange TV rozširuje ponuku športového 
obsahu o nový TV kanál, ktorý prinesie 
zápasy anglickej Premier League, anglic-
kej Championship a škótskej Premier-
ship. Používatelia služby Orange TV tak 
môžu na najbližšie sezóny získať prístup 
k ďalšiemu vysokokvalitnému futbalu.

O

Orange TV
Sledujte Ligu 
majstrov a Premier 
League aj v sezóne 
2019/2020

Balík Premier Šport Balík Super Šport +

2 € mesačne 6 € mesačne

1 TV kanál 14 TV kanálov

Premier Sport HD

Orange Sport,
Orange Sport 2,
Orange Sport 3,
Orange Sport 4,

Premier Sport HD,
Arena Sport 1 HD,

Arena Sport 2,
Extreme Sport Channel,

Fishing and Hunting,
Golf channel HD, 
Nova Sport 1 HD,
Nova Sport 2 HD,

Sport 1 HD,
Sport 2 HD

  Prémiové bal íky  s  TV kanálom Premier  Sport 

Viac ako 200 priamych prenosov
Premier Sport ponúkne v sezóne 2019/2020 až 
232 priamych prenosov a takmer 30 magazí-
nov každý mesiac. Nebudú chýbať štúdiá k top 
zápasom, exkluzívni hostia či pravidelný sumár 
zostrihov z duelov nižších anglických súťaží. 
A nová relácia PL Focus prinesie každý utorok 
večer tie najzaujímavejšie informácie z aktuál-
neho diania v Premier League.

Orange ponúka Premier Sport v HD kvalite 
v dvoch prémiových balíkoch. Balík Premier 
Šport obsahuje iba tento nový TV kanál za po-
platok 2 eurá mesačne. K dispozícii je aj balík 
Super Šport +, ktorý určite zaujme náročných 
športových nadšencov. Tento balíček stojí 6 eur 
mesačne a obsahuje všetok prémiový športový 
obsah od Orangeu.

TV kanál Premier Sport HD je tiež zahrnutý 
v balíku Všetky prémiové balíky.
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Liga majstrov 
alebo Premier 
League?
Už sa nemusíte rozhodovať. 

V Orange TV si teraz slovenský futbalový 
fanúšik nájde pokope strhujúce zápasy 
viacerých európskych líg vrátane zápasov 
českej a slovenskej najvyššej súťaže. Orange 
TV je najvýhodnejšia v balíku služieb LOVE. 

0800 500 100 
www.orange.sk

Orange TV
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FRANTIŠEK URBAN

Kam a ako budeme dáta 
ukladať o desať či päťdesiat 
rokov? Aké nové metódy 
ukladania v súčasnosti 
preskúmavame a aké 
pokroky sme v posledných 
rokoch dosiahli? A hlavne, 
aké prekážky musíme ešte 
prekonať, než sa tieto nové 
technológie zhmotnia 
a preberú dátové opraty?

Ako sa hľadajú
a vyvíjajú dátové DNA 
úložiská 

súčasnosti digitálne dáta ukladáme na úložiská 
tromi základnými spôsobmi. Nabíjaním tranzisto-
rov a čítaním ich elektrickej hodnoty (čo je prípad 

NAND flash a RAM), zmenou orientácie magnetických regió-
nov (HDD, dátové pásky) a fyzickými dierkami, ktoré strojovo 
lisujeme alebo vypaľujeme laserom (Blu-ray, DVD, CD).

Spôsoby, akými tieto veci robíme, sa pravdaže neustále 
vyvíjajú a pokrok v technológiách nám umožňuje vyrábať z hľa-
diska kapacity stále väčšie a dátovo hustejšie úložiská. Z pár 
kilobajtových NAND flash čipov (v SSD diskoch či smartfónoch) 
sa tak behom dekád vyvinuli niekoľko gigabajtové a z pár 
megabajtových pevných diskov zas niekoľko terabajtové. 
Všetko hlavne zmenšovaním ich hlavných častí v podobe 
tranzistorov a magnetických zŕn. To platí aj pre optické médiá 
v podobe DVD a Blu-ray a zmenšovanie ich dierok, čo je prak-
ticky len pokračovaním princípu štítkov a pások z ranných 
dôb počítačov, keď sa dierky razili do papiera.

Či už ide o elektrické nabitie hradla tranzistora, alebo 
orientáciu magnetických zŕn, na ukladanie dát obvykle 
používame zmenu vlastností nejakého materiálu. V základe 
je však hon na hustotu zápisu honom na to, aby jednotku 
informácie (bit) niesol čo najmenší prvok. Ideálnym stavom 
by bolo, ak by kompletnú dátovú hodnotu niesla len jediná 
molekula, teda najmenšia častica konkrétnej látky (podľa 
typu zložená z dvoch alebo viacerých atómov), ktorá má 
ešte svoje kompletné chemické vlastnosti. Molekulárne úlo-
žiská sú z tohto hľadiska atraktívne a aj keď existuje mnoho 
rôznych konfigurácií ako ich dosiahnuť, tou suverénne 
najlákavejšou je DNA.

Prečo nás DNA úložiská lákajú 
DNA je najhustejšie a najpreverenejšie dátového úložisko, 
aké poznáme. Príroda ho vyvinula evolučnou úpravou RNA 
a iných chemických mechanizmov už pred niekoľkými mi-

liardami rokov, pričom je základným stavebným kameňom 
všetkého súčasného života na zemi. Nemusíme premýšľať 
nad tým, či tento typ molekulárneho úložiska teoreticky 
zvládne uchovávať veľké objemy dát a či ich udrží aj na dlhú 
dobu, pretože to vidíme v praxi potvrdené v každom živom 
organizme, vrátane nás samých. Táto preverená funkčnosť 
je teda z pohľadu vývoja digitálnych úložísk veľmi lákavá.

DNA sa v základe skladá zo štyroch rôznych látok, tzv. 
nukleotidov, ktoré pre zjednodušenie nazývame písmená 
A, C, G a T. V skutočnosti pravdaže o žiadne písmená nejde 
a za týmto označením sa skrývajú organické chemikálie. Ide 
o dusíkaté bázy v podobe adenínu (A), guanínu (G), cytozínu 
(C) a tymínu (T). Striedaním týchto nukleotidov je možné 
uchovávať informáciu, podobne ako to robíme striedaním 
rôzne nabitých tranzistorov, alebo rôzne zmagnetizovaných 
skupín zŕn (juh/sever), čo reprezentuje jednotky a nuly na 
súčasných úložiskách.

Do očí udierajúcim faktom je, že jeden nukleotid má 
rozmer len 0,33 nanometra, pričom sa v rámci DNA sám 
páruje s inými nukleotidmi a zamotáva do známej dvojitej 
špirály. Ľudská DNA sa skladá zo zhruba 3 miliárd takýchto 
párov, pričom pri rozmere 0,6 nm na každý pár sa dostávame 
na dĺžku špirály zhruba 1,8 metra. To na prvý pohľad môže 
pôsobiť veľa, obzvlášť ak to v reči digitálnych dát znamená 
len zhruba 3 GB. Avšak, keďže priemer špirály je len 2,2 až 2,6 
nanometra, tak vďaka svojej tenkosti, flexibilite a zamotaniu 
je bez problémov „zaklbkovaná“ prakticky v každej našej bun-
ke (0,001 mm). To je skoro až neuveriteľná dátová hustota 
na úrovni 1 exabajtu (miliónu terabajtov) na jeden milimeter 
kubického objemu. Od takýchto čísiel sú súčasné najpokroči-
lejšie úložiská v podobe HDD a SSD vzdialené o šesť rádov, čo 
zodpovedá rozdielu veľkosti zrnka piesku od planéty Zem.

Inak povedané, ak by sme vedeli dáta do DNA zapísať 
a uchovať najúčinnejším možným spôsobom, všetky sú-
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časné digitálne dáta ľudstva (33 
zettabajtov) by sa zmestili do hrn-
čeka na rannú kávu. Tu je vhodné 
ale upozorniť, že ide o potenciál. 
Neznamená to, že prevádzka 
takéhoto dátového úložiska bude 
vôbec niekedy prakticky možná, 
a že sa k takémuto úplnému vyu-
žitiu niekedy vôbec priblížime. Ak 
by sa však podarilo využiť hoc aj 1 
% z tohto potenciálu, stále by šlo 
o enormne účinné úložisko. Koniec 
koncov, 33 zettabajtov je náhodou 
aj približný objem duplicitných 
DNA dát, ktoré sa nachádzajú 

v ľudskom tele (3 GB vo všetkých 30 biliardách, teda tridsia-
tich miliónoch miliónov buniek).

DNA nás však neláka len svojou vysokou hustotou držanej 
informácie. Nemenej lákavá je aj jej životnosť. Degradácia 
DNA je totiž omnoho pomalšia, ako je to v prípade iných 
úložísk tvorených z polovodičov či zmagnetizovaných zŕn, 
u ktorých sa zvyčajne počíta so životnosťou na roky až deká-
dy. Naproti tomu DNA pri správnom uložení vydrží čitateľné 
aj niekoľko desiatok či stoviek tisícročí, o čom nás pre-
svedčili mnohé objavy zmrznutých živočíchov, ktorých DNA 
sme extrahovali. S týmto súvisí aj fakt, že DNA je vo svojej 
aktuálnej podobe de facto svojím fyzikálnym konfiguračným 
maximom a táto forma uloženia dát skrátka už nezastará. 
Reálnym problémom akýchkoľvek úložísk je, že aj keď majú 
dlhú životnosť dát, technologická životnosť môže spôso-
biť, že jedného dňa ich už nebudeme mať na čom prečítať. 
Typicky si spomeňte na dierne štítky či diskety. V priebehu 
času tak musíme dáta zo starých nosičov presúvať na nové, 
aj keď nehrozí ich strata z dôvodu fyzickej životnosti, pretože 

tá technologická nás o možnosť 
ich čítania pripraví ako prvá. To 
je potenciálne možné v rámci 
DNA úložísk prekonať, pretože aj 
keď sa naše DNA úložiská budú 
nepochybne meniť a vyvíjať, ich 
výsledný produkt je stále len 

stará známa DNA špirála. A recept na jej čítanie bude stále 
rovnaký a bude na našej planéte dostupný tak dlho, ako na 
našej planéte bude existovať život. 

Na akom princípe DNA úložiská fungujú 
a ako sme ich začali vyrábať
V DNA môžu byť uchovávané akékoľvek digitálne dáta. Vy-
žadujú sa na to tie isté kroky, ako pri iných úložiskách. Dáta 
v binárnej podobe sa prekonvertujú elektronicky najprv na 
ich fyzické reprezentácie, teda v tomto prípade písmená A, 
C, G, T. Podľa nich sa následne vytvoria príslušné chemikálie/
nukleotidy a zamotajú sa v správnom poradí do DNA špirály. 
Pri procese čítania sa z nej zas rozmotajú, zistené chemikálie 
odhalia aké písmená reprezentujú, pričom daný „text“ zas 
prevedieme na binárne dáta. V princípe teda ide o podobný 
proces, ako keď sa pri NAND flash binárne dáta prevádzajú 
na hodnoty elektrického napätia tranzistorov, alebo pri HDD 
zas na orientáciu magnetických zŕn na sever alebo juh. To, 
čo je pravdaže komplikované, je samotné fyzické narábanie 
s nukleotidmi, teda ich správne spájanie a rozkladanie. 

Pri týchto postupoch sa používa tzv. sekvencovanie DNA, 

„DNA je najhustejšie 
a najpreverenejšie 
dátového úložisko, 
aké poznáme“

„Všetky súčasné 
digitálne dáta 

ľudstva (33 
zettabajtov) by 

sa zmestili do 
hrnčeka na rannú 

kávu“
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čo sa dá popísať aj ako určovanie či rozoberanie, alebo 
v terminológii úložísk – čítanie. Ide pri tom o určenie toho, 
aké poradie jednotlivé nukleotidy, teda písmená v samostat-
nom reťazci DNA, majú. O čítanie DNA a teda zmapovanie 
konkrétnej genetickej informácie sme sa snažili už od jej 
objavenia v roku 1953. Po prvýkrát sa nám to podarilo v roku 
1977, kedy sme sekvencovaním zmapovali DNA vírusu Phi X 
174, ktorý pozostával z 5386 párov písmen. Väčšie genómy 
zložitejších foriem života sme zmapovali po prvýkrát v 90. 
rokoch minulého storočia, pričom ten ľudský s 3,2 miliardami 
párov, bol zmapovaný v roku 2007 (veľkosť však nie je všetko, 
niektoré druhy rastlín a rýb majú genóm viac ako stonásobne 
väčší). V roku 2013 sa dokonca podarilo zmapovať aj genóm 
vyhynutého rodu človeka neandertálskeho, ktorý sme extra-
hovali zo 130 000 rokov starej kosti 
nájdenej v sibírskej jaskyni.

Postupom času bolo vyvinutých 
mnoho postupov čítania DNA, 
pričom jeden z prvých (Maxam-
-Gilbertova metóda) používal 
rozoberanie chemikáliami. Kým 
jeden roztok rozštiepil guanín 
(G) a odhalil jeho pozíciu v DNA 
špirále, iný zas rozštiepil cytozín 
(C) a tymín (T), čím odhalil zas ich 
pozíciu. Veľký pokrok v rýchlosti sa dosiahol objavením me-
tódy nazývanej ako pyrosekvencovanie, pri ktorom sa reťazec 
DNA použije ako podklad pre polymerázu, ktorá s ním vytvorí 
pár. Rozdielom je, že doplnkový pár obsahuje fluorescenčné 
nukleotidy (alebo laicky povedané písmená iných chemikálií) 
pričom pri spárovaní vyžiaria špecifický druh svetla. To je 
možné opticky sledovať a informáciu o písmenách pôvodné-
ho reťazca tak čítať.

Ako predošlé riadky napovedajú, 
pri čítaní DNA rozoberáme, a teda 
výslednú informáciu čítaním 
ničíme. To na oko môže vyzerať 
ako katastrofický problém, avšak 
takýto fakt je technicky v počíta-
čoch riešený rutinne. Napríklad 
operačná pamäť v podobe DDR4 
stráca svoje hodnoty už za pár 
milisekúnd, a preto je jej kom-
pletný obsah nutné čítať a znova 
zapisovať do tranzistorov každých 
64 milisekúnd, teda zhruba 15 
000-krát za každú sekundu. Pri používaní počítača tento 
fakt ale nijako nepociťujeme. V prípade deštruktívneho číta-
nia DNA hrá do karát fakt, že už existujúcu DNA informáciu 
je možné rýchlo, lacno a energeticky nenáročne mnohoná-
sobne duplikovať, napríklad pomocou Polymerázovej reťa-
zovej reakcie. To znamená, že v rámci úložiska by sme tesne 
pred deštruktívnym čítaním konkrétnych úsekov mohli dáta 
opakovane zdvojovať a uchovávať ich. 

Značne komplikovanejším procesom je nová syntéza 
DNA, teda v reči úložísk zápis, pri ktorom nukleotidy potre-
bujeme pospájať do DNA špirály v žiadanom poradí. O mož-
nosti vytvárať DNA na účely nesenia digitálnych dát sme 
začali uvažovať už pred mnohými desaťročiami a zrejme 
prvý, kto tieto idey v súvislosti s počítačmi vyslovil, bol ruský 
fyzik Michail Neiman v roku 1964. Dátová DNA syntéza sa 
nám po prvýkrát podarila v roku 1988, kedy biológ Joe Davis 

DNA A JEHO ŠTYRI NUKLEOTIDY/
PÍSMENÁ V PODOBE KYSELÍN, 
SPÁROVANÉ NA NOSNEJ KOSTRE 
CUKRU A FOSFÁTU

DNA JE NAJHUSTEJŠÍ DÁTOVÝ 
NOSIČ AKÝ POZNÁME A PÁR 
SKÚMAVIEK DOKÁŽE NIESŤ DÁTA 
CELÉHO DÁTOVÉHO CENTRA
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z univerzity MIT v rámci protestu 
proti cenzúre syntetizoval dátovú 
reprezentáciu grafického symbolu 
microvenus (znázorňujúceho 
ženskosť a život), ktorý pripomína 
písmeno Y. V binárnej podobe šlo 
o 1010101110001000010000100
0010000100, čo je objem 35 bitov. 

Syntézu DNA reťazca robíme 
chemicky, nukleotid po nukleotide 
(písmeno po písmene), pričom 
každý nový nukleotid pridávame 
na koniec existujúceho vlákna, čím 
postupne tvoríme ich čoraz dlhšiu 
reťaz, nazývanú aj oligonukleotid. 
Dve kompatibilné vlákna vytvárajú 
pár v podobe dobre známej dvo-
jitej špirály. Písmeno A vytvorí pár 
s T, zatiaľ čo C zas s G a reťazce sú 
tak svojím zrkadlovým obrazom. 
Nie je však nutné, aby boli vlákna 

plne kompatibilné a previazať sa dokážu aj pri drobných 
odlišnostiach. Pri pripájaní ďalších článkov vždy existuje 
pravdepodobnosť toho, že sa pripojenie nepodarí. Aj keď je 
v základe malá, pokojne aj menšia ako 1 %, skôr či neskôr 
sa v procese budovania prejaví. Výsledkom sú obmedzenia 
toho, aké dlhé reťazce môžeme efektívne vytvoriť. Aj keď 
sú ale aj pomerne krátke, stále je možnosť každý identi-
fikovať a výslednú informáciu skladať až pri výslednom 
čítaní. V DNA zásobníku tak máme mnoho dátových útržkov, 
ktoré informáciu nesú spoločne. Pripomína to minulosť 
diskiet a optických médií, keď inštalátor nejakej veľkej hry 
či programu musel byť umiestnený napríklad na piatich 
CD či disketách, ktoré sme pri čítaní/inštalácii postupne 
v mechanike vymieňali. 

Vďaka tomuto procesu sa nám v rámci ukladania dát do 
DNA darilo napredovať, avšak 
vzhľadom na veľkú finančnú nároč-
nosť len veľmi mierne a ešte v roku 
2010 bol rekord DNA zápisu len na 
úrovni 7920 bitov, teda necelý 1 
kB. Potrebovali sme skrátka dlhšie 
reťazce, aspoň na úrovni 100 až 
200 nukleotidov. Výrazný zlom 

v tomto smere sa udial v roku 2012, pričom sa oň pričinili 
George Church, Yuan Gao a Siram Kosuri, z Katedry genetiky 
Harvardovej univerzity a Katedry bioinžinierstva Univerzity 
Johna Hopkinsa (obe USA). Tí si uvedomili, že chybovosť 
pripájania rôznych nukleotidov je mierne odlišná a navrhli 
novú kódovaciu schému, ktorá sa tým najproblematickej-
ším vyhýbala. Na zakódovanie binárnej informácie do DNA 
použili všetky štyri písmená. Nula bola reprezentovaná buď 
písmenom A alebo C, zatiaľ čo jednotka písmenom G alebo T. 
To umožnilo informáciu kódovať rôzne a vyhnúť sa kombiná-
ciám, ktoré bolo ťažké vytvárať alebo naopak čítať. Napríklad 
problematický dlhý reťazec vo formáte 0101010101, ktorý 
pôvodne pozostával z opakovania GCGCGCGCGC, sme tak 
mohli nahradiť striedavým zápisom GCATGVATGC, čo bolo na 
výrobu omnoho jednoduchšie a menej chybové. Churchovi 
a jeho tímu sa podarilo vytvoriť reťazce DNA reprezentujúce 
Churchovu knihu Regenesis, pojednávajúcu o syntetickej 
biológii. Kniha bola uložená binárne v jednoduchom HTML 

formáte, pričom obsahovala 53 426 slov, 11 obrázkov vo for-
máte JPG a malý javascriptový kód. Spolu šlo o necelý mega-
bajt, presnejšie 658 kB dát. Týchto viac ako päť miliónov bitov 
biológovia zakódovali do krátkych DNA molekúl a následne 
úspešne prečítali (z 5,27 milióna bitov bolo zle prečítaných 
10, ktoré bolo nutné ručne opraviť). 

Aký pokrok sme dosiahli v posledných rokoch 
a aké vývojové problémy dnes riešime
V posledných piatich rokoch sme sa s vývojom v tomto 
smere posunuli o značný kus vpred a idea praktického DNA 
úložiska sa začala čoraz viac zhmotňovať. Vďaka vedeckému 
výskumu v rámci biológie a iných príbuzných odporov DNA 
sekvencujeme a syntetizujeme stále rýchlejšie, lacnejšie 
a v stále väčšom objeme. To sa pre vývoj úložísk nesmierne 
hodí a mnoho výskumných tímov sa snaží aktuálny pokrok 
prevziať a doplniť ho o praktické metódy použiteľného 
dátového zápisu.

Darí sa nám zapisovať čoraz dlhšie reťazce, pričom 
pomocou rôznych metód dosahujeme na dĺžku 200 až 250 
nukleotidov (s veľkou chybovosťou až na 1000 nukleotidov). 
Takouto dĺžkou obvykle končí len malé množstvo pokusov, 
avšak výhodou je, že sa nám darí vyrábať ich čoraz viac 
paralelne, čo mieru neúspechu potláča. Obvyklým postu-
pom je, že začneme strojom dávkovo syntetizovať paralelne 
veľké množstvo totožných reťazcov, pričom niektoré z nich 
sa úspešne podarí dokončiť, zatiaľ čo väčšina ostatných 
v dôsledku chýb zlyhá. Dá sa to predstaviť ako vytváranie 
riadkov s veľmi krehkými hrabľami, ktorým sa postupne 
lámu zuby. Ak začneme robiť riadky v piesku, začíname na-
príklad s piatimi brázdami a ako kráčame ďalej, zuby hrablí 
sa lámu a počet riadkov klesá. Avšak v čase keď sa zlomí ten 
posledný nám zostane jeden dlhý a plynulý riadok. Aj keď 
je chybovosť v rámci jedného reťazca vysoká, pri spustení 
mnohých kópií paralelne, sú vždy nejaké perfektné. Trochu 
to pripomína chybovosť napríklad výrobných procesov po-
lovodičov, pri ktorých je vždy nejaká časť čipov na waferi zlá. 
Moderné paralelné metódy DNA syntézy umožňujú spúšťať 
v jednom paralelnom procese až 100 000 rôznych reťazcov, 
čo nám pomáha dosahovať čoraz lepšie výsledky. 

Aj keď sa môže zdať, že dnes bežne dosahované rozmery 
reťazca DNA sú prikrátke (200 až 250 párov písmen je totiž 
smiešne číslo v porovnaní s biologickou DNA, ktorá má reťazec 
dlhý pokojne aj miliardy písmen), v skutočnosti sú pre potreby 
úložísk dostačujúce. Za rozumné maximum sa dnes považuje 
1000 párov, pretože ďalšie predlžovanie rozmeru reťazca už 
žiadne merateľné výhody neprináša a len spôsobuje problémy 
ťažšou výrobou a dlhším čítaním nepotrebných dát. Pripomí-
na to problematiku veľkosti sektora HDD/SSD, ktoré takisto 
používajú logické delenie len na 0,5 alebo 4 kB.

Dôležitým krokom vo vývoji DNA úložísk je takisto riešenie 
chybovosti zápisu. Prvé pokusy s ukladaním dát riešili chy-
bovosť len veľkou manuálnou fyzickou redundanciou, teda 
veľkým množstvo rovnakých dát, čo je v reálnom úložisku 
veľmi nepraktické. V zjednodušenom prirovnaní si to môže-
me predstaviť ako uloženie jedného súboru desať či stokrát, 
pričom následne by sme túto stovku súborov čítali a dúfali, 
že aspoň jedna kópia je kompletne nepoškodená. Praktické 
digitálne úložisko potrebuje chyby zisťovať a riešiť v reál-
nom čase a na jednom súbore, tak ako to robia tie dnešné 
typy. Ide o korekciu chýb, vychádzajúcu z kontrolného súčtu, 
vypočítaného pre každý úsek dát. Tento súčet sa uloží spolu 

„V roku 2010 bol 
rekord DNA 
zápisu len na 
úrovni 7920 bitov, 
teda necelý 1 kB“

GEORGE CHURCH Z KATEDRY 
GENETIKY HARVARDOVEJ UNI-
VERZITY, KTORÝ SA VÝZNAMNOU 
MIEROU PODIEĽAL NA POKRO-
KOCH V DNA ÚLOŽISKÁCH
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s dátami a môže sa použiť na ich kontrolu a opravu. Zjed-
nodušene si to môžeme ukázať na príklade uloženia štyroch 
čísiel v podobe 2, 1, 3, 2, ku ktorým uložíme aj ich kontrolný 
súčet 8. Ak následne dôjde ku chybe pri čítaní a zistia sa 
dáta  2, 1, CHYBA, 2, úložisko na základe kontrolného súčtu 
spočíta, že chybové dáta majú hodnotu 3.

Každý typ úložiska vykazuje nejaké percento chýb pri zápise 
a čítaní, ktoré je treba opravovať. Inak tomu nie je ani pri DNA, 
pričom v jeho prípade je podiel chýb výrazne naklonený sme-
rom k sekvencovaniu, teda čítaniu, ktoré môže dosiahnuť až 
na 10 %. Aby logická korekcia podľa kontrolných súčtov mohla 
dobre fungovať, je potrebné dosiahnuť chybovosť okolo 1 %, 
s ktorou bežne pracujeme v rámci súčasných magnetických 
úložísk (ide o surový stav čítania, dáta sa samozrejme v reál-
nom čase opravujú). Úspešný pokrok v tomto smere  vykonali 
v roku 2016 výskumníci z laboratória Technicolor Research 
(Nemecko), ktorí spojili svoje sily s tímom Georgeho Churcha 
z Harvardovej univerzity a nadviazali na predošlý experiment 
z roku 2012. Spoločne sa im podarilo po prvýkrát vyvinúť 
robustnú doprednú metódu korekcie chýb pre DNA zápis, 
vďaka ktorej úspešne uložili 22 MB dát, teda zhruba 35-krát 
viac, ako to bolo v predošlom pokuse (číslo vedeckej publikácie 

doi: 10.1016/j.procs.2016.05.398). 
Kľúčom bolo ukladanie korekčnej in-
formácie na úplný začiatok každého 
DNA reťazca, kde je chybovosť naj-
menšia (náchylnosť na chybu stúpa 
s jeho dĺžkou). Tým sa dosiahlo 
minimálnej pravdepodobnosti, že by 
tieto opravné dáta boli poškodené 
a mohli sa tak vždy používať na 
opravu chýb v ďalších častiach re-
ťazca. Chybovosť pri čítaní následne 
dosiahla úroveň jedného percenta, 
čiže vďaka účinnej korekcii bolo 
možné prečítať dáta celkom bez 
chýb (šlo o krátke video). 

Druhým veľmi potrebným prvkom pre praktické úlo-
žiská je náhodné čítanie, v ktorom urobili v roku 2016 
po prvýkrát veľký krok vpred molekulárni biológo-
via Washingtonskej univerzity a inžinieri z laboratórií 
Microsoft Research (číslo vedeckej publikácie: dx.doi.
org/10.1145/2872362.2872397). Doterajšie techniky 
narábali pri čítaní vždy s celou uloženou informáciou a sek-
vencovali tak všetku uloženú DNA. To je pri uložení jedného 
súboru logické, ale akonáhle chceme tvoriť úložisko rôznych 
dát, nastáva problém. Predstavte si, že by ste napríklad na 
USB kľúč uložili 1000 fotografi í a ak by ste chceli zobraziť 
len jednu, museli by ste všetkých zhruba 5 GB dát najprv 
prečítať a až následne z nich vyselektovať tú jednu, naprí-
klad 125. v poradí. Očividne je to nepraktické a pre každé 
použiteľné úložisko je preto nutné čítať hocaký úsek zvlášť. 
Ak už nie konkrétne presne danú fotografi u, tak aspoň 
dávkovo napríklad len päť, v ktorých sa tá žiadaná nachá-
dza. Tím z laboratória Microsoft Research a Washingtonskej 
univerzity pri tomto prvotnom experimente uložil 151 kB 
syntetizovanej DNA (dva obrázky, na ktorých bola mačka 
a opera v Sydney), na ktorých úspešne predviedli metódu 
náhodného dátového čítania časti uloženej informácie 
pomocou reťazovej reakcie polymerázy. 

V roku 2018 svoj projekt značne rozšírili a dosiahli na 
novú rekordnú métu v podobe 200 MB (číslo vedeckej práce: 

doi.org/10.1038/nbt.4079). Pri experimente bolo použitých 
35 rozličných súborov, vo veľkosti 29 kB až 44 MB, ktoré 
boli uložené pomocou 13 miliónov DNA reťazcov o dĺžke 
150 nukleotidov. Ich súčasťou boli aj redundantné dáta pre 
logickú korekciu, pričom v prípade 33 súborov šlo o 15 % 
objemu a u dvoch zvyšných 25 %, čo viedlo k zápisu 32 MB 
dát navyše. Tento experiment vôbec po prvý raz úspešne 
zlúčil schopnosť syntézy veľkého objemu uložených dát, 
spolu s náhodným prístupom a takisto detekciou chýb v re-
álnom čase. Všetky uložené súbory (texty, hudba a krátke 
HD video) tak boli z DNA nazad bezchybne prečítané, vráta-
ne náhodného prístupu súbor po súbore. 

Tím Microsoftu vyvinul celkom nové algoritmy na rýchle 
čítanie malých úsekov DNA dát s funkčnou korekciou chýb, 
pričom využíval to, že informáciu kódoval do 16-bitových 
logických blokov. Každý z 13,4 milióna reťazcov DNA pritom 
niesol identifi kátor, pričom pri 
náhodnom prístupe do malého 
objemu reťazcov došlo k jeho 
správnej identifi kácii, zatiaľ čo 
informácia z tých nesprávnych 
sa ignorovala. Táto prelomová 
práca bola publikovaná minulý rok 
v prestížnom vedeckom magazíne 
Nature, pričom výskumníci sa 
v nadväznej práci (DOI: 10.1109/
JPROC.2018.2875386) o pár 
mesiacov neskôr pochválili s úspešným zdvojnásobením 
objemu, teda uložením 400 MB dát (40 súborov, 25 miliónov 
reťazcov) a napokon v marci tohto roku na 1 GB dát.

Zaujímavým prvkom tohto vedeckého projektu je, že vôbec 
po prvýkrát došlo ku konštrukcii zariadenia, ktoré rudimentárne 
pripomínalo úložisko, nakoľko obsahovalo všetky potrebné 
prvky. Pozostávalo zo samostatného syntetizátora DNA, z kon-
tajnera, v ktorom boli jednotlivé reťazce vytvorenej DNA uložené 
a namapované na jednotku a napokon zo sekvenčného mecha-
nizmu, ktorý DNA reťazce podľa po-
treby konvertoval späť na digitálne 
dáta. V predošlých experimentoch 
sa vykonávalo všetko na rozličných 
pokročilých biomechanických stro-
joch, počítačoch a za účasti veľkého 
množstva ručnej práce. 

Na obrázku môžete vidieť, ako 
dané zariadenie vyzerá. Takmer ur-
čite vás neohúri, pretože pripomína 
len pult so skúmavkami, ktoré sú 
prepojené hadičkami a elektronikou. 
Ide však vskutku o dôležitý demonštrátor funkčného princípu. 
V projektoch z roku 2016 a 2018 ešte síce tieto mechanizmy 
obsluhovali ľudia často ručne, avšak v marci tohto roku Micro-
soft predviedol plne automatický režim. Rudimentárne mecha-
nizmy tohto DNA úložiska je pritom veľmi zaujímavé dať do 
súvislostí s bežnými typmi, pretože je veľmi ľahké nachádzať 
všetky potrebné paralely. Máme tu zapisovací mechanizmus 
v podobe syntetizátora DNA, ktorý vytvára základné dátové 
prvky v podobe DNA reťazcov dlhých 150 písmen (nukleoti-
dov), ktoré obsahujú zhruba 100 bitov. Tieto „dátové regióny“ 
sú umiestňované v skupinách do miniatúrnych zhromaždísk/
nádobiek, ktoré môžeme nazvať ako dátové bloky. Dochádza 
tak k zjavnému štrukturálnemu deleniu ako pri magnetických 
platniach HDD a NAND fl ash tranzistoroch SSD. 

„Vôbec po 
prvýkrát došlo 
ku konštrukcii 

zariadenia, ktoré 
rudimentárne 

pripomínalo 
úložisko“

VÝSKUMNÝ TÍM WASHINGTONSKEJ 
UNIVERZITY A LABORATÓRIA 
MICROSOFT RESEARCH, KTORÝ 
STOJÍ ZA ZATIAĽ POSLEDNÝM 
VEĽKÝM POKROKOM V DNA 
ÚLOŽISKÁCH

PLNE AUTOMATICKÉ DNA ÚLO-
ŽISKO MICROSOFTU DEMON-
ŠTROVANÉ V MARCI TOHTO ROKU
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Uložená informácia je pri tom adresovaná a namapovaná. 
Aj keď fyzické delenie neelektronického materiálu síce neu-
možňuje štrukturálne adresovanie, Microsoft vyriešil problém 
tým, že adresy dát kódoval priamo do uloženej informácie. 
Trochu to pripomína riešenie internetových paketov, ktoré 
takisto nesú vlastný identifikátor sami v sebe a je ich možné 
správne zoradiť aj keď dorazia v rozličnom poradí. 

Zaujímavé sú aj paralely čítania. Pri vyberaní DNA re-
ťazcov zo zhromaždísk/sektorov sa daná vzorka „spotre-
bováva“, a teda mizne. Ako sme už uviedli, proces čítania 
(sekvencovania) DNA samotnú špirálu kompletne ničí 
(a teda aj dáta, ktoré nesie), takže daný malý úsek dát je 
tesne pred náhodným čítaním potrebné najprv zduplikovať, 
aby sme ho nestratili. V problematike úložísk to pripomína 
zapisovanie do NAND flash, pri ktorom radič SSD môže 
zapisovať dáta len po blokoch 32 alebo viac tranzistorov 
a ak už napríklad 20 z nich nesie dáta, musí najprv celý blok 
prečítať, ich hodnoty skopírovať, následne hodnoty celej 
skupiny 32 tranzistorov zmazať a zapísať do nich nazad 
pôvodné hodnoty spolu s novými. Proces nutnosti rýchlej 
duplikácie konkrétnej malej časti DNA vzorky pred každým 
čítaním teda z technického hľadiska nie je ničím škandalóz-
nym ani ničím vyložene nepraktickým. Duplikovanie DNA je 
totiž relatívne triviálna a rutinne robená úloha.

Koncom júna tohto roku zaujal v problematike DNA 
úložísk nový startup Catalog, ktorý sa v demonštračnom 
videu pochválil sériovým strojom s veľkosťou skrine, ktorý je 
schopný syntetizovať gigabajty DNA v rýchlom slede behom 
jedného dňa. Jeho funkčnosť bola demonštrovaná na syn-
tetizovaní 16 GB súboru skomprimovanej Wikipédie. Veľká 
rýchlosť  bola dosiahnutá tým, že namiesto unikátneho 

skladania DNA reťazca sa používal 
katalóg maličkej predvytvorenej 
DNA informácie (miniatúrnych 
reťazcov), z ktorých sa výsledné 
dáta skladali. DNA sa pritom vo 
forme malých kvapiek umiestňo-
vala na rýchlo sa točiaci plastový 
pás, z ktorého sa následné kvapky 
po uschnutí ručne odstránili 
a zhutnili do jednej skúmavky. 
Stroj tak pripomína tlačiarensky 
pás, pri ktorom sa na rotujúcom 
papieri vytvorí akýkoľvek text for-
mou odtláčania jednotlivých pís-

men abecedy. Aj keď to pôsobí zaujímavo a startup ohlásil, 
že cieľom je už v budúcom roku predstaviť stroj (vo veľkosti 
autobusu), ktorý dokáže syntetizovať 1 TB DNA dát za deň, 
treba byť skeptický. Startup nepublikoval žiadne vedecké 
dáta o svojich projektoch a nemáme ani potuchy, ako veľmi 
je jeho syntéza chybová a či je výsledné dáta vôbec možné 
uspokojivo čítať. Korekcia chýb v reálnom čase a náhodný 
prístup k dátam takmer určite chýba a ide o skôr test su-
rovej (skoro)syntézy. Prezentácia startupu pôsobí ako „re-
klama“ a nepoznáme žiadne detaily o skutočnej úspešnosti 
procesu. Tento projekt sa tak veľmi ťažko hodnotí v reálnom 
svetle. V súčasnosti je nutné byť pred výsledkami tohto 
typu na pozore, pretože startupy tvrdiace „veľké veci“ bez 
hmatateľného dôkazu a bez vedeckých publikácií tu už boli 
a dopadli aj napriek veľkým investíciám vskutku neslávne. 
Naposledy to bol veľkohubý miliardový biotechnologický 
startup Theranos, ktorý sa ukázal ako podvod.

Kedy DNA úložiská očakávať, ako budú 
vyzerať a kam sa do dátovej hierarchie zaradia
Úspešné experimenty, ktoré sme v posledných rokoch vyko-
nali, nás napĺňajú optimizmom. Aktuálne riešenia laboratórií 
Microsoftu a biológov z Washingtonskej univerzity ukazujú, že 
navrhnuté metódy kódovania, korekcie chýb a spracovávania 
dát s detekciou konfliktov sú z princípu plne aplikovateľné aj 
na DNA dátach s objemom niekoľkých TB. V dehydrovaných 
úložných bunkách (rehydratácia tesne pred čítaním) by pri-
tom mohla byť hustota dát na úrovni jednotiek terabajtov na 
kubický milimeter, čo je hustota o niekoľko rádov väčšia, aké 
majú súčasné magnetické úložiská.

Budúcnosť sa, pravdaže, veľmi ťažko odhaduje. Obvykle totiž 
môžeme len primitívne extrapolovať súčasný pokrok a zhod-
notiť ho, pričom samozrejme nemôžeme do odhadu zarátať 
mnoho neznámych faktorov, ktoré skrátka ešte nepoznáme. 
V konečnom dôsledku tak ide stále 
len o smelé odhady, ktoré sa nemusia 
naplniť.

Pri pohľade na hmatateľný pokrok, 
ktorý sme dosiahli v tejto dekáde (1 
GB) však veľmi láka povedať, že prvé 
úspešné experimenty na úrovni zápi-
su 100 GB (s náhodným čítaním a pl-
nohodnotnou korekciou) sa odohrajú 
už v nasledujúcich troch rokoch, teda 
na začiatku tretej dekády. Nebolo by 
zároveň príliš veľkým prekvapením, 
ak by sme sa na úroveň niekoľkých 
terabajtov dokázali posunúť už na 
jej konci. V prípade, že po roku 2030 začne DNA zápis do-
sahovať na stovky TB, dostane sa na úroveň iných úložných 
metód a bude to masívny signál na vyvinutie praktických 
úložísk tohto typu. Možnostiam škálovania molekulárnych 
úložísk z hľadiska dátovej hustoty sa totiž tie tranzistorové 
a magnetické nemôžu nikdy rovnať. Do hry teda vstúpi cena 
a ak pokles finančných nárokov na syntézu a sekvencova-
nie DNA bude v nasledujúcej dekáde pokračovať tak ako 
v tej súčasnej, DNA úložiská sa stanú niekedy medzi rokmi 
2030 a 2040 prioritným veľkokapacitným dátovým nosičom 
ľudstva.

V tejto súvislosti si je dob-
ré uvedomiť, kam sa v dátovej 
hierarchii zaradia. Každé dátové 
úložisko má štyri základné aspekty 
svojej vyspelosti a použiteľnosti. Ide 
o hustotu zápisu (počet uložených 
bitov na nejaký konkrétny rozmer), 
prístupovú rýchlosť (ako rýchlo 
je dáta možné zapisovať a čítať), 
udržateľnosť (po akom čase je dáta 
možné ešte úspešne čítať) a takisto 
cenu (pomer objemu zapísaných dát ku nákupným a pre-
vádzkovým nákladom zariadenia). Výsledkom je hierarchická 
pyramída úložísk, kde na vrchole stoja extrémne rýchle a drahé 
pamäťové/úložné mechanizmy s nízkou kapacitou a na spodku 
naopak tie pomalé s vysokou kapacitou, s najlepším pomerom 
k cene. 

V hornej skupine sú krátkodobé úložiská, pričom tie 
najrýchlejšie sú súčasťou procesorov, kde slúžia ako register 
alebo vyrovnávacia pamäť a ich kapacita je na úrovni pár kB 
až MB. Za nimi nasledujú operačné pamäte s kapacitami pár 

„DNA úložiská sa 
stanú niekedy 

medzi rokmi 
2030 a 2040 

prioritným veľ-
kokapacitným 
dátovým nosi-

čom ľudstva“

„TLAČIARENSKÝ“ DNA 
SYNTETIZÁTOR FIRMY CATALOG, 
KTORÝ V JÚNI TOHTO ROKU 
SYNTETIZOVAL CELÚ WIKIPÉDIU

VÍZIA VYSOKOKAPACITNÉHO DNA 
ÚLOŽISKA PRE DÁTOVÉ CENTRÁ
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GB. Následne pokračuje stred hierarchickej dátovej pyramí-
dy, kam patria úložiská nevyžadujúce napájanie, pričom sú 
stále permanentne dostupné. Nájdeme tu NAND fl ash, ktorý 
dominuje v mobilnej elektronike a SSD a pod ním magnetický 
zápis, ktorý reprezentujú 4 až 14 TB HDD v dátových centrách 
a serverovniach (a pravdaže aj v domácnostiach). Hlavná časť 
dát ľudstva leží práve na ich magnetických bedrách a tak tomu 
bude aj v nadchádzajúcich rokoch. Pod týmto sa nachádza 
ešte tretia hlavná skupina, v podobe off -line úložísk, kam 
patria dátové magnetické pásky (a historicky aj dnes už mŕtve 
a z hľadiska kapacity nezaujímavé optické médiá).

Aj keď magnetické pásky môžu pre niekoho, kto si pamä-
tá éru magnetofónových kaziet a VHS pôsobiť zastarano, 
v skutočnosti ide o veľmi používanú metódu ukladania 
dlhodobých neaktívnych záloh, dostupných na požiadanie, 
čo používa mnoho aj tých najväčších IT spoločností, vrátane 
Googlu, Microsoftu či Facebooku. Páska je síce výrazne po-
malšie úložisko ako HDD (z hľadiska prístupu ku konkrétnym 
dátam, samotné čítanie a zápis môže prebiehať podobne 
rýchlo), ide však o lacné a z hľadiska skladovania mimoriad-
ne kompaktné médium (do objemu o veľkosti HDD je možné 
navinúť niekoľko desiatok TB pásky). Budúce praktické DNA 
úložiská sa umiestnia práve do tejto skupiny a na samé dno 
dátovej pyramídy. Nemôžeme totiž u nich počítať s prístu-
povými dobami na úrovni jednotiek nanosekúnd (RAM), 
stovkami mikrosekúnd (SSD), desiatkami milisekúnd (HDD) 
a ani jednotkami minút (pásky). Realisticky sa dá počítať 
v dohľadnej dobe skôr s prístupovými dobami na úrovni 
hodín. Spadajú teda do tej najspodnejšej vrstvy, ktorá však 
ponúkne ohromnú kapacitu a takisto extrémne veľkú trvác-
nosť dát. Nie roky, ako v prípade SSD a HDD, ani desaťročia 
ako v prípade pások, ale pokojne aj storočia či tisícročia.

O tom, že takéto vysokokapacitné molekulárne úložiská 
potrebujeme, pritom nie je pochýb. Väčšina dát, ktoré ľudstvo 
vo svojej 300 000-ročnej histórii vytvorilo, pochádza z po-
sledných piatich rokov. A nech sa nám zdá súčasný historický 
objem rátajúci sa na zettabajty akokoľvek veľký, v nasledujú-
cich piatich rokoch vytvoríme znovu toľko a ešte viac. Podľa 
štatistík analytickej spoločnosti IDC sme historickú hranicu 
zettabajtu prerazili na prelome poslednej dekády. V roku 
2010 sa odhadoval objem generovaných dát na úrovni 2 
zettabajtov, ktorý do roku 2015 narástol na 15 zettabajtov. 
Tento rok číslo odhadom narastie na 41 zettabajtov a do roku 
2025 poskočí na 175 zettabajtov. Všetko vďaka masívnemu 
prechodu našej spoločnosti do digitálnej a dátovej éry.

Aj keď sa nám kapacity súčasných úložísk stále darí 
zvyšovať, či už ide o budovanie stále väčších konštrukcií 
vrstvených tranzistorov NAND fl ash, alebo o mikrovlnnú 
a tepelnú asistenciu magnetického zápisu (MAMR a HAMR 
pevné disky), dátovým objemom, ktoré z princípu môže 
niesť DNA úložisko sa nikdy nepriblížia. A ako pohľad na 
narastanie dátového objemu ľudstva prezrádza, skôr či ne-
skôr budeme molekulárne úložisko pre najnižšie a najväčšie 
„dátové vrstvy“ potrebovať.

Väčšina dát, ktoré ľudstvo vytvára je čoraz viac digitálnych 
a ak nebudeme zodpovední, tak pre budúce generácie z nich 
nezostane nič. Zmazané digitálne dáta totiž nikto nevykope 
ako črepiny krčahov či monumenty zo starovekého Egypta. 
A dnes, pravdaže, nemáme ani potuchy, aké cenné budú 
dnešné historické digitálne dáta pre budúce storočia a tisícro-
čia. Ľahko sa tak môže stať, že mnoho tých dôležitých skončí 
tak, ako mnohé videomateriály televízií spred pár dekád, ktoré 

už neexistujú, pretože sa pôvodné 
pásky prehrali z dôvodu nedo-
statku miesta novým obsahom. 
DNA úložiská nás pred takýmto 
osudom môžu v budúcich dekádach 
zachrániť, pretože DNA dáta môžu 
byť v dobrých podmienkach uložené 
off -line v neveľkých nádobách ráta-
júcich sa na kapacity, pre ktoré ešte 
ani nemáme pomenovanie.

V súčasnosti to vyzerá, že DNA 
úložiská sú skutočne na ceste 
a v nasledujúcich dvoch dekádach sa plne zhmotnia do 
použiteľného stavu. Nečakajte ich však v mobilnej elektroni-
ke či osobných počítačoch. Budú naším základným dátovým 
kameňom v dátových centrách (dlhodobé zálohy) a takisto 
možno aj v dátových trezoroch múzeí. DNA totiž už nikdy 
nezabudneme čítať a dané dáta budeme môcť vždy použiť, 
hoc aj o tisíc rokov. 

V nadchádzajúcej dekáde budeme prekonávať niekoľko 
hlavných prekážok, pričom ide o zvyšovanie použiteľnej ka-
pacity na úrovni niekoľkých GB až TB, spolu so zvyšovaním 
praktickosti použitia a čoraz väčšou a rýchlejšou automa-
tizáciou všetkých relevantných procesov. Musí to ísť však 
všetko ruka v ruke s poklesom ceny za syntézu a sekvenco-
vanie DNA, čo používame na čítanie a zápis.

Výhoda je, že IT fi rmy nemusia ťahať vývoj DNA techno-
lógie naslepo, dúfajúc, že niekedy budú už DNA úložiská 
ekonomicky životaschopné. Vývoj totiž prebieha nezávisle 
v rámci biotechnológie z celkom iných dôvodov (zdravotníc-
tvo, vývoj liekov, porozumenie chorobám, vedecký biologický 
výskum atď.). V posledných dvoch dekádach sme tak videli 
masívny cenový pokles. Kým ešte v roku 2001 stálo sek-
vencovanie 1000 písmen DNA zhruba 5000 dolárov, v roku 
2007 už to bola len desatina, teda 500 dolárov. To plne 
zodpovedalo rýchlosti známeho Moorovho zákona, ktorý ho-
vorí o dvojnásobnom zlepšení každé dva roky. Následne ho 
ale pokrok v rámci DNA celkom zosmiešnil, pretože v roku 
2008 nastúpila nová generácia sekvencovacích metód a be-
hom dvoch rokov nastalo rapídne klesnutie ceny pod 100 
dolárov, následne pod 1 dolár a v roku 2011 už pod desatinu 
dolára. V súčasnosti je možné 1000 písmen DNA sekven-
covať za približne jeden cent. Podobný trend bolo vidieť aj 
v syntéze DNA, ktorá je dnes zhruba na úrovni 10 centov za 
1000 písmen/nukleotidov. 

Z týchto čísiel vyplýva, že prevádzka plnohodnotného tera-
bajtového DNA úložiska by dnes stála niekoľko stoviek miliónov 
dolárov. To je pravdaže nepraktické, ale treba myslieť na to, že 
než budú tieto úložiská možné, je pred nami ešte vývoj trvajúci 
jednu či dve dekády. Ak si uvedomíme, že pred 10 rokmi bola 
cena týchto procesov 10 000-krát väčšia a pred 20 rokmi
500 000-krát väčšia ako dnes, realizácia DNA úložiska v nasle-
dujúcich dvoch dekádach už tak šialene nevyzerá. Vychádzame 
pravdaže len z extrapolácie, ktorá sa vonkoncom nemusí 
naplniť. DNA úložiská môžu v priebehu vývoja naraziť na vážny 
technický problém, vďaka ktorému zamrznú na niekoľko 
dekád, než sa príbuzné technológie z rôznych odvetví vyvinú 
na výrazne vyššiu úroveň. Pravdu ukáže až čas. Každopádne 
tento vývoj budeme so záujmom sledovať. Málokedy sa totiž 
v technologickom svete stáva, že jasný budúci cieľ už vidíme 
v prírode v praxi a treba ho len chytiť za pačesy.

DÁTA ĽUDSTVA SA UŽ ONEDLHO 
MÔŽU STAŤ NA TISÍCROČIA 
BEŽNOU SÚČASŤOU MÚZEÍ

PREHĽAD



Písal sa rok 1992, keď svetlo sveta uzrela hra Wolfen-
stein 3D, ktorú si myslím, že pozná úplne každý. Grafi ka 
hry v dnešnej dobe pripomína skôr videohru z dávnych 

čias. Po dlhých rokoch s príchodom Quakea grafi ka vyzerala 
o poznanie lepšie. Pre mňa závažný posun priniesli dva tituly 
v roku 1998. Bol to legendárny Unreal a podľa mňa doteraz 
najlepšia hra, akú som kedy hral - Half-Life. Pamätám si 
ako som prechádzal tieto hry v rozlíšení 320 x 240 px na 
najnižších detailoch a stále nie veľmi plynulým chodom. To 
sa zmenilo po výmene počítača. Vrátil som sa k týmto hrám, 
aby som si aj ja konečne vychutnal všetky detaily, odlesky, hru 
svetiel a tieňov, ktoré tieto tituly ponúkali. V tejto dobe som 
aj viac začal sledovať vývoj 3D grafi ky v hrách a najmä vývoj 
grafi ckých kariet, bez ktorých si už dnešný herný svet neviem 
predstaviť. 

Čo ma však zaujalo asi najviac boli sľuby vývojárov 
o fotorealistickej grafi ke už okolo roku 2000. Áno vývoj 
v tej dobe išiel veľmi rýchlo a bolo krásne sa pozerať každú 
chvíľu na úchvatné nové demá a prezentácie jednotlivých 
spoločností. Na trh prichádzali stále nové herné novin-
ky a výkonnejší hardvér a bol poznať posun vpred. Žiaľ 
približovanie sa k reálnemu zobrazeniu sveta išlo pomaly 

Leto je čas prázdnin a rôznych detských táborov. Ja 
sa jedného zúčastňujem pravidelne každý rok ako 
hlavná vedúca. Tábor sa koná na východnom Slovensku 

a tento rok sme mali až 100 detí vo veku od 6 do 16 rokov. 
Je to fyzicky aj psychicky veľmi náročné, nakoľko musíte 
byť v strehu 24 hodín denne počas ôsmich dní. No je to 
zároveň aj skvelý reset od pracovných vecí, keďže počas dní 
strávených v tábore na prácu ani nepomyslím. Každý rok 
píšeme do pokynov, aby deti nechali mobilné telefóny doma. 
No takmer nikto to nerešpektuje, a preto sme sa tento rok 
rozhodli, že všetky mobilné telefóny na začiatku tábora 
vyzbierame a deťom ich vrátime až na konci. Pokiaľ sa nie-
kto chcel spojiť s rodičmi, mohol tak urobiť vo vyhradenom 
čase, väčšinou po obede alebo po večeri. 

Hlavným dôvodom, prečo sme sa rozhodli telefóny zbierať 
bolo najmä to, že sme chceli dnešným deťom ukázať, že 
plnohodnotne tráviť čas sa dá aj bez mobilného telefónu. 
Niektoré deti mali najskôr problém sa svojho elektronického 
miláčika vzdať a klamali nám, že žiaden telefón so sebou 
nemajú, no nakoniec sa nám podarilo všetky telefóny vy-

Kedy sa konečne dočkáme
v hrách fotorealistickej grafi ky?

Leto bez mobilu?

MICHAL ZÁTHURECKÝ   

a všetko pôsobilo akosi umelo. Sem-tam bol síce aj ne-
jaký veľký skok a na niektoré tituly z minulosti sa aj dnes 
pozerám s obdivom, ale ešte stále tomu niečo chýbalo. 
Podľa môjho názoru sa udial veľký zlom až v roku 2015, 
keď bolo uverejnené KITE demo s takmer realistickým 
obrazom. Žiaľ výkon potrebný na zobrazenie tohto dema 
bol neskutočný a dokázali ho len najvýkonnejšie počíta-
če danej doby.

Momentálne píšeme rok 2019 a na trhu máme 
grafi cké karty s real tracing technológiou a niekoľko 
titulov, ktoré sa pomaličky blížia k bájnemu fotorealiz-
mu. Nedávno som dokonca videl video od spoločnosti 
Quixel s vlastnou technológiou Magascans (naskenova-
né materiály z reálneho prostredia) na Unreal 4 Engine 
a použitím technológie Houdini, kde bolo naozaj ťažké 
povedať, či sa pozerám na video z kamery alebo real-
-time vykresľovanie. Technológia Megascans by mohla 
byť implementovaná už o niekoľko rokov v samotných 
hrách. Som zvedavý, ako to bude vyzerať. Verím, že už 
čoskoro sa naozaj fotorealizmu v hrách dočkáme. Kým 
to bude reálne, tak nám ostáva kochať sa krásou nových 
technologických videí...

zbierať. A tak mohla začať „odvykačka“. Prvé dva dni bolo na 
niektorých deťoch badať „abstinenčné príznaky“, a to najmä 
v čase odpočinku a osobného voľna. Ale neskôr si väčšina 
detí na mobilný telefón ani nespomenula. Deti objavovali čaro 
exteriérových hier, ktoré sme sa my hrávali ako deti bežne, 
spoznávali prírodu na vlastnej koži a nie len na obrazovke 
telefónu, naučili sa čítať mapu a orientovať sa v teréne bez 
GPS, riešili rôzne úlohy v tímoch a pomocou vlastných vedo-
mostí bez potreby sa na všetko pýtať „strýka Googla“. 

Bolo skvelé vidieť, že aj dnešné deti sa dokážu spolu 
rozprávať, zabávať, tancovať a sú šťastné aj bez mobilných 
telefónov. Mali by sme dnešným deťom dopriať viac takejto 
voľnosti a radosti a ukázať im, že aj bez technologických 
vymožeností sa dá žiť plnohodnotný život. Skúste si naprí-
klad niekedy urobiť celá rodina víkend bez mobilov. V piatok 
večer ich odložte do šuplíka a spoznávajte svet aj so svojimi 
deťmi na vlastné oči a nie len cez displej telefónu. Zoberte 
ich do prírody, pospomínajte si na svoje detstvo a ukážte 
im, ako ste sa hrávali vy, keď ste boli v ich veku. Uvidíte, aké 
osviežujúce to bude nielen pre vaše deti, ale aj pre vás    

XÉNIA RYBÁKOVÁ
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CEZ APLIKÁCIU SI MÔŽE-
TE AKTIVOVAŤ DOPLN-
KOVÉ BALÍČKY. VŠIMNITE 
SI AJ INFORMÁCIU O AK-
TIVOVANÝCH BALÍKOCH 
A ICH PLATNOSTI 

VYNOVENÁ TELEKOM 
APLIKÁCIA UMOŽŇUJE 
POHODLNEJŠIE NABÍ-
JANIE KREDITU NA EASY 
KARTY

TAKTO VYZERAJÚ NOVÉ SKRATKY, KTORÉ 
MÔŽETE AKTIVOVAŤ PODRŽANÍM IKONY 
TELEKOM APLIKÁCIE

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

lovať nejaký údaj z minulých faktúr, aplikácia 
Telekom predstavuje najpohodlnejší a najrých-
lejší spôsob, ako to vykonať.

Ďalšia obrazovka je venovaná vašim Produk-
tom. Tu vidíte zoznam priradených produktov 
a môžete si pripojiť aj ďalšie služby. Po ťuknutí 
na názov produktu sa zobrazia detailné infor-
mácie, ako je dátum konca viazanosti a detail-
ný výpis zostávajúcich dát, volaní a SMS správ. 

V rámci tejto obrazovky si tiež môžete zakúpiť 
doplnkové balíčky, napr. roamingové balíky alebo 
ďalšie dáta. Telekom túto funkciu vylepšil, takže 
najnovšie vidíte platnosť už aktivovaných dopln-
kových balíčkov priamo na tejto obrazovke, resp. 
vo výpise informácií pre jednotlivé produkty. 

Ešte pohodlnejšie dobíjanie Easy 
kariet
Telekom aplikácia ponúka aj praktickú ľavú po-
nuku so zoznamom jednotlivých funkcií. Okrem 
prehľadu, produktov a faktúr si môžete cez túto 
obrazovku dobiť kredit na Easy karte, skontro-
lovať vašu skupinu Magenta 1 alebo sa pozrieť, 
aké akcie a súťaže aktuálne Telekom ponúka.

Telekom najnovšie vylepšil funkciu dobíjania 
kreditu na Easy kartách, takže si môžete zobraziť 
často dobíjané čísla pre rýchlejšie dobitie a takis-

plikácia Telekom je dostupná pre za-
riadenia so systémom iOS a Android. 
Do aplikácie si môžete priradiť svoje 

mobilné telefónne čísla a taktiež aj produkty 
pevnej siete. Telekom aplikácia vám tiež uľahčí 
platenie faktúr, a to pomocou platobnej karty 
alebo moderne, cez služby Google Pay a naj-
novšie aj Apple Pay.

Aplikácia Telekom má prehľadný dizajn a je 
rozdelená do niekoľkých častí. Úvodná obra-
zovka Prehľad ponúka všetky dôležité informá-
cie na jednom mieste – zoznam nezaplatených 
faktúr, kľúčové informácie o vašich produktoch, 
ako sú napr. zostávajúce dáta do konca zúčto-
vacieho obdobia alebo upozornenia na práve 
prebiehajúce akcie. Cez aplikáciu Telekom ste 
mohli počas leta získať Drink zadarmo na Ma-
gio pláži či si aktivovať bezplatné Letné dáta. 
A môžete sa cez ňu pravidelne prihlasovať do 
všemožných súťaží.

Rýchly prístup k faktúram 
a doplnkovým balíčkom 
Obrazovka Faktúry obsahuje zoznam zaplate-
ných a nezaplatených faktúr. Môžete si pozrieť 
aj tie minulé a stiahnuť si detailnú faktúru vo 
formáte PDF. Ak si teda potrebujete skontro-

A

Majte svoje služby
pod kontrolou s vylepšenou 
aplikáciou Telekom

CEZ APLIKÁCIU SI MÔŽE-CEZ APLIKÁCIU SI MÔŽE- VYNOVENÁ TELEKOM VYNOVENÁ TELEKOM 

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

CEZ TELEKOM APLIKÁ-
CIU SI RÝCHLO SKON-
TROLUJETE AKTUÁLNY 
ZOSTATOK VAŠICH DÁT, 
MINÚT A SMS SPRÁV

informáciami, takže si môžete pohodlne skon-
trolovať zostávajúce dáta aj bez spustenia apli-
kácie. A úplnou novinkou je podpora takzvaných 
skratiek, ktoré môžete vyvolať dlhším podržaním 
prsta na ikone aplikácie. Vďaka skratkám sa 
môžete rýchlo prepnúť priamo na obrazovku 
s produktami, faktúrami alebo na obrazovku 
s možnosťou dobiť kredit.

Novinkou v Telekom aplikácii je tiež takzva-
ný Inbox správ, pomocou ktorého si môžete 
zobraziť históriu prijatých správ a notifi kácií.

to je možné skontrolovať históriu 
dobití. Praktickou novinkou je mož-
nosť nastaviť pravidelné mesačné 
dobíjanie z uloženej platobnej karty 
– v takom prípade sa na zadané 
číslo každý mesiac automaticky 
dobije zvolená suma bez nutnosti 
manuálnej kontroly a dobíjania.

Platenie cez Google aj 
Apple Pay
Platobnú kartu si môžete do 
aplikácie uložiť cez nastavenia 
a urýchliť tak platenie faktúr alebo 
dobíjanie kreditu. Okrem toho mô-
žete využiť aj moderné platobné 
služby Google Pay a Apple Pay. Tie 
sú dostupné v závislosti od ope-
račného systému vášho smartfónu 
a umožnia vám uskutočniť všetky 
platby v rámci aplikácie. 

Telekom aplikácia tiež ponúka 
aj praktický widget s dôležitými 

V TELEKOM APLIKÁCII JE 
NAJNOVŠIE AJ HISTÓRIA 
PRIJATÝCH SPRÁV 
A NOTIFIKÁCIÍ 

dobití. Praktickou novinkou je mož-
nosť nastaviť pravidelné mesačné 
dobíjanie z uloženej platobnej karty 
– v takom prípade sa na zadané 
číslo každý mesiac automaticky 
dobije zvolená suma bez nutnosti 
manuálnej kontroly a dobíjania.

Platenie cez Google aj 
Apple Pay
Platobnú kartu si môžete do 
aplikácie uložiť cez nastavenia 
a urýchliť tak platenie faktúr alebo 
dobíjanie kreditu. Okrem toho mô-
žete využiť aj moderné platobné 
služby Google Pay a Apple Pay. Tie 
sú dostupné v závislosti od ope-
račného systému vášho smartfónu 

V TELEKOM APLIKÁCII JE V TELEKOM APLIKÁCII JE V TELEKOM APLIKÁCII JE 
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VŠIMNITE SI NOVÝ TVAR VYSÁVAČA ROOMBA, 
ROHOVÚ KEFU A ŠIRŠIE HLAVNÉ KEFY

ROOMBA S9+ JE NAVRHNUTÁ NA 
DÔKLADNEJŠIE VYČISTENIE ROHOV A KÚTOV

T E S T

ROMAN KADLEC

Najnovší domáci 
pomocníci od 
iRobot

iRobot uviedol na slovenský trh najnovší 
robotický vysávač Roomba s9+ a tiež 
aj nový robotický mop Braava jet m6. 
Okrem toho, že sú tieto zariadenia 
úplnými novinkami, sú aj technologicky 
najpokročilejšie vo svojich kategóriách.

oombu s9+ a Braavu jet m6 sme 
testovali spoločne v 3-izbovom 
byte s rozlohou necelých 60 m2 po 

dobu 1,5 mesiaca. Naše skúsenosti zhrnieme 
v tomto článku.

R

Roomba s9+: S novým tvarom
Roomba s9+ je prvý robotický vysávač značky 
iRobot, ktorý má dizajn v tvare písmena D. 
V minulosti boli tieto vysávače okrúhle, avšak 
nový dizajn má zefektívniť upratovanie v ro-
hoch a kútoch, čo potvrdzujeme aj na základe 
nášho používania.

Dizajn v tvare D dopĺňa aj špeciálne navrhnu-
tá kútová kefa, ktorá je umiestnená na spodnej 
strane, v pravej hornej časti vysávača. Výrobca 
tiež zväčšil hlavné gumové kefy, ktoré sú teraz 
o 30 % širšie. Roomba s9+ má vo výbave aj 
úplne nový 3D senzor, ktorý je umiestnený na 
prednom nárazníku. Tento senzor dopĺňa ka-
meru, ktorá sa používa na mapovanie priestoru. 
Vďaka senzoru má robot lepší prehľad o oko-
litých prekážkach, do ktorých vráža o niečo 
jemnejšie ako predchádzajúce vysávače tejto 
značky. Kontaktu sa však úplne nevyhýba, aby 
dokázal vysávať aj na miestach, kde napr. visí 
spodok záclony.Roomba s9+ využíva systém 

inteligentného mapovania Imprint, ktorý sme 
si obľúbili už v prípade modelu Roomba i7+. 
Tento systém funguje v praxi tak, že Roomba 
si počas prvých pár vysávaní vytvára vlastnú in-
teligentnú mapu. Dalo by sa povedať, že sa učí 
pôdorys vašej domácnosti. V našom prípade sa 
kompletná mapa vytvorila po cca 5 komplet-
ných povysávaniach.

Po vytvorení mapy môžete vysávaču navoliť 
konkrétne miestnosti, ktoré má povysávať. 
Takisto si môžete vytvorenú mapu upraviť 
a zadefi novať ďalšie miestnosti, ako je naprí-
klad toaleta alebo kúpeľňa. Následne môžete 
vysávaču určiť, či má vysávať celý byt alebo len 
konkrétne miestnosti. Toto platí pre manuálne 
spustenie vysávania a tiež aj pre plánova-
nie pomocou funkcie rozvrhu. Príkladom je 
povysávanie celého bytu v pondelok, najčas-
tejšie používaných miestností v stredu a iných 
miestností v piatok. Udalostí v rozvrhu môžete 
mať viac, takže sa to dá všetko nakombinovať 
podľa vašej potreby.

Pohyb Roomby s9+ je skutočne inteligentný 
a systematický. Robot sa pohybuje v konkrétnej 
miestnosti, do ďalšej sa presunie až po úplnom 
povysávaní aktuálnej miestnosti. Počas testova-
nia sme si všimli dôraz, ktorý Roomba kladie na 
pohyb v rohoch a tiež okolo nôh stolov či ďalších 

ZÁKLADŇOVÁ STANICA OBSAHUJE 
ODPADKOVÝ KÔŠ, ÚDRŽBA ROBOTA JE VĎAKA 
TOMU PRAKTICKY NULOVÁ

prekážok. Efektívne povysáva aj v priestoroch pod 
skriňou, avšak v takomto prípade si niekedy treba 
dať pozor, či hneď vedľa nie sú otvorené dvere – 
párkrát sa nám stalo, že si ich Roomba zabuchla, 
keď čistila ťažko dostupný priestor. Toto nepo-
važujeme za chybu, keďže sa Roomba všelijako 
vytáčala, aby daný priestor vysala kompletne.

Roomba s9+ má vo výbave 550 ml zásobník 
na nečistoty a podporuje už aj 5 GHz Wi-Fi sieť. 
Batéria s kapacitou 3300 mAh sľubuje na jedno 
nabitie výdrž vysávania na úrovni až 2 hodín. 
Rovnakú dobu trvá nabíjanie. Povysávanie náš-
ho 3-izbového bytu trvalo tradične hodinu až 
hodinu aj štvrť, pričom Roomba reálne vysala 
takmer 40 m2 dostupného priestoru.

iRobot vybavil novinku motorom 4. gene-
rácie so 40-násobným výkonom vysávania v 
porovnaní s predchádzajúcimi generáciami. 
V nastaveniach si môžete nastaviť výkon vysá-
vania, čomu zodpovedá aj hlučnosť vysávača 
počas práce. Vysávanie v miestnosti, v ktorej 
sa nachádzate aj vy, budete obvykle počuť. Keď 
sa presunie do vedľajšej miestnosti, hluk by vás 
už nemal rušiť. K dispozícii je tiež tichý režim 
s nižším výkonom vysávania.

Roomba s9+ sa predáva na Slovensku v balení 
s dokovacou stanicou Clean Base. Tá obsahuje 
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ČISTIACE PODLOŽKY JE MOŽNÉ ODOPNÚŤ 
STLAČENÍM TLAČIDLA

Braava jet m6: Inteligentný 
robotický mop 
Druhou novinkou je robotický mop Braava jet 
m6. Ten je koncipovaný ako doplnok k robo-
tickému vysávaču a obe zariadenia dokážu 
spolu koexistovať. 

Robotický mop je rozmerovo menší, má 
štvorcové telo a vyžaduje trošku väčšiu 
starostlivosť ako Roomba s9+, ktorú spustíte 
alebo si naplánujete cez aplikáciu a potom 
sa 2 mesiace o nič nestaráte, až kým nie je 
potrebné vyhodiť odpadkové vrecko z doko-
vacej stanice Clean Base.

Robotický mop vyžaduje pripojenie čistiacej 
podložky, ktoré sú jednorazové a umývateľné 
a sú určené na suché alebo mokré čistenie. 
V prípade mokrého čistenia je tiež potrebné 
naplniť nádržku a prípadne pridať čistiaci 
prostriedok na pevné podlahy. iRobot má svoj 
vlastný čistiaci prostriedok, ktorý je navrhnutý 
na použitie s jeho mopom. 473 ml fľaštička 
stojí 14,99 eura, vzorku na dve použitia nájdete 
aj priamo v balení.

Hlavnými vylepšeniami novej Braavy je ovlá-
danie cez Wi-Fi a systém inteligentnej navigá-
cie Imprint, ktorý funguje rovnako ako v prípade 
vysávača Roomba s9+ a i7+. Robotický mop 
sa počas prvých pár mopovaní naučí pôdorys 
vašej domácnosti a potom umožňuje, aby 

PRED MOPOVANÍM TREBA NAPUSTIŤ VODU DO NÁDRŽKY A PRÍPADNE PRIDAŤ 
ČISTIACI ROZTOK1 4 9 9  €c e n a

5 9 9  €c e n a

ste ho poslali do konkrétnej miestnosti a izby 
čistí optimálnym spôsobom. Štvorcové telo je 
ideálne aj na čistenie kútov a rohov a Braava 
jet m6 je navrhnutá na čistenie všetkých typov 
pevných podláh, vrátane dreva, laminátu, 
dlažby a kameňa.

Medzi Roombou a Braavou je treba zdôrazniť 
jeden podstatný rozdiel. Robotický vysávač 
Roomba prekoná prahy do výšky 2 cm, pre 
Braavu je hraničnou hodnotou výška iba 3 mm. 
V praxi to znamená, že robotický mop môže 
mať problém prejsť cez lištu do inej miestnosti 
– stačí, ak je medzi podlahami nejaká výšková 
nerovnosť. Mop je možné vždy manuálne pre-
niesť z jednej izby do druhej a spustiť mopo-
vanie, avšak v takejto domácnosti nevyužijete 
naplno inteligentnú navigáciu Imprint. 

Výška 3 mm je v prípade Braavy stanovená 
z toho dôvodu, aby robotický mop nevyliezol na 
rohožku alebo koberec a nestriekal na ne vodu. 
V tomto smere funguje robotický mop spoľahli-
vo, neostriekal nám ani steny, ani koberec a ani 
žiadne prekážky.

Braava jet m6 dokáže na jedno nabitie vyčistiť 
až 100 m2 v suchom režime a až 40 m2 v mokrom 
režime a podporuje aj funkciu nabitia a pokračova-
nia v čistení. Pomocou mobilnej aplikácie iRobot si 
môžete nastaviť plán pravidelného čistenia a za-
defi novať spôsob čistenia – ten ovplyvňuje spotre-
bu vody z nádržky a tiež aj intenzitu mopovania.

Pri sledovaní upratovania pomocou Braavy jet 
m6 si môžete všimnúť zrejmý rozdiel v pohy-
be v porovnaní s Roombou s9+. Je to logické, 
mopovanie vyžaduje inú charakteristiku pohybu 
ako vysávač. Braava je takisto takmer nehlučná, 
drobný hluk spôsobuje iba pohyb a fŕkanie vody. 
Pokojne ju môžete pustiť doma aj po 22. hodine.

Silné duo
Roomba s9+ a Braava jet m6 predstavujú silné 
duo. Roomba povysáva nečistoty v domácnosti 
a Braava vám ju následne vyčistí mopom. 

iRobot toto prepojenie zakomponoval aj do 
svojej mobilnej aplikácie a keď máte doma 

oboch pomocníkov, pri manuálnom spustení 
čistenia si môžete vybrať, aby najskôr vysá-
vač vysával a potom mop mopoval. 

Takisto je možné pre každé zariadenie 
samostatne zadefinovať, v ktorých miest-
nostiach majú robiť poriadky. Predpokladom 
sú vytvorené inteligentné mapy – vysávač 
aj mop si generujú svoje vlastné mapy kvôli 
rozdielnym preferenciám pohybu. 
Zapožičal: iRobot

odpadkový kôš, robot sa po skončení vysávania 
automaticky vyprázdni. V praxi to znamená, že 
robot nepotrebuje medzi vysávaniami žiadnu 
starostlivosť. Do stanice Clean Base sa zmestí 
až 30 plných zásobníkov z robota. V priebehu 
1,5 mesiaca sme ju však nedokázali naplniť, a to 
aj napriek pravidelnému vysávaniu. 

Tento robotický vysávač takisto automatic-
ky zvýši výkon vysávania na koberci a dokáže 
rozpoznať miesta so zvýšeným množstvom 
nečistôt. Ak je to potrebné, vysávanie dokáže 
prerušiť, aby sa nabil a následne pokračoval 
v upratovaní. To sa však v našom prípadne ne-
stalo. Taktiež si poradí s prahmi do výšky 2 cm.

   Verdikt
iRobot Roomba s9+ je aktuálne najpokročilejší 
robotický vysávač. Skvelú Roombu i7+ vylepšu-
je najmä o nový tvar, ktorý je lepšie navrhnutý 
na čistenie kútov. Vďaka dokovacej stanici so 
zabudovaným odpadkovým košom je používa-
nie tohto vysávača bez starostí a čistenie je na 
vysokej úrovni.
Braava jet m6 poteší novým ovládaním pomocou 
aplikácie a tiež aj systémom inteligentnej navi-
gácie. Ten funguje veľmi dobre. Robotický mop je 
praktický pomocník, ktorý je vhodným doplnkom 
k vysávaču. Spoločne ide o silnú dvojku.

ROBOTICKÝ MOP ČISTÍ VŠETKY TYPY 
PEVNÝCH PODLÁH, KOBEREC ANI STENU VÁM 
NEZAFŔKA
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Vylepšené pero aj s funkciou Air View

Svetlo sveta uzrel na výstave IFA Berlin 2012 a na trh sa dostal 
v septembri 2012. Rad Note bol už v tej dobe pevne v produktovom 
portfóliu Samsungu. Voči predchodcovi dostal 4-jadrový procesor 
a až 5,5-palcový displej. Vynovené bolo dotykové pero s rozpoznáva-
ním sily prítlaku v 1024 úrovniach. Pero sa naučilo aj gestá na rýchle 
ovládanie a pribudla funkcia Air View, keď sa hrotom pera stačilo 
priblížiť k displeju. 

5,7-palcový displej a prémiový dizajn

Ďalší nasledovník prišiel na trh v septembri 2013 s prémiovým dizajnom 
s imitáciou kože a vtedy nevídaným až 5,7-palcovým 1080p displejom. 
Telefón dostal vtedy rekordnú kapacitu 3 GB RAM, 13 Mpx kameru, na 
výber bolo 32 alebo 64 GB priestoru pre používateľa. V januári 2014 
Samsung uviedol aj odľahčenú verziu Note 3 Neo s 8 Mpx fotoaparátom 
a 5,5-palcovým 720p displejom, 2 GB RAM a 16 GB pamäťou. 

QHD displej a snímač odtlačku prsta

Uvedenie Note4 bolo na IFA Berlin 2014 a na trh sa dostal v októbri 
2014. Prišiel s novým dizajnom, kovovým rámčekom a mal 5,7-palco-
vý QHD displej, 16 Mpx fotoaparát s optickou stabilizáciou, vylepšené 
pero S-Pen, ktoré teraz snímalo až 2048 úrovní prítlaku. Pribudol 
snímač odtlačku prsta a iné funkcie z telefónu Galaxy S5. 

Prvé dieťatko z rady Note

Obsahoval 2-jadrový procesor s taktom 1,4 GHz a 5,1-palcový displej. 
Na trh sa dostal v októbri 2011 a v decembri 2011 Samsung oznámil, 
že predal milión kusov za prvé dva mesiace. Vo februári 2012 dostal 
Note upgrade na LTE pripojenie a do augusta 2012 sa celosvetovo 
predalo 10 miliónov kusov telefónu Note. To nikto nečakal a výborne 
sa predával aj na Slovensku. 

redstavenie Galaxy Note bolo v roku 2011 za našej osobnej 
účasti, a preto vieme celkom presne, ako novinári a analytici 
vtedy pochybovali, že sa niečo také môže vôbec predávať. 

Na tú dobu mal totiž telefón neskutočne veľký displej – 5,1 palca 
a nikto nevedel, ako sa vlastne uplatní to pero. Ale používatelia si 
k Note našli cestu. Je síce vhodný skôr pre špecifi cký okruh ľudí, ktorí 
chcú mať jednak smartfón s veľkým displejom (teda niekde na roz-
hraní medzi smartfónom a tabletom) a tiež využijú dotykové pero. Už 
v roku 2011 sa ukázalo, že takých ľudí je dosť a telefón sa nepredával 
len biznis zákazníkom, ale kupovali si ho aj bežní spotrebitelia.

Samsung predstavil svoj 
úplne prvý telefón Galaxy 
Note na výstave IFA 
v Berlíne v roku 2011. Je 
to teda 8 rokov, čo je tu 
s nami telefón, ktorý má 
vo výbave dotykové pero 
S-Pen. 

Od Galaxy Note
až po Galaxy Note10

1

2

3

4

P

Galaxy
Note (originál)

Galaxy
Note II

Galaxy
Note3

Galaxy
Note4
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Aj toto patrí do histórie Galaxy Note

Číslovku 6 Samsung v prípade rady Note vynechal a zjednotil tak 
číslovanie. Galaxy Note7 prišiel so snímačom očnej dúhovky a USB-
-C portom s podporou rýchleho nabíjania. Uhlopriečka displeja 
bola 5,7 palca a bol s podporou HDR. Pero S-PEN bolo vylepšené 
s jemnejším rozlišovaním sily prítlaku a perom sa dalo písať aj na 
vypnutý displej. Tento telefón neskôr Samsung stiahol z trhu, keďže 
sa objavili prípady s vybuchujúcou batériou. Nebol to jednoduchý 
ani lacný krok, ale bezpečnosť používateľov je na prvom mieste. Po 
stiahnutí Note7 sa tento na niektorých trhoch po výmene batérie 
predával pod názvom Galaxy Note Fan Edition (FE).

S dvoma zadnými fotoaparátmi

Note8 bol uvedený 23. augusta 2017 v New Yorku a mal 6,3-palcový 
Super AMOLED displej 1440p, ktorý výrobca označuje ako nekonečný. 
Procesorom bol Exynos 8895, ako bezpečnostný prvok tu bol snímač 
očnej dúhovky. Telefón mal najvyššie krytie IP68 a fotoaparát s dvoma 
objektívmi – širokouhlý a telephoto. Tiež priniesol duálnu optickú stabi-
lizáciu a zaostrovanie s dual pixel. Podporoval tiež prepojenie na externý 
displej a využitie telefónu ako notebooku pomocou Samsung DeX.

So žltým perom a diaľkovým ovládaním

Svetlo sveta uzrel v auguste 2018 v New Yorku a zažiaril žltým 
dotykovým perom. Samsung pri ňom výrazne vylepšil inteligentného 
asistenta Bixby a tiež demonštroval prepojenie s internetom vecí. Po 
prvýkrát bolo pero S Pen prepojené pomocou Bluetooth a umožňova-
lo spúšťať na diaľku fotoaparát alebo ovládať prezentáciu. 
Note9 existoval aj v neuveriteľnej pamäťovej kapacite 8 GB RAM 
a 512 GB vnútornej pamäte s možnosťou rozšírenia cez microSD 
kartu na celkovú kapacitu 1 TB. Kapacita batérie dosiahla 4000 mAh. 
Do fotografi ckej výbavy s duálnou zadnou kamerou pribudla aj umelá 
inteligencia na rozpoznávanie typu scény. 

Predchodca zakrivených displejov

Na svet prišiel aj tento model, ktorý mal jednu zakrivenú hranu dis-
pleja a otvoril tak cestu k tomuto typu displeja. Zakrivená hrana tu 
ale ešte predstavovala samostatný displej nezávislý od hlavného. 

Nepredával sa na európskom trhu

Tento telefón nebol v predaji na európskom trhu. Na americký trh 
prišiel v auguste 2015, predstavený bol v New Yorku a vychádzal z Ga-
laxy S6. Z neho zdedil hardvérový dizajn vrátane kovového rámčeka 
a 5,7-palcového 1440p displeja. Procesorom bol už 8-jadrový Exynos 
7 SoC a úplne nové pero. Note 5 na rozdiel od predchodcov stratil 
používateľsky vymeniteľnú batériu a nemal ani slot na microSD kartu. 

5

6

6

7

8

Galaxy
Note edge

Galaxy
Note5

Galaxy
Note6 a Note7

Galaxy
Note8

Galaxy
Note9

lo spúšťať na diaľku fotoaparát alebo ovládať prezentáciu. 
Note9 existoval aj v neuveriteľnej pamäťovej kapacite 8 GB RAM 
a 512 GB vnútornej pamäte s možnosťou rozšírenia cez microSD 
kartu na celkovú kapacitu 1 TB. Kapacita batérie dosiahla 4000 mAh. 
Do fotografi ckej výbavy s duálnou zadnou kamerou pribudla aj umelá 
inteligencia na rozpoznávanie typu scény. 

Aktuálnym modelom je 
Galaxy Note10, ktorého 
predstavenie prinášame
na nasledujúcich 
stranách. 

Aktuálnym modelom je 
Galaxy Note10
predstavenie prinášame
na nasledujúcich 
stranách. 
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Samsung podľa očakávania predstavil telefóny radu Galaxy Note. Po 
prvýkrát tento telefón existuje v dvoch veľkostiach. Verzia Note10+ má 
uhlopriečku až 6,8 palca a štandardná verzia Note10 má 6,3 palca.

Premiéra
Samsung Galaxy 
Note10 a Note10+

dlhšom čase Samsung zo zariadenia 
Note10/10+ vypustil snímač tepu 
srdca a je pravda, že na telefóne 

sme tento snímač už dlho nepoužili. Samsung 
už z nového Note vypustil 3,5 mm jack port na 
pripojenie slúchadiel alebo externého mikrofónu. 
V dodávke sú slúchadlá značky AKG s pripojením 
pomocou USB-C portu. Dôvodom je zabezpe-
čenie čistého dizajnu tohto telefónu. Rovnako 
zmizlo aj tlačidlo Bixby. To je teraz kombinované s 
tlačidlom vypnutia/zapnutia.

PO
Výkon telefónu
V Galaxy Note10 je batéria s kapacitou 3500 mAh. 
To sa zdá byť na Note málo, veď Note9 má 
4000 mAh. Má to byť dostatočná kapaci-
ta na celodennú výdrž telefónu, pretože je 
použitý procesor Exynos 9825 vyrobený 7 nm 
procesom s vyššou efektivitou. V porovnaní 
s výkonom Note9 má mať Note10 o 20,7 % 
vyšší výkon procesora, o 45 % viac výkonu v 
grafike a na spotrebe má dosiahnuť úsporu 
18 %. 

Do Galaxy Note10+ výrobca zabudoval 
batériu 4300 mAh, a to bude dosť na celý deň 
náročnej práce. Displej je v oboch prípadoch od 
okraja k okraju a podporuje HDR 10+. Samsung 
zmenšil predný fotoaparát, chcel aby bola 
plocha displeja čo najväčšia – u Note10+ je to 
90.7 % a u Note10 90,5 %. Okolo displeja sú 
zatiaľ najtenšie rámiky v celom vývoji telefónov 
Galaxy. Čítačka odtlačkov prsta je umiestnená 
priamo v displeji.

Poznámky vytvorené rukou sa teraz priamo 
exportujú do Wordu alebo do formátu PDF 
a Samsung celkovo posilnil spoluprácu s 
Microsoft aplikáciami. Výrazne narastá použitie 
tohto zariadenia na tvorbu videa, súčasťou 
výbavy Note10/10+ má byť aj vynikajúca 
stabilizácia.

Tri fotoaparáty a tri mikrofóny
Zadný fotoaparát je trojitý, základ je rovnaký 
pre Note10+ aj Note10. Ultraširokouhlá ka-
mera má rozlíšenie 16 Mpx f/2.2, hlavná ka-
mera má 12 Mpx f/1.5 a f/2.4 a teleobjektív 
má 12 Mpx f/2.1. Je to teda taká istá výbava 
ako je v telefóne Galaxy S10 a S10+. Novin-
kou je umiestnenie Dept Vision fotoaparátu 
s VGA rozlíšením do telefónu Note10+. Tento 
fotoaparát sa uplatní pri tvorbe fotografií 
s rozmazaným pozadím. Vo výbave Note10 
však nie je. Predný fotoaparát má rozlíšenie 
10 Mpx, f/2.2. 

Galaxy Note10/10+ podporujú nočný režim 
a tiež zostal zachovaný režim Instagram. Fo-
toaparát rozpoznáva 30 druhov scény a po-
radí vám pri nastavení správnej kompozície. 

Note10 má vo výbave tri mikrofóny. Jeden 

sa nachádza na spodnej strane, druhý na 
hornej a tretí je trochu schovaný a nachádza 
sa vzadu pri trojici fotoaparátov. To umož-
ňuje aj zvýraznenie zvuku v prípade, že sa vo 
videu priblížite v obraze. Funkcia je dostupná 
len pri nahrávaní videa zadným fotoapará-
tom v zabudovanej aplikácii na tvorbu videa. 
Pri 2-násobnom zoome v obraze sa zvuk 
nahráva s dvojnásobnou hlasitosťou, pri 
4-násobnom zoome sa používa 3-násobná 
hlasitosť nahrávania zvuku.

Pamäťová karta
Pamäťová karta je bohužiaľ len súčasťou 
Note10+ a nie je vo výbave Note10. To je 
celkom prekvapenie. Note10+ tak má SIM slot 
hybridný pre SIM a SD kartu (resp. dve SIMky 
bez SD karty), pri Note10 je použitý duálny slot 
pre dve SIM-ky.

Pamäťová kapacita
Note10 má 8 GB RAM, Note10+ až 12 GB RAM. 
Note10 má vnútornú pamäť 256 GB, Note10+ 
sa bude predávať buď s 256 GB, alebo s 512 GB, 
s rozšírením o microSD kartu je v prípade 
Note10+ možné dosiahnuť kapacitu vnútornej 
pamäte až 1 TB. Note tak má viac pamäte ako 
mávajú klasické notebooky. S touto pamäťovou 
a procesorovou výbavou je Note10/10+ dobre 
pripravený na hranie sa tých najnáročnejších 
počítačových hier. 

Rozdiely medzi Note10+ a Note10

veľkosť a rozlíšenie displeja

fotoaparát Depth Vision (ToF)

podpora microSD karty

kapacita RAM a vnútornej pamäte

kapacita batérie

REPORTÁŽ

ONDREJ MACKO

GALAXY NOTE10 S UHLOPRIEČKOU 6,3 PALCA 
AKO JEDINÝ EXISTUJE V BIELEJ FARBE 
A VEDĽA GALAXY NOTE10+ AJ SO SNÍMAČOM 
HĹBKY OBRAZU

KAPACITA VNÚTORNEJ PAMÄTE MÔŽE 
U NOTE10+ DOSIAHNUŤ AŽ 1 TB
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FAREBNÉ VERZIE GALAXY NOTE10+

NOTE10+ PODPORUJE 45 W NABÍJANIE, KEĎ 
NABIJETE TELEFÓN NA CELODENNÚ VÝDRŽ 
ZA 30 MINÚT. NABÍJAČKU 45 W VŠAK TREBA 
KÚPIŤ OSOBITNE

Nabíjanie Note10
V balení Note10 aj Note10+ je 25 W superrýchla 
nabíjačka. Note10+ však podporuje aj 45 W 
rýchlu nabíjačku, tú je však treba dokúpiť zvlášť. 
Touto nabíjačkou za 30 minút nabijete batériu 
na kapacitu 50 %. V oboch prípadoch funguje aj 
bezdrôtové nabíjanie (15 W u Note10+ a 12 W u 
Note10). Podobne ako to bolo u Galaxy S10, aj 
tu je možné z Note10 bezdrôtovo nabíjať napr. 
inteligentné hodinky alebo použiť nabíjanie iné-
ho telefónu s podporou bezdrôtového nabíjania 
Qi. Bezdrôtová nabíjačka sa predáva samostat-
ne. Z vlastnej praxe konštatujeme, že bezdrôto-
vé nabíjanie inteligentných hodiniek z telefónu je 
výborná funkcia hlavne na cestách.

  Špeci f ikácie  Note10 a Note10+

Špecifi kácia Note 10+ Note 10

Displej
6,8 palca (19:9)

3040 × 1440 QuadHD+ (498 ppi)
Dynamic Amoled

6,3 palca (19:9)
2280 × 1080 FHD+ (401 ppi)

Dynamic Amoled

Zadný fotoaparát
16 MPx (F/2.2) ultraširoký

12 MPx (F/2,4 a F/1,5) široký
12 MPx (F/2.1) Teleobjektív

DepthVision ToF

16 MPx (F/2.2) ultraširoký
12 MPx (F/2,4 a F/1,5) široký
12 MPx (F/2.1) Teleobjektív

Ďalšie vlastnosti zadného 
fotoaparátu

AF, Dual OIS, LiveFocus, Super Steady, audio zoom, 
HDR10+

AF, Dual OIS, LiveFocus, Super Steady, audio zoom, 
HDR10+

Predný fotoaparát 10 MPx (F/2.2) AF 10 MPx (F/2.2) AF

Procesor 8-jadrový Exynos 9825 (7 nm) 8-jadrový Exynos 9825 (7 nm)

Vnútorná pamäť 256 GB/512 GB 256 GB

Kapacita RAM 12 GB 8 GB

Slot pre microSD kartu áno (do maximálnej pamäte 1 TB) nie

Slot pre SIM Hybrid SIM Dual SIM

Batéria 4300 mAh 3500 mAh

Spôsob nabíjania
USB-C, rýchle nabíjanie 2.0
Bezdrôtové nabíjanie 15 W

Superrýchle nabíjanie, podpora do 45 W

USB-C, rýchle nabíjanie 2.0
Bezdrôtové nabíjanie 12 W

Superrýchle nabíjanie, podpora do 25 W

Snímače
Akcelerometer, barometer, ultrazvukový snímač, snímač 

odtlačkov prstov, gyroskop, geomagnetický snímač, 
Hallov snímač, RGB svetelný snímač, snímač priblíženia

Akcelerometer, barometer, ultrazvukový snímač, snímač 
odtlačkov prstov, gyroskop, geomagnetický snímač, 

Hallov snímač, RGB svetelný snímač, snímač priblíženia

Podpora LTE CAT 20 CAT 20

Ďalšie funkcie S PEN (ovládanie gestami), DeX pre PC,
nahrávanie obrazovky, Dolby Atmos

S PEN (ovládanie gestami), DeX pre PC,
nahrávanie obrazovky, Dolby Atmos

Odolnosť IP68, Gorrilla Glass 6 IP68, Gorrilla Glass 6

Rozmery 162,3 × 77,1 × 7,9 mm 151,0 × 71,8 × 7,9 mm

Hmotnosť 198 gramov 168 gramov

Vylepšenie funkcie pera a tvorba 
videa
Dotykové pero teraz obsahuje novú Lithium-
-Titan batériu a mimo tela smartfónu vydrží až 
11 hodín prevádzky. Na jej dobitie stačí len vložiť 
pero do tela telefónu. Opoti minulosti, keď ste s 
perom mohli napr. na diaľku spúšťať fotoaparát 
a ovládať prezentáciu pridal Samsung v novej 
verzii 6 ďalších typov gest.

Držíte pero v ruke mimo telefónu a máte stla-
čené tlačidlo na pere. Potom pohyb doprava a 
doľava spôsobí zmenu režimu snímania obrazu. 
Pohyb hore a dole za vás urobí výmenu medzi 
predným a zadným fotoaparátom. A najlepšie 
gesto je rotácia perom po smere hodinových 
ručičiek, čo znamená priblíženie vo fotografi i 
alebo aj vo videu a rotácia proti smeru hodino-
vých ručičiek znamená oddialenie v danej scéne.

V Note10 a Note10+ je vylepšený zabudova-
ný editor videa a tento podporuje strih videa aj 
s využitím dotykového pera. Oproti skutočne 
základnej verzii tohto programu v minulosti 
je tu aj efekt písania perom do editovaného 
videa, dá sa upraviť aj rýchlosť prehrávania, 
podporované je aj vloženie titulkov do videa, 
prechodové efekty a pod. Okrem toho spolu s 
Note10/10+ dostanete aj 20 % zľavu pri náku-
pe profesionálneho editora Adobe Rush. 

S perom teraz môžete písať aj na fotografi u 

či videá (do 15 sekúnd) a výsledok posielať 
ako živú správu. Novinkou je aj možnosť tvorby 
záznamu obrazovky. Takto môžete nahrať celé 
dianie na obrazovke, spolu s tým zachytiť aj 
obraz z prednej kamery, prípadne nahovoriť 
komentár pomocou zabudovaných mikrofónov.

Pri tvorbe videa, teraz so zabudovanou apli-
káciou, môžete dosiahnuť stabilizovaný obraz 
v ultraširokouhlom, štandardnom širokouhlom, 
ale teraz aj v režime Hyperlapse. K dispozícii je 
video s tzv. živým zaostrením, a to pri zadnej i 
prednej kamere. Sú to efekty ako je rozostre-
nie, špeciálne farebná verzia a pod.

Samsung DeX v novej generácii
Samsung DeX v minulosti znamenal použitie 
externého monitora, ktorý bol k telefónu Galaxy 
S10 alebo Note9 pripojený pomocou špeci-
álneho USB-HDMI káblu. To bolo v praxi málo 
použiteľné, lebo kábel asi zabudnete doma a 
externý monitor na použitie DeX akosi musíte 
mať buď na hotelovej izbe alebo v pracovni.

V prípade Note10/10+ sa využíva na DeX 
prepojenie na notebook. Je jasné, že si so sebou 
na cesty asi nosíte aj notebook a teraz sa to 
dá dobre využiť, a to aj pri bežnom pracovnom 
nasadení. Už nemusíte mať dokovaciu stanicu 
ani HDMI kábel. Na prepojenie k počítaču PC s 
Windows 10 alebo Mac OS 10.14 a 10.13 vám 
stačí obyčajný USB-C kábel, ktorý je aj v dodáv-

ke Note10. Na počítači si musíte nainštalovať 
aplikáciu Samsung Dex a využijete pokročilý 
multitasking. To znamená až 5 aktívnych okien 
s aplikáciami z telefónu zobrazených na displeji 
počítača. Podporovaný je aj jednoduchý prenos 
súborov medzi počítačom a telefónom cez drag 
and drop. Funkcia kopírovať a vložiť funguje 
medzi PC a Note10 zatiaľ len v režime text.

Farebné verzie a ceny
Cena Galaxy Note10 vo farbe čierna, biela a 
strieborná je 949 eur. Zaujímavé je, že v bielej 
farbe bude na Slovensku dostupný len model 
Galaxy Note10. Note10+ sa bude predávať 
v čiernej a striebornej farbe a jeho cena v 
prípade pamäťovej verzie 256 GB je 1099 eur. 
Najlepšie vybavená verzia Note10+ s 512 GB 
vnútornou pamäťou bude u nás dostupná len v 
striebornej farbe, a to za cenu 1199 eur.
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Výbava pre školákov

P R E H Ľ A D

MICHAL REITER

tandardné aplikácie 
poznáte a my sme na 
ne opäť upozornili. Tiež 

sme ale pridali prehľad webových 
aplikácií, ktoré si môžete vyskúšať 
a možno vás zaujmú natoľko, aby 
ste nimi nahradili tie pôvodné. 
Aplikácie v tomto článku sú buď 
úplne zadarmo alebo majú aj 
platený variant. Dostupné sú pre 
webový prehliadač aj ako aplikácia 
pre smartfón a v nejednom prípa-
de aj ako aplikácia pre Windows 
z Microsoft Store.

Dokumenty
Dropbox Paper je služba na písa-
nie dokumentov, poznámok a rôz-
nych zápiskov. Funguje na princípe 
editora s podporou formátovania. 
Používa sa ale trochu inak. Nie je 
to bežný poznámkový blok alebo 
nástroj na spracovanie textu. 
Nato tu máte stále Microsoft 
Word v online podobe. Tu sa kladie 
dôraz na štruktúrovaný text. Čiže 
môžete zapisovať texty na viac 
riadkov, no zároveň budete mať 
definovaný štýl toho, ako bude 
výsledný dokument vyzerať. Paper 
sa hodí na odrážkové zoznamy, 
osnovy, vkladanie tabuliek a ob-
rázkov, zoznamov alebo dokonca 
na vytváranie časových osí. Veľmi 
dobrý nástroj. Výborne sa používa 
na webe, ale aj v mobilnej aplikácii.

Ak hľadáte klasiku, máte mož-
nosť použiť aplikácie Microsoft 
Office na webe. Nájdete ich na ad-
rese www.office.com. Zadarmo sú 
dostupné Word, Excel, PowerPoint 
aj OneNote. Následne Outlook 
ako súčasť lokality Outlook.com 
s kontaktmi a adresárom. Niečo 
ako Gmail, avšak od Microsoftu. 
Webové aplikácie sú kompatibilné 
s počítačovou a mobilnou verziou 
balíka Microsoft Office. Webové 
aplikácie sú bezplatné. Zadarmo 
máte 5 GB cloudového úložiska 
OneDrive prípadne 1 TB ak máte 
Office 365 a používate ho v rámci 
predplatného. Aktuálne je možné 
načítať dokumenty aj z úložis-
ka Dropbox. Webové aplikácie 
nepoužívajú úplne všetky funkcie 
aplikácií z Office 365 pre počítače, 
no zvládnete s nimi bežne pra-
covať. Výhodou je aj automatické 
ukladanie dokumentov.

OneNote je na poznámky 
výborná aplikácia, ak potrebujete 
mať ucelenú formu ukladania zá-
piskov z rôznych predmetov alebo 
oblastí záujmu. Veľmi sa podobá 

Téma

Š

na papierový poznámkový blok. Ak 
máte dotykový displej, dá sa do 
priestoru pre zápisky kresliť. Všet-
ko, čo vykonáte v tomto programe, 
sa automaticky ukladá. Nielen na 
webe, ale aj v počítačovej aplikácii. 
Navyše sa dá prezerať história 
úprav. Na výber je možnosť vybrať 
lokálne umiestnenie poznámko-
vého bloku alebo ho uložíte do clo-
udovej služby na OneDrive. Potom 
bude dostupný zo smartfónu aj 
webového prehliadača. 

V tomto smere je zaujímavý 
nástroj Milanote. Dá sa používať 
aj zadarmo, ste ale limitovaní na 
100 poznámok, obrázkov alebo 
uložených odkazov. Princíp jeho 
fungovania je taký, že si vytvárate 
vnorené poznámky do seba. Akési 
triedenie do kategórií, ktoré má 
potom svoju vlastnú plochu na 
zobrazenie. Nemá toľko mož-
ností ako OneNote, stavia ale na 
výraznej jednoduchosti a predpri-
pravených prvkoch. Chcete pridať 
textové pole? Stačí ho potiahnuť 
z panelu nástrojov. Podobne to 
platí pre zoznamy úloh, pridáva-
nie komentárov, obrázkov alebo 
nahrávanie vlastných súborov na 
vašu pracovnú plochu.

Ťažký kaliber je ale balík Zoho 
Office, ktorý nájdete na adrese 
www.zoho.com. Je na trhu dlhé 
roky a má vynikajúco prepraco-
vané programy na kancelárske 
využitie. U nás nemusí byť taký 
známy, nakoľko nemáte v smart-
fónoch aplikácie predinštalované. 
To na rozdiel od Googlu a Micro-
softu, ktorých mobilné verzie 
aplikácií nájdete v smartfónoch 
priamo z dodávky. Zoho Office 
ponúka nástroje na prácu s doku-
mentmi, tabuľkami, CRM nástroje, 
riadenie projektov, tvorbu for-
mulárov, dotazníkov, emailového 
klienta a mnohé ďalšie.

Doba sa mení a mení sa aj 
spôsob využívania štandard-
ných aplikácií. Dnes máte 
slobodu výberu v tom, ako 
ich chcete používať a tomu 
odpovedá aj podpora rôz-
nych zariadení. Čo začnete 
vo webovom prehliadači, 
dokončíte v smartfóne. Je 
to typický scenár a študenti 
ocenia takúto variabilitu. 
Už netreba mať súbory na 
pevnom disku. Domáce 
úlohy je ideálne ukladať do 
cloudu, aby boli dostupné aj 
bez notebooku.

Aplikácie
a notebooky 
do nového 
školského 
roku

DROPBOX PAPER JE 
VYNIKAJÚCI NA PREHĽADNÉ 
A ŠTRUKTÚROVANÉ DOKUMENTY

WORD AJ AKO ON-LINE 
NÁSTROJ POSKYTUJE 
VYBAVENÉ PROSTREDIE NA 
PÍSANIE TEXTOV 

MILANOTE UKAZUJE, 
ŽE POZNÁMKY SA DAJÚ 
HIERARCHICKY TRIEDIŤ 
A POUŽÍVA VLASTNÝ SYSTÉM
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Poznámky
Na poznámky máte v počítači 
Poznámkový blok alebo priamo 
pokročilý textový editor. Niekedy 
sa hodí nástroj ako Simple Note, 
ktorý má minimum možností, a to 
je jeho hlavná výhoda. Do aplikácie 
sa dá použiť prihlasovanie, ktoré 
používate na redakčnom systéme 
WordPress. Simple Note je od rov-
nakej fi rmy. Máte tu automatické 
ukladanie a možností ešte menej 
ako v Poznámkovom bloku pre 
Windows. Je to ale ideálny nástroj 
na spracovanie neformátovaného 
textu. Najmä v časoch, keď sa 
aplikácie predháňajú funkciami 
a neraz aj zbytočnými vecami, 
ktoré tam nepotrebujete. V rámci 
svojich zápiskov môžete sledovať 
históriu verzií. Nechýba ani mo-
bilná aplikácia pre Android a iOS 
alebo ako univerzálna aplikácia 
pre Microsoft Windows.

Google Keep je zase na plat-
forme Google. Kto je zvyknutý na 
aplikácie tejto fi rmy, bude mu aj 
Keep dôverne známy a ľahko pou-
žiteľný nástroj na poznámky. Po-
stupom času sa jeho objem funk-
cií zväčšil. Zachováva si ale stále 
svoju jednoduchosť a rýchlosť. 
Najmä vyhľadávanie v obrovskom 
počte poznámok. Je tu farebné 
odlišovanie poznámok, podobne 
ako farebných lístočkov v klasickej 
papierovej podobe. Možnosť zo-
skupovať podľa značiek využijete, 
keď budete vytvárať čoraz viac 
poznámok a budete ich vedieť 
tematicky zoskupovať k sebe. 

TEST

Poznámky sa dajú archivovať, aby 
sa neplietli medzi hlavnými. Je tu 
možnosť zdieľania, čo je vhodné 
napríklad pri spoločných nákupoch 
alebo pri práci na projekte. Dobrá 
aplikácia, neodporúčame ju ale 
využívať ako doplnok pre Chrome, 
nenačíta poznámky vôbec alebo 
ich veľkú časť. Ideálne využitie 
je v okne webového prehliadača 
alebo mobilnej aplikácii.

Spracovanie textov zvládne
aNotepad.com, ktorý sa dá použiť 
na neformátovaný text. Ak chcete, dá 
sa prepnúť na editor formátovaného 
textu, tzv. Rich-Text Editor. Podobne 
funguje aj JustNotepad.com. Netre-
ba sa nikde registrovať, stačí otvoriť 
webovú adresu a začať písať.

Na poznámky je efektná aplikácia 
Note.ly. Používa vizuál farebných 
papierikov a v okne prehliadača 
sa zobrazia rôzne podklady. Je to 
podobné ako keby ste papieriky 
lepili na dosku pracovného stola. Na 
výber je viac farieb poznámok, šab-
lóna na vytvorenie zoznamu úloh 
v poznámke alebo možnosť pridať 
obrázok. Výhodou je, že budete 
mať vizuálne príjemné prostredie, 
možnosť presúvať poznámky podľa 
seba a nebudete musieť využívať 
iba automatické zarovnanie.

Na webovej stránke
www.rapidtables.com nájdete 
množstvo ďalších nástrojov. Či už 
textový editor alebo špecifi cké 
nástroje vhodné na počítanie, 
konverziu alebo prácu s inými 
školskými predmetmi.

GOOGLE KEEP JE VÝBORNÁ 
APLIKÁCIA NA POZNÁMKY

ZOHO WRITER AKO TEXTOVÝ 
EDITOR V NAJVYBAVENEJŠOM 
KANCELÁRSKOM BALÍKU NA 
TRHU, PLNOM ROZLIČNÝCH 
APLIKÁCIÍ

GRAVIT NA PRÍPRAVU 
GRAFICKÝCH MATERIÁLOV 
ALEBO LETÁKOV. POUŽÍVA SA 
SKUTOČNE JEDNODUCHO 
A NIČ NETREBA INŠTALOVAŤ

VECTR JE EDITOR NA PRÁCU 
S VEKTOROVOU GRAFIKOU. 
NETREBA INŠTALOVAŤ 
A NAUČÍTE SA HO POUŽÍVAŤ 
OKAMŽITE

Grafi ka
Nástroj Gravit Designer na adrese 
www.designer.io poskytne pros-
tredie na navrhovanie prezentácií, 
tvorbu ikon, rozhranie webových 
stránok alebo prípravu grafi ky 
pre sociálne siete atď. Využitie 
je na vás a podobá sa na veľmi 
zjednodušený Photoshop skrížený 
s PowerPointom. Na výber je kom-
plexná úprava písma, tieňovania, 
výplní, ohraničenia, a to všetko 
s podporou vrstiev. Jednotlivé 
objekty majú svoje nezávisle upra-
viteľné vlastnosti. Okrem podpory 
vrstiev je tu podpora viacerých 
stránok v rámci jedného grafi cké-
ho návrhu.

Na vektorovú grafi ku je tu zase 
nástroj Vectr.com. Hovoriť o ňom 
ako o zjednodušenom CorelDraw 
by bolo príliš trúfalé. Na základné 
tvary a diagramy je však ideálny. 
Vidíme ho ako doplnok pre Gravit 
Designer.
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Úlohy
Na zapisovanie úloh sa dá použiť 
viacero nástrojov, napríklad aj 
spomenutý Dropbox Paper alebo 
napríklad OneNote. Praktickej-
šie bude na tento účel využiť 
špecializované aplikácie. Ideálne 
také, ktoré fungujú na webe aj 
na smartfóne. Veľmi podarená 
aplikácia je Microsoft To-Do, ktorá 
ťaží najmä z toho, že je relatívne 
nová a Microsoft na nej pracuje 
postupne. Na zadanie úloh pre 
aktuálny deň či iné dni je ideálna. 
Poskytuje prehľadnú grafi ckú 
formu zobrazenia a v rámci zdie-
ľania informácií v tímoch, môžete 
priraďovať úlohy iným používate-
ľom. Rovnako tu môžete zobraziť 
zoznam úloh, ktoré sú takýmto 
spôsobom pridelené vám.

Priaznivci služieb Googlu majú 
k dispozícii aplikáciu Google Tasks. 
Krajšie vyzerá na smartfóne, hoci 
ide v zásade o obyčajný zoznam 
úloh. Na webe sa k nej dostanete 
cez Gmail a modrou ikonou na 
paneli nástrojov vpravo. Efektne 
spracovaná je webová aplikácia 
Any.do, avšak tu sme mali problé-
my so zadávaním podúloh v rámci 
hlavnej úlohy. Jej použitie je vhod-
né skôr na smartfóne, ale ak si na 
ovládanie zvyknete, na webe vyzerá 
dobre. Dá sa použiť zadarmo alebo 
v platenej prémiovej verzii s cenou 
do 3 eur mesačne.

Prepracovanejší spôsob uklada-
nia úloh a ich organizácie poskytne 
webová aplikácia ClickUp. Úlohy sa 
dajú zdieľať, pripojiť k nim súbory 
z Dropboxu alebo Google Drive, 
prípadne z počítača. Nechýba evi-
dencia podúloh alebo ich transfor-
mácia na zaškrtávací zoznam.

dobré aplikácie je fajn, ale treba na to aj dobré zariade-
nie. Vybrali sme z aktuálnych notebookov tie, ktoré ne-
zruinujú rodinný rozpočet a poskytnú slušný výpočtový 

výkon nielen na tento školský rok. Faktom ale zostáva, že počítač, 
ktorý má vydržať výkonovo dva - tri roky, vyžaduje nejakú investí-
ciu. Treba počítať s cenou od 700 eur. Ak vás niektorý z počítačov 
zaujme, môžete si ho vyhľadať aj v inej konfi gurácii a sčasti ešte 
trochu ušetriť. Rovnako tak ale môžete vybaviť daný typ notebooku 
lepšími parametrami. Tu sú naše tipy.

ASUS VivoBook 15-X512
Notebook s Full HD displejom a 15,6-palcovou uhloprieč-
kou. Má samostatný numerický blok, takže je vhodný pre 
každého, kto pracuje s číslami a táto časť klávesnice mu 
inak chýbala. Je to rýchly počítač najmä vďaka 128 GB SSD 
disku. Na dáta je tu potom druhý disk s kapacitou 1 TB. Dajú 
sa na ňom zahrať aj staršie hry, je to ale multimediálny, 
nie vyslovene herný počítač. Zaujímavosťou je klávesnica 
s mechanizmom ErgoLift. Otvorením displeja sa zdvihne 
základňa, čo umožní lepšie písanie na klávesnici.

Konfi gurácia:
Intel Core i5-8250U 1,6 ÷ 3,4 GHz;
256 GB SSD + 1 TB HDD; 8 GB RAM

Acer Swift 3-SF313
Notebook pre študentov, ktorí si ho chcú nosiť so sebou. 
Má 13,3-palcový displej, 256 GB SSD disk a dokonca aj 
LTE. Ideálne napríklad na dátovú kartu od 4ky, aby ste 
mali internet aj tam, kde nie je Wi-Fi. Na batériu vydrží 
takmer 7,5 hodiny. Má podsvietenú klávesnicu, hliníkové 
telo a displej sa dá vyklopiť až na 180°. Dobrý notebook, 
aj keď nemá dotykový displej.

Lenovo IdeaPad 530S
Vo veľkosti 15,6 palca a s tenkým profi lom. Aj tu sa dá dis-
plej otvoriť až na 180° a aj keď nie je dotykový, máte pod-
statne väčšiu variabilitu v tom, ako budete počítač používať. 
Rozlíšenie Full HD je v tejto cenovej kategórii štandardom, 
takisto aj 256 GB SSD disk. Oceníte veľmi dobrý zvuk cez 
vstavané reproduktory a podporu technológie Dolby Audio. 
Tenké rámiky okolo displeja a takmer nehlučná klávesnica 
sú nadmieru príjemné bonusy.

HP ENVY x360 13
Superštýlový notebook s 13,3-palcovým Full HD displejom. 
Dá sa otočiť o 360° a môžete ho využívať aj ako tablet. 
Na tento účel bude síce trochu ťažký ale je pripravený aj 
na túto formu využitia. Nechýba podsvietená klávesnica 
a samostatný stĺpec doplnkových klávesov ako Home, End 
na prácu v textovom editore. Špeciálne upozorňujeme aj 
na dobre hrajúce reproduktory Bang&Olufsen. Notebook sa 
dá prepnúť do tichého a zároveň úsporného režimu. Jeho 
výkon bude síce nižší, no predĺži sa výdrž batérie a zároveň 
sa môžete spoľahnúť, že ním nebudete rušiť okolie.

Konfi gurácia:
Intel Core i5-8250U 1,6 ÷ 3,4 GHz;
256 GB SSD; 8 GB RAM

Konfi gurácia:
Intel Core i5-8250U 1,6 ÷ 3,4 GHz;
256 GB SSD; 8 GB RAM

Konfi gurácia:
AMD Ryzen 7 2700U 2,2 ÷ 3,8 GHz;
256 GB SSD; 8 GB RAM

MAŤ

Notebook do školy

MICROSOFT TO-DO NEMÁ 
VEĽA FUNKCIÍ. PODSTATNÉ 
ALE OBSAHUJE A TAKISTO AJ 
DOBRE VYZERÁ

C E N A 9 7 7  €C E N A

C E N A 8 9 9  €C E N A 8 9 9  €

C E N A 7 7 9  €

C E N A 7 2 9  €

C E N A 7 7 9  €

lepšími parametrami. Tu sú naše tipy.

Konfi gurácia:Konfi gurácia:
Intel Core i5-8250U 1,6 ÷ 3,4 GHz;

C E N A 7 2 9  €
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Konfigurácia:
Intel Core i5-8250U 1,6 ÷ 3,4 GHz;
256 GB SSD; 8 GB RAM

Konfigurácia:
Intel Core i5-8250U 1,6 ÷ 3,4 GHz;
256 GB SSD; 8 GB RAM

Intel® Core™ i7 processor Zakúpite na

LENOVO LEGION Y540
Notebook Lenovo Legion Y540 prináša silné
procesory Intel® Core™ 9. generácie, Windows 10
a grafi ckú kartu NVIDIA GeForce 1660 Ti, takže vám
pomôže zvíťaziť v každej bitke. Jemný 15,6“ IPS displej
s obnovovacou frekvenciou až 144 Hz zaistí plynulý
obraz bez trhania v tej najvyššej možnej kvalite.
Účinné chladenie Lenovo Coldfront zabezpečuje
nízke teploty a minimálny hluk aj pri tom
najvyššom zaťažení.

LENOVO LEGION Y540LENOVO LEGION Y540

PREBUĎTE 
V SEBE 
BOJOVNÍKA



Testovali sme

T E S T

ROMAN KADLEC

Tablety majú svoje 
najlepšie obdobie za 
sebou. Boli časy, keď sa 
v obchodoch objavovali 
neustále nejaké nové 
modely a vybrať si z po-
nuky bolo komplikované. 
Dnes je výber oveľa jed-
noduchší a záleží najmä 
na vašom rozpočte.

tomto článku sme pre 
vás pripravili tipy na 
tablety, ktoré by sme 

odporučili nielen školákom. Do 
úvahy berieme ich cenu, ope-
račný systém, ale aj potenciálne 
výhody a nevýhody. V prípade ceny 
posudzujeme predajnú cenu v ka-
menných obchodoch. Ak kupujete 
u operátora, pozrite si úplnú cenu 
zariadenia, nie dotovanú.

Tablety do 100 eur
V obchodoch nájdete niekoľko 
tabletov s cenou do 100 eur. Tieto 
zariadenia však pre školákov ne-
odporúčame, a to z toho hľadiska, 
že obvykle majú malý displej 
a slabšie komponenty. Používa-
teľský zážitok nie je zďaleka opti-
málny, čo sa prejaví pri akejkoľvek 
snahe o serióznu prácu.

Tablety do 100 eur môžu byť 
vhodnou hračkou pre malé deti na 
sledovanie videa, avšak na akýkoľ-
vek iný účel ich neodporúčame. 

Tablety v kategórii 200 eur
Cena na úrovni 200 eur je hranič-
ná a tu sa už začínajú objavovať 
prvé použiteľné kúsky. V tejto 
cenovej kategórii nájdete viacero 
tabletov, ktoré sú na trhu už dlhšiu 
dobu a postupne ich cena klesá 
alebo sa jednoducho dopredávajú.

do 100€

Aký tablet 
si vybrať 
do školy

V KATEGÓRII 200 EUR SA TENTO ROK OBJAVILI 
NOVINKY OD HUAWEI A LENOVO, MEDIAPAD T5 
10 NÁS ZAUJAL POMEROM CENY A VÝBAVY

Téma

V

V KATEGÓRII 200 EUR SA TENTO ROK OBJAVILI 

V cene do 
200 eur by 
sme si vybrali 
Huawei Media-
Pad T5 10. Je 
to tohtoročný 
model, ktorý 
ponúka potreb-
ný základ pre 

do 200€
kvalitný multimediálny zážitok, ale 
aj pre základnú prácu. Tablet má 
vo výbave 10-palcový IPS displej 
s rozlíšením 1920 × 1200 pixelov 
a procesor Kirin 659. K dispozícii sú 
konfi gurácie s 2 GB RAM a 16 GB 
úložiskom, 3 GB RAM + 32 GB alebo 
4 GB RAM + 64 GB. Odporúčame 
model s 3 GB RAM, ktorý sa svojou 
cenou zmestil do 200 eur.

Tablet využíva operačný systém 
Android a hoci neponúka žiadnu 
nadstavbu alebo rozhranie na 
prácu, môžete k nemu pripojiť 
Bluetooth klávesnicu a zariadenie 
tak použiť na písanie poznámok 
alebo na iné účely.
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TEST

IPAD Z MINULÉHO ROKA STÁLE 
PONÚKA NAJLEPŠÍ POMER CENA/
VÝBAVA A JE TO NAŠA VOĽBA ČÍSLO 1 
PRE ŠTUDENTA

450-EUROVÝ TABLET 
OD SAMSUNGU PÔSOBÍ 

PRÉMIOVÝM DOJMOM. JE 
NESKUTOČNE TENKÝ A ĽAHKÝ 
A OBSAHUJE AJ POČÍTAČOVÝ 

REŽIM

10-PALCOVÝ WINDOWS 
TABLET, TO JE SURFACE GO. 

JE TO PREKVAPUJÚCO DOBRE 
POUŽITEĽNÉ ZARIADENIE, 

PRIPRAVTE SI VŠAK TAKMER 
600 EUR

VÝBAVA A JE TO NAŠA VOĽBA ČÍSLO 1 

Tablety do 500 eur
Predpokladáme, že väčšine školá-
kov bude iPad 2018 bohato stačiť 
ako pomôcka do školy. Ponúka 
totiž používateľský zážitok na 
vysokej úrovni za rozumný peniaz. 
Ak však z nejakého dôvodu prefe-
rujete iný operačný systém alebo 
hľadáte prémiovejší tablet, máme 
pre vás tieto alternatívy.

Huawei MediaPad M5 10 za 390 
eur je pomerne veľký tablet, keďže 
má až 10,8-palcový displej. V re-
žime na výšku to pôsobí niekedy 
trochu nepohodlne, avšak v re-
žime na šírku sa toto zariadenie 
používa veľmi dobre. Dvojnásobne 
v kombinácii s klávesnicou. 

Huawei MediaPad M5 má špičko-
vú multimediálnu výbavu, takže kva-
lita displeja a reprodukcie je na vy-
sokej úrovni. Z hľadiska pracovného 
využitia poteší špeciálny režim EMUI 
Desktop, ktorý je možné aktivovať 
priamo na obrazovke tabletu. Tento 
režim premení rozhranie Androidu 
na jednoduchý počítač a umož-
ní používanie aplikácií v oknách. 
Výsledok trochu pripomína Windows 
a hoci nie je zďaleka na takej úrovni, 
umožňuje pohodlnejšiu prácu s via-
cerými aplikáciami súbežne.

Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 
je najnovší tablet od Samsun-
gu. Stojí 450 eur a ak hľadáte 

nový Android tablet, 
ktorý ponúka prémiové 
spracovanie, Galaxy Tab 
S5e je náš tip. Tento 
tablet je nezvyčajne 
ľahký s hmotnosťou 
400 gramov a tenký 
s hrúbkou 5,5 mm. Vo 
výbave má aj moderné 
komponenty. Procesor 
síce nie je z kategórie 
najvýkonnejších na 
trhu, avšak na bežnú aj 
náročnejšiu prácu bude 
použitý Snapdragon 

do 300€

do 500€

Tablety v kategórii 300 eur
300 eur je hranica, v rámci ktorej 
sa dá kúpiť aj iPad. Konkrétne ide 
o jeho modelovú verziu na rok 
2018, ktorá ponúka základnú kon-
fi guráciu s 32 GB úložiskom. Tento 
tablet sa štandardne predáva za 
cenu na úrovni 330 - 340 eur, ale 
občas ho môžete kúpiť v zľave 
do 300 eur. Predajcovia Apple 
produktov tiež ponúkajú zľavu pre 
študentov, a to aj tí slovenskí, tak-
že túto ponuku sa oplatí využiť.

iPad 2018 ponúka aj dnes lep-
šiu výbavu ako väčšina tohtoroč-
ných Android tabletov v rovnakej 
cene. Respektíve, dané Android 
tablety môžu mať o niečo lepší 
displej a kvalitnejšiu reprodukciu 
zvuku, avšak iPad 2018 má vyšší 
výkon procesora aj grafi ckého čipu 
a je lepšie navrhnutý na prácu.

iPad 2018 dostane tento rok 
aktualizáciu na iOS 13, resp. na 
nový systém iPadOS, ktorý je 
navrhnutý špeciálne pre Apple 
tablety a kladie väčší dôraz na 
prácu s viacerými aplikáciami 
súbežne. Vďaka týmto funkci-
ám a tiež aj pomeru strán 4 : 3 

považujeme iPad za všestranné 
zariadenie a tiež za tablet, ktorý 
je ideálny aj na pokročilú prácu 
študenta. Výhodou sú tiež mnohé 
vzdelávacie aplikácie, ktoré na 
Androide nenájdete.

iPad 2018 tiež podporuje Blue-
tooth klávesnice, dotykové perá 
a vo výsledku tak ide o najlepšiu 
alternatívu k notebookom pre 
školákov – s prihliadnutím na 
cenu tabletu a jeho kompakt-
né prevedenie. Samozrejme, 
operačný systém Windows alebo 
macOS ponúkajú pokročilejšie 
možnosti na prácu, avšak v cene 
na úrovni 300 eur je iPad 2018 
stále najlepšie riešenie. Nás 
počas dlhodobého testovania 
potešil nadštandardnou výdržou 
na jedno nabitie a všestrannou 
funkcionalitou. Používame ho ako 
poznámkový blok, písací stroj, čí-
tačku elektronických kníh a dobré 
využitie má aj pri kreslení.

Ak si teda budete chcieť kúpiť 
nový tablet a máte rozpočet do 
300 eur, počkajte si na zľavu 
alebo si pár desiatok eur priplaťte. 
V tomto prípade sa to oplatí. 

670 postačovať.
Galaxy Tab S5e si nás získal aj 

tenkými rámikmi po všetkých šty-
roch stranách a celkovo výborným 
a spoľahlivým používateľským zážit-
kom. Podobne ako MediaPad M5 10, 
aj Galaxy Tab S5e v sebe obsahuje 
počítačový režim, ktorý môžete 
aktivovať priamo na obrazovke 
tabletu. V tomto prípade ide o tzv. 
DeX režim. Uľahčuje prácu s viace-
rými aplikáciami, avšak pre niekoho 
otravným nedostatkom môže byť, 
že neumožňuje zmeniť rozloženie 
QWERTY klávesnice na QWERTZ. 
Riešením nie je ani aplikácia kláves-
nice tretej strany, Samsung DeX ich 
totiž neumožňuje používať.

V cene do 500 eur sa objavuje aj 
prvý Windows tablet. Microsoft Sur-
face Go sa v základnej konfi gurácii 
so 64 GB úložiskom a 4 GB RAM 
predáva za 465 eur a je to šikovný 
pracovný nástroj. Ak hľadáte malé 
a prenosné Windows zariadenie, 
toto je dobrá voľba. Jeho dizajn 
a spracovanie však nie sú natoľko 
elegantné ako v prípade iPadu či 
nebodaj Samsungu Galaxy Tab 
S5e 10.5. 

Výhodou tabletu je však plno-
hodnotný operačný systém Win-
dows 10 a rozumný výkon na to, 
aby ste zvládli na tomto zariadení 
ľubovoľnú kancelársku prácu či 
úpravu fotiek. Pre školákov alebo 
študentov ide o výborné riešenie 
s dôrazom na kompaktné rozmery 
a výdrž batérie. Reálna cena sa 
však navýši o ďalších 120 eur, ak 
si k tabletu budete chcieť kúpiť 
aj ofi ciálnu klávesnicu, ktorá tiež 
funguje ako kryt počas cestovania. 
Odporúčame to, ale výsledná cena 
následne atakuje hranicu 600 eur.
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nad 500€
Tablety nad 500 eur
Postupne sa dostávame nad 
hranicu 500 eur a v tomto prípade 
už môžeme polemizovať, či ide 
o tablet pre školáka alebo pracovný 
stroj pre profesionálov. V tejto cene 
nájdete tohtoročný iPad Air 2019
a tiež aj všetky iPady Pro. Zároveň 
sa tu nachádza Surface Go vo vyš-
šej konfi gurácii a tiež aj v LTE verzii.

V rámci ešte vyšších cien sa 

v ponuke objavujú aj rozmerovo 
väčšie konvertibilné tablety so 
systémom Windows 10, ktoré 
predstavujú plnohodnotnú ná-
hradu za notebooky a ultrabooky. 
Obvykle ich cena atakuje hranicu 
1000 eur, resp. ju prekonáva. 
Výborným príkladom je Microsoft 
Surface Pro. V tomto prípade 
však ide už o úplne iný segment 
zariadení.

       Verdikt
Ak by sme vyberali nový tablet pre 
školáka, pravdepodobne by sme si 
zvolili iPad 2018. Ponúka výborný 
pomer cena/výbava a poteší aj 
operačným systémom iPadOS, 
ktorý je navrhnutý s dôrazom 
na prácu s dvoma aplikáciami 
súbežne. Jednoducho, tento iPad 
má všetko, čo vyžadujeme od 
tabletu na prácu a zároveň aj po-
merne dostupnú cenu. V prípade 
lacnejších tabletov sa totiž treba 
pripraviť na viaceré kompromisy. 
Ak vám iPad nevyhovuje, potom sú 
našimi favoritmi tablety Samsung 
Galaxy Tab S5e 10.5 a Microsoft 
Surface Go.

A hoci bol tento článok koncipo-
vaný ako výber tabletu pre školá-
ka, v článku spomenuté zariadenia 
odporúčame bez ohľadu na dôvod 
jeho využitia. Ide totiž o výber 
toho najlepšieho, čo sa dosta-
lo na trh za posledný rok, resp. 
o zariadenia, ktoré môžu byť síce 
staršie, ale ani dnes nemajú ešte 
konkurenciu z hľadiska pomeru 
cena/výbava.

TOHTOROČNÝ IPAD MÁ 
PRÍVLASTOK AIR A IDE O IPAD 
STREDNEJ TRIEDY. JEHO CENA 
PREVYŠUJE 500 EUR

TOHTOROČNÝ IPAD MÁ 
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PREHĽAD

MIROSLAV ILLÉŠ

Nový školský rok je v plnom prúde a 
učiva stále pribúda. Je preto dobré 
mať poruke zariadenia, ktoré budú 
študentom v každej chvíli nápo-
mocné. Zariadenia, ktoré využijú 
počas vyučovania, prípravy do školy 
a v neposlednom rade aj vo voľnom 
čase na zábavu. 

ieto faktory spĺňa množ-
stvo produktov rozličných 
značiek, ale iba málo 

z nich je dlhodobo použiteľných 
bez väčších obmedzení. Elektro-
niku nekupujete na jeden mesiac 
a keď už do nej investujete, tak 
nech to má zmyslel. Jednoduchým 
rozhodnutím, ktoré spĺňa všetky 
vyššie uvedené požiadavky, môže 
byť nákup Apple zariadení. Produkty 
tejto spoločnosti sa vyznačujú 
jednoduchosťou, bezpečnosťou, 
výkonom, pravidelnými aktualizá-
ciami softvéru počas 4 až 5 rokov a 
tiež si dlhodobo držia cenu. Toto sú 
faktory, ktoré vo výsledku zname-
najú vyššiu obstarávaciu cenu, ale 
nemusí tomu byť vždy tak. 

Školáci a študenti nepotrebujú 
nutne vlastniť najnovšie zariadenia 
s prívlastkami „Pro“ a „S“, ktorých 
výkon a potenciál nevyužijú ani 
na 50 %. To je zbytočné mrhanie 

peniazmi. Apple má v ponuke aj 
zariadenia, ktoré sú dostupnejšie, 
pričom stále spĺňajú všetky uvedené 
požiadavky. Ak dnes kúpite tablet 
za 600 eur a budete ho vedieť plno-
hodnotne používať 5 rokov, tak to vo 
výsledku znamená, že ročne vás to 
bude stáť iba 120 eur. Ak si kúpite 
lacnejšie zariadenie za 300 eur, 
ktoré bude plnohodnotne použiteľné 
max. 2 roky, tak vo výsledku vás to 
bude stáť na dané obdobie viac – 
150 eur ročne. Kalkulácia je pred 
kúpou takýchto zariadení dôležitá, 
pričom si nekupujete iba zariadenie, 
ale aj celkovú hodnotu, ktorú vám 
počas používania poskytne. Okrem 
toho majú študenti výhodu aj v 
tom, že v určitých obchodoch (napr. 
iStores) majú na Apple produkty 
študentské zľavy, ktoré môžu byť 

až do výšky 200 eur, čo je zaují-
mavá ponuka. Stačí sa preukázať 
študentským preukazom. 

„Jablká“ pre školákov a 
študentov 
Základom jablčnej výbavy je 
iPhone. Je to zariadenie, ktoré v 
prípade správneho využitia pomá-
ha zvyšovať produktivitu – je to 
poznámkový blok, skener, hlasový 
záznamník, fotoaparát, televízor 
a herná konzola v jednom malom 
produkte, ktorý máme stále pri 
sebe. Tieto požiadavky spĺňajú aj 
staršie zariadenia, pričom nie je 
nutnosťou, aby končili prívlastkom 
X alebo XS. Staršie modely majú 
nižšiu cenu, ale stále použiteľný 
hardvér. Starším školákom môže 
dobre poslúžiť napr. iPhone 7, kto-
rý ponúka dostatok výkonu, 4,7“ 
Retina HD displej, kvalitný 12 Mpx 
fotoaparát a biometrické zabez-
pečenie prostredníctvom snímača 

Téma

Apple
(nielen) do školy 

T

pečenie prostredníctvom snímača 

odtlačkov prsta – TouchID. 
Tento model je stále veľmi 

populárny, pričom sa dá kúpiť 
už od 420 eur. Ak je prioritou 
veľkosť displeja a tvorba foto-
grafi í, tak odporúčame siahnuť 
po modeli iPhone 7 Plus, ktorý 
má 5,5“ Retina HD displej a dva 
snímače s rozlíšením 12 Mpx. 
Jeden s klasickým ohniskom a 
druhý teleobjektív s dvojnásobným 
priblížením, vďaka čomu je možné 
vytvárať aj portrétne fotografi e. 
Cena tohto modelu začína od 510 
eur. iPhone 8 a 8 Plus preskočíme, 
nakoľko okrem pár nových funkcií, 
sklenenej zadnej časti, bezdrôto-
vého nabíjania a trošku výkonnej-
šieho hardvéru neponúka zásadné 
vylepšenia. 

Ak môžete investovať viac a 
chcete pokročilejšie technológie, 
tak odporúčame iPhone XR, ktorý 
patrí do novej éry týchto zariadení. 
iPhone XR ponúka 6,1“ Liquid Retina 
displej, výkonný hardvér, bezdrôtové 
nabíjanie, biometrické zabezpečenie 
prostredníctvom FaceID a výbor-
ný 12 Mpx fotoaparát, ktorému 
sekunduje 7 Mpx TrueDepth predná 
kamera. iPhone XR je špičkový 
nástroj, ktorý ocenia aj tí najnároč-
nejší študenti. Cena tohto modelu 
začína od 790 eur.
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„Akýkoľvek iPad je 
s iOS 12 výborným 
nástrojom, ale až po 
ofi ciálnom príchode 
iPad OS sa z neho 
stane perfektný 
nástroj, s ktorým 
sa bude pracovať 
veľmi podobne ako 
s Macbookom.“

Druhou časťou výbavy školáka 
a študenta môže byť iPad. Ten 
je stále populárnejší a mnohí 
používatelia ho začali používať ako 
primárny pracovný nástroj, pričom 
odsunuli Macbook na druhú koľaj. 
Výhodou iPadu je kompaktnosť a 
vysoký výkon. iPad môžete mať 
takmer neustále pri sebe, pričom 
vás extra neobmedzuje. Toto zaria-
denie už nie je iba o multimédiách 
a tzv. hltaní obsahu, ale aj o práci. 
Tá môže byť rozdelená na klasickú 
kancelársku prácu (písanie článkov, 
blogov, tvorba tabuliek, prezentácií 
a práca s webom) alebo kreatívnu 
prácu (úprava fotografi í a videí, 
kreslenie pomocou Apple Pencil 
a pod.). Výhodou týchto zariadení 
je aj to, že do iPadu s prívlastkom 
Cellular môžete vložiť dátovú SIM 
kartu a byť online za každých 
okolností, bez nutnosti hľadania 
dostupnej Wi-Fi siete. 

Aj v tomto prípade platí, že nie 
je nutnosťou vlastniť zariadenia 
s prívlastkom „Pro“, ktoré sú v 
prvom rade drahé a v tom druhom 
ich skutočný potenciál využije iba 
malá skupina používateľov. Apple 
má v ponuke rôzne iPady, ktoré 
majú prijateľnú cenu a zároveň 
ponúkajú dostatok výpočtového 
výkonu na prácu, multimédiá ale-
bo hry. Školákom, ktorí vstupujú 
do sveta tabletov, odporúčame 
iPad s označením 2018. Tento 
model ponúka 9,7“ Retina displej, 
dostatočne výkonný hardvér, bio-
metrické zabezpečenie prostred-
níctvom snímača odtlačkov prstov 
– TouchID, stereo reproduktory a 
podporu Apple Pencil 1. generácie. 

Samozrejmosťou je hlavný + 
predný fotoaparát, ktorý však ne-
hrá v prípade týchto zariadení až 
takú veľkú rolu. Využiteľný je skôr 
na skenovanie dokumentov. Výkon 
a výbava tohto iPadu je dostatoč-
ná na bežnú, ale aj náročnejšiu 
kancelársku a kreatívnu prácu. 
Veľkým benefi tom je podpora 
Apple pencil, vďaka čomu sa kre-
atívna práca s týmto zariadením 
posúva na vyššiu úroveň. Ak si k 
nemu dokúpite puzdro s kláves-
nicou, tak získate plnohodnotný 
pracovný nástroj. Cena tohoto 
zariadenia začína od 320 eur.

Pre náročnejších študentov, 
ktorí potrebujú vyšší výkon, lepší 
fotoaparát a trošku väčší/lepší 
displej je tu nový iPad Air. Ten po-
núka 10,5“ Retina displej s tech-
nológiou TrueTone a výkonnejšiu 
čipovú súpravu A12 Bionic. Tá je 
vhodnejšia na náročnejšiu prácu, 
vrátane rozšírenej reality. Okrem 
toho má o niečo lepší fotoaparát, 
výkonnejšie stereo reproduktory 

a krajší dizajn. Nechýba mu ani 
biometrické zabezpečenie pros-
tredníctvom snímača odtlačkov 
prstov – TouchID a podpora Apple 
Pencil. Nový iPad Air je v spojení 
s klávesnicou a perom multi-
funkčný pracovný stroj, ktorý vás 
nebude stáť toľko, ako zariadenia 
s prívlastkom „Pro“, pričom po-
núka veľmi podobný výkon. Ak ho 
budete používať správne, tak sa z 
neho stane váš primárny pracovný 
nástroj, ktorý vám bude dobre slú-
žiť, pričom zabudnete, že existuje 
nejaký Macbook. Základný iPad Air 
kúpite už od 540 eur. 

iPad je síce výborným riešením, 
ale úplne každému vyhovovať 
nebude. Ak uprednostňujete 
klasiku a poriadnu pracovnú „lo-
patu“, ktorá zvládne všetky úlohy s 
ľahkosťou, tak upriamte svoj zrak 
na Macbook. Jablčný notebook je 
plnohodnotný pracovný nástroj 
bez kompromisov. Ponúka extra 
dávku výkonu, rôzne veľkosti 
zobrazovacej plochy, klasickú 
klávesnicu a výborný Trackpad. 
Výber Macbooku je jednoduchý, 
akurát si treba určiť priority a 
hľadieť do budúcna. Vstupnou 
bránou do tohto sveta môže byť 
základný Macbook Air z roku 2017, 
ktorý kúpite už od 840 eur (128 
GB verzia). 

Za túto cenu dostanete kvalitne 
spracovaný a extra tenký note-
book s 13“ displejom, podsviete-
nou klávesnicou a multifunkčným 
trackpadom. O výkon tohto zaria-
denia sa stará procesor Intel Core 
i5 (1,8 Ghz), ktorému sekunduje 
8 GB operačnej pamäte RAM a 
integrovaná grafi ka s označením 
Intel HD Graphics 6000. Základný 
Macbook Air je vhodný na akúkoľ-
vek kancelársku prácu, ale aj na 
prácu s multimédiami, ako napr. 
úprava fotografi í a nenáročný strih 
videa. Výhodou sú jeho kompakt-
né rozmery a takmer bezhlučná 
prevádzka.

Náročnejším používateľom, 
resp. študentom, ktorí sa zame-
riavajú na dizajn, grafi ku, pokročilý 
strih videa a pod. odporúčame 
výkonnejšie zariadenia, ktoré sú 
perspektívne aj z dlhodobého hľa-
diska. Do takýchto zariadení treba 
na začiatku investovať viac, ale vo 
výsledku sa to môže mnohoná-
sobne vrátiť späť. V tomto prípade 

TEST

odporúčame vstúpiť do sveta s 
prívlastkom „Pro“ a siahnuť po 
výkonnom Macbooku Pro. Tu máte 
na výber rôzne konfi gurácie, ktoré 
sa odvíjajú od potrieb jednotliv-
cov. S ohľadom na budúcnosť a 
dlhodobé využitie odporúčame 
procesor Intel Core i7, 16 GB ope-
račnej pamäte RAM a minimálne 
256 GB SDD disk. Grafi ku treba 
zvážiť podľa potrieb – ak pracujete 
s náročnými aplikáciami, tak treba 
siahnuť po konfi gurácii s grafi kou 
Radeon 555X alebo 560X + 4GB 
videopamäte a pod. Veľkosť 
displeja, resp. zariadenia záleží od 
potrieb mobility. My sme si veľmi 
obľúbili kompaktnú 13“ verziu. 

Recenzie na väčšinu uvedených 
zariadení nájdete na našom 

webe www.touchit.sk
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Vedomosti cez počítač

P R E H Ľ A D

MICHAL REITER

Neznamená to však, že sú jednoduchšie alebo 
ich absolvovanie zvládne každý. Je to iná for-
ma, šetrí vám čas inak nevyhnutný na presun 
na miesto konania kurzu, zároveň ale pridáva 
problém navyše. Tým je práve fakt, že kurz 
môžete robiť hocikedy a hocikde. Reálne to 
môže znamenať, že sa do výučbových osnov 
mesiac nepozriete. Kto si ale udrží pravidel-
nosť a návyk niečo sa naučiť, má možnosti, 
o akých sa mu ani nesnívalo.

Kurzy on-line
Jedným z dobrých príkladov je 
server Duolingo (www.duolingo.
com), ktorý je zameraný na 
výučbu mnohých svetových 
jazykov. Nevýhodou je, že slo-
venský jazyk nie je v ponuke ako 
váš východiskový. Dá sa použiť 
čeština a predpokladáme, že to 
bude pre mnohých akceptova-
teľné. Vyberiete si jazykový kurz 
a každý deň môžete absolvovať 
toľko lekcií, na koľko sa cítite. 
Jednému sedeniu sa môžete 
venovať 5 minút alebo aj dlhší 
čas. Zbierate body a zároveň 
vidíte, či sa vám darí plniť si 
nastavený denný cieľ v počte 
minút venovaných kurzu. Kurzy 
sú zadarmo, máte možnosť 
využiť službu Plus za 7 dolárov 
na rok pri ročnej platbe. Nebudú 
vás vyrušovať reklamy a zís-
kate aj ďalšie užitočné funkcie 
navyše. My sme službu vyskúšali 
a pokojne ju používajte aj zadar-
mo. Zo začiatku to bude najlepší 
spôsob, ako si preveríte svoju 
pevnú vôľu. Vyhnete sa plateniu 
niečoho, čo by ste po čase pre-
stali používať. Naraz sa môžete 
učiť viac jazykov a budete sa 
medzi nimi prepínať.

DUOLINGO VÁS NAUČÍ CUDZÍ 
JAZYK A EŠTE VÁS BUDE AJ 
MOTIVOVAŤ ODMENAMI

UKÁŽKA ZO ZÁKLADNEJ 
LEKCIE VÝUČBY 
ANGLICKÉHO JAZYKA

SPOLUPRÁCA 
S UNIVERZITAMI JE JEDNOU 
Z HLAVNÝCH VÝHOD

Téma

Obmedzený čas nás núti 
uvažovať, čo sa dá ešte 
stihnúť a čo nie. Platí to 
nielen pri pracovných 
povinnostiach, ale aj pri 
vzdelávaní. Vzdelávať 
sa znamenalo kedysi 
niekam ísť a tam stráviť 
hodinu-dve dvakrát za 
týždeň. Dnes je situácia 
iná a množstvo kurzov 
dokážete absolvovať aj 
cez internet.

Internetové kurzy
a vzdelávanie

Typy kurzov
Na internete nájdete oveľa viac, 
ako len výučbu cudzích jazykov. 
Hoci je to stále oblasť, ktorá je 
najdostupnejšia a kurzy cudzích 
jazykov vedú v počte. Kedysi 
statické kurzy dnes kombinujú 
viacero foriem učenia. Nie je to 
len vyplňovanie kvízov s trochou 
teórie, ale komplexné materiály 
vedené podobne, ako osnovy pre 
školy. Majú v sebe podporu pre 
interakciu so živým človekom, 
ak to chcete. Či už ide o formu 
videokomunikácie alebo vám 
niekto s bohatšími skúsenosťa-
mi opraví vaše testy a cvičenia. 
Takto si môžete budovať sieť 
priateľov, ktorí vám budú môcť 
pravidelne pomáhať pri výučbe. 
To platí aj pre vás a keď dosiah-
nete určitú úroveň, môžete vy 
pomáhať ostatným.

Server Coursera
(www.coursera.org) je za-
meraný všeobecne. Dajú sa 
tu študovať aj cudzie jazyky, 
avšak na úplné základy sa 
nám nejavil príliš vhod-
ný. Potrebujete už niečo 
vedieť. Špecialitou servera 
je spolupráca so svetovými 
univerzitami a ich výučbovými 
vedomosťami. Máte k dispo-
zícii materiály z rôznych ob-
lastí. Kopírujú totiž vzdelávací 
systém jednotlivých univerzít. 
Ide napríklad o počítačové 
vedy, matematiku, chémiu, 
elektroinžinierstvo, progra-
movanie alebo napríklad 
dátové analýzy. Výhodou je 
možnosť výučby nielen cez 
notebook, ale aj smartfón 
prostredníctvom mobilných 
aplikácií. Každý typ vzdeláva-
cieho kurzu má uvedené, či je 
100 % on-line alebo je treba 
časť absolvovať na vybranom 
mieste. Vzdelávacie kurzy sú 
certifikované univerzitami, ale 
takisto aj spoločnosťami ako 
Google alebo IBM.

Sú tu kurzy zadarmo aj 
platené a ceny sa pohybujú 
v stovkách dolárov a vyššie. Tiež 
vidíte, ako dlho potrvá, kým ho 
absolvujete celý. Máte kurzy 
trvajúce rádovo hodiny až po 
komplexné učivá a témy, ktoré 
budete plniť niekoľko mesiacov. 
Toto je iná liga a Coursera je 
vhodná pre tých, čo majú jasný 
cieľ a motiváciu absolvovať túto 
modernu formu vzdelávania. 
Obsahoví podporovatelia sú 
v mnohých prípadoch aj známe 
osobnosti z IT oblasti. Ak vás 
láka vidina niečoho, čo rýchlo 
vyklikáte a dostanete certifikát, 
ruky preč. Tu to so získaním 
certifikátu myslia vážne.
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Na špecifické zvládnutie 
problematiky z takmer akejkoľvek 
výučbovej oblasti odporúčame 
server Udemy (www.udemy.com), 
ktorý ponúka platené kurzy s cenou 
väčšinou 9,99 eura. Máte možnosť 
naučiť sa niečo z prírodovedných 
odborov, mnohých oblastí IT, ob-
chodu, marketingu atď. V cene kur-
zu zameraného na 3D modelovanie 
v aplikácii Blender máte obsiahnu-
tých takmer 60 hodín videa, rôzne 
materiály na stiahnutie a ďalšie 
vlastnosti, napríklad prístup zo 
smartfónu alebo TV.

TEST

UDEMY JE ŠPECIALISTA NA 
CENOVO DOSTUPNÉ KURZY SO 
ZAMERANÍM NA KONKRÉTNE 
PROGRAMY A ÚLOHY

UDACITY JE NIEČO AKO COURSERA AVŠAK 
SOM ZAMERANÍM NA IT

LEARN2CODE VÁS 
NAUČÍ PROGRAMOVANIE, 
MARKETING AJ PRÁCU 
S FOTKAMI A VIDEOMPROGRAMOVANIE 

WEBOVÝCH STRÁNOK 
POŇATÉ VYVÁŽENOU 

FORMOU

Na programovanie je zame-
raný kurz Bento (www.bento.io), 
ktorý vás prevedie základmi 
HTML, CSS, použitím GitHuhu, 
jQuery, SQL a ďalšími prvkami, 
ktoré sa na stránkach objavujú. 
Kapitoly sú naozaj detailné 
a vy získate prehľad o tom, ako 
komplexne vytvoriť stránku. 
Skutočne jeden z najlepších 
kurzov, aký sme kedy videli. Nie 
príliš detailný v jednej oblasti, 
avšak stále dosť podrobný 
a s prelínaním rôznych oblastí 
webového programovania.Podobne ladené sú kurzy na 

serveri Udacity (www.udacity.com). 
Takisto máte ohromnú zásobu 
kurzov, no oblasť je zúžená na 
IT a s tým súvisiace témy. Je ich 
tu viac ako dosť a takisto nejde 
o kurzy, ktoré spravíte za pár 
hodín. Ide o celé učivá s podpo-
rou vyučujúceho, ktorý vám bude 
zadávať úlohy, ale následne ich aj 
kontrolovať. Máte možnosť naučiť 
sa tu programovať v niekoľkých 
jazykoch, absolvovať kurz so 
zameraním na umelú inteligenciu 
alebo napríklad cloud computing 
prípadne počítačovú vedu.

Obsiahlosťou väčšie kurzy 
nájdete aj priamo od Googlu. 
Svoj projekt vzdelávania IT, 
marketingu a kariéry v IT fir-
mách nazvali Digitálna garáž 
(learndigital.withgoogle.com). 
Vy si vyberiete spomedzi 
desiatok kurzov tie, o ktoré 
máte záujem a pridáte do 
svojho plánu. Potom budete 
môcť sledovať postup na jed-
notlivých z nich. Sú tu kurzy 
na pochopenie zdrojového 
kódu, zvýšenie produktivity 
v práci, propagovanie firmy 
na internete a ďalšie. Niektoré 
majú dĺžku trvania hodinu, iné 
desiatky hodín. Ako vždy, aj tu 
závisí od náročnosti prebera-
nej problematiky.

Z iného súdka
Oproti minulosti sa mení 
aj fakt, že on-line kurzy sú 
výlučne v anglickom jazyku. 
Je ich neporovnateľne viac, 
no neznamená to, že ste od-
kázaní iba na tie zahraničné. 
Na Slovensku môžete využiť 
viacero vzdelávacích serverov. 
Jedným z nich je napríklad 
Learn2Code (www.learn2co-
de.sk), kde sa naučíte progra-
movanie v rôznych jazykoch, 
grafický webdizajn, upravovať 
fotografie alebo napríklad 
používať Microsoft Excel. 
Nám sa páčila aj forma, akou 
sa dajú kurzy platiť. Vybrať 
si môžete predplatné na tri 
mesiace, rok alebo neobme-
dzený prístup. K dispozícii tak 
budete mať všetky dostupné 
aj budúce kurzy. Ak to nie je 
pre vás, máte možnosť vybrať 
len tie, ktoré potrebujete 
a platiť za ne mesačne alebo 
si kurz kúpiť. Odporúčame 
využiť kurzy zadarmo, kde si 
vyskúšate spôsob fungova-
nia tohto webu a toho, akou 
formou dostávate obsah.

Záujemcovia, ktorí sa chcú 
dozvedieť niečo z oblasti prá-
va, majú možnosť absolvovať 
kurzy na webe Nostis (www.
nostis.org). Sú vo forme 
videí a na doplnenie rozhľa-
du sú ideálne. Pozostávajú 
z príkladov, a tak ide o záživné 
sledovanie tejto inak náročnej 
problematiky. Zaujímavosťou 
je určite aj Kurz tvůrčího 
psaní (www.renenekuda.cz). 
Pre záujemcov o strojopis sme 
vybrali dva vzdelávacie weby 
so svojimi kurzami. Nájdete ich 
na stránke www.nedatluj.cz 
a www.vsemideseti.eu. 

Aj Microsoft má svoje vzdelávacie materiály. Na 
stránke Education Centre (education.microsoft.
com) sa nachádzajú kurzy o moderných metó-
dach vyučovania a sú vhodné najmä pre učiteľov 
a školiteľov. Avšak táto technologická firma má 
ešte ďalší typ kurzov. Nachádzajú sa na webe 
Microsoft Learning a sú celkom logicky zamerané 
na IT segment. Pripravte sa na to, že ich je sku-
točne obrovská zásoba. Zamerané sú na produkty 
a riešenia Microsoftu. Materiály sú zamerané od 
detailov až po komplexne rozoberané látky. Ide 
o kurzy na správu operačných systémov, cloudo-
vých technológií firmy atď. Zväčša sú tak technicky 
zamerané, že si potrebujete pozrieť vedomostné 
požiadavky. Splniť ich bude neraz vyžadovať absol-
vovanie iného kurzu.
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P R E H Ľ A D

MICHAL REITER

Surfujeme na internete

Školský rok je tu a dobrej inšpirácie 
nie je nikdy dostatok. Vybrali sme pre 
vás a pre vaše deti, webové strán-
ky ako pomocníkov pri ich výučbe. 
Klasické učenie majú v škole, stránky 
z nášho výberu poskytujú obsah 
prevažne zábavnou formou.

Precvičovanie matematiky nemusí 
byť taká nuda alebo postrach, 
ako si mnohé deti myslia. Na 
webe www.matika.in nájdete 
pre svojich žiačikov cvičenia na 
precvičovanie rôznych úloh. Vybrať 
sa dá podľa typu úlohy alebo roč-
níka základnej školy. Po vyriešení 
úlohy sa zobrazí hodnotenie podľa 
správnych odpovedí alebo výsled-
ku. Ak chcete svoju ratolesť trochu 
priviesť k matematike a bez odpo-
ru, na tomto webe začnite.

Na webe www.slovencina.eu si 
môžete precvičiť slovenčinu a 
ešte sa aj niečo naučiť. Stránka je 
vhodná pre rodičov, ktorí chcú pre-
skúšať svoje deti. Avšak aj samotní 
žiaci nájdu využitie. Dozvedia sa 
trochu teórie bez zbytočného 
naťahovania a litánií. Dozviete sa, 
ako napísať vybraný slohový štýl, 
teóriu z gramatiky a nechýbajú 
ani diktáty. Pre rodičov ideálne, 
nakoľko diktáty sú rozdelené podľa 

Webová stránka www.starfall.com je zame-
raná na výučbu zábavnou formou pre deti v škôl-
karskom veku a prvé tri ročníky základnej školy. 
Je celá v angličtine, čo pre vaše dieťa znamená 
rozvoj cudzieho jazyka. Je to bohato ilustrovaný 
a animovaný web, ktorý určite odporúčame. 
Nájdete tu témy na precvičovanie matematiky, 
geometrie a základy anglických slovíčok.

V tejto súvislosti odporúčame aj web
www.kidzone.ws, kde si deti precvičia anglický 
jazyk od úplného základu. Začnú napríklad s 
výslovnosťou písmen a postupne sa môžu pre-
pracovať k mierne pokročilejším cvičeniam. 

Podobne zameraný je aj web 
uk.ixl.com. Je v angličtine a deti 
si precvičia najmä anglický jazyk 
a zároveň aj matematiku. Všetko 
je rozdelené do kategórie podľa 
školských ročníkov.

Téma

Pomocníci 
do školy

ročníka od druhého po deviaty. Nemusíte vymýšľať a hľadať vhodné texty pre vášho 
žiaka. Nakoniec je tu aj množstvo cvičení a základný prehľad maturitných otázok.

Na webe www.omalovanky.sk zabavíte vašich 
najmenších. Nielen maľovankami, ale aj skladačka-
mi, puzzle, sudoku, návodmi ako kresliť atď. Deti sa 
môžu tešiť na viac zábavy a minimum príkladov. Toto 
je stránka, kde sa deti primárne zabavia, zároveň ale 
budú rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti.

Podobne je zameraná česká stránka www.predskolaci.cz, 
kde nájdete maľovanky, pesničky, rozprávky a pracovné 
listy. To je najmä pre rodičov, vytlačíte im úlohy na papier a 
nemusia tráviť všetok čas pri obrazovke počítača. Precvi-
čia si grafické riešenie úloh ako aj jemnú motoriku.

Na webe www.dobre-napady.sk nájdu inšpiráciu 
najmä rodičia. Obsahuje nielen návody a materiály na 
stiahnutie vo forme aktivít pre školákov a škôlkarov, 
ale aj rady a tipy do domácnosti a pre váš počítač. 
Web je vhodný pre celú rodinu. Je tu množstvo zaují-
mavých pracovných listov pre predškolákov, ktoré sú 
zamerané na čítanie s porozumením, výučbu hodín, 
angličtinu a ďalšie. 

Neviete si rady s matematikou? Server
www.maths.cz obsahuje teóriu a grafické zná-
zornenie teórie na jednoduchšie pochopenie 
preberanej problematiky. Ak hľadáte niekoho na 
doučovanie v rôznych predmetoch a aktivitách, 
pomoc nájdete na stránkach www.doucma.sk, 
www.tutoriva.com alebo napríklad
www.individualnedoucovanie.sk.

www.bisaudio.sk, Vajnorská 96/E, Bratislava, Dolná 55, Banská Bystrica, Požiarnicka 4, Košice 

Marantz NR1200
štíhly sieťový Hi-Fi stereo zosilňovač s HDMI pripojením, 
bezdrôtovým streamingom HEOS a hlasovým ovládaním.
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P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

Začína sa nový školský rok, a preto sme 
v aktuálnom vydaní pre vás pripravili výber 
mobilných aplikácií, ktoré sa vám môžu 
zísť počas najbližších mesiacov – a to aj 
v prípade, že už do školy nechodíte.

Periodická Tabuľka 2019 – Chémia
Táto aplikácia ponúka moderné a pekné zobra-
zenie periodickej tabuľky prvkov. Dizajn aplikácie 
je špičkový a je hlavným lákadlom. K dispozícii 
sú detailné informácie o jednotlivých prvkoch 
a hoci je aplikácia lokalizovaná do slovenčiny, 
niektoré texty s popisom prvkov sú v angličtine.

Periodická Tabuľka 2019 – Chémia ponúka aj 
funkciu vyhľadávania či zoradenia prvkov podľa 
parametrov, ako je atómová hmotnosť, polomer 
alebo elektronegativita. Medzi funkciami nájdete 
aj množstvo ďalších nástrojov, niektoré z nich 
vyžadujú zakúpenie platenej verzie aplikácie. 
Bohatý základ však môžete využívať zadarmo.

Téma

Beelinguapp
Cudzie jazyky môžete zdokonaľovať viacerými 
spôsobmi. Jedným z nich je aplikácia Beelin-
guapp, ktorá vám umožní čítať a počúvať knihy 
v dvoch jazykoch vedľa seba. Takýto spôsob 
učenia môže byť vhodný na obohatenie slovnej 
zásoby alebo na pochopenie stavby viet. 

Beelinguapp obsahuje 13 jazykov, pričom vždy 
je potrebné zvoliť si váš materský jazyk a jazyk, 
ktorý sa chcete učiť. Slovenčinu ani češtinu 
v ponuke nenájdete, my sme si teda nastavili 
ako materský jazyk angličtinu a tú sme použili 
ako základ na učenie sa ďalších jazykov.

Flashcards maker: learn 
languages and vocabulary
Ďalším spôsobom učenia sa cudzieho jazyka 
môžu byť pomocné kartičky, ktoré sú určené 
na precvičovanie a zlepšovanie slovnej zásoby. 
Takouto aplikáciou je napr. Flashcards maker: 
learn languages and vocabulary, ktorá obsahu-
je niekoľko kategórií vopred pripravených slov. 
Zároveň si môžete importovať alebo vytvoriť 
svoje vlastné kartičky.

Flashcards maker je k dispozícii v bezplatnej 
a prémiovej verzii. Medzi platené funkcie patrí 
nočný režim či preklady bez obmedzení a tiež 
aj detailná štatistika. 

Microsoft Offi  ce Lens
Microsoft Offi  ce Lens je vreckový skener, ktorý mô-
žete využiť na fotenie tabule, skenovanie dokumen-
tov, vizitiek a fotografi í. Aplikácia je na každý účel 
optimalizovaná a automaticky spracuje odfotený 
obrázok. Ten sa oreže a vy doň následne môžete 
vkladať poznámky alebo si zvýrazňovať veci. 

Odfotený dokument môžete následne uložiť do 
galérie vo vašom telefóne, ale aj do poznámky cez 
OneNote, prípadne si vytvoriť jeho kópiu v clou-
dovom úložisku OneDrive. Tiež si môžete vytvoriť 
editovateľný OCR dokument vo Worde.

Ruler
Ruler je v jadre veľmi jednoduchá aplikácia, avšak 
často môže byť užitočná. Dôvod je ten, že displeje 
dnešných smartfónov sú čoraz väčšie a táto 
aplikácia ich premení na plochu, ktorá funguje ako 
pravítko. Veľmi jednoducho si tak môžete odmerať 
veľkosť žiadaného objektu a nemusíte zisťovať, 
kam ste odložili štandardné pravítko – telefón 
máte skoro vždy pri sebe. V prípade smartfónu Hu-
awei P30 Pro, ktorý má takmer 6,5-palcový displej, 
sú rozmery displeja a teda aj pravítka 14,47 × 6,90 
cm. K dispozícii sú tiež praktické pomocné čiary.  

Aplikácie 
pre školákov 
a samoukov

HiPER Scientifi c Calculator
Smartfóny obsahujú zabudovanú kalkulačku, 
avšak tá obvykle postačuje iba na základné 
úkony. HiPER Scientifi c Calculator je aplikácia, 
ktorú ocenia náročnejší používatelia. Ide o ve-
deckú kalkulačku, ktorá podporuje symbolickú 
algebru, integrály a aj komplexné čísla. K dis-
pozícii sú detailné informácie o každom výpoč-
te a používateľské rozhranie, ktoré vyzerá ako 
tradičná vedecká kalkulačka. Ak teda hľadáte 
pokročilé funkcie na matematické a vedecké 
výpočty, v tejto aplikácii ich nájdete.  

Periodická 
Tabuľka 2019

Microsoft Offi  ce 
Lens

Beelinguapp

HiPER
Scientifi c Calculator

Ruler

Flashcards maker
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iSchool
iSchool je prehľadne spracovaný školský diár, ktorý obsahuje všetky potrebné funkcie. Môžete si vytvoriť rozvrh 
hodín a k jednotlivým predmetom si značiť poznámky, kontaktné údaje na učiteľa alebo si priradiť učebnicu 
v PDF formáte.

Aplikácia je následne rozdelená do niekoľkých sekcií, takže máte okamžitý prehľad o aktuálnom dni, vašich 
domácich úlohách, poznámkach a známkach. Všetky tieto informácie je potrebné si manuálne vyplniť, avšak po 
úvodnom vytvorení rozvrhu je práca s aplikáciou skutočne pohodlná a intuitívna.

iSchool umožňuje aj synchronizáciu dát cez cloud, nastavenie upozornení a prikladanie obrázkov a audio-
súborov. Aplikácia je v angličtine, čo môže byť pre niekoho obmedzením. Aj napriek tomu ju však odporúčame 
vyskúšať a zoznámiť sa s ňou.

Mimo: Nauč sa kódovať
V obchodoch s aplikáciami nájdete niekoľko 
služieb, ktoré sú zamerané na to, aby vás naučili 
programovať. Do tohto výberu sme vybrali jednu 
z nich, aplikáciu Mimo.

Tá je dostupná zadarmo, avšak v bezplatnej 
verzii ponúka iba málo obsahu. Reálne teda 
zistíte, ako aplikácia vyzerá, ako funguje a aké 
lekcie ponúka. Pokiaľ to však budete myslieť 
so vzdelávaním vážne, bude potrebné si Mimo 
predplatiť. Predplatné stojí tradične 9,99 eura 
mesačne, počas prvého roka sa dá získať 
výhodné predplatné za poplatok 30 eur na rok. 
Toto predplatné stojí za zváženie.

Mimo obsahuje viacero kurzov, ktoré sú 
rozdelené podľa kategórií, ako je vývoj mobilných 
aplikácií, webových stránok, kybernetická bez-
pečnosť a programovacie jazyky. Jednotlivé lekcie 
sú prezentované zrozumiteľne, podmienkou je 
však dobrá znalosť anglického jazyka.

Mimo je navrhnutý tak, aby naučil kódovať 
aj úplných začiatočníkov, takže ak sa chcete 
začať venovať programovaniu, predplatné na 
prvý rok určite stojí za skúšku.

Google Arts & Culture 
Táto aplikácia nepatrí medzi služby, kto-
ré budete používať dennodenne. Ide však 
o užitočnú pomôcku, ktorá môže pomôcť 
pri študovaní. Google Arts & Culture totiž 
obsahuje bohatú databázu umelcov a ich 
tvorby, médií, miest a historických osobností. 
Z jedného miesta si tak môžete pozrieť diela 
známych umelcov alebo fotografi e zo života 
osobností, ktoré mali v minulosti menší alebo 
väčší dopad na svet okolo nás a rozšíriť si tak 
materiály, ktoré nájdete v učebnici.

Google Arts & Culture tiež obsahuje 
virtuálnu prehliadku múzeí a známych budov 
a iných objektov na celom svete. K dispozícii 
je aj verzia pre virtuálnu realitu a atraktívne 
články zo sveta, ktoré si môžete vďaka zabu-
dovanej funkcii Prekladač Google prečítať aj 
v slovenčine. 

PREHĽAD

OneNote
OneNote je poznámkový blok od Microsoftu. Je 
súčasťou systému Windows 10 a môžete ho 
používať aj na mobilných zariadeniach. Všetky 
poznámky sa automaticky synchronizujú cez 
vaše Microsoft konto, čo uľahčuje prácu na 
rôznych zariadeniach. OneNote pre Android tiež 
obsahuje sekciu Rýchle poznámky, do ktorej sa 
synchronizujú poznámky z Rýchlych poznámok 

Blinkist
Blinkist nie je aplikácia, ktorú by ste použí-
vali ako súčasť bežného štúdia. Je to však 
aplikácia, ktorú vám odporúčame, aby ste 
si nainštalovali, a to bez ohľadu na to, či ste 
v študentskom veku alebo nie.

Blinkist sa totiž špecializuje na knihy 
literatúry faktu a z každej knihy v databáze 
pripravuje približne 15-minútový sumár tých 
najdôležitejších informácií. V ponuke služby je 
viac ako 3000 kníh. Blinkist môžete používať vo 
forme bezplatného alebo prémiového členstva. 
V prípade verzie zadarmo dostanete každý deň 
jednu náhodne vybranú knihu.

My v redakcii používame Blinkist práve v tejto 
verzii zadarmo a čítaniu dennej knihy zadarmo 
venujeme 15 minút počas cestovania MHD. 
Aplikáciu používame už viac ako rok a oceňu-
jeme vysokú variabilitu kníh – v službe nájdete 
všetko od motivačných knižiek, literatúry, ktorá 
je zameraná na sebarozvoj až po historické 
knihy, ktoré informujú o dôležitých udalostiach 
z minulosti alebo prinášajú pohľad na život 
známych osôb.

vo Windows 10 – je to systémová funkcia.
Aplikáciu OneNote preto považujeme za najpohodlnejší spôsob, ako 

si synchronizovať poznámky medzi počítačom a mobilným zariadením. 
Aplikácia pritom ponúka bohaté možnosti formátovania poznámok, 
kreslenia, prikladania multimédií a hlasových poznámok, odrážok, od-
kazov a tiež aj pokročilú organizáciu poznámok do zošitov. Nechýba ani 
jednoduché zdieľanie s inými používateľmi.

Integráciu Rýchlych poznámok oceňujeme z toho hľadiska, že táto 
sekcia je ideálna na rýchle poznačenie niečoho, čo nepotrebujete orga-
nizovať a pravdepodobne to neskôr vymažete. V tomto smere teda pred-
stavuje OneNote skutočne komplexné riešenie. V praxi to môže fungovať 
tak, že si vytvoríte poznámkové bloky pre jednotlivé školské predmety 
a tam si budete uchovávať všetky potrebné informácie. 

Mimo:
Nauč sa kódovať

OneNote

iSchool

Blinklist

Google Arts & Culture 
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1

Moleskine zápisník
Osobne som si v škole po celý čas 
robil ťaháky. Bol to pre mňa naj-
lepší spôsob, ako si učivo zhrnúť 
na malej ploche. Navyše mám op-
tickú pamäť, že si viem predstaviť, 
čo je na papieri napísané, ak som 
to písal ja. S týmto som prešiel od 
základky po vysokú školu. Písal 
som si však ťaháky na samostatné 
papieriky, čo nebolo dobre. Dnes 
je doba iná a osobne už používam 
papierový zápisník Moleskine 
Classic L a nedám naň dopustiť. 
Lepšie ako počítač, je tam celá 
história nášho magazínu a ak do 
neho píšete plniacim perom, je to 
zážitok. 

2

Skladacia klávesnica 
Jelly Comb
V prípade núdze sa dá pokračo-
vať v písaní diplomovej práce či 
iného rozsiahlejšieho textu aj na 
smartfóne, že áno. Niekedy skrátka 
notebook nechcete všade trepať, 
ale nejaká tá práca by sa hodila. 
V takomto prípade vám môže 
prísť vhod skladacia klávesnica, 
ktorú cez Bluetooth pripojíte 
k smartfónu s Androidom či iOS. 
Nemusíte si tak zaberať polovicu 
displeja softvérovou klávesnicou 
a môžete relatívne efektívne na 
textoch pracovať. Niektoré, ako tá 
od fi rmy Jelly Comb, majú pánty 
z oboch strán, čím sa dajú po 
zložení zmenšiť skutočne výrazne, 
až na rozmer peňaženky, takže 
ich pohodlne strčíte aj do vrecka. 
Nuž ale treba si pripraviť zhruba 
25 eur.

3

Aplikácia Pravítko
V aktuálnom vydaní magazínu
TOUCHIT som pripravil výber 
aplikácií do školy. Do pozornosti 
dávam aplikáciu Pravítko (Ruler), 
ktorá je praktická nielen pre 
školákov. Dôvod je ten, že nie vždy 
máme pri sebe pravítko, avšak 
telefón obvykle áno a v takýchto 
prípadoch ho možno jednodu-
cho použiť na zmeranie veľkosti 
predmetu. Aplikácia Ruler je o to 
praktickejšia, že displeje telefó-
nov sa neustále zväčšujú, takže 
máte poruke čoraz väčšie a väčšie 
digitálne pravítko. Nemusíte teda 
odhadovať rozmery od oka, jed-
noducho ich zmeriate displejom 
telefónu.

história nášho magazínu a ak do história nášho magazínu a ak do 
neho píšete plniacim perom, je to neho píšete plniacim perom, je to 
zážitok. zážitok. 

smartfóne, že áno. Niekedy skrátka 
notebook nechcete všade trepať, 
ale nejaká tá práca by sa hodila. 
V takomto prípade vám môže 
prísť vhod skladacia klávesnica, 
ktorú cez Bluetooth pripojíte 
k smartfónu s Androidom či iOS. k smartfónu s Androidom či iOS. 
Nemusíte si tak zaberať polovicu Nemusíte si tak zaberať polovicu 
displeja softvérovou klávesnicou 
a môžete relatívne efektívne na a môžete relatívne efektívne na 
textoch pracovať. Niektoré, ako tá 
od fi rmy Jelly Comb, majú pánty 
z oboch strán, čím sa dajú po z oboch strán, čím sa dajú po 
zložení zmenšiť skutočne výrazne, zložení zmenšiť skutočne výrazne, 
až na rozmer peňaženky, takže 
ich pohodlne strčíte aj do vrecka. 
Nuž ale treba si pripraviť zhruba Nuž ale treba si pripraviť zhruba 
25 eur.

máte poruke čoraz väčšie a väčšie máte poruke čoraz väčšie a väčšie 
digitálne pravítko. Nemusíte teda digitálne pravítko. Nemusíte teda 
odhadovať rozmery od oka, jed-odhadovať rozmery od oka, jed-
noducho ich zmeriate displejom noducho ich zmeriate displejom 
telefónu.
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BEST
Čo školákom odporúčajú 
naši chalani? Prečítajte si ich 
tipy na gadgety, ktoré ocení 
nejeden školopovinný. 

Ondrej

Fero

Roman

Téma



IT BEST

4

Matematické hodiny
Hodiny v skutočne uletených 
formách sme už videli. Tieto sú 
viac konzervatívne, avšak na 
zistenie presného času budú 
vyžadovať precvičovanie mate-
matiky. Namiesto zobrazenia času 
sa v dvoch riadkoch zobrazuje 
matematický výpočet. Na zistenie 
správneho čísla ho potrebujete 
dokončiť. Jeden na zistenie hodín, 
druhý na zistenie minút.
Ideálne ak vám spočítanie netrvá 
dlho, nanajvýš minútu od zobra-
zenia nového výpočtu. Inak budete 
minútu meškať. Umiestniť sa 
dajú na stôl aj na stenu. Výrobca 
hovorí, že zlepšenie v matematike 
nastane už po štyroch týždňoch. 
My len dodáme, že váš školáčik 
bude musieť čas skutočne počítať, 
nie odhadovať. Skoro 400 eur je 
ale viac ako dosť.

5

Refl exné pásky
Dlho som uvažoval, čo by mohlo 
byť skutočne užitočné pre školá-
kov. V hlave mi kolovalo množstvo 
technologických vychytávok, ale 
nakoniec som si spomenul na 
situácie z posledných dní. Ako 
aktívny vodič sa často stretá-
vam s tým, že chodci a cyklisti 
v dedinách veľmi podceňujú svoju 
viditeľnosť. Dokonca aj počas 
letných večerov, keď je vonku iba 
šero, je viditeľnosť úplne príšerná. 
Teraz v septembri je to ešte hor-
šie. Ak ste tiež vodiči, viete o čom 
hovorím. Ako chodcovi sa vám síce 
zdá, že veď ešte nie je úplná tma 
a vidno vás, ale opak je pravdou. 
Nevidno. Noste so sebou aspoň 
jednu refl exnú pásku a dajte si 
ju na viditeľné miesto, keď sa 
stmieva. Na nohu, ruku. Môže vám 
zachrániť život.

6

Kolobežka
Jednoznačne odporúčam elek-
trickú kolobežku! Je to zariadenie 
alebo skôr praktický dopravný 
prostriedok, ktorý je perfektný za 
každých okolností a takmer pre 
každého. Elektrická kolobežka je 
skladná, rýchla a všade sa s ňou 
dostanete bez väčších problémov. 
Ak máte kvalitný stroj, ako napr. 
SXT Light Plus s 500 W moto-
rom a odolnou konštrukciou, tak 
môžete jazdiť aj za zhoršených 
poveternostných podmienok. 
Rýchlosť 30 km/h a dojazd viac 

ako 24 km zaručujú 
bezstarostné jazdenie. 
Okrem toho je tento 
model odpružený – 
vpredu i vzadu a má 

aj integrované LED 
osvetlenie. Táto kolobežka 

sa v redakčnom teste veľmi 
osvedčila, pričom sme s ňou 
spravili viac ako 100 km. Za vý-
hodu považujeme aj bezúdržbové 
pneumatiky a systém rekuperácie 
energie počas brzdenia/plachte-
nia. Ak elektrickú kolobežku raz 
vyskúšate, tak ju budete zaručene 
chcieť vlastniť.

hovorím. Ako chodcovi sa vám síce 
zdá, že veď ešte nie je úplná tma zdá, že veď ešte nie je úplná tma 
a vidno vás, ale opak je pravdou. a vidno vás, ale opak je pravdou. 
Nevidno. Noste so sebou aspoň Nevidno. Noste so sebou aspoň 
jednu refl exnú pásku a dajte si jednu refl exnú pásku a dajte si 
ju na viditeľné miesto, keď sa ju na viditeľné miesto, keď sa 
stmieva. Na nohu, ruku. Môže vám stmieva. Na nohu, ruku. Môže vám 
zachrániť život.

Rýchlosť 30 km/h a dojazd viac Rýchlosť 30 km/h a dojazd viac 
ako 24 km zaručujú ako 24 km zaručujú 
bezstarostné jazdenie. 
Okrem toho je tento Okrem toho je tento 
model odpružený – model odpružený – 
vpredu i vzadu a má vpredu i vzadu a má 

aj integrované LED 
osvetlenie. Táto kolobežka osvetlenie. Táto kolobežka 

sa v redakčnom teste veľmi 
osvedčila, pričom sme s ňou osvedčila, pričom sme s ňou 
spravili viac ako 100 km. Za vý-spravili viac ako 100 km. Za vý-
hodu považujeme aj bezúdržbové hodu považujeme aj bezúdržbové 
pneumatiky a systém rekuperácie pneumatiky a systém rekuperácie 
energie počas brzdenia/plachte-energie počas brzdenia/plachte-
nia. Ak elektrickú kolobežku raz nia. Ak elektrickú kolobežku raz 
vyskúšate, tak ju budete zaručene vyskúšate, tak ju budete zaručene 
chcieť vlastniť.
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Hard

Dva 4K displeje 
v notebooku
ASUS ZenBook Pro Duo
Žiadne polovičné riešenie, ktoré je maximálne vhodné na po-
tešenie oka. Tento notebook v sebe ukrýva praktickú a dizajno-
vú stránku zároveň. Výrobca nič nenechal na náhodu. ZenBook 
Pro Duo je však notebook, ktorý si pýta špecifi ckého majiteľa. 
Niekoho, kto dva displeje naozaj ocení.

S tým rozdielom, že bežný monitor je vpravo 
alebo vľavo, nie jeden pod druhým.

ASUS implementoval do Windows špeciálne 
prvky, napríklad plávajúci panel na manipuláciu 
s oknami programov medzi dvomi displejmi. 
Zobrazí sa vždy pri potiahnutí za záhlavie okna. 
Takto sa dá jednoducho poslať okno programu 
medzi displejmi. Spodný displej má tri zóny. Stačí 
myšou pohnúť oknom programu a zobrazia sa 
ich línie v záhlaví displeja. Premiestnite okno na 
grafi cký prvok ukazovateľa zóny a automaticky sa 
zarovná na jednu tretinu. Takto si ľahko usporia-
date tri okná vedľa seba. Dajú sa vytvoriť aj sku-
piny a nabudúce si programy spustíte aj s vami 
defi novaným rozložením. Výrobcovia grafi ckých 
programov, medzi nimi napríklad Corel, špeciálne 
podporujú notebook s týmto displejom.

Klávesnica
Neštandardný koncept je dôsledkom iného 
usporiadania ovládacích prvkov. Klávesnica je zo 
stránky rozloženia prvkov štandardná, no touch-
pad je vpravo od nej. Je to zároveň numerický 
blok. Dá sa zapínať a vypínať podľa potreby. 
Najlepšie sa notebook ovláda myšou, avšak 
na systém touchpadu vpravo sa dá zvyknúť. 
Reakcie numerického bloku sú pomalšie ako 
v prípade klasických tlačidiel. Nie je to notebook 
pre účtovníkov, ktorí pracujú s číslami a oce-
nili by numerický blok. V tejto forme je to skôr 
doplnok a viac ho vnímame ako touchpad, než 
dotykovú klávesnicu s číslicami. Umiestnenie 
klávesnice takmer na spodnú hranu je ale menej 
príjemné na písanie. To aj kvôli výške notebooku. 
Klávesnica je tichá a má tri stupne podsvietenia.

V balení nájdete prídavnú opierku na dlane. 
Stačí ju pritisnúť k prednej hrane a razom máte 
klasický štýl notebooku. Výrobca použil svoj 
systém ErgoLift, ktorým sa nadvihne kláves-
nica po otvorení veka notebooku. Od určitého 
uhla sa vekom zdvihne základňa a klávesnica 
bude v miernom sklone smerom k vám. Uľahčí 
to písanie. Tí, čo si radi kreslia, ocenia dotykové 
pero priamo v balení.

Dvojičky 4K a výbava
Hlavný displej má plnohodnotné 4K rozlíšenie 
3840 × 2160 px a veľkosť 15,6 palca. Je to 
OLED displej a farby na ňom vyzerajú kontrast-
ne. Rozdiel pri pohľade na oba displeje poznáte 
ihneď. Druhý je IPS, a tak sú na ňom farby me-
nej výrazné. Hlavný displej podporuje zobraze-
nie 100 % DCI-P3, čo ocenia grafi ci s preferen-
ciou presnosti zobrazených farieb. Zodpovedá 
to 133 % škále sRGB, a tak máte istotu verných 
farieb. Na OLED displeji sme namerali najvyššiu 
svetelnosť 409 cd/m2.

O výkon nebudete mať núdzu a ASUS použil 
najnovšiu deviatu generáciu procesora Intel, 
konkrétne model Intel Core i7-9750H 2,6 ÷ 4,5 
GHz. Má šesť jadier a doplnkom mu je grafi cká 
karta NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 GB VRAM. Ako 
vidno, je z nového radu RTX. Jej silu využijete 
pri 3D modelovaní a práci so svetlom ako aj pri 
hrách, ktoré špeciálne svetelné efekty a odlesky 
v reálnom čase podporujú. V hernom benchmar-

N
emusí ísť o IT profesionála. Práve 
naopak, výbavou je to notebook 
vhodný pre grafi kov, hráčov alebo 

napríklad youtuberov. Skrátka každého, kto 
chce mať množstvo miesta na displejoch pre 
svoje aplikácie.

ScreenPad Plus
Druhý 4K displej vo veľkosti 14  palcov a s roz-
líšením 3840 × 1100 px. Výrobca ho umiestnil 
hneď nad klávesnicu, čo je najlepšia voľba 
z hľadiska využitia a ergonómie. Je to plnohod-
notná obrazovka, žiadny „widget“ displej alebo 
niečo, kam si dáte pár vybraných programov. 
Operačný systém správne rozpozná tento 
displej ako druhý monitor a vy môžete posúvať 
okno programu plynule medzi obrazovkami. 

T E S T

MICHAL REITER

SÚSTREDNÉ KRUHY 
NA ZADNOM KRYTE 

SÚ TRADÍCIOU SÉRIE 
ZENBOOK

Testovali sme

Dva 4K displeje Dva 4K displeje Dva 4K displeje 

ASUS ZenBook Pro DuoASUS ZenBook Pro Duo
Žiadne polovičné riešenie, ktoré je maximálne vhodné na po-Žiadne polovičné riešenie, ktoré je maximálne vhodné na po-
tešenie oka. Tento notebook v sebe ukrýva praktickú a dizajno-tešenie oka. Tento notebook v sebe ukrýva praktickú a dizajno-tešenie oka. Tento notebook v sebe ukrýva praktickú a dizajno-

KlávesnicaKlávesnica
Neštandardný koncept je dôsledkom iného Neštandardný koncept je dôsledkom iného Neštandardný koncept je dôsledkom iného 
usporiadania ovládacích prvkov. Klávesnica je zo usporiadania ovládacích prvkov. Klávesnica je zo usporiadania ovládacích prvkov. Klávesnica je zo usporiadania ovládacích prvkov. Klávesnica je zo 
stránky rozloženia prvkov štandardná, no touch-stránky rozloženia prvkov štandardná, no touch-stránky rozloženia prvkov štandardná, no touch-stránky rozloženia prvkov štandardná, no touch-
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Klady
- Kvalitné spracovanie
- Vysoký výkon a účinné chladenie
- Tichý v kancelárskom režime
- Grafi cká karta NVIDIA RTX
- Praktické využitie dvoch displejov

Zápory
- Poloha touchpadu vpravo je menej 

praktická ako pod klávesnicou
- Nemá ethernetový konektor ani 

čítačku pamäťových kariet

SYSTÉM ERGOLIFT S NA-
DVIHNUTOU ZÁKLADŇOU 
NOTEBOOKU. 

VÝBAVA PORTOV – 2X USB 3.1, 1X 
USB-C + TB, HDMI 2.0, KOMBINO-
VANÝ AUDIOPORT 

ku 3DMark 11 získal 
hodnotenie 15 643 bodov, 
v teste VR Mark dosiahol
5 574 bodov.

Aj napriek rozmernejšiemu telu notebooku 
je tu iba jeden pevný disk. Jeho kapacita ale posta-
čovala, 512 GB je dostatočná kapacita. Kapacita 
RAM je základných 8 GB, môže mať ale kapacitu 
až 32 GB.

Nechýba Wi-Fi modul s najnovším štandar-
dom Wi-Fi 6 (ax) alebo infračervená kamera na 
prihlasovanie do systému pomocou tváre.
ZAPOŽIČAL: DATACOMP

4K OLED DISPLEJ SO 100 % DCI-P3 GAMUTU

4K IPS DISPLEJ VHODNÝ AJ NA KRESLENIE 
DOTYKOVÝM PEROM

KLÁVESNICA S PODSVIETENÍM

NUMERICKÝ BLOK A TOUCHPAD V JEDNOM

SYSTÉM ERGOLIFT

TLAČIDLÁ NA OVLÁDANIE APLIKÁCIÍ MEDZI 
DISPLEJMI. TU SA DÁ DISPLEJ VYPNÚŤ

V ÚZKOM RÁME OKOLO DISPLEJA JE 
INFRAČERVENÁ KAMERA

1

2

3

4

5

6

7

Verdikt
ASUS ZenBook Pro Duo je kvalitný 
stroj s kompletne hliníkovým telom 
a výborným chladením. Je to jeden 
z mála notebookov na trhu, ktorý aj 
dobre hrá. Reproduktory Harman/
Kardon sú naozaj vynikajúce. Pre-
kvapením bola aj výdrž na batériu. 
S obomi displejmi notebook vydrží 
až 4,5 hodiny kancelárskej práce pri 
zníženom jase displeja.

c e n a 2999 €
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KladyKladyKlady
- Kvalitné spracovanie- Kvalitné spracovanie
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- Grafi cká karta NVIDIA RTX- Grafi cká karta NVIDIA RTX
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ZáporyZápory
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4K IPS DISPLEJ VHODNÝ AJ NA KRESLENIE 4K IPS DISPLEJ VHODNÝ AJ NA KRESLENIE 4K IPS DISPLEJ VHODNÝ AJ NA KRESLENIE 4K IPS DISPLEJ VHODNÝ AJ NA KRESLENIE 
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NUMERICKÝ BLOK A TOUCHPAD V JEDNOMNUMERICKÝ BLOK A TOUCHPAD V JEDNOMNUMERICKÝ BLOK A TOUCHPAD V JEDNOMNUMERICKÝ BLOK A TOUCHPAD V JEDNOMNUMERICKÝ BLOK A TOUCHPAD V JEDNOMNUMERICKÝ BLOK A TOUCHPAD V JEDNOM

SYSTÉM ERGOLIFTSYSTÉM ERGOLIFTSYSTÉM ERGOLIFTSYSTÉM ERGOLIFT

TLAČIDLÁ NA OVLÁDANIE APLIKÁCIÍ MEDZI TLAČIDLÁ NA OVLÁDANIE APLIKÁCIÍ MEDZI TLAČIDLÁ NA OVLÁDANIE APLIKÁCIÍ MEDZI TLAČIDLÁ NA OVLÁDANIE APLIKÁCIÍ MEDZI TLAČIDLÁ NA OVLÁDANIE APLIKÁCIÍ MEDZI TLAČIDLÁ NA OVLÁDANIE APLIKÁCIÍ MEDZI 
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Acer Swift 7
Trochu inak vyzerajúci 14-palcový notebook. 
Ako už tušíte, toto nebude pre každého. Acer 
inovoval svoj supertenký Swift. Oproti minulému 
roku je tu viacero zmien. Tou prvou je menej 
tradičný vzhľad, kamera na základni, nie na veku 
a ultraširoký touchpad. Poteší aj 92 % pokrytie 
prednej strany displejom a úzke rámiky. Displej 
je chránený sklom Gorilla Glass 6. Pasívne chla-
dený notebook je ale neustále horúci.

Vyhotovenie a používanie
Telo je vyrobené zo zliatiny hliníka. Je pevné 
a ľahké zároveň. Na dotyk pôsobí vynikajúco, 
rovnako tak aj notebook celkovo. Dojem, ktorý 
vo vás zanechá, bude trvalý a toto je super mo-
bilný notebook. Ideálny na cestovanie a všade 
tam, kde potrebujete pracovať, no nechcete 
nosiť veľké a ťažké notebooky.

Škoda, že výrobca použil zdvojenie klávesov, 
a tak nemáte samostatný riadok s klávesmi F. 
Ak máte radi klávesové skratky, budete musieť 
zakaždým použiť kláves Fn. Ostatné funkcie, 
ktoré sú inak dostupné cez Fn na klávesoch 
F, výrobca presunul na prvý riadok zhora, na 
písmená. Je to o zvyku a chápeme, že ďalší 
riadok by skomplikoval konštrukciu a systém 
vnútorného chladenia. Zvyknúť sme si museli 
aj na umiestnenie klávesu Del vedľa Backspace 
a dať si pozor na to, ktorý stlačíme.

Webová kamera je nad klávesnicou vľavo. 
Podľa nás mala byť vyklopená viac. Takto 
vám zaberie celkom presne brucho a „druhú 
bradu“. Môžete si dať notebook ďalej a prídete 
tým o pohodlie pri písaní. Čítačka odtlačkov je 
vľavo od klávesnice na tlačidle zapnutia. Toto je 
pekný koncept. Dizajnovo sa ušetrí ďalší prvok, 
ktorý by narúšal rovné línie a na tomto tlačidle 
to je pre mnohých prirodzené. Práve zo sveta 
mobilných telefónov. 

Klávesnica je tichá a príjemná. Hoci má 
znížený zdvih, píše sa na nej dobre, po chvíli 
si zvyknete. Touchpad s Gorilla Glass 3 sa dá 
veľmi dobre použiť. Jeho skutočne nadrozmer-
ná šírka je výhodou.

Výkon a výbava
Prečo ste tento notebook nespravili hrub-
ší? Toto bola naša prvá otázka po necelej 
polhodine používania. Extrémne sa zahrieva 
a spodná časť vás popáli. Ak máte oblečené 
dlhé nohavice, bude vám iba teplo. Spodok má 
totiž teplotu cez 50 °C.

Notebook sa dá používať v klimatizovanej 
kancelárii. Letné horúčavy mu ale neprospievajú. 
Síce sa vám nevypne, ale odpája sa Wi-Fi modul. 

Chválime to, že je to bezhlučný stroj, keďže 
sa chladí pasívne. Avšak prílišné prehrievanie 
nás nepotešilo a viac by sme ocenili zvýšenie 
hrúbky a zlepšenie chladenia ako boj o každý 
milimeter čo najtenšieho tela.

Procesor Intel Core i7-8500Y 1,5 ÷ 3,9 GHz 
je dostatočne výkonný na kancelársku a sčasti 
aj multimediálnu prácu. Vidíme v ňom potenciál 
a na počítači sa dá pracovať. Pomalšie spúšťanie 
aplikácií je niečo, s čím budete musieť počítať. 
Rozdiel je v sekundách, nič dramatické. Ale po-
znateľné. Prehrievanie má za následok odpojenie 
USB-C konektora, ktorý sa dá použiť na nabíjanie, 
prídete ale o možnosť pripojiť dodávaný adaptér 
s USB-A, HDMI a USB-C portom. V našom prípade 
sme prišli o možnosť použiť externý disk a myš. 
Toto bola jediná, no zásadná nevýhoda. Inak by 
sme si notebook veľmi obľúbili.
Zapožičal: Acer

Medzi najnovšie notebooky sme 
tentoraz zaradili také, ktoré sa hodia 
na použitie vo fi rme. Majú odolné telo, 
hardvérové bezpečnostné prvky a sú 
špeciálne navrhnuté tak, aby sa hodili 
do prostredia fi remnej bezpečnostnej 
politiky. Dva kusy z Aceru, dva 
z Lenova. Ktoré vás zaujmú viac?

Testovali sme

„Výrobcovia 
začali robiť aj 
čoraz tenšie 
fi remné 
notebooky.“

Notebookové 
novinky

a dať si pozor na to, ktorý stlačíme.

Acer TravelMate P6
Pre cestovateľov vyžadujúcich odolné telo 
a supertenký stroj s nízkou hmotnosťou. Séria 
TravelMate P6 poskytne dlhú výdrž na batériu, 
hoci výrobcom udávaných 20 hodín na jedno 
nabitie sa nám nepodarilo dosiahnuť. Radi by 
sme poznali recept Aceru na dosiahnutie takejto 
výdrže. Ešte stále netradičným prvkom vo svete 
notebookov je tlačidlo na zapnutie kombinované 
so snímačom odtlačkov. Tu funguje vynikajúco.

Vyhotovenie a používanie
Telo je vyhotovené z kombinácie horčíkovo-hli-
níkovej zliatiny. Vďaka tomu je nielen tenký, ale 
má aj nízku hmotnosť. To s čisto hliníkovými 
modelmi nedosiahnete. Konštrukcia je stavaná 
tak, aby notebook získal certifi káciu MIL-STD 
810G. Prežije pády aj teplotné výkyvy alebo 
vlhké prostredie.

Kĺb notebooku drží displej v akejkoľvek 
polohe a dá sa vyklopiť až na 180°. Je dotykový 
a takú vysokú variabilitu veka v niektorých 
situáciách oceníte ešte viac. Klávesnica je 
rozmiestnením klávesov štandardná a rýchlo 
si na ňu zvyknete. Jej nespornou výhodou je, 
že má biele LED podsvietenie. Má jeden stupeň 
podsvietenia, to ale úplne postačuje. Navyše je 
tichá a dobre sa na nej píše. Acer použil klávesy 
s nízkym profi lom.

T E S T

MICHAL REITER
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- Horúci aj pri kancelárskej práci
- Nestabilná Wi-Fi a porty USB-C pri 
prehriatí

+ Tenký a ľahký
+ Kompletne tichý vrátane klávesnice
+ Podsvietená klávesnica
+ Výdrž na batériu

Acer
Swift 7

1 8 7 2  €c e n a

- Základné reproduktory
- Koniec napájacieho konektora v tvare L

+ Ľahký
+ Horčíkovo-hliníková zliatina
+ Tichá a podsvietená klávesnica
+ Nástroj Acer ProShield
+ Výkonný CPU

Acer
TravelMate P6

1 2 3 8  €c e n a

„Čoraz viac 
prenosných 
počítačov má 
kryt webovej 
kamery.“

Špecialitou je veko displeja. Má úzke rámiky, 
hoci sme videli už aj tenšie. Výrobca imple-
mentoval ochranu súkromia na webovú kame-
ru. Je tu kryt, ktorým sa dá prepnúť poloha na 
zaslepenie zorného poľa.

Touchpad je štandardný, a teda nemá žiadne 
doplnkové tlačidlá. V takto tenkom tele výrobca 
umiestňuje touchpad s vnorenými tlačidlami. 
Jeho povrch je príjemný na dotyk a dá sa dobre 
použiť. Povrch je pokrytý sklom Gorilla Glass, 
aj preto budete pociťovať na dotyk príjemný 
materiál.

Reproduktory sú nad klávesnicou a v tomto 
prípade sú naozaj základné. Ich využitie je 
viac pracovné ako multimediálne. Napríklad 
na videokonferencie. TravelMate má totiž štyri 
mikrofóny a certifi káciu pre Skype for Business.

Výkon a výbava
Podobne ako pri iných notebookoch je tu viac 
možných konfi gurácií. Na výber sú voliteľné 
doplnky ako čítačka Smart Card alebo NFC či 
4G LTE modul. My sme ani jeden z týchto kom-
ponentov nemali. Mali sme však supervýkonný 
procesor Intel Core i7-8565U 1,8 ÷ 4,6 GHz. 
To je jeden z najvyšších variantov sedmičkovej 
série ôsmej generácie pre notebooky. Poznať 
to na multimediálnom výkone. Vzhľadom na 
náročnosť internetových stránok a webových 
aplikácií to poznáte už aj v internetovom pre-
hliadači. Kapacita 8 GB RAM je tu štandardom. 
Ocenili sme 512 GB SSD disk a displej s úpra-
vou proti odleskom. To z pracovného hľadiska 
považujeme za jeden z najlepších prínosov.

O bezpečnosť dát sa stará čip TPM 2.0 
a doplnok Acer ProShield. Slúži na ochranu 
vašich dát či už vytvorením zabezpečeného 
disku alebo naopak bezpečným skartovaním 
dát. Vzhľadom na to, že je použitá Pro verzia 
Windows 10, máte možnosť využiť aj BitLocker.

Potešila nás prítomnosť ethernetového por-
tu. Do takto tenkého tela ho výrobca integroval 
s pohyblivou spodnou časťou. Pred zasunutím 

Model notebooku / 
Parameter

Acer
Swift 7 (SF714-52T)

Acer
TravelMate P614-51T

Lenovo
ThinkPad T490s

Lenovo
ThinkPad X1 Carbon Gen 7

Procesor Intel Core i7-8500Y 1,5 ÷ 3,9 GHz, 4 
MB cache (max. 5 W TDP)

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

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

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

Operačná pamäť 16 GB DDR3 (max. 16 GB) 8 GB DDR4 (max. 24 GB) 16 GB DDR4 (max. 32 GB) 16 GB DDR3 (max. 16 GB)

Pevný disk Skhynix, 512 GB SSD Kingston, 512 GB SSD Samsung, 1 TB SSD Samsung, 1 TB SSD

Displej 14", IPS, dotykový, max. rozlíšenie 
1920 × 1080 px

14", IPS, AntiGlare, dotykový, max. 
rozlíšenie 1920 × 1080 px

14", IPS, AntiGlare, max. rozlíšenie 
1920 × 1080 px

14", IPS, HDR400, max. rozlíšenie 
3840 × 1440 px

Grafi cká karta Intel UHD Graphics 617 Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620

Porty 2x USB-C, kombinovaný audio 2x USB 3.1, 1x USB-C, HDMI, čítačka 
microSD, RJ-45, kombinovaný audio

2x USB 3.1, 2x USB-C (1x TB), HDMI 
1.4, čítačka microSD / Nano SIM, 
SmartCard, kombinovaný audio

2x USB 3.1, 2x USB-C + TB, HDMI 1.4, 
Lenovo LAN, kombinovaný audio

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

Rozmery [mm] 318 × 192 × 10 325 × 230 × 17 329 × 226 × 17 323 × 217 × 15

Skutočná hmotnosť [kg] 0.852 1.16 1.27 1.089

Zapožičal Acer Acer Datacomp Datacomp

Cena (EUR s DPH) 1872 1238

  Parametre testovaných notebookov

konektora ju potiahnete prstom nadol, aby sa 
tam zmestil. Takto by sme si to predstavovali aj 
pri iných notebookoch.

Počas väčšieho zaťaženia nie je výrazne 
hlučný, no budete ho počuť. V kancelárskom 
režime je úplne tichý. Dobrou správou je, že aj 
napriek výkonnému procesoru sa nijak výrazne 
neprehrieva. Celkovo je notebook koncipovaný 
skôr ako tradičný. Žiadne výstrelky ani netradič-
né prvky. Jediné, čo nám prekáža, je do L lomený 
napájací kábel. Ak oň zakopnete a máte ho 
v notebooku, vytrhne vám celý konektor. Radi by 
sme mali bezpečnejší napájací konektor. Keď už 
sme pri napájaní, portom USB-C môžete nabíjať 
batériu notebooku. Na 50 % ju vďaka podpore 
rýchleho nabíjania nabijete za 45 minút.
Zapožičal: Acer
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Lenovo ThinkPad T490s
Klasika pre firemných používateľov. Tenší 
dizajn, kryt kamery ThinkShutter a stroj, na 
ktorý sa môžete kedykoľvek spoľahnúť. V balení 
je redukcia z HDMI na VGA, keby tak bol v balení 
aj kábel na ethernetový konektor. Ten si ale 
musíte dokúpiť sami. Lenovo totiž používa svoj 
typ tenkého konektora a klasický RJ-45 pre 
svoju výšku vynechal.

Vyhotovenie a používanie
Z mnohých hľadísk je to stále overený stroj. 
Séria na rok 2019 je inovovaná v rozme-
roch, hmotnosti a pridáva nové komponenty. 
Hovoríme hlavne o medzigeneračnej obmene 
procesora. V tomto prípade ôsma generácia In-
tel Core i7. No a priaznivci modelovej série T, ale 
aj iných v oblasti ThinkPadov, zistili, že Lenovo 
dáva výduch ventilátora na pravú stranu. Dobrá 
správa v zime, horšia v lete, keď si praváci mu-
sia posunúť myš aspoň 15 cm od pravej hrany.

Séria T sa vyznačuje spracovaním z horčíkovej 
zliatiny. Notebook tak prežije 200 rôznych testov 
a s hmotnosťou 1,27 kg je to dobrý stroj na pre-
nášanie. To je jeden z konštrukčných rozdielov 
oproti lacnejšej sérii L, ktorá používa hliníkové 
veko a na hmotnosti to je naozaj poznať.

Vo všetkých ostatných parametroch je to 
typický ThinkPad. Má touchpad, ktorý sa dá 
stlačiť a emuluje dve tlačidlá myši. Nad ním 
máte ďalšie tri tlačidlá a polohovací klobúčik 
uprostred klávesnice. Tá je tichá a podsviete-
ná, zároveň ale mierne hlučnejšia ako verzia 
v X1 Carbon. Hoci sú takmer navlas podobné, 
klávesy v X1 Carbon sú mierne tenšie. Škoda 
ale, že si klávesnica nepamätá jej posledný 
stav podsvietenia. Tí z vás, ktorí chcú mať 
svetlo zapnuté, si ho musia vždy zapnúť. Teda 
nielen po vypnutí alebo reštarte, ale aj pri 
zhasnutí displeja. Prihlásením do Windows 
zostane klávesnica bez svetla a opäť je treba 
ho aktivovať ťuknutím na Fn + medzerník. Toto 
sa týka ThinkPadov široko-ďaleko a nie je to 
charakteristický rys len tejto série.

Displej bol v našom prípade Full HD, no môžete 
ísť až na rozlíšenie 2560 × 1440 px s podporou 
Dolby Vision. Toto ešte nie je 4K rozlíšenie ale na 
rozmer 14 palcov chválime výrobcu, že sem také 
vysoké rozlíšenie netlačí za každú cenu. Vybrať sa 
dá aj displej s technológiou Privacy Guard, teda 
elektronickým filtrom, ktorý zamedzí nazeranie 
na váš displej zo širších uhlov. Kĺb displeja drží 
notebook stabilne vo všetkých polohách. Tu sa 
výrobca drží rokmi overeného spôsobu kon-
štrukcie. To platí aj pre reproduktory, no tentoraz 
v nelichotivom ponímaní.

Výkon a výbava
O výkon nebudete mať núdzu vďaka proce-
soru Intel Core i7-8665U 1,9 ÷ 4,8 GHz. Je 
to rovnaký typ, aký má aj X1 Carbon v našom 
teste. Tabuľkovo ale dosiahol lepšie výsledky 

v prípade T490s. Je to tým, že karbónovú X1 
sme používali v 4K rozlíšení. V kancelárskom 
režime je to tichý stroj, pri záťaži budete cítiť 
silné teplo z výduchu, ale hlučnosť je v norme. 
My sme ocenili antireflexnú úpravu displeja 
a extra veľký 1 TB SSD disk.

Takisto chválime slot na SIM kartu aj na 
pamäťovú kartu. Je vzadu v ráme a potre-
bujete špendlík na to, aby ste slot vytiahli. 
Pravdepodobne to nebudete robiť tak často, 
no o praktickosti daného spôsobu vyhotovenia 
rozhodne každý z vás. Na časté kopírovanie dát 
z pamäťovej karty je lepšie použiť redukciu ako 
sa neustále snažiť dostať do zadného slotu.

Notebook sa nabíja adaptérom s USB-
-C rozhraním, štandardný žltý obdĺžnik tu už 
nenájdete.

Za pozornosť stojí dlhý napájací kábel do 
transformátora aj z neho. Vidno, že notebook 
celkovo navrhoval niekto, kto rozumie, že byť na 
cestách nie je to isté, ako byť v kancelárii. Neraz 
potrebujete dlhý kábel na to, aby ste v kaviarni 
alebo hotelovom bare dočiahli do zásuvky.

Zahrievanie je niečo, čo tu budete pociťovať. 
Nijak dramaticky, v bežnom režime a na hornej 
časti. Viac tepla je naspodku, a to v tretine, kde 
je zároveň výduch.
Zapožičal: Datacomp

ka inframodulu podporuje prihlásenie tvárou. 
V tomto prípade to bolo také pohodlné, že sme 
čítačku odtlačkov vedľa touchpadu používali 
len minimálne.

Tenší vzhľad znamená aj mierne úpravy na 
základni. Klávesnica má tenší profil a tlačidlá 
touchpadu sú tenšie. Stále sa dajú používať 
s veľkou dávkou komfortu. Podľa nášho názoru 
nie až tak, ako pri hrubších tlačidlách. Tam cíti-
te zdvih podstatne lepšie. Nechýba TrackPoint 
a podsvietenie klávesnice dvomi stupňami bie-
leho LED svetla. Tlačidlo na zapnutie výrobca 
presunul na pravú hranu.

Výrobca sa sústredil na dosiahnutie čo 
najnižšej hmotnosti pri zachovaní tradičnej 
odolnosti. Použil horčíkovú zliatinu a povrcho-
vú úpravu s matným spracovaním. Celkovo je 
tento notebook veľmi príjemný na dotyk.

Výkon a výbava
Procesor Intel Core i7-8665U 1,9 ÷ 4,8 GHz je 
aktuálne najsilnejší z možných, ktoré môže-
te v tomto notebooku mať. Prekvapilo nás 
použitie 16 GB RAM ako maximálneho limitu. 
V niektorých prípadoch máte možnosť konfigu-
rácie s 8 GB RAM. Nemusí to platiť pre všetky 
trhy. Je treba vyberať s rozvahou, keďže RAM je 
pevnou súčasťou základnej dosky. S 1 TB pev-
ným diskom SSD je to podľa nás dosť. Skupina 
používateľov, ktorí potrebujú viac RAM, bude 
musieť zvážiť iný model. Buď pracovnú stanicu 
série P alebo práve T490s.

V kancelárskom režime je to tichý 
stroj, rýchlo sa ale rozbehne 

a výduch na pravej hrane 
budete pociťovať. Je to 

prirodzené, doteraz 
si ho užívali ľaváci. 
Zahrievanie je po-
dobné ako pri modeli 
T490s, čo odpovedá 
konštrukcii. Nedá 

sa povedať, že bude 
Carbon horúcejší len 

pretože je tenší.
Procesor, ktorý tu je, do-

sahuje silný výpočtový výkon. 
Výrobca hovorí o výdrži 18,3 ho-
diny na batériu. Keby sme dosiahli 
aspoň polovičný čas. Vystačiť 
sme museli s výdržou vyše 7 

hodín a aj to pri uvedomelom šetrení a zníženom 
jase displeja. V každom prípade dobrý výsle-
dok, snáď modely s Full HD displejom dosiahnu 
uvádzanú výdrž. HDR displej a jas na takmer 500 cd 
sme si obľúbili. Kvalitný displej je niečo, čo nám 
náramne spríjemňovalo prácu každý deň. Takisto 
sme ocenili rýchle nabíjanie, na 80 % za hodinu. 
Rýchle nabíjanie je užitočné na cestách. Nemáte 
tak dodatočné starosti, koľko času vám spotre-
buje nabíjanie notebooku.
Zapožičal: Datacomp

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7
Špecifický notebook z dielne Lenovo. Nie je 
pre každého, no nie je až tak úzko zameraný 
a nájdete v ňom viac ako jeden 
port USB-C. Napriek tomu sa 
uberá trochu iným smerom 
ako modely T a vlastne 
všetky ostatné note-
booky tejto značky. 
Perfektný stroj 
na prácu s dlhou 
výdržou a vysokým 
výkonom.

Vyhotovenie 
a používanie
Séria X1 Carbon je určená 
pre používateľov, ktorí chcú 
tradičné prvky kancelárskeho no-
tebooku na prácu, ale chcú k tomu 
aj pár špecialít navyše. Výrobca 
ide s trendom a nový Carbon je 
ešte o trochu tenší ako minuloročný model. Veľmi 
sa podobá na model T490s a na pohľad ich len 
tak nerozoznáte. Rozdiely zistíte až po bližšom 
preskúmaní. Napríklad sú tu štyri reproduktory. 
Dva nad klávesnicou a dva v spodnej časti. Zvuku 
to prospelo a toto je jeden z mála notebookov, 
ktorý má veľmi dobrý zvuk. Silný zvuk dosiahnete 
vďaka podpore Dolby Atmos. K štyrom repro-
duktorom výrobca pripojil aj štyri viacsmerové 
mikrofóny na uľahčenie komunikácie.

Webová kamera má kryt ThinkShutter a vďa-

WEBOVÁ KAMERA
NA MODELI X1 CARBON
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Model / Testy
Acer

Swift 7 (SF714-52T)
Acer

TravelMate P614-51T
Lenovo

ThinkPad T490s
Lenovo

ThinkPad X1 Carbon Gen 7

PCMark 10 - Kancelársky výkon 2460 3987 3093 3696

Essentials 5651 8329 8610 7468

Productivity 4672 6667 5570 6182

Digital Content Creation 1530 3098 1676 2970

3DMark 11 - Herný výkon 917 1953 2168 1652

Graphics score 840 1795 1930 1432

Physics score 1814 6195 7426 7541

Combined score 872 1432 1910 1627

VR Mark - Virtuálna realita

Orange Room 318 612 778 733

HD Tune Pro 5 - Pevný disk

Average speed [MB/s] 670.1 589.3 1388.4 1565.7

Access time [ms] 0.042 0.071 0.057 0.034

Batériové testy

PCMark 10, Modern Offi ce [hh:mm] 06:34 07:41 06:14 07:28

Displej - meranie jasu

Maximálna hodnota jasu [cd/m2] 296 312 395 480

Teplota - kancelársky / výkonný režim

Klávesnica, najhorúcejšie miesto [°C] 38,7 / 40,8 30,6 / 36,9 37,7 / 38,5 40,3 / 44,8

Spodok, najhorúcejšie miesto [°C] 46,4 / 50,8 31,2 / 40,5 39,4 / 46,1 44,8 / 48,2

Celkové hodnotenie

Faktor mobility 7.71 6.62 4.91 6.86

Odolnosť tela

Dizajn

Klávesnica

HW a SW vyladenie

Celkový výkon

  Tabuľka výkonnostných testov notebookov
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- Základné reproduktory
- Umiestnenie slotu na SIM a MicroSD 
kartu

+ Pevný a odolný notebook
+ Tenký a ľahký
+ Výbava portov
+ Vynikajúca klávesnica

Lenovo
ThinkPad T490s

2 4 5 9  €c e n a

Lenovo
ThinkPad X1
Carbon Gen 7

2 5 7 4  €c e n a

Acer TravelMate P6 je výborný pracovný 
stroj z dielne Aceru. Odolné telo, nízka 
hmotnosť a vysoký výkon. Takisto má rýchle 
nabíjanie, tichú klávesnicu a aj napriek 
nižšiemu zdvihu klávesnice sa nám s ňou 
veľmi dobre pracovalo. Toto je odpoveď na 
výrazne drahšie stroje od Lenova.

Lenovo ThinkPad T490s je kancelárska 
klasika na cesty. Ocenia ho všetci, čo chcú 
pokiaľ možno čo najtradičnejšiu portovú 
výbavu. Zároveň dostanú vysoký výkon 
a odolnosť notebooku. Medzigeneračne nie 
je zásadných rozdielov mnoho, avšak aj tu 
výrobca ukázal, že má každý rok čím zaujať.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 je 
ukážka toho, ako spraviť biznis notebook 
v tenkom tele. Výrobca nešiel na hranu 
možností a radšej ponechal overený kon-
cept. ThinkPad z každého hľadiska. Vysoký 
výkon, rýchle nabíjanie a nízka hmotnosť sú 
len niektoré z perličiek, vďaka ktorým si ho 
obľúbite.

TIP
Cestovateľský 

notebook

       Verdikt
Acer Swift 7 je 
vynikajúci koncept. 
Supertenký notebook, 
ktorý nemá výraznejšie 
limity v kancelárskom 
prostredí. Je určený 
pre cestovateľov, ktorí 
počítajú každý gram. 
Škoda len, že sa výrazne 
zahrieva. Notebook 
je stále horúci a bez 
klimatizovaného pros-
tredia nie je stabilný.

- Výdrž batérie nie je taká ako o nej tvrdí 
výrobca
- Silné teplo z výduchu napravo

+ Tenké telo
+ Štandardný dizajn klávesnice pre 
� inkPady
+ Tichý v kancelárskom režime
+ Vynikajúce reproduktory
+ Geniálny 4K displej

Lenovo

TEST



+ Odolné telo
+ Tichá prevádzka
+ Vodoodolná klávesnica
+ Rýchle nabíjanie batérie
+ Antirefl exná úprava displeja

- USB-C bez podpory Power Delivery
- Niekomu môže chýbať čítačka SD kariet

c e n a 9 4 9  €

Hard

Super stroj na cestovanie
Lenovo ThinkBook 13s

Výkon a hardvérová výbava
Procesor Intel Core i5-8265U 1,6 ÷ 3,9 GHz 
považujeme za dosť silný, aby ste na ňom zvládli 
náročnú kancelársku činnosť a multimediálne 
záležitosti ako úpravu veľkých obrázkov. Kapacita 
RAM je 8 GB, no dá sa zväčšiť až na 16 GB. Pevný 
disk SSD je od Western Digital a v našom prípade 
s dnes už štandardnou kapacitou 256 GB. Výrob-
ca nešpekuloval a ponechal integrovanú grafi ckú 
kartu procesora. Vďaka tomu sme sa dostali cez 
šesť hodín reálnej výdrže. Celkovo je notebook 
veľmi dobre optimalizovaný so systémom 
Windows, vrátane najnovšej májovej aktualizácie 
Windows 10 1903. Je tichý, chladenie počuť len 
pri náročnejších úlohách. Po praktickej stránke 
sme ocenili superrýchly štart systému. Len 7 
sekúnd trvá, kým sa zobrazí pracovná plocha.

Má dva porty USB 3.1, jeden USB-C avšak 
bez možnosti nabíjania notebooku, HMDI 
a kombinovaný audioport. Na nabíjanie sa 
používa štandardný adaptér so žltým obdĺž-
nikovým koncom. Jas displeja má 313 cd/m2, 
čo je štandardná hodnota. Priemerná rýchlosť 
čítania z disku je 638 MB/s.

Rýchle nabíjanie je ďalšia funkcia, na ktorú 
si rýchlo privyknete. Nabiť notebook za hodinu 
na 80 % je vítaná funkcia. Najmä keď zohľad-
níte, že toto je notebook na časté prenášania a 
prácu kdekoľvek práve potrebujete.

Tým, že ide o multimediálne ladený kúsok, 
nechýbajú reproduktory Harman s podporou Dol-
by Audio. Znejú veľmi dobre a patria k nadštan-
dardu v tejto oblasti. Pri bežnej hlasitosti sa hodia 
aj na hudbu. Zvukové rozšírenie znie najlepšie pri 
fi lmoch. Na výber je ale niekoľko profi lov zvuku, 
dokonca aj na hry. Toto platí aj pre mikrofón. Na 
videokonferencie využijete nastavenie smerova-
nia zvuku. Ak je vás viac, vyberiete iné smerova-
nie, ako keď potrebujete telefonovať len vy.
Zapožičal: Datacomp

       Verdikt
Lenovo ThinkBook 13s je prepracovaný 
notebook na biznis. Lenovo v ňom zúro-
čilo svoje vedomosti zo série ThinkPad 
a IdeaPad a prinieslo perfektne vyladený 
stroj. Takto si predstavujeme premiérový 
model z novej série.

otebook, ktorý prináša svieži pohľad 
na to, ako by mal vyzerať súčasný 
pracovný notebook s multimediálnym 

dizajnom. Ideálny pre každého, kto nechce sériu 
ThinkPad, napríklad kvôli vyššej cene. Zároveň 
ale ideálny pre toho, komu séria IdeaPad nesta-
čí. V každom prípade, toto je super notebook na 
prácu, ktorý ešte aj dobre vyzerá.

N

Vyhotovenie a používanie
Telo je z hliníka a výrobca si dal záležať na tom, 
aby niečo vydržalo. Veko displeja je dostatočne 
chránené, rovnako tak aj základňová časť zo 
strany klávesnice. Spodok je plastový, čo býva 
bežná prax. Tento faktor nám až tak nepre-
kážal. Notebook je stále dostatočne pevný, 
kov vás nebude chladiť pri držaní na stehnách 
a získate k dobru aj pár gramov.

Klávesnica je v štýle notebookov IdeaPad, 
rovnako aj touchpad. Klávesy sú podsvietené 
a tiché. S týmto notebookom môžete pracovať 
kdekoľvek a nebudete rušiť ostatných. V prípa-
de nehody odolá poliatiu 60 ml tekutiny. Niečo, 
čo určite nebudete skúšať, ale fŕkance vody 
alebo náhodné poliatie presne kopíruje scenár 
možných rizík nielen v lietadle a kaviarňach, ale 
aj v bežnej kancelárii. Na klávesnici nájdete aj 

tlačidlá na začatie a ukončenie hovoru a využi-
jete ich pri aplikácii Skype for Business.

Špecifi ckým prvkom je kruhové tlačidlo 
s podsvieteným lemovaním. Štandardné biele 
sa zmení na zelené, keď je pripravené ako čí-
tačka odtlačkov. Funguje presne a rýchlo a ten-
to spôsob odomykania počítača sa nám páčil. 
Webová kamera má kryt ThinkShutter, takže je 
chránená proti neželanému sledovaniu. Kame-
ru už nemusíte prelepovať. To všetko zároveň 
s tým, že máte tenké rámiky okolo displeja. Vo 
verzii 13,3 palca sa notebook dobre prenáša 
a veko sa dá vyklopiť až na úroveň 180°. Displej 
síce nie je dotykový, avšak táto funkcionalita je 
prínosom na prácu postojačky alebo posediač-
ky. Oceníte aj antirefl exnú úpravu displeja proti 
odleskom z okolitého osvetlenia.

DISPLEJ S OTVORENÍM NA 180°

tlačidlá na začatie a ukončenie hovoru a využi-
jete ich pri aplikácii Skype for Business.

s podsvieteným lemovaním. Štandardné biele 
sa zmení na zelené, keď je pripravené ako čí-
tačka odtlačkov. Funguje presne a rýchlo a ten-
to spôsob odomykania počítača sa nám páčil. 

DISPLEJ S OTVORENÍM NA 180°

Zapožičal: 

Lenovo ThinkBook 13s
notebook na biznis. Lenovo v ňom zúro-
čilo svoje vedomosti zo série ThinkPad 
a IdeaPad a prinieslo perfektne vyladený 
stroj. Takto si predstavujeme premiérový 

HORNÁ STRANA NOTEBOOKU S VÝRAZNÝM 
LOGOM THINKBOOK

T E S T

MICHAL REITER
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Lenovo má All-in-One počítač, aký sme 
v redakcii ešte netestovali. Prináša 
viacero inovácií a funkcií, ktoré sú 
zamerané špeciálne na tvorcov obsahu. 
Ako sa teda s Yogou A940 žije?

ogu A940 možno považovať za 
priamu konkurenciu pre Microsoft 
Surface Studio. To je takisto All-in-

-One počítač pre tvorcov obsahu, avšak na 
náš trh sa dostal až nedávno. Yoga A940 sa na 
Slovensku predáva a k dispozícii sme ju mali aj 
v redakcii na test.

Počítač púta pozornosť dotykovým 27-pal-
covým 4K displejom. Ten je lesklý a podľa 
výrobcu pokrýva 100 % farebného priestoru 
sRGB aj Adobe RGB. Naše testovanie to potvr-
dilo, v prípade farebného priestoru DCI-P3 je 
pokrytie takmer na úrovni 90 %. Obrazovka má 
minimálny jas 32 cd/m2 a maximálny jas v SDR 
režime takmer 250 cd/m2. Podporuje aj zobra-
zenie HDR videa vo formáte Dolby Vision.

Displej je polohovateľný a môžete si ho 
natočiť až do 25°. V takom prípade je vhodný 
na kreslenie a písanie dotykovým perom. To 
je súčasťou balenia. Oceňujeme, že Lenovo 
zakomponovalo aj technológiu odmietnutia 
ovládaním dlane, takže môžete mať na obra-
zovke pohodlne položenú ruku a kresliť či písať. 
To však považujeme pri takomto zariadení za 
samozrejmosť. Polohovateľný displej možno 
využijete aj v iných situáciách. 

Kreatívne funkcie nie sú obmedzené iba na 
displej a dotykové pero. Súčasťou základného 
balenia je špeciálny valček Lenovo Precision 
Dial, ktorý obsahuje bočné tlačidlo a dva 
otočné ovládacie prvky. Tento valček je možné 
pripojiť k ľavému alebo pravému boku počítača 
podľa toho, ktorou rukou ho chcete ovládať. 
Podržaním bočného tlačidla sa zobrazí zoznam 
priradených skratiek, tie si môžete zmeniť. 

Napr. v rozhraní systému Windows 10 môžete 
rýchlo regulovať hlasitosť či jas displeja.

Valček naplno využijete v aplikáciách od Ado-
be, ako je Photoshop, Lightroom či Illustrator 
a natívne ho podporujú nástroje balíka Offi  ce či 
Autodesk Sketchbook. Z nášho pohľadu je takýto 
nástroj praktický, umožňuje rýchlo a pohodlne 
ovládať často používané úkony. Takisto zlepšuje 
citlivosť pri používaní niektorých funkcií. Počas 
testovania sme si naň rýchlo zvykli a využívali 
sme ho napr. pri editácii fotiek. Využitie nájde aj 
pri kreslení. Faktom je, že pri určitých úkonoch 
by sme ocenili, ak by sme si vedeli Dial položiť 
vedľa klávesnice, aby sme nemuseli stále 
naťahovať ruku. V režime kreslenia vám to vadiť 
nebude, avšak chvíľu si budete zvykať na krátku 
dobu odozvy medzi otočením valčeka a vykona-
ním príslušného úkonu.

Bohatá portová výbava
aj moderný dizajn
Lenovo Yoga A940 má moderný dizajn. Súčasťou 
balenia je tenká klávesnica a pomerne malá, 
avšak štýlová myš. Príslušenstvo sa pripojí k počí-
taču bezdrôtovo, takže na stole vám nebudú za-
vadzať žiadne káble. Zároveň môžete klávesnicu 
aj myš položiť na stojan počítača, ktorý v sebe 
obsahuje všetky potrebné komponenty a uvoľniť 
tak priestor na pracovnom stole. V tomto smere 
nemáme čo vytknúť, dizajn počítača je na takéto 
odkladanie príslušenstva prispôsobený.

Súčasťou stojana je bezdrôtová nabíjačka 
pre smartfóny alebo inteligentné hodinky či 
bezdrôtové slúchadlá s podporou nabíjania po-
mocou Qi štandardu. Nabíjacia plocha dokáže 
nabíjať jedno zariadenie, vedľa nej je plocha na 
odloženie dotykového pera.

Yogu A940 sme testovali v konfi gurácii 
s procesorom Intel Core i7-8700, 32 GB RAM 
(2× 16 GB RAM) a grafi ckou kartou Radeon RX 
560 so 4 GB videopamäte. 256 GB SSD úložisko 
dopĺňal 2 TB pevný disk s rýchlosťou 5400 
otáčok za minútu.   

Počítač má vo výbave aj nasledujúce porty: 
USB-C s Intel Thunderbolt, USB 3.1, 4x USB 
3.0, 2x USB 2.0 a HDMI port, ktorý funguje ako 
vstup aj výstup. Medzi dvoma režimami sa 

T E S T

ROMAN KADLEC

C E N A 2 2 9 9  €

Y

Lenovo Yoga A940
All-in-One počítač
pre tvorcov 
obsahu

Model Lenovo Yoga A940

Displej 27", IPS, 3840 x 2160 px, 60 Hz, 
Dolby Vision

CPU / GPU Intel Core i7-8700 / AMD Radeon RX 
560 4 GB

Operačná pamäť / Úložisko 32 GB DDR4 / 256 GB SSD + 2 TB HDD, 
5400 rpm

Konektivita
USB-C s Intel Thunderbolt, USB 3.1, 
4x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI in/out, 

ethernet, čítačka SD kariet,
3,5 mm jack

Rozmery a hmotnosť 636 x 475 x 228 mm / 14,6 kg

Test - Benchmarky

PCMark 10 - Rozšírený test 4,734

3DMark - Time Spy 1 778 / 798 (Extreme)

3DMark - Fire Strike 5 064 / 1 264 (Ultra)

VRMark - Orange Room / 
Blue Room 2 748 / 412

Test - Displej

Minimálny / maximálny jas 32 až 243 cd/m2

Pokrytie farebných 
priestorov

99,3 % sRGB, 98,2 % Adobe RGB,
88,9 % DCI P3

Test - Maximálne teploty 
v záťaži

CPU / GPU 97 °C / 89 °C

  Parametre a  namerané hodnoty

priradených skratiek, tie si môžete zmeniť. s procesorom Intel Core i7-8700, 32 GB RAM 
(2× 16 GB RAM) a grafi ckou kartou Radeon RX 
560 so 4 GB videopamäte. 256 GB SSD úložisko 
dopĺňal 2 TB pevný disk s rýchlosťou 5400 
otáčok za minútu.   

USB-C s Intel Thunderbolt, USB 3.1, 4x USB 
3.0, 2x USB 2.0 a HDMI port, ktorý funguje ako 
vstup aj výstup. Medzi dvoma režimami sa 

       Verdikt
Yoga A940 je zástupcom počítačov, ktoré 
sú určené najmä pre kreatívnych použí-
vateľov, ktorí ocenia jeho extra funkcie 
a využijú potenciál zariadenia naplno. Oce-
ňujeme kvalitný a polohovateľný displej, 
kompaktné rozmery počítača a dizajn, 
ktorý je moderný a zároveň praktický.  

môžete prepnúť pomocou tlačidla – ak 
chcete použiť displej Yogy ako monitor pre 
iný počítač alebo ak chcete k Yoge pripojiť 
druhý monitor. K dispozícii je tiež ethernet, 
čítačka pamäťových kariet a 3,5 mm jack. 
Šikovnou funkciou je možnosť aktivovať 
osvetlenie spodného rámu displeja, a to 
v celkovo troch stupňoch intenzity.  
Zapožičal: Lenovo
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HP EliteBook
840 G1

PRE ŠTUDENTOV

Renovované notebooky 
zažívajú boom 
Zorientujte sa v ponuke renovovaných 
notebookov a vyberte si ten správny
Vývoj modernej techniky znamená, že prichádzajú stále nové 
produkty. Výrobcovia tak minimálne raz do roka vymenia svoje 
aktuálne portfólio. Pre ľudí, ktorí však zmýšľajú ekologicky a tiež 
chcú na fi nanciách ušetriť, sa tak otvára cesta kúpiť si prístroj, 
ktorý síce už bol používaný, ale stále dobre slúži svojmu účelu. 

tomto článku si povieme o tom, ako 
sa zorientovať pri nákupe takej-
to techniky a pritom sa nenechať 

napáliť. Úplne nový notebook má, samozrejme, 
svoje výhody. Kvalitne zrenovovaný model, však 
od neho nebude ďaleko. Stále poskytne veľmi 
dobrý výkon a pre drvivú väčšinu používateľov 
uspokojí všetky požiadavky, ktoré od svojho 
notebooku čakajú. 

Hlavná odlišnosť renovovaného notebooku 
voči tomu, čo sa predáva dnes, bude v tom, že 
súčasným štandardom je už rýchly SSD disk, 
zatiaľ čo v minulosti sa ešte používal mecha-
nický disk s rotačnými platňami. Ďalší rozdiel 
bude v použitej generácii procesora a možno 
v nižšej kapacite pamäte RAM. To všetko sa 
vám prejaví napr. pri strihu videa v 4K rozlíšení 
či konverzii množstva veľkých fotiek. No pri 
bežnej práci ako je mailová komunikácia, pre-
zeranie internetu alebo tvorba kancelárskych 
dokumentov to prakticky nepocítite. 

Vybrať si z množstva renovovaných note-
bookov je ešte oveľa náročnejšie, ako je to 
pri súčasných novinkách. Šírka ponúkaného 
sortimentu je veľká a účelom tohto článku je 

V
zorientovať sa v ponuke. Vybrali sme tri no-
tebooky, ktoré charakterizujú typické skupiny 
používateľov a zároveň reprezentujú aj rôzne 
stupne opotrebenia. 

Kde vyberať renovovaný notebook?
Je rozdiel, či si kupujeme použitý notebook od 
známeho, repasovaný alebo renovovaný kus. 
Pri použitom kuse, ktorý sme kúpili napríklad 
od známeho, nemáme totiž istotu, ako je to 
s batériou, či sa notebook pri vyššej záťaži 
nezahreje, prípadne či mu po hodine práce ne-
začne pískať ventilátor. Existuje však špecialista 
na predaj renovovaných notebookov, značka 
Refurbished  ktorý predáva renovované note-
booky so zárukou. V tomto prípade tak máte aj 
štandardnú 2-ročnú záruku na zakúpený note-
book. Tú si môžete navyše rozšíriť až na 5 rokov. 
Výška príplatku závisí od konkrétneho modelu. 
Napríklad v prípade testovaného notebooku 
HP EliteBook Folio 1040 G2 je cena predĺženia 
o jeden rok 49,69 eura, predĺženie o ďalšie tri 
roky stojí 149,04 eura. Je to prémiový notebook 
a cena za rozšírenie záručnej lehoty nad rámec 
zákona je podľa nás adekvátna.

HP ELITEBOOK 840 G1 MÁ 
ODRENINU NA ZADNOM ROHU 
A MENŠÍ ŠKRABANEC NA VEKU. 
KLÁVESNICA JE AKO NOVÁ

Intel Core i5-4300M
8 GB RAM

256 GB SSD
14“ Full HD

c e n a 3 4 8  €
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MICHAL REITER

HP ELITEBOOK FOLIO 1040 G2 
VYZERÁ AKO NOVÝ. TAKMER AKO 
KEBY NEBOL POUŽÍVANÝ. JEMNÉ 
ŠMUHY SÚ LEN ZOSPODU A NA 
JEDNOM Z ROHOV

Ekonomický alebo prémiový?
Notebooky si môžete objednať priamo cez www.
refurbished.sk alebo môžete využiť sieť viac ako 
140 partnerov po celom Slovensku. Internetový 
obchod je prehľadný a poskytuje detailné infor-
mácie o konfi gurácii a stave notebooku i batérie. 
V prípade najlacnejších modelov v triede Econo-
my obyčajne nájdete aj fotografi e predávaných 
produktov. Zistíte, ako presne vyzerajú prípadné 
škrabance. Obyčajne sú to zariadenia ktorých 
výkon je veľmi dobrý, častokrát vyšší, ako výkon 
modelu z rovnakej cenovej kategórie kúpeného 
dnes ako „novinka“.

Konfi guráciu notebookov môžete aj meniť
Za podstatnú výhodu považujeme možnosť 
zmeny pôvodnej konfi gurácie daného note-
booku. Vyhliadnete si tak značku a model, no 
zistíte, že potrebujete navýšiť RAM zo 4 na 8 GB. 
Tento krok vás vyjde na 30 eur. To platí aj pre 
použitú verziu operačného systému alebo pev-
ný disk. Alebo chcete rýchly SSD disk s kapa-
citou 512 GB namiesto rotačného? Áno, dá sa 
to. Priplatíte si 60 eur a máte ho v notebooku. 
Vymeniť sa dá aj batéria v notebooku. V prípade 
OS máte možnosť aktualizácie na Windows 10 
Pro alebo Windows 7 Professional, ak nie sú 
štandardnou súčasťou vami vybraného kusu 
prenosného počítača.

Pekne zabalené
Ekológia balenia je ďalším zaujímavým fakto-
rom. Notebook rozbaľujete z takmer identic-
kého balenia, ako keby išlo o nový notebook. 
V niektorých prípadoch je pribalená aj antista-
tická handrička na utieranie displeja. Notebook 
je vyčistený, na pohľad by ste ani nezistili, že 
toto nie je nový model. Ku každému notebooku 
dostávate batériu, jej stav zistíte priamo v e-
-shope a viete tak posúdiť, ako dlho vám vydrží 
počas nasledujúcich mesiacov.

Testovaná trojka
V redakcii sme vyskúšali tri notebooky a zisťo-
vali všetky ich vizuálne aj technické parametre. 
Mali sme modely HP EliteBook 840 G1, HP Eli-
teBook Folio 1040 G2 a Lenovo ThinkPad Edge 
E540. Vyberali sme notebook pre študentov, 
do domácnosti a pre náročných používateľov 
a zároveň sme chceli preveriť, ako vyzerajú 
z hľadiska opotrebenia. 
Notebook do domácnosti by mal mať do-
statočne veľký displej na sledovanie fi lmov 
a pohodlnú prácu s webom. Vhodný je väčší 
disk na ukladanie multimédií, webkamera 
a mikrofóny na realizáciu videohovorov. Vyššia 

HP EliteBook
Folio 1040 G2

Intel Core i5-5300M
8 GB RAM

256 GB SSD
14“ Full HD

c e n a 4 6 2  €

Intel Core i5-5300M

„Kúpa renovovaného 
notebooku sa oplatí 
takmer každému.“

ONDREJ MACKO

Ako je to s opotrebením?

Na renovovaných notebookoch 
sa, celkom prirodzene, vyskytujú 
znaky opotrebenia. Môžu to byť 
škrabance, odreniny a pod. Stav 
notebooku pri jeho predaji Refur-
bished rozdeľuje do troch tried – 
Economy, Standard a Premium. 

Ekonomická trieda obsahuje 
vyššie znaky používania, čo je 
prirodzené. Môže ísť o škrabanec 
kdekoľvek na notebooku. Najčas-
tejšie sa vyskytujú na veku, na zá-
kladni alebo na rohoch notebooku. 
Zariadenie je v 100 % funkčnom 
stave a tieto vady nemajú vplyv na 
technický stav notebooku. 

Štandardná trieda znamená, 
že displej notebooku je v 100 % 
stave, notebook však nesie stopy 
používania a kozmetické vady sú 
tu viditeľnejšie. Zo stránky hardvé-
ru je notebook v 100 % stave. 

Prémiová trieda zahŕňa note-
booky, ktoré vyzerajú ako nové. 
Pri bližšom pohľade nájdete stopy 
používania. Výrobcovia note-
bookov obyčajne stále vyrábajú 
notebooky danej série, môžu mať 
vyššie číselné označenie.

Podľa rozdelenia do týchto skupín 
sa tak zorientujete veľmi ľahko, 
konkrétne fotky notebookov 
nájdete v galérii na webe
www.refurbished.sk. My sme 
si zástupcov jednotlivých tried 
vypýtali na to, aby sme si mohli 
overiť ich stav v praxi.
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hmotnosť nie je prekážkou, naopak DVD me-
chanika je vítaná. 

Notebook pre študentov má byť výkonný, ľahký 
na prenášanie a je vhodné, aby dlho vydržal 
pracovať na batériu. Ideálna veľkosť uhlo-
priečky je 14 palcov. Vhodná je samostatná 
grafi ka na rýchlejší výpočet scény. Výhodou je 
dostatok prepojovacích portov vrátane pamä-
ťových kariet a pripojenie na internet cez Wi-Fi 
a Ethernet. 

Notebook pre náročných je ideálne s kovo-
vým šasi, výkonný procesor je základ, rovnako 
ako dostatok RAM a rýchly SSD disk. Vhodná 
je možnosť rozšírenia o dokovaciu stanicu 
ako i zabudovaný výstup na projektor. Wi-Fi 
a Bluetooth sú tu nevyhnutnosťou rovnako ako 
pokročilá možnosť ochrany údajov.

Lenovo ThinkPad Edge E540 bol z hľadiska 
opotrebenia zaradený do kategórie Economy
a bol jasným zástupcom pre tých, ktorí chcú 
do svojej domácnosti celkom dobrý výkon, plne 
funkčný stav, ale jeho majiteľa v skutočnosti 
nezaujímajú nejaké kozmetické vady. Tento 
notebook má napr. z testovanej trojky najväčší, 
až 15,6-palcový displej. Notebook sme si 
detailne pozreli a našli sme viditeľné odery 
hlavne v ľavom rohu. Potom sú to škrabance 
na veku displeja a menšie odreniny naspodku 
notebooku. Klávesnica pôsobila ako nová. Pri 
prevádzke notebooku sme nemali žiadne prob-
lémy, zniesol aj zvýšený výkon.

Zástupcom kategórie opotrebenia Standard
je notebook HP EliteBook 840 G1. Ten má 
14-palcový displej, dvojnásobok pamäte ako 
ThinkPad Edge E540, je ľahší a je tak vhod-
ným nástrojom pre študentov. Opotrebenie je 
výraznejšie na pravom zadnom pánte a našli 
sme jeden škrabanec na veku a jeden v mieste 
otvárania displeja. 

Z najlepšej kategórie opotrebenia Premium
to bol notebook HP EliteBook Folio G2. Je 
to zariadenie aj výkonovo pre náročných 
používateľov s výkonným procesorom a hliní-
kovým krytom. Tento notebook sme prezerali 
najdlhšie. Z bežného pohľadu je to totiž 
nový notebook bez odrením na rohoch alebo 
na veku displeja. Ak sa lepšie sústredíte, 
nájdete celkovo tri šmuhy na spodnej strane 
notebooku. 

Počas testovania sa testované notebooky 
nijakým spôsobom nezahrievali viac, ako im to 
predurčuje konfi gurácia a spôsob vyhotovenia. 
Operačný systém Windows 10 pracoval spo-
ľahlivo, vrátane dostupnosti najnovšej májovej 
aktualizácie 1903. Na tomto príklade je vidno, 
že nekupujete archaický kúsok. Ide o note-

LENOVO THINKPAD E540 MÁ 
VIDITEĽNÉ ODRENINY NA HRANÁCH 
VZADU A VPREDU, ROVNAKO AKO 
NA SPODNEJ STRANE. AVŠAK JEHO 
TECHNICKÝ STAV JE BEZCHYBNÝ

booky, ktoré budú ešte roky dobre slúžiť.
Každý notebook od Refurbished je vyčistený 

a testovaný. Máte tak istotu, že nedostanete 
chybný kus, ktorý krátko po kúpe začne vyka-
zovať chyby alebo nejaké anomálie.

Špeciálnym procesom obnovenia prechádza 
klávesnica. Všetky tri notebooky, ktoré sme 
mali v redakcii vyzerali ako s celkom novou klá-
vesnicou. Firma totiž používa špeciálny systém 
obnovy klávesov aj s charakteristickým mat-
ným povrchom a novými popismi. Nemusíte 
sa obávať toho, že by ste mali časť klávesnice 
s horšie viditeľnými popismi alebo s vyšúcha-
nými tlačidlami. Klávesnice majú slovenský aj 
český popis kláves.

Rýchle reklamácie
Áno, použitý notebook si môžete z druhej 
ruky kúpiť aj z bazáru alebo na inzerát. Tu sa 
musíte spoliehať, že vám jeho pôvodný majiteľ 
nič podstatné nezatajil. Keď sa niečo pokazí, 
musíte to obyčajne riešiť sami. Záruku nemáte 
žiadnu a majiteľ sa o stav vášho počítača 
nebude ďalej starať. Refurbished vám však po-
núkne aj nadštandardnú záruku a rýchlo vybaví 
reklamácie. Máte možnosť upraviť konfi gurá-
ciu a spoľahnúť sa na to, že notebook prešiel 
pred predajom testom. My sme zrenovované 
notebooky od Refurbished odporučili aj našim 
známym. 
NOTEBOOKY ZAPOŽIČAL: WWW.REFURBISHED.SK

Lenovo ThinkPad
Edge E540

DO DOMÁCNOSTI

Intel Core i5-4200M
4 GB RAM

256 GB SSD
15,6“ HD

c e n a 3 7 6 , 8 0  €

„Nemusíte sa obávať 
toho, že by ste mali 
časť klávesnice 
s horšie viditeľnými 
popismi alebo 
s vyšúchanými 
tlačidlami.“ 
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Panasonic Toughpad FZ-G1 je tablet, aký 
bežne v redakcii netestujeme. A prav-
depodobne ho ani nenájdete v bežnom 
obchode. Ponúka totiž extra odolnosť 
a je určený najmä na pracovné využitie. 
Vo výbave ho majú napr. pracovníci na 
nákladnej lodi alebo polícia.

Panasonic 
Toughpad FZ-G1
Odolnejší Windows 
tablet nenájdete

Toughpad FZ-G1 sa možno dívať 
z dvoch uhlov pohľadu. Ako na bežný 
počítač, keď beriete do úvahy jeho 

hardvérovú výbavu a tiež aj s dôrazom na pokro-
čilú odolnosť, ktorú ponúka a akú inde nenájdete.

Tablet má vo výbave 10,1-palcový displej 
s rozlíšením 1920 × 1200 pixelov. Obrazovka 
pôsobí odolným dojmom a prežije aj nešetr-
nejšie zaobchádzanie ako bežné tablety. 
Zariadenie môžete pomocou nej ovládať aj 
v rukaviciach, súčasťou balenia je tiež dotykové 
pero. Displej nás prekvapil najmä vysokým 
maximálnym jasom, ktorý v rámci nášho testo-
vania dosahoval až 956 cd/m2. Toto je výrazne 
viac, ako ponúkajú bežné notebooky či tablety 
a aj vďaka takto jasnému displeju je zariade-
nie vhodné na používanie vonku, a to aj počas 
jasného slnečného dňa. Panasonic z tohto 
hľadiska navrhol zariadenie výborne. Naše 
testovanie tiež prezradilo takmer 70 % pokrytie 
farebného priestoru sRGB, avšak táto hodnota 
nie je v tomto prípade prvoradá.

Panasonic Toughpad FZ-G1 je pomerne 
rozmerný tablet. Jeho rozmery sú 270 × 188 × 
19 mm v najtenšom bode. V najhrubšom bode 
je to takmer o 10 mm viac. Hmotnosť je 1,2 kg, 
avšak to je dané aj veľkou batériou a odolnou 
konštrukciou. Tablet má priamo v základnej vý-

VŠIMNITE SI FYZICKÉ TLAČIDLÁ 
POD DISPLEJOM

TOUGHPAD 
JE SKUTOČNE 

ODOLNÝ TABLET, 
JE TO VIDIEŤ 

HNEĎ NA PRVÝ 
POHĽAD

  Parametre a  namerané hodnoty  tabletu

Model Panasonic
Toughpad FZ-G1

Displej 10,1", TFT, 1920 × 1200 px, 60 Hz

CPU / GPU Intel Core i5-6300U / Intel HD 
Graphics 520

Operačná pamäť / Úložisko 4 GB RAM / 128 GB SSD

Konektivita USB 3.0, HDMI, 3,5 mm jack

Rozmery a hmotnosť 270 × 188 × 19 mm / 1,2 kg

Test - Benchmarky

PCMark 10 - Rozšírený test 1 680

Výdrž batérie - Práca / Video 7:40 / 5:44

3DMark - Sky Diver 3 048

Night Raid 3 203

Test - Displej a maximálne 
teploty

Minimálny / maximálny jas 11,54 / 956,44 lúmenov

Pokrytie farebných 
priestorov

68,3 % sRGB, 48,1 % Adobe RGB, 
49,3 % DCI P3

Teplota CPU v záťaži 77 °C

T E S T

ROMAN KADLEC

bave pogumované rohy a predné bočné hrany. 
Zaujímavosťou je už spomenutá batéria, ktorá 
je vymeniteľná a ľahko ju môžete v prípade po-
treby vytiahnuť. Na zadnej strane sa nachádza 
aj popruh, ten je určený na uchopenie tabletu 
jednou rukou.

Poteší aj výdržou
Panasonic Toughpad FZ-G1 spĺňa certifi káciu 
odolnosti MIL-STD 810G. Znamená to, že zaria-
denie prežije pád z výšky až 180 cm a fungovať 
bude v teplotách od -29 °C do 60 °C. Takisto 
ponúka odolnosť IP65 voči vode a prachu.

Nami testovaná konfi gurácia ponúkala proce-
sor Intel Core i5-6300U, 4 GB RAM a 128 GB úlo-
žisko. Panasonic aktuálne ponúka aj modernejší 
model, ktorý je vybavený procesorom Intel Core 
i5-7300U, má 8 GB RAM a až 512 GB SSD úložis-
ko. Cena tabletu začína od 2300 eur bez DPH.

Výsledky testov nájdete v priloženej tabuľke. 
Reakcie tabletu boli svižné, bežnú kancelársku 
prácu či prezentáciu multimédií zvládol bez 
problémov. Ovládanie pomocou stylusu je tro-
chu ťažkopádnejšie v porovnaní so systémom 
Android alebo iOS, avšak dá sa na to zvyknúť. 
Súčasťou základného balenia nie je klávesni-
ca – môžete síce použiť ľubovoľnú Bluetooth 
klávesnicu, avšak pre zachovanie odolnosti je 
vhodnejšia ofi ciálna odnímateľná klávesnica. 
Tablet obsahuje na tento účel špeciálny konek-
tor na spodnej hrane.

Počas testovania sme ocenili aj dlhú výdrž 
batérie. V prípade kancelárskeho testu v apli-
kácii PCMark 10 sme pri jase na úrovni 500 cd/
m2 namerali výdrž 7 hodín a 40 minút. V prípa-
de prehrávania videa pri maximálnom jase bola 
výdrž 5 hodín a 44 minút. Výrobca uvádza výdrž 
až 11 hodín.

V záťaži sme namerali hodnotu procesora na 
úrovni 77 °C. Toughpad je vybavený ventiláto-
rom, počas chladenia ho bolo počuť. Pri bežnom 
tablete na kancelárske použitie by nám to pre-
kážalo, vonku však tento zvuk prehluší okolie. 

       Verdikt
Panasonic Toughpad FZ-G1 je unikátny 
tablet so systémom Windows 10, ktorý 
vyniká najmä vysokou odolnosťou. Tento 
tablet nie je určený na domáce použitie. 
Ide o výbavu pre pracovníkov do nároč-
ných podmienok. V rámci testovania 
sme ocenili vysoký maximálny jas dis-
pleja a dlhú výdrž batérie. V kombinácii 
s vysokou odolnosťou tak ide o rozumne 
navrhnutý pracovný nástroj. 

NA

Panasonic Toughpad FZ-G1 má vo výbave 
USB 3.0 port, HDMI výstup a 3,5 mm jack. 
Výrobca však ponúka aj iné konfi gurácie, ktoré 
môžu obsahovať aj čítačku pamäťových kariet 
a ďalšiu výbavu.
Zapožičal: Panasonic

C E N A O D  2 3 0 0  €  B E Z  D P H
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V prázdninovom období sme určite 
nezaháľali a naďalej sme pre vás 
testovali najnovšie smartfóny. Máme 
pre vás 8 smartfónov, ktoré sú dobre 
použiteľné a vo svojej triede si nájdu 
svojich fanúšikov. Výrobcovia to veľmi 
dobre vedia a tomu prispôsobili cenu 
aj možnosti týchto telefónov.

ajlacnejší telefón v teste je za 199 
eur, najdrahší za 549 eur. Pohybli-
vé časti do smartfónov sa vracajú 

a na modeli od Huawei to môžete vidieť sami. 
Uvidíme, či je to nastupujúci trend vysúvacích, 
preklápacích alebo ohybných častí. Možno je 
to len predzvesť, kým výrobcovia nájdu nejaký 
iný koncept. Zatiaľ je to honba za zväčšovaním 
displeja bez toho, aby musel rozmerovo narásť 
aj smartfón. Tento spôsob chválime a ťažíme 
z toho všetci.

N

5 4 9 €c e n a

- Chýba slot na microSD karty 
a audiokonektor 

+ 3D ilúzia v zadnom kryte
+ Celkový výkon
+ Výdrž batérie
+ Výsledky fotenia v nočnom režime
+ Supernabíjanie

Honor
20 Pro

„Rozdiel v cene 
telefónov strednej 

triedy je často 
iba niekoľko 
desiatok eur. 

Rozdiel vo výbave 
alebo funkciách 

však môže byť 
naozaj výrazný“

Smartfónové 
novinky

Testovali sme

My sme ocenili 22,5 W nabíjanie. Nie je to 
najrýchlejšie na trhu a vedúce postavenie tu 
má ešte stále Huawei. No už takto výkonné 
nabíjanie je praktické a takmer nikdy sa vám 
nestane, že zostanete bez „šťavy“. Počas pou-
žívania smartfónu sme ocenili úsporu energie 
vždy, keď to bolo možné. Dokonca ani foto-
grafovanie nemalo takú drastickú spotrebu, 
ako sme boli kedysi pri tejto značke zvyknutí. 
Fotenie je vlastne to najzaujímavejšie. Špičkové 
výsledky dosiahnete pri nočných fotografi ách 
s funkciou Super Night AIS, ktorá sa postará 
o stabilizáciu obrazu práve pri podmienkach 
s nízkou hladinou svetla.

Už clona f/1.4 hovorí o veľkej priepustnosti 
svetla použitou optikou a pomocníkom je sku-
točná optická stabilizácia so štyrmi osami. Na 
vytvorenie fotografi e v režime Noc potrebujete 
klasických 5 sekúnd a pevnú ruku. Fotoaparát 
si vyrobí viac obrázkov s rôznou expozíciou 
a potom ich spojí dokopy. Využitie má aj super-
spomalené video s 960 snímkami za sekundu. 
K dispozícii je 3-násobný optický zoom, 5-ná-
sobný hybridný a 30-násobný digitálny. Výborná 
vlastnosť, ktorú v praxi určite využijete.

Výrobca nepodcenil ani zvukovú stránku 
a pridal rozšírenie Virtual 9.1 Surround Sound 
cez svoj zvukový systém. Priestorový zvuk 
podľa vášho nastavenia budete mať v každej 
aplikácii a zvukový profi l platí pre celý systém. 
Rozšírenie si treba vyladiť podľa svojho vkusu, 

Honor 20 Pro
V dobe tvorby tohto článku, teda v auguste, je 
to štvrtý najlepšie fotografujúci smartfón podľa 
servera DxOMark. Získal 111 bodov a s výraz-
nou rezervou za sebou nechal iné vlajkové lode, 
medzi inými aj tie od Apple.

Najlepší smartfón z dielne Honor nič nene-
chal na náhodu. Výsledkom sú štyri fotoaparáty 
a rozšírené možnosti fotografovania. Výrobca sa 
tentoraz dizajnom zadného krytu uberal novým 
smerom. Jeho cieľom nebolo zaujať farebnými 
prechodmi. Tie tu už boli a v nejakej obmene sa 
na trhu adaptovali. Teraz je tu kryt, ktorý vytvára 
ilúziu priestorového efektu (Triple 3D Mesh). Máte 
pocit, že do telefónu vidíte ako do priestoru.

Dobre sa drží v ruke a veľmi sme ocenili sní-
mač odtlačkov na bočnej hrane. Je to praktické 
a na palec tak akurát. Škoda len, že vertikálne 
umiestnenie troch fotoaparátov s oválnym le-
movaním preklápa telefón, ak ho chcete použiť 
položený na stole. Štvrtý fotoaparát (ToF na 
meranie hĺbky) je s LED bleskom v jednej línii 
so zadným krytom.
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nie každá nahrávka bude vo virtualizovanom 
zvuku znieť dobre. Keď už sme pri zvuku, chýba 
tu 3,5 mm audiokonektor. No v balení nájdete 
redukciu z nabíjacieho USB-C konektora na 
audio. Tento krok oceňujeme.

Rozhranie systému Magic UI 2.1 je vynikajúce 
grafi cky aj z praktickej stránky. Je tu veľa systé-
mových vylepšení. Na svoje si prídu tí, čo si radi 
nastavujú detaily rozhrania aj tí, čo to nerobia 
celkom radi. Všetko je upratané tak, aby vyho-
vovalo obom skupinám používateľov. Nevýhodou 
môže byť absencia pamäťovej karty. Musíte si 
tak vystačiť s 256 GB internou pamäťou.
Zapožičal: Honor

2 6 9 €c e n a

- Chýba LED dióda
- Iba 10 W nabíjanie
- Občasné nepresné vyváženie bielej pri 
fotení
- Vyššia váha telefónu

+ Veľký displej bez výrezu či diery
+ Rozumný výkon, RAM aj úložisko
+ Výdrž a kapacita batérie
+ Kvalitný zadný fotoaparát v tejto triede, 
a to aj v noci

Huawei
P smart Z

Huawei P smart Z
Huawei P smart Z púta pozornosť najmä svojím 
vysúvateľným fotoaparátom. Túto vlastnosť 
považujeme za štýlový bonus, avšak telefón sme 
si počas testovania obľúbili z iných dôvodov.

Prvým dôvodom je dizajn. Predná strana 
neohúri, avšak vďaka vysúvaciemu fotoaparátu 
sa v displeji neobjavuje žiaden výrez či diera. 
Spodný rámik pod displejom je tradične trochu 
hrubší ako v prípade prémiových telefónov – to 
je typické pre všetky smartfóny strednej triedy 
s takýmto dizajnom.

Na prednej strane si všimnete aj horný repro-
duktor, avšak LED dióda chýba. Nakoľko telefón 
nemá funkciu vždy zapnutého displeja, je to 
trošku škoda a niekomu bude chýbať možnosť 
rýchlo skontrolovať, či prišla nejaká notifi kácia.

Zadná strana je z plastu. Pri zatlačení pocí-
tite minimálny ohyb, avšak z dizajnového hľa-
diska vyzerá telefón veľmi pekne. Boky zadnej 
strany sú zaoblené a na chrbte sa prelínajú 
dva vzory, čo vyzerá v praxi efektne. Telefón tak 
pôsobí prémiovejším dojmom, než je jeho cena.

Na chrbte nájdete aj snímač odtlačkov 
prstov, ktorý je tradične rýchly a spoľahlivý. 
A nechýba ani dvojitý zadný fotoaparát a blesk. 
Vo výbave telefónu sa nachádza tiež 3,5 mm 
jack a USB-C port. Telefón podporuje iba 10 W 
nabíjanie, čo je škoda. 4000 mAh batériu tak 
budete pravdepodobne nabíjať cez noc.

IPS displej má 6,59 palca a rozlíšenie 1080 × 
2340 pixelov. Maximálny jas bohato postačuje 
na dobrú čitateľnosť aj na priamom slnku. Po-
zorovacie uhly a celková kvalita obrazovky patrí 
k lepšiemu štandardu v tejto cene. Na dobrej 
úrovni je aj reprodukcia zvuku, v tomto smere 
nemáme výhrady.

Huawei P smart Z poháňa procesor Kirin 
710F. Telefón počas používania reagoval 
svižne, problém mu nerobilo ani prepínanie sa 
medzi aplikáciami. Vo výbave má tiež 4 GB RAM 
a 64 GB úložisko, pričom k dispozícii je aj slot 
na microSD kartu. Ten je zdieľaný so slotom pre 
druhú nano SIM kartu.

Výdrž batérie je vďaka 4000 mAh batérii 
nadštandardná. Aktívni používatelia budú na-
bíjať raz za deň, menej aktívnym používateľom 
môže vydržať telefón aj 2 dni. Operačný systém 
Android 9 obsahuje nadstavbu EMUI 9.0.1, 
prisľúbená je tiež aktualizácia na Android Q.

Vysúvací fotoaparát má rozlíšenie 16 Mpx. 
Kvalita selfi e fotiek je dobrá a celkom si poradí 
aj v protisvetle. Portrétový režim s efektom 
rozmazaného pozadia však nepochválime, ten 
má ďaleko k dokonalosti. Samotné vysunutie 
trvá niečo vyše jednej sekundy.

Zadný fotoaparát kombinuje 16 Mpx hlavný 
fotoaparát a 2 Mpx senzor merania hĺbky. Kvalita 
fotiek je dobrá a telefón nezaostáva ani v noci. 
K dispozícii je nočný režim, ktorý prináša viditeľ-
né zlepšenie kvality fotiek. Niekedy sa ho oplatí 
použiť aj počas dňa, fotky budú mať vernejšie 

„Jeden zadný 
fotoaparát v telefóne 

je už pomaly, ale 
isto minulosťou“

podanie farieb. V prípade štandardného režimu 
totiž nie je vyváženie bielej vždy bezchybné.

P smart Z umožňuje záznam videa v rozlíšení 
1080p pri 60 fps pre zadný fotoaparát a 1080p 
pri 30 fps pre predný fotoaparát. Kvalita videa 
je na dobrej úrovni, automatické zaostrovanie 
je v niektorých momentoch pomalšie. Telefón 
využíva pri fotení aj umelú inteligenciu, funkciu 
môžete vypnúť.
Zapožičal: Huawei

LG G8s ThinQ
Trochu „old-school“ výrez, ale má svoje opod-
statnenie. LG sa rozhodlo použiť takýto obrovský 
výrez v OLED displeji na implementáciu infračer-
venej kamery a dvoch fotoaparátov. Celkovo tak 
máte smartfón s piatimi objektívmi.

Infrakamera podporuje nielen odomykanie tvá-
rou v tmavom prostredí, ale aj ovládanie pohybom 
ruky. Air Motion je funkcia, ktorou sa dajú ovládať 
budíky, hudobný prehrávač alebo robiť snímky ob-
razovky či prijať hovor. Treba sa to ale dobre naučiť.

Funkcia je podľa nás viac ukážkou tech-
nologických schopností dneška, ako reálnym 
prínosom. Nemá efekt pre používateľov s ob-
medzenou schopnosťou pohybovej koordinácie 
a ostatní sa pokojne dotknú displeja. Aktivácia 
funkcie totiž vyžaduje podržanie dlane nad 
infrakamerou. Za tento čas plus vykonanie 
príslušného gesta si na displej pokojne ťuknete 
bežným spôsobom. A to ešte musíte mať cvik 
a spraviť gesto správne na prvý raz. To sa nám 
nedarilo, možno budú ostatní šikovnejší a gestá 
im pôjdu lepšie ako pri našich testoch. Použiteľ-
nejšie sa nám javilo odomykanie smartfónu aj 
v tme bez dotyku na základe vzorky našej dlane. 
Odomykanie tvárou je rýchle a spoľahlivé.

Dizajnovo sa radí medzi konzervatívne 
modely. My sme ocenili tradičné zaoblenie hrán 
a leštené zadné sklo, ktoré nie je klzké na dlani 
ani na stole prípadne na nohaviciach. Ocenili 
sme aj to, že priamo v balení je priesvitné plas-
tové puzdro. Odolnosť je zaručená aj certifi ká-
ciou MIL-STD 810G + IP68. Súčasťou je 3,5 mm 
audiokonektor. To ide ruka v ruke s využívaním 
smartfónu ako videokamery. LG pokračuje 
v nastolenom štandarde a toto je smartfón, 
s ktorým sa oplatí nakrúcať videá. Okrem pri-
blíženia na vami určený bod, nielen do stredu 
obrazovky, má ešte jednu extra funkciu navyše. 
Je ňou preostrenie počas nakrúcania (Video 
Depth Control). Toto je niečo, čo rozhodne nie 
je štandardom. Vďaka tomu vytvoríte vynikajú-
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svetelných podmienkach. Chválime však jeho 
rýchlosť a ostré fotografi e. Tu si treba zvyknúť 
na zvláštnu anomáliu. Objekty sú podstatne 
bližšie, ako pri fotení inými vlajkovými loďami. 
Vidieť to na pohľad a pri priamom porovnaní. 
Neraz sme mali pocit, že máme aktivované 
dvojnásobné priblíženie. Tento efekt zapríčine-
ný použitím optiky sa nám páčil, rovnako tak aj 
superširokouhlý režim so 137° záberom.
Zapožičal: LG Electronics

ce videá s efektnou dynamikou obrazu. Oplatí 
sa to vyskúšať. Nechýbajú ani kinematické 
efekty, ak tvoríte video s „fi lmovou náladou“.

Multimediálne vlastnosti doplňujú stereo re-
produktory, ktoré zosilnia svoj účinok, keď po-
ložíte telefón na tvrdú podložku. Nepotrebujete 
malý externý reproduktor. Ten sa totiž stane 
z tohto smartfónu. Vylepšenia zvuku DTS:X 3D 
chválime a pri počúvaní hudby si vyladíte zvuk 
podľa svojich predstáv.

Systém je stabilný a nadstavba od LG je vo 
viacerých smeroch dobre premyslená. Nijako 
nezaostáva za ostatnými výrobcami. Výrobca 
si veľmi dobre poradil so zobrazením notifi ká-
cií v oblasti s výrezom. Napríklad po pripojení 
slúchadiel cez Bluetooth sa zobrazí animovaná 
ikona pripojenia a potom zase zmizne a objaví 
sa napríklad pripojenie na Wi-Fi, stav zvukové-
ho nastavenia hovorov atď. To platí aj pre sig-
nalizáciu využitia GPS a iných stavových ikon.

Vďaka prednému systému optiky robí vyni-
kajúce portrétové fotografi e. S rozmazaným 
pozadím alebo napríklad s efektom štúdiových 
svetiel. Fotky sú vynikajúce a nadštandardné. 
Hlavný fotoaparát robí výborné fotky aj v zlých 

TIP
Smartfón

na nakrúcanie 
videa

6 9 9 €c e n a 1 8 9 €c e n a

- Diskutabilné ovládanie Air Motion
- Obrovský výrez v displeji

- Pomalé nabíjanie 
- Nižšia kvalita širokouhlého fotoaparátu

+ Nie je šmykľavý
+ Špičková videokamera v smartfóne
+ Portrétové fotografi e
+ Výdrž batérie
+ Infračervená kamera

+ Trojitý zadný fotoaparát môže pútať 
pozornosť
+ Vo výbave nájdete všetko podstatné
+ Zvýšená odolnosť

LG
G8s ThinQ

LG
Q60

mom porovnaní s Umidigi F1 Play je vidieť 
jasný rozdiel v prospech čínskeho telefónu.

Q60 dostal do vienka procesor Mediatek 
MT6762. Dopĺňa ho 3 GB RAM a 64 GB úlo-
žisko. K dispozícii je tiež samostatný slot pre 
microSD kartu, ktorý je v samostatnej šachte 
spoločne so slotom pre druhú nano SIM kartu. 
Prvá nano SIM karta má svoju vlastnú šachtu.

Reakcie telefónu neohúria, sú však akcepto-
vateľné. Sem-tam si všimnete mierne spoma-
lenie alebo pozastavenie animácie, avšak nie je 
to nič kritické. Telefón dobre plní svoju úlohu. 
Samozrejme, z hľadiska pomeru cena/výkon 
alebo cena/výbava nájdete na trhu aj atraktív-
nejšie kúsky. To platí aj z dizajnového hľadiska, 
avšak Q60 sa chváli vyššou odolnosťou na 
úrovni vojenských štandardov MIL-STD-810. 
Telefón by tak mal prežiť hrubšie zaobchádza-
nie z hľadiska pádov, teplôt a vibrácií.

Operačný systém Android je vo verzii 9 
s nadstavbou od LG. Aktualizácie bezpečnosti 
sú k 1. máju 2019. Nadstavba obsahuje prak-
tické nástroje a tiež aj aplikácie, ktoré budete 
považovať za zbytočné. V porovnaní s čistým 
Androidom si všimnete aj iné rozloženie obra-
zovky s nastaveniami, budete si naň zvykať.

Na zadnej strane sa nachádza snímač od-
tlačkov, ktorý väčšinu času funguje spoľahlivo. 
Odomknutie telefónu trvá približne 1 sekundu. 
Vo výbave nájdete aj 3,5 mm jack a micro USB 
port. Pribalená nabíjačka má výkon iba 6 W, 
telefón tak budete nabíjať pravdepodobne 
počas noci. Reprodukcia zvuku neohúri. Poteší, 
že telefón podporuje 5 GHz Wi-Fi siete, má 
Bluetooth 5.0 a aj NFC. 

Zadný fotoaparát obsahuje celkovo tri 
senzory – 16 Mpx hlavný fotoaparát s clonou 
f/2.0,       5 Mpx širokouhlý fotoaparát s clonou 
f/2.2 a 2 Mpx senzor hĺbky na vytvorenie efektu 
rozmazaného pozadia. Hlavný fotoaparát pro-
dukuje slušné výsledky, aj keď niekedy si všim-
nete stratu detailov alebo slabšie zaostrenie. 
V prípade širokouhlého fotoaparátu ide kvalita 
viditeľne dole, pribúda najmä šum. Portrétový 
efekt je použiteľný, rozmazanie si upravíte aj 
v editore fotiek po odfotení. Fotografi a sa pár 
sekúnd spracúva.

Fotoaparát tiež ponúka umelú inteligenciu, 
automatické HDR a záznam videa v rozlíšení 
Full HD pri 30 fps. Rovnaký záznam ponúka aj 
predná kamera s rozlíšením 13 Mpx. Kvalita 
selfi e fotiek je dobrá.
Zapožičal: LG Electronics

LG Q60
LG Q60 je smartfón nižšej strednej triedy. Za 189 
eur ponúka slušnú výbavu, pričom najväčšiu po-
zornosť bude pútať jeho trojitý zadný fotoaparát.

Telefón má plastové telo a displej s ma-
lým výrezom. Rámik pod obrazovkou je však 
pomerne veľký, nepôsobí to atraktívne. Displej 
má 6,26 palca a rozlíšenie 720 × 1520 pixelov. 
Pri pohľade na obrazovku je to poznať, menej 
náročný používateľ to však riešiť nebude. Výho-
dou nižšieho rozlíšenia je dlhšia výdrž na jedno 
nabitie. Kapacita batérie je 3500 mAh.

Kvalitu displeja hodnotíme ako priemernú, 
trošku slabšie sú aj pozorovacie uhly. V pria-

motorola one action
Teraz už tretí smartfón v rodine motorola one. 
Uberá sa smerom akčného videa. Aj preto je 
v zostave troch fotoaparátov vyčlenený jeden 
z nich na použitie pri nakrúcaní akčného videa.

Telo má podobné ako pri motorola one 
vision, ktorého recenziu sme publikovali v júno-
vom vydaní TOUCHIT a nájdete ju aj na našom 

LG
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webe. Má formát 21 : 9 a displej CinemaVision. 
Skutočne dlhý displej, ktorý využijete pri čítaní 
obsahu webu alebo pri videu. Musíte mať 
ale video v tomto pomere strán. Prehrávanie 
obsahu v pomere strán 16 : 9 vám nechá po 
okrajoch čierne pruhy.

Až taký predĺžený dizajn je niečo ešte rela-
tívne nové, my sme si naň veľmi rýchlo zvykli. 
Telefón je skutočne dlhý a na hornú časť stále 
nedočiahnete. No v ruke sa drží oveľa lepšie, 
ako širšie smartfóny. Aplikácie, až na pár 
výnimiek, sú na tento displej pripravené, ope-
račný systém Android takisto. Z tohto hľadiska 
nebudete mať žiadne problémy. Nám sa páčil 
aj displej so zaoblenými rohmi a kruhovým 
výrezom na kraji. Nijako nás to neobmedzovalo 
a predpokladáme, že nebude ani vás.

Prívlastok action v názve charakterizuje špe-
cializované zameranie jedného z obrazových 
snímačov. Ten je otočený o 90°, a tak môžete 
vytvárať videá aj vo vertikálnom režime. Jedna 
z najpraktickejších vecí, aké sme v smartfóne 
videli, a to so skutočne priaznivou cenovkou. 
Stále je tu možnosť nakrúcať video v bež-
nom režime, teda dlhšou stranou vodorovne. 
Prepnutím sa na akčnú kameru môžete telefón 
držať bežným spôsobom, akým ho používa-
te, výsledné video bude ale štandardné, teda 
dlhšou stranou horizontálne. Telefón udržíte 
stabilne v ruke aj pri behu. Je tu aj elektronická 
stabilizácia. Funguje naozaj dobre, preverili 
sme si ju na viacerých scénach. No a perlička 
na záver je, že nikto nebude tušiť, že nakrúcate 
video, keďže nemáte na to pootočený smart-
fón. Zábery budú prirodzenejšie a nakrúcanie je 
možné až v 117° zábere.

Kvalita fotografi e spadá do štandardu tejto 
cenovej skupiny. Denným fotkám nemáme čo 
vytknúť, pri slabom osvetlení je tu jediný výraz-
nejší neduh. Tým je čakacia doba na zaostrenie 
a správne vypočítanie expozície. Hovoríme ale 
o sekunde a pol a zameranie na akčné video 
nijako nedegraduje kvalitu fotenia. A môžete 
fotiť aj do formátu DNG.

V balení je nabíjačka s výkonom 10 W, aby sa 
udržala čo najnižšia možná cena telefónu. Ak 
máte nabíjačku TurboPower s výkonom
15 W, smartfón ju podporuje a spustí sa rýchle 
nabíjanie. Ocenili sme aj fakt, že je tu stále au-
diokonektor. Telefón nie je vodoodolný, ale má 
certifi káciu IPX2, dážď alebo dočasne zvýšená 
vlhkosť mu nebudú robiť problémy.

Výrobca si stále drží tradíciu s čistým An-
droidom a garanciou aktualizácií hlavnej verzie 
systému na ďalšie dve verzie. Do toho treba 
započítať aj garanciu pravidelných bezpeč-
nostných aktualizácií po dobu troch rokov od 
uvedenia smartfónu na trh.
Zapožičal: motorola

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.ESET.SK

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

Otázkou je, či je to potrebné. Avšak, ak si máme 
zvoliť medzi honbou za megapixelmi vo foto-
aparáte alebo väčšou kapacitou RAM, berieme 
RAM. V praxi sme nemali s telefónom takmer 
žiadne ťažkosti s plynulosťou aplikácií. Ich 
spustenie bolo niekedy pomalšie, kvôli proce-
soru Helio P60 určenému pre strednú triedu.

Rozhranie Androidu výrobca nijak závažne 
nemení. Používa čistý Android. Výčitky máme 
k nedokonalému prekladu niektorých funk-
cií. Na základe ikon a ich polohe menu ľahko 
zistíte, čo tým výrobca myslel. Druhá výčitka 
v oblasti softvérového spracovania mieri k fo-
toaparátu. Prepínanie režimov je veľmi pomalé 
a nedajú sa preskočiť. Doľava alebo doprava 
si musíte prejsť všetkými. Nefunguje tu rýchly 
pohyb na preskočenie dvoch-troch režimov 
naraz.

Fotoaparát má špeciálny nočný režim, čo 
je dnes veľmi žiadaná funkcia. Takisto má 
podporu umelej inteligencie na rozpoznávanie 
objektov fotenia. Rozpozná scény ako oblohu, 
noc, jedlo, kvety, súmrak, pláž alebo napríklad 

2 6 9  €c e n a

- Formát 21 : 9 je dlhý do ruky 
a neprirodzene úzky
- Nabíjačka TurboPower nie je súčasťou 
balenia

+ Špecializovanie na akčné videá
+ Dobre sa drží v ruke
+ Čistý Android

Motorola
one action

2 9 9  €c e n a

- Nedokonalé preklady do slovenčiny
- Pomalé prepínanie režimov vo 
fotoaparáte

+ Nešmýka sa
+ Kvapôčkový výrez
+ 8 GB RAM
+ Cena
+ Možnosti fotografovania

NOA
F10 Pro

NOA F10 Pro
Extra štedrá výbava za super cenu. Budete ale 
musieť oželieť iné vlastnosti. Dizajnovo zaují-
mavý telefón, ktorý sa dobre drží v ruke. Vďaka 
displeju s pomerom strán 19,5 : 9 je úzky a aj 
pri jeho dĺžke nepôsobí tak obrovsky. Na hornú 
časť displeja napriek tomu nedočiahnete. Výrez 
v tvare kvapôčky v sebe obsahuje selfi e fotoa-
parát s rozlíšením 25 Mpx.

Výrobca si dal záležať na výzore a zadná 
strana má odlesky s vejárovým efektom. Vyzerá 
to veľmi pekne a najmä je to ďalšie originálne 
spracovanie. Špecialitou navyše je prelínanie 
modrej a fi alovej farby. Toto sa týka farebného 
vyhotovenia Blue twilight, no kúpiť sa dá aj kon-
zervatívnejšie farebné ladenie v čiernej farbe.

NOA F10 Pro má rýchle nabíjanie cez USB-C 
port a takisto aj bezdrôtové nabíjanie. Na spod-
nej hrane je 3,5 mm konektor. Fotoaparát na 
zadnej strane je umiestnený zvislo a má duálny 
LED blesk. Čítačka odtlačkov je ľahko dostup-
ná, takisto vzadu. Dá sa použiť aj na ovládanie 
gestami. Smartfón sa dá odomykať aj tvárou, 
ale čítačkou sa nám to zdalo rýchlejšie. V ob-
lasti hardvérovej výbavy sú tu dve zaujímavosti. 
Jednou je integrácia 8 GB RAM.

To je naozaj nadštandardná kapacita. 

portréty. Vytvoriť si môžete aj 
superdetailnú fotografi u 
s rozlíšením 96 Mpx.
Zapožičal: NOA



Hard

Nokia 4.2
Cenový tip s kvalitnou výbavou. Tradične s čis-
tým Androidom a verziou, ktorá je súčasťou 
programu ako odporúčania smartfónu pre 
fi remných používateľov. Pravidelné aktuali-
zácie máte aj v tomto smartfóne zaručené, 
a tak bude voľbou pre každého, kto si potrpí na 
pravidelné mesačné aktualizácie.

Konštrukčné spracovanie je vynikajúce, tak 
ako u každej Nokie bez rozdielu ceny. Nás zaujalo 
výrazné zaoblenie hrán smartfónu ako aj displeja. 
Výrobca sa rozhodol využiť prednú stranu na ma-
ximum. Výsledkom je kvapôčkový výrez uprostred 
displeja. Nemusíte kupovať drahý smartfón, aby 
ste mali taký veľký displej. A hoci sa to vzhľadom 
na veľkosť tela nezdá, uhlopriečka je až 5,7 palca. 
Polykarbonátové telo je ľahké a zároveň dobre 
chráni telefón. Máme s tým skúsenosti, neošúcha 
sa tak rýchlo ako bežný plast.

Stále ide o jeden z menších smartfónov na 
trhu. Výrobca mu vyhradil samostatné tlačidlo 
pre digitálneho asistenta. U nás s ním zapnete 
obrazovku prehľadu správ a vyhľadávania. Ale 
ak použijete niektorý z kompatibilných jazykov, 
napríklad angličtinu, ako rozhranie smartfónu, 
budete mať asistenta aj vy. Špecialitou je tlačidlo 
na zapnutie. Je podsvietené bielym svetlom a vy-
užíva princípy z niekdajších symbianových Nokií.

Ide o tzv. dýchavý efekt a podsvietenie pri 
signalizovaní notifi kácií jemne pulzuje. Je to 
veľmi pekný efekt. Prijali by sme ho u väčšieho 
počtu smartfónov tejto značky. Čítačka odtlač-

1 9 9  €c e n a

- Pomalšie odomykanie tvárou

+ Čistý Android
+ Signalizačné tlačidlo
+ Samostatné tlačidlo Google Asistenta
+ Selfi e fotografi e
+ Efekt rozostrenia na hlavnom fotoaparáte

Nokia
4.2

Model telefónu Honor 20
Pro

Huawei
P smart Z

LG
G8s ThinQ

Operačný systém
Android 9,

aktualizácie 1. 7. 2019
Android 9,

aktualizácie 5. 6. 2019
Android 9,

aktualizácie 1. 5. 2019

Formát SIM karty Dual Nano SIM Dual Nano SIM Dual Nano SIM

Pamäť RAM / ROM / iná [GB] 8 / 256 4 / 64 6 / 128

Procesor [max. frekvencia]
Kirin 980, 8-jadrový, 

2,6 GHz
Kirin 710, 8-jadrový, 

2,2 GHz
Snapdragon 855,                  

8-jadrový, 2,84 GHz

Displej, počet farieb IPS LCD, 16 miliónov IPS, 16 miliónov G-OLED, 16 miliónov

Displej - veľkosť [palcov] / 
rozlíšenie [bodov]

6,26 / 1080 × 2340,
19 : 9

6,59 / 1080 × 2340, 
19,5 : 9

6,21 / 1080 × 2248, 
18,7 : 9

Slot na pamäťovú kartu nemá microSDXC do 512 GB microSDXC do 2 TB

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

Hlavný fotoaparát / video
48 (f/1.4) + 16 (f/2.2) + 8 (f/2.4) 

+ 2 (f/2.4) Mpx, 4K, 30 fps
16 (f/1.8) + 2 Mpx (f/2.4), 

Full HD, 60 fps
12 (f/2.4) + 13 (f/1.8) + 12 

(f/2.6) Mpx, 4K, 60 fps

Predný fotoaparát / video
32 (f/2.0) Mpx + Full HD, 

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

30 fps
8 (f/1.9) Mpx + Z Cam, Full 

HD, 30 fps

Vymeniteľná batéria 
a vlastnosti nie, 4000 mAh nie, 4000 mAh nie, 3550 mAh

Rozmery [mm] / hmotnosť 
[gramov] 155 × 74 × 8 / 182 164 × 77 × 8,8 / 197 155 × 77 × 8 / 181

Konektor USB-C, 22,5 W USB-C, 10 W USB-C, 15 W

Zapožičal Honor Huawei LG Electronics

Cena [EUR s DPH] 549 269 699

Benchmarky

AnTuTu Benchmark - Total score 285189 132999 292676

PCMark for Android - 
Performance 7790 5848 8874

3DMark Sling Shot Extreme 
- Total 2122 864 4125

Graphic 2069 734 4289

Physics 2329 2259 3637

VRMark Amber Room - Total 4975 1127 nekompatibilný

A1 SD Bench - RAM [MB/s] 20463 6523 19991

Úložisko čítanie / zápis [MB/s] 755 / 265 131 / 87 nekompatibilný

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

kov je na zadnej strane a je len veľmi mierne 
vnorená do zadnej línie tela. Je však ľahko 
dostupná a nahmatať ju nebude problém. 
Toto bude asi pravdepodobne najpoužívanejší 
spôsob odomykania. Dá sa síce použiť vaša 
tvár, ale proces trvá približne 3 sekundy, a to sa 
nám zdá veľa.

Hlavný fotoaparát má rozlíšenie 13 + 2 Mpx. 
Je teda určený na rozpoznanie hĺbky scény 
a vo fi nále môžete spätne meniť zaostrenie na 
fotografi ách. Efekt Bokeh vyzerá veľmi dobre. 
Avšak viac starostí budete mať s expozíciou. 
Fotka bude buď príliš svetlá, tmavá alebo nebu-
de správne zaostrená. Všetko sa automaticky 
skoriguje, no je potrebné počítať s dvomi, tromi 
sekundami. To je dané procesorom, ktorý je 
v tejto cenovej triede pochopiteľný. Kvalita foto-
grafi í sa radí k priemeru. Selfi e fotografi e sú na 
tom podstatne lepšie. No a stále máte možnosť 
vytvárať tzv. Boothie. Teda fotografi e z oboch 
fotoaparátov naraz v rámci jednej fotky.
Zapožičal: TCCM

Umidigi F1 Play
Umidigi sa snaží zaujať najmä pomerom cena/
výbava a neinak je to aj v prípade modelu F1 
Play. Testovali sme ho v červenej verzii, ktorá 
vyzerá na prvý pohľad štýlovo a môže evokovať 
pocit z monopostu F1. Pri lepšom pohľade si 
však všimnete odtlačky prstov, ktoré sa na 
povrchovej vrstve ľahko tvoria.

Umidigi F1 Play má 6,3-palcový displej s roz-
líšením 1080 × 2340 pixelov. S jeho kvalitou 
sme spokojní, patrí k tomu lepšiemu vo svojej 
cenovej kategórii. Predná strana vyzerá celkovo 
pomerne dobre, ani rámik pod obrazovkou nie 
je prehnane veľký.

Na zadnej strane sa nachádza duálny 
fotoaparát a snímač odtlačkov prstov. Počas 
testovania nebol príliš spoľahlivý, ale odomknu-
tie telefónu je rýchle – keď správne identifi kuje 
váš odtlačok. Spodná hrana obsahuje 3,5 mm 
jack a USB-C port, vo výbave je 18 W nabíjačka. 
K dispozícii je tiež hybridný slot pre dve nano 
SIM karty, resp. jednu microSD kartu.
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2 3 9  €c e n a

- Diskutabilná softvérová podpora
- Zadná strana sa ľahko ucapká 
- Nespoľahlivý snímač odtlačkov prstov

+ Atraktívny pomer cena/výbava
+ Kvalitný hlavný fotoaparát
+ Dlhá výdrž na jedno nabitie

Umidigi
F1 Play

LG
Q60

motorola
one action

NOA
F10 Pro

Nokia
4.2

Umidigi
F1 Play

Android 9,
aktualizácie 1. 5. 2019

Android 9,
aktualizácie 1. 7. 2019

Android 9,
aktualizácie 5. 4. 2019

Android 9,
aktualizácie 1. 7. 2019

Android 9,
aktualizácie 5. 1. 2019

Dual Nano SIM Dual Nano SIM, hybridný Dual Nano SIM, hybridný Dual Nano SIM Dual Nano SIM

3 / 64 4 / 128 8 / 128 3 / 32 6 / 64

Mediatek MT6762,                
8-jadrový, 2,0 GHz

Exynos 9609, 8-jadrový, 
2,2 GHz

MediaTek Helio P60,           
8-jadrový, 2 GHz

Snapdragon 439,               
8-jadrový, 2 GHz

Mediatek MT6771,              
8-jadrový, 2,0 GHz

IPS, 16 miliónov IPS LCD, 16 miliónov IPS LCD, 16 miliónov IPS LCD, 16 miliónov IPS, 16 miliónov

6,26 / 720 × 1520,
19 : 9

6,3 / 1080 × 2520,
21 : 9

6,3 / 1080 × 2340,
19,5 : 9

5,7 / 720 × 1440,
19 : 9

6,3 / 1080 × 2340,
19,5 : 9

microSDXC do 512 GB microSDXC do 512 GB microSDXC do 128 GB microSDXC do 400 GB microSD do 256 GB

5.0, ABGNac, áno, áno, áno 5.0, ABGNac, áno, áno, áno áno, ABGNac, áno, áno, áno áno, ABGN, áno, áno, áno 4.1, ABGN, áno, áno, áno

16 (f/2.0) + 5 (f/2.2) + 2 
Mpx (f/2.4), Full HD, 30 fps

12 (f/1.8) + 5 Mpx + Action-
Cam, 4K, 30 fps

21 + 16 + 5 Mpx, Full HD, 
30 fps

13 + 2 Mpx 48 (f/1.7) + 8 Mpx, Full HD, 30 fps

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

12 (f/2.0) Mpx, 4K, 30 fps 32 Mpx, Full HD, 30 fps 8 Mpx
16 Mpx (f/2.0), Full HD, 

30 fps

nie, 3500 mAh nie, 3500 mAh nie, 4000 mAh nie, 3000 mAh nie, 5150 mAh

161,3 × 77 × 8,7 / 172 160 × 71 × 9 / 176 156 × 74 × 8 / 183 149 × 71 × 8 / 161 156,7 × 74,3 × 8,8 / 186

Micro USB, 6 W USB-C, 10 W (15 W s TurboPower 
nabíjačkou) USB-C microUSB, 5 W USB-C, 18 W

LG Electronics motorola NOA TCCM Umidigi

189 269 299 199 239

73257 144445 137415 79446 136941

4007 6668 7887 4637 7844

314 1352 1131 448 1151

265 1204 977 471 1004

892 2370 2521 1633 2368

Test neprebehol 1610 1232 N/A 1301

3721 6109 5892 5035 5,842

152 / 98 520 / 197 186 / 229 108 / 39 204 / 220

Rýchle nabíjanie v prípade tohto telefónu 
využijete, nakoľko má vo výbave až 5150 mAh 
batériu. Telefón pritom nie je prehnane hrubý, 
parameter 8,8 mm je štandardom. Vysoká 
výdrž na jedno nabitie je jedným z hlavných 
lákadiel, v praxi môžete počítať s dvoma dňami 
menej náročného používania na jedno nabitie.

Umidigi F1 Play poháňa procesor Mediatek 
MT6771. Nami testovaná konfi gurácia ponúka-
la 6 GB RAM a 64 GB úložisko. Takáto konfi gu-
rácia ponúka plynulú prevádzku a poradí si aj 
s hrami. Vo výbave tiež nájdete podporu pre 
5 GHz siete a aj NFC. Prekvapila nás akurát 
staršia verzia rozhrania Bluetooth vo verzii 4.1. 
Dnes sme zvyknutí, že telefóny majú štandard-
ne 5.0 alebo aspoň 4.2.

Operačný systém Android je v čistej verzii, 
predinštalované sú aplikácie Flashlight a Rádio 
FM – to je mimochodom jedna z funkcií, ktorá 
postupne mizne z výbavy telefónov. Android 
9.0 má bezpečnostné aktualizácie k 5. januáru 
2019 a nepredpokladáme, že sa to zmení. Vý-

„Akčná 
kamera 

v smartfóne? 
Motorola 
ukázala, 
ako si to 

predstavuje“
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       Verdikt
Honor 20 Pro je to najlepšie, čo si môžete od 
tejto značky kúpiť. Tomu zodpovedá aj fotový-
bava. Nočné fotky, ktoré vyzerajú skvelo alebo 
3-násobné optické priblíženie, sú len časť 
fotografických možností tohto telefónu. Výbor-
ný dizajn, rýchly systém a zvukové vylepšenia, 
sú ďalšie perličky. Tou absolútnou bombou je 
bezkonkurenčná cena.

spôsobom nahrávania. Tento smartfón by ste mali 
zvážiť, ak radi nakrúcate čokoľvek z vášho života.

NOA F10 Pro je cenový tip na smartfón za 300 
eur. Nie je dokonalý, ale má nadštandardnú 
výbavu. Napríklad 8 GB RAM, možnosť spra-
viť extra detailnú fotku s rozlíšením 96 Mpx 
a nočný režim. Kvalita fotografií je veľmi dobrá 
a na fotoaparát sa môžete spoľahnúť. Škoda len 
pomalého prepínania režimov. 

Nokia 4.2 je ideálny smartfón pre tých, čo nech-
cú rozmerný smartfón. Za dobrý peniaz získajú 
vynikajúco spracovaný telefón. Fotí dobre, len 
si na správne zaostrenie a expozíciu treba 
chvíľku počkať. Dva fotoaparáty tu majú zmysel, 
milovníci signalizačnej diódy ju majú povýšenú 
na podsvietené tlačidlo s efektom dýchania. 
U nás dostupná v čiernej farbe, ružová nebude 
na našom trhu k dispozícii.

Umidigi F1 Play môže zaujať používateľov, ktorí 
hľadajú čo najlepšiu výbavu za svoje peniaze. Tento 
telefón má slušný displej aj rozumný výkon a poteší 
skvelou výdržou batérie a 48 Mpx fotoaparátom. 
Na druhej strane nemá príliš spoľahlivý sní-
mač odtlačkov prstov a softvérová podpora do 
budúcnosti je otázna, najmä čo sa týka vydávania 
bezpečnostných záplat od Googlu. 

robca totiž využíva vlastný spôsob doručovania 
aktualizácií, takže na bezpečnostnú podporu 
môžete pravdepodobne zabudnúť. Pri používa-
ní telefónu sme si tiež všimli zopár preklepov 
v slovenskom preklade.

Umidigi F1 Play ponúka 48 Mpx hlavný foto-
aparát a 8 Mpx senzor hĺbky. Kvalita fotiek je na 
dobrej úrovni, ocenili sme ich ostrosť a detaily. 
K dispozícii je tiež 2-násobné priblíženie, využí-
va sa hlavný senzor. Výrobca zakomponoval do 
ponuky aj nočný režim, ktorý funguje dobre.

Vo výsledku je Umidigi F1 Play atraktívne za-
riadenie. Vo svojej cene má silnú konkurenciu, 
často aj s oficiálnym zastúpením na Slovensku 
a lepšou softvérovou podporou. Toto treba tiež 
brať do úvahy pri výbere telefónu.
Zapožičal: Umidigi

Huawei P smart Z je telefón, ktorý sa spo-
mína najmä v súvislosti s vysúvacím foto-
aparátom. Ide o dizajnovú novinku a kvalita 
fotoaparátu je na dobrej úrovni. Telefón po-
núka dobrú výbavu aj v ostatných smeroch 
a okrem pomalšieho nabíjania a chýbajúcej 
LED diódy mu nemáme čo vytknúť.

LG G8s ThinQ je vlajková loď od LG. Pokračuje 
zavedenými tradíciami a ukazuje, že smartfón 
by nemal len dobre fotiť, ale aj nakrúcať video. 
Rozostrenie počas nakrúcania je len jednou 
z perličiek. Celkovo si nás smartfón získal 
svojou technologickou výbavou a vyladeným 
systémom. Spoľahnúť sa môžete aj na ce-
lodennú výdrž batérie pri náročnom používaní.

LG Q60 je telefón nižšej strednej triedy, 
ktorý ponúka všetko podstatné. Zážitok 
z jeho používania je na dobrej úrovni, z hľa-
diska pomeru cena/výbava však nájdete na 
trhu aj atraktívnejšie modely. LG Q60 môže 
zaujať zvýšenou odolnosťou, ktorá spĺňa 
vojenské štandardy MIL-STD-810.

Motorola one action je netradičný počin. Veľmi 
dobre použiteľný smartfón za super cenu 
a teraz aj so zameraním na tvorbu akčného 
videa. Vlastne akéhokoľvek videa, ale novým 

lete sa snažíme oddychovať aj my, a tak sa aj naše 
posledné mesiace niesli v trošku voľnejšom duchu. 
Každý potrebuje zregenerovať svoje telo a myseľ. Dá 

sa povedať, že sa to celej redakcii podarilo.
Xénia navštívila svoju rodinu v Amerike a niekoľko dní strávila 

na Long Beach Islande. Mišo zase pobehal Vysoké Tatry, Poprad 
či Štrbské Pleso. Peťo trávil dovolenku na Pohorelskej Maši so 
svojou rodinou a vybehol si podvečer sám na Kráľovu hoľu. Tomáš 
strávil niekoľko dní na chate pri priehrade Ružiná. Ondrej bol 
zase v Slovinsku a mal celkom zaujímavú dovolenku, keďže mal 
problém so štartovaním auta. Roman počas leta absolvoval dva 
festivaly, Pohodu aj Grape. Miro si zase užil svoj roaming autotrip 
v Chorvátsku a Michal trávil svoje voľno s rodinou.  

Kolegovia z Astonu zase tradične absolvovali grilovačku na 
Peknej ceste a potom pravidelný trip do Chorvátska.

Hoci bolo leto voľnejšie, v septembri už všetky radovánky 
končia a ideme naplno. Množstvo výstav, tlačových konferencií 
a iných udalostí nám nedá vydýchnuť. A my vám zo všetkého radi 
prinesieme tie najhorúcejšie správy. 

V

NA CHODNÍKU KORUNAMI STROMOV

VÝHĽAD POČAS BEHU NA KRÁĽOVU 
HOĽU

NA ZRÚCANINE HRADU DIVÍN

OPEKAČKA NA PEKNEJ CESTE

Z nášho redakčného zákulisia, pretože aj my sme len ľudia

Zo života redakcie
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Motorola rozšírila svoje portfólio 
smartfónov o nový model, ktorý zaujme 
najmä milovníkov mobilnej fotografi e. 
Novinka motorola one zoom totiž 
ponúka až štyri zadné fotoaparáty 
a umožní vám vytvoriť špičkové 
fotografi e v ľubovoľnej situácii.

otorola one zoom obsahuje až štyri 
zadné fotoaparáty. Hlavný fotoaparát 
s rozlíšením 48 Mpx produkuje vyso-

kokvalitné fotografi e cez deň a vďaka špeciálne-
mu nočnému režimu aj v noci. 16 Mpx širokouhlý 
fotoaparát umožňuje zachytiť scénu v inej 
perspektíve a do jednej fotografi e dokáže vtes-
nať až štvornásobne väčší priestor v porovnaní 
s hlavným fotoaparátom.

Motorola one zoom sa nebojí ani priblíže-
nia, jej 8 Mpx teleobjektív ponúka 3× optické 
priblíženie bez straty kvality a výbavu dopĺňa 5 
Mpx senzor hĺbky na dokonalejší efekt rozmaza-
ného pozadia. Predný fotoaparát má rozlíšenie 
25 Mpx a je optimalizovaný aj na fotenie selfi e 
fotiek v náročných svetelných podmienkach. 
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M
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Pre milovníkov mobilnej fotografi e
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UTOSALÓN AUTOSHOW NITRA priná-
ša aj značky, ktoré nadšenci neuvidia 
ani vo Frankfurte:  Nissan, Mazda, 

Mitsubishi, Suzuki, Volvo, Jeep, Renault, Dacia 

Hlavnou 
výhrou je nová KIA STONIC do osobného 
vlastníctva. 
Ozajstnú automobilovú show zabezpečia 

akcie MOTOTV SHOW. Viac ako 100 najkrajších 

Vyhraj KIA STONIC

Horúce automobilové novinky

súťaže, top tuningové autá, kaskadéri, 
veterány, karavany, atrakcie pre 

najväčší motoristický sviatok jesene 

od 3. do 6. októbra 2019.

       Verdikt
Canon SELPHY CP 1300 je tlačiareň vhodná pre ľudí, ktorí potrebujú väčšiu slobodu pri 

ťovej karty, počítača alebo USB kľúča. Vo fotolabe možno vytlačíte fotky lacnejšie, ale 

tlačiarne SELPHY CP1300. Hodnotíme ju pozitívne, páčila sa nám kvalita fotiek.

Tlačiareň Canon SELPHY CP1300 stojí 132 eur 

10 × 15 cm. Vybrať si môžete čiernu, ružovú 

klady na jednu fotku sú tak 31 centov. Pri teste 
sme mali aj balík 18 ks nálepiek 5,4 × 5,4 cm 

tlače jednej nálepky je tak 1,32 eura.

VÝHODNÁ AKCIA PRE ČITATEĽOV TOUCHIT
Kúpte si tlačiareň či fotoaparát cez www.faxcopypro.sk

Stačí, ak pri nákupe cez internetový obchod www.faxcopypro.sk   kód: TOUCHIT  . 

Fotoaparát
Canon EOS RP* + zadarmo Canon Selphy CP1300

Akcia platí do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob.

tuningových kúskov bude pútať pohľady na 
TUNING SHOW,
Okrem tradičných sexi car wash, vystúpení 

súťaží, okorení celú akciu zraz automobilových 
Car Fans Cup. 

Nemôžu chýbať ani tradičné Majstrovstvá 
Slovenska H

Veteránisti sa môžu tešiť na exhibičnú jazdu 

postarané: elektrické autíčka, skákacie hrady, 

pretekárskymi autíčkami.

AUTO 

bude dopravné spravodajstvo naživo vysielať 
Zelená vlna. 

stava AUTOSALÓN AUTOSHOW NITRA sa bude 
konať od 3. do 6. októbra 2019 na národnom 

viac ako 37 000 m2 sa predstaví  viac ako 250 
vystavovateľov. Nenechajte si ujsť tento naj-
významnejší motoristický sviatok na Slovensku. 
Rozhodne sa máte na čo tešiť!

A

Túžiš mať nové auto? 

ZADARMO
Canon Selphy

CP1300++
ALEBO

ZADARMOV
fotopapier

RP108

TEST

atrament potrebný na vytvorenie vodostálej 
-

obraz, ktorý môže byť presne prispôsobený pre 
príjemcu tejto zásielky. 

Jednoduché ovládanie 

zariadenia (smartfón alebo fotoaparát) alebo 
pomocou samotnej tlačiarne. Tá je vybavená 

-

význam.
Pomocou tlačidiel sa vyberá, ktorú fotku 

výrez, použiť automatickú optimalizáciu fotky 
pri tlači, prípadne určiť formát tlače. My sme po-

-
dok bol výborný. Kvalitou boli fotky porovnateľné 

Pomocou tlačidiel si môžete tiež nastaviť tlač 

vo formáte DPOF či zopakovať poslednú tlač.

T E S T

ONDREJ MACKO

Testovali sme

VÝHODOU JE PRIAME PREPOJENIE 

emusíte teda chodiť kamsi do 
fotolabu, ale všetko si urobíte sami 

sa vám to bude hodiť. Ak si ju doplníte baté-

N

Domáci fotolab 
Canon SELPHY 
CP1300
Fototlačiareň Canon SELPHY CP1300 je jednoduchá 

festivaloch alebo letnej párty, kde si môžete hneď 
prilepiť výtlačky napr. na tričko.

Možnosti tlače 
SELPHY CP1300 umožňuje tlačiť fotky bezdrô-

tlačiť cez Wi-Fi alebo Apple AirPrint. Tlačiť tak 
môžete priamo zo smartfónu, ideálne je využiť 
mobilnú aplikáciu Canon PRINT. Tlačiareň sme 
mali pritom pripojenú na domácu Wi-Fi sieť 

Rozlíšenie tlače je 300 × 300 dpi.

Technológia tlače 
Tlač jednej fotografie trvala presne minútu 

-
ne. Skutočná doba tlače je pod minútu. Fotka 
sa tlačí termosublimačnou technológiou po 
jednotlivých farebných vrstvách. Najprv je to 

-

až 256 odtieňov. Na záver sa ešte vytlačí vrstva 

tlače odoláva vlhkým prstom alebo aj kvapkám 
vody. Každá vrstva sa tlačí okolo 10 sekúnd.

Možnosti tlače 
SELPHY CP1300 umožňuje tlačiť fotky bezdrô-

tlačiť cez Wi-Fi alebo Apple AirPrint. Tlačiť tak 
môžete priamo zo smartfónu, ideálne je využiť 
mobilnú aplikáciu Canon PRINT. Tlačiareň sme 
mali pritom pripojenú na domácu Wi-Fi sieť 

Rozlíšenie tlače je 300 × 300 dpi.

označením RP108. Kúpiť si môžete aj médiá 

nálepky veľkosti kreditnej karty, štvorcové 
-

loch sa nálepky tešia veľkej popularite, dobre 
sa dajú nalepiť napr. na tričko. Doba ich 
tlače je pol minúty. Atramentová kazeta sa 

samostatne. Stálosť farieb vo výtlačku udáva 
výrobca na 100 rokov.

Príklad kreatívnej tlače
Príkladom kreatívnej tlače je pohľad-
nica, ktorú si sami vytvoríte, nalepíte 

-
ním KP36IP. Kúpiť si môžete balík 36 

kusov takýchto médií, cena je okolo 15 eur. 
Možno je posielanie pohľadnice skôr trochu zo 

návšteve nejakej exotickej krajiny.

Špeciálna akcia na tlačiareň pre čitateľov TOUCHIT

CANON SELPHY MÔŽETE VYBAVIŤ AJ DOPLNKOVOU 
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Panasonic Lumix
S1R + Lumix S 24/105 mm
Ťažký kaliber s výbornou účinnosťou

Technický základ
Základom modelu LUMIX S1R je CMOS full frame 
snímač (36 × 24 mm) s rozlíšením 47,3 Mpx, 
duálna optická stabilizácia 6 EV (fotografi e 
+ video) a možnosť nahrávania videa v max. 
rozlíšení 4K/60p bez obmedzení v kvalite 
(4:2:2/10-bit). 

Kombinácia plnoformátového snímača a ob-
razového procesora Venus Engine umožňuje 
fotografovať a natáčať video s mimoriadne vy-
sokou citlivosťou ISO (max. 25 600 v štandard-
nom rozsahu) bez výraznej degradácie šumom. 
Z top funkcií nechýba režim supervysokého 
rozlíšenia, v ktorom je možné vytvárať snímky 
v rozlíšení až 187 Mpx. Výsledná fotografi a sa 
skladá z ôsmich zdrojových záberov nasní-
maných v rýchlej sekvencii, medzi ktorými sa 
snímač vždy nepatrne posunie (RAW snímka 
vo veľkosti 16 736 × 11 168 px). Dôležité je aj 
sériové snímanie s max. frekvenciou 9 snímok 
za sekundu v plnom rozlíšení.

Čo nás zaujalo?
Základom modelu S1R je precízne spra-
covaný rám z pevnej zliatiny horčíka, ktorý 
veľmi dobre sadne do rúk, čo je podstatné. 
Špičková povrchová úprava zaručuje zvýšenú 
odolnosť voči vode a prachu, čo sme aj počas 
testu ocenili. S1R je profesionálny stroj, ktorý 
budete v rukách jednoznačne cítiť. Jeho roz-
mery sú 110 × 96,7 × 148,9 mm s hmotnos-
ťou 1 kilogram (bez objektívu). Pri teste sme 
mali zoom objektív s rozsahom ohniskovej 
vzdialenosti 24 až 105 mm (F4/OIS) a hmot-
nosť vzrástla na takmer 1,7 kg čo je dosť. 

Aj napriek vyššej hmotnosti však konšta-
tujeme, že toto je stroj na špičkové fotografi e 
a dá sa na to zvyknúť. Veľkou výhodou je aj 
množstvo rozumne umiestnených ovládacích 
prvkov, na ktoré sa veľmi rýchlo zvyká. Aj po 
prechode z inej značky sa vám S1R dostane 
veľmi rýchlo pod kožu. Pochvalu si zaslúži 
hlavne pravá strana s otočnými ovládačmi, 
citlivou spúšťou a tromi tlačidlami vo vrchnej 
časti. Najdôležitejšie nastavenia tak máte 
vždy poruke – ISO, WB, rýchlosť uzávierky 
a clonu. Parametre na otočných ovládačoch 
sa dajú prispôsobiť podľa potrieb. Počas 
fotografovania sme ocenili aj rýchly prístup 
k obsiahlej ponuke režimov zaostrovania 
a perfektnú stabilizáciu obrazu. 

Aj profesionálny stroj má automatický 
režim, ktorý pracuje relatívne dobre a výstupy 
z neho sú použiteľné, ale to nie je to pravé 
orechové. My sme až 80 % času využívali 
manuálny režim, s ktorým sa pracuje per-
fektne. Kombinácia tela S1R s objektívom 

video za akýchkoľvek podmienok. 
Nezabúdame ani na vymeniteľnú batériu 

s kapacitou 3050 mAh, ktorá sa nabíja pro-
stredníctvom USB-C Portu. Jej výdrž závisí 
hlavne od podmienok a používaného režimu. 
Nám táto kapacita vystačila na viac ako 500 
snímok v manuálnom režime. Vždy nabíjame 
priebežne, ale profesionál určite ocení baté-
riový grip alebo náhradné batérie. Výhodou 
sú aj 2 sloty pre pamäťové karty (XQD + 
SD) a plnohodnotná konektivita – drôtová 
i bezdrôtová. 
Zapožičal: Panasonic

PANASONIC S1R VYUŽÍVA L-MOUNT SYSTÉM 
UCHYTENIA OBJEKTÍVOV, KTORÝ JE PLNE 
KOMPATIBILNÝ SO ZNAČKAMI LEICA A SIGMA. 

POČAS FOTOGRAFOVANIA OCENÍTE 
VEĽKÚ GUMOVÚ OČNICU, ALE HLAVNE 
VÝBORNÝ ELEKTRONICKÝ OLED HĽADÁČIK 
S ROZLÍŠENÍM 5,760 MPX A ODOZVOU IBA 
0,005 SEKUNDY. NOVINKOU JE HLAVNÝ 
DOTYKOVÝ LCD DISPLEJ S 3-OSOVÝM 
VYKLÁPANÍM 

C E N A T E L O  3 6 0 0  € ,  O B J E K T Í V  1 2 0 0  € 

Po prvom zoznámení sa s novými 
bezzrkadlovkami Panasonic S1/S1R 
prišiel rad na reálny test. Ako prvá 
sa nám do rúk dostala vlajková loď – 
Panasonic S1R. 

Tento model ponúka najvyššie 
rozlíšenie v kategórii plnoformátových 
bezzrkadloviek, extrarýchle 
zaostrovanie a taktiež množstvo 
zaujímavých funkcií, ktoré budú robiť 
každému fotografovi radosť. 

T E S T

MIROSLAV ILLÉŠ

Lumix S (24-105mm/F4) je 
multifunkčná a využiteľná 
pri takmer každej príležitosti 
– od portrétov, cez reportá-
že až po makro fotografi u. 
Lumix S1R je špičkový stroj, 
ktorý nás presvedčil krásnou 
kresbou, ostrými detailmi, 
farebným podaním, výbor-
nou stabilizáciou a rýchlym 
zaostrovaním. Skutočne 
multifunkčné zariadenie, 
ktoré produkuje nádherné 
fotografi e a profesionálne 
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T E S T

ONDREJ MACKONa slovenský trh práve dorazili produkty 
BW Formation. Boli sme si ich vyskúšať 
v posluchovej miestnosti BisAudio 
v Bratislave.

Taká dokonalá rodinka: 
Bowers & Wilkins 
Formation

elá rodina pozostáva z piatich 
produktov: Duo, Bar, Bass, Wedge 
a Audio. Bowers & Wilkins (BW) je 

prémiová značka a určite tu nehovoríme o pro-
duktoch, ktoré by vás mali ohúriť nízkou cenou. 
Podľa súčasného trendu sú to bezdrôtové 
zariadenia, jediným káblom je ten napájací. Až 
na produkt Audio sú to aktívne reproduktory, 
ktoré spojíte ideálne s mobilným zariadením. 
BW poskytuje aj špeciálnu mobilnú aplikáciu 
a na bezdrôtové pripojenie používa mriežkovú 
sieť Robust Mesh. Výsledkom je kvalitný zvuk 
s extrémne rýchlou synchronizáciou medzi 
reproduktormi. Produkty sa dajú používať 
samostatne alebo v multiroom zapojení. 

Naším primárnym cieľom bol produkt Duo, 
ktorý je najdrahší a kvalita jeho zvuku nás 
príjemne prekvapila. Testovali sme z iPadu, na 
ktorom bol hudobný systém Tidal a tablet sme 
mali pripojený bezdrôtovo k reproduktorom cez 
AirPlay 2. Takto sme mohli ľahko porovnávať 
kvalitu prehrávania na rovnakých skladbách. 

Duo je dvojica 
reproduktorov, ktorá 
funguje v rozšírenej 
stereo prevádzke. 
Základom systému 
je 96/24-bitový au-
diosystém s vysokým 
rozlíšením. V hornej 
časti sa nachádza 
tweeter zo série 
produktov BW 7000 
s karbónovým zákla-
dom. Dizajn vychádza 
zo série 800, vybrať si 
môžete medzi bielym a čiernym vyhotovením. 
Súčasťou každého reproduktora je aj trojtla-
čidlové miestne ovládanie. Na prenos zvuku 
môžete využiť Wi-Fi, Apple AirPlay 2, Bluetooth, 
špeciálna podpora je pre Spotify a Roon.

Inštalácia reproduktorov je rýchla, napojenie 
okamžité. Reproduktory odbalíte, pripojíte napá-
jací kábel a AirPlay 2 ich našiel ihneď. Súčasťou 
štandardnej dodávky nie sú podstavce, tie sú 

C
však pri použití veľmi užitočné a odporúčame ich.

To podstatné je, samozrejme, ako hrajú. My 
sme ich skúšali s rôznymi typmi hudby. Bol 
to džez, klasika, pop, ale aj rock. Kvality tejto 
zostavy sa prejavili hlavne pri klasickej hudbe 
a džeze. Lokalizácia nástrojov je veľmi pres-
ná, vynikajú vokály a vyššie tóny. Posluchovú 
miestnosť sme zaplnili hudbou do posled-
ného milimetra a priestorovosť orchestra 
sme pocítili z každého miesta v nej. Ideálne 
je byť, samozrejme, na vrchole trojuholníka, 
pohodlná sedačka a výborná káva dokreslili 
tento nevšedný zážitok. Otvorene povedané, 
Formation Duo hrá veľmi podobne ako zo-
stavy za viac ako dvojnásobnú cenu s kopou 
káblov okolo. Aj keď sa to nemusí každému 
pri pohľade na cenovku Duo zdať, toto je 
výborný pomer výkon/cena. Ušetríte napr. za 
prepojovacie káble, bezdrôtový prenos je tu 
veľmi kvalitný. 

Rodinu produktov Formation môžete pou-
žívať v režime multiroom – ako prechádzate 

z miestnosti do 
miestnosti v dome, 
hudba a zvuk vás 
nasleduje. V pracovni 
tak máte napr. Duo, 
v kuchyni Wedge 
a v obývačke pod 
televízorom Bar so 
soundbarom Bass. 
Synchronizácia zvuku 
v multiroom formáte 
je na mikrosekundo-
vej úrovni medzi jed-
notlivými prístrojmi. 

Wedge (po slovensky klin) je iný zážitok. 
Má naozaj podobu širšieho klinu s drevenou 
zadnou časťou a reflexným otvorom vzadu. Je 
veľmi príjemné dotýkať sa zadnej časti. Dizajn 
Wedge umožňuje jeho rafinované umiestne-
nie napr. do rohu miestnosti. Na tele má len 
informáciu o stave bezdrôtového prepojenia. 
Kvalita reprodukovanej hudby síce nedosahuje 
priestorovosti či celého frekvenčného spektra 

Duo, ale je stále na vysokej úrovni. Hlavne zapl-
ní aj väčšiu miestnosť zvukom v stereo formá-
te. Aj tu sa využíva 96/24 bitový audiosystém. 

Bar je v podstate soundbar s typickým 
umiestnením pod televízor. Obsahuje 9 driverov 
po troch skupinách – na krajoch, ale netradič-
ne aj v strede. My sme ho mali prepojený so 
subwooferom Bass, a to sa vyplatilo na zvuku. 
Bar môžete položiť na stôl alebo pripevniť 
na stenu. Takto ožijú v úplne novej dimenzii 
aj staršie filmy. Typicky také, kde sú výbuchy, 
streľba či dramatická hudba. Využiť ho môžete 
aj na počúvanie hudby samotnej. Subwoofer 
Bass sa dá spárovať aj s inými prístrojmi z ro-
diny Formation. 

K tejto rodinke patrí aj Formation Audio. To 
je zosilňovač, na ktorý treba pripojiť zvu-
kové vstupy a samozrejme aj reproduktory. 
Pomocou neho pretransformujete váš pasívny 
systém do moderného multiroom režimu a zís-
kate kvalitné bezdrôtové prepojenie. Audio má 
digitálne a analógové audiovstupy (Toslink, 2 × 
RCA), jeden optický audiovstup a dva analógové 
výstupy (2 × RCA). Okrem toho je tu aj drôtové 
pripojenie na Ethernet. 

Celkovo rodina Formation predstavuje 
moderné bezdrôtové riešenie hudby, ideálne 
v multiroom režime. Dokazuje, že je tu doba 
bezdrôtová, ktorá sa kvalitou veľmi približuje 
k tomu, čo sa dá dosiahnuť v káblovom svete.
Zapožičal: www.bisaudio.sk

ZĽAVA DUO, BASS, BAR, WEDGE A AUDIO

DVOJICA AKTÍVNYCH REPRODUKTOROV BW 
FORMATION DUO NÁS OČARILA KVALITOU 
ZVUKU 

Duo

stojan pre Duo

súprava Duo dva repro a stojany

Audio

Bar

Bass

Wedge

1999 €/ks

399 €/ks

4796 €

699 €

1249 €

1099 € 

999 €
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Herné monitory 
pre náročných 
hráčov

AOC G2868PQU 
AOC G2868PQU je cenovo dostupný 4K monitor 
pre hráčov. Táto obrazovka ponúka modernú 
výbavu a priaznivú cenu. Otázkou však ostáva, 
či potrebujete 4K rozlíšenie pri uhlopriečke 28 
palcov a či budete pri kúpe takéhoto monitora 
šetriť. Predpokladom na hranie v 4K je totiž 
skutočne výkonný hardvér, ktorý pozostáva 
z najvýkonnejších komponentov na trhu.

Pokiaľ kúpu 4K monitora zvažujete, AOC 
G2868PQU má čo ponúknuť. Jeho dizajn ne-
ohúri, v porovnaní s ostatnými monitormi má 
hrubé rámiky a pôsobí staromódne. TN panel 
má obnovovaciu frekvenciu 60 Hz a odozvu 
1 ms. Jas sme namerali v rozmedzí od 36 do 
316 cd/m2. Pokrytie farebného priestoru sRGB 
dosahovalo 93 %.

Obrazovka má slabšie pozorovacie uhly, je 
to dané použitým TN panelom. Skreslenie si 
všimnete najmä pri pozeraní obrazovky zdola 
a zhora, čiastočné skreslenie je aj pri pohľade 
zboku. Predpokladáme však, že sa na monitor 
budete pozerať priamo a vtedy dostanete nao-
zaj pekný obraz so živými farbami. Nevýhodou 
však ostáva nerovnomerné zobrazenie, ktoré si 
v niektorých momentoch všimnete, najmä pri 
bielom pozadí. 

AOC vybavilo monitor aj technológiou HDR 
Ready, avšak nešpecifi kuje, čo to presne 
znamená a počas testovania sme na to ani 
neprišli. Faktom je, že monitor nemá žiadnu 
HDR certifi káciu.

Vo výbave však nechýbajú herné funkcie, ako 
je AMD FreeSync, ktorá dokáže synchronizovať 
grafi ckú kartu s monitorom na úrovni 40 až 60 
snímok za sekundu, resp. Hz. Poteší tiež nasta-
venie výšky a USB hub, ktorý obsahuje štvoricu 
USB 3.0 portov. K dispozícii sú tiež HDMI 2.0 a 
1.4 porty, DisplayPort 1.2 a VGA port.

V ponuke herných funkcií je indikátor aktuálnej 
frekvencie, pomocný kríž a tiež vopred nastavené 
režimy na jednotlivé herné žánre. Nechýbajú ani 
ďalšie tradičné funkcie, ako je nastavenie čiernej 
na lepší prehľad nepriateľov v tieňoch či zrýchle-
nie pre minimalizovanie efektu ducha.

Testovali sme najnovšie herné monitory. Výrobcovia sa 
neustále predháňajú v ich výbave a spracovaní, čo sa 
prejavuje aj na ich cene.

Lenovo Legion Y44w
Lenovo nie je nováčikom vo výrobe herných 
monitorov. Svoju značku Legion pravidelne zá-
sobuje obrazovkami pre hráčov, novinka Legion 
Y44w však výrazne vystupuje z radu.

Tento monitor ponúka 43,4-palcový zakri-
vený displej s rozlíšením 3840 × 1200 pixelov 
a pomerom strán až 32 : 10. Obrazovka je 
vďaka tomu užšia ako sme zvyknutí aj v prípade 
ultraširokouhlých monitorov. Legion Y44w si 
môžete najjednoduchšie predstaviť ako dva 
monitory s pomerom strán  16 : 10 vedľa seba. 
Na užší pomer strán si zvyknete pomerne 
rýchlo, stačí spustiť hru alebo si na obrazovke 
otvoriť dve okná vedľa seba.

Legion Y44w má 144 Hz obnovovaciu frek-
venciu a maximálny jas na úrovni 450 cd/m2. 
Monitor spĺňa certifi káciu VESA DisplayHDR 400 
na zobrazenie obsahu v HDR. My sme v redakcii 
namerali maximálny jas v SDR zobrazení na 
úrovni 404 cd/m2 a minimálny jas 31,94 cd/m2. 

Merali sme aj pokrytie farebných priestorov 
a monitor potešil výbornou vernosťou – pokrýva 
98,4 % priestoru sRGB, 78,7 % priestoru Adobe 
RGB a 85,2 % farebného priestoru DCI P3.

144 Hz obnovovacia frekvencia je výborným 
základom pre hráčov, nesklame ani odozva 
obrazovky na úrovni 4 ms. Monitor tiež dostal do 
výbavy technológiu AMD FreeSync 2, s ktorou si 
rozumejú už aj grafi cké karty spoločnosti NVIDIA. 
Táto technológia synchronizuje grafi ckú kartu 
s monitorom, aby nedochádzalo k trhaniu obrazu.

Lenovo Legion Y44w využíva VA panel, pozoro-
vacie uhly sú vďaka zakriveniu v poriadku. V zá-
vislosti od toho, ako ďaleko od monitora sedíte, 
si však môžete všimnúť podsvietenie pri bočných 
hranách. Z hľadiska HDR veľké zázraky nečakajte.

Stojan umožňuje zmenu výšky, náklonu aj 
natočenia a Legion Y44w má bohatú portovú 
výbavu. K dispozícii sú dva HDMI 2.0 porty, 
jeden DisplayPort 1.4, USB-C port Gen2 a tiež 
aj USB-C port Gen1. Vo výbave sa tiež nachá-
dza USB hub, ktorý pozostáva z celkovo 4 USB 
portov. Dva z nich sú k dispozícii priamo pri 
spodnom rámiku a nápise Legion. Nachádza 
sa tu aj 3,5 mm jack. Je to praktické riešenie 
a príjemný bonus.

Zážitok z hrania na Lenovo Legion Y44w omno-
ho prevyšuje tradičné monitory s pomerom strán 
16 : 9. Pri hraní získate oveľa širšiu perspektívu 
herného sveta. Nemusí to každému vyhovovať, 
my sme si to užívali. Pomer strán 32 : 10 je tiež 
praktický aj pri práci, takže ak často pracujete 
s dvoma aplikáciami alebo na dvoch monitoroch 
súčasne, Legion Y44w si obľúbite. Nevýhodou je 
však sledovanie videí, tie nie sú optimalizované 
pre pomer strán 32 : 10, takže sa pripravte na 
čierne pásiky po bokoch monitora. A nepomôžu 
ani rozšírenia, tie sú aktuálne optimalizované 
maximálne pre pomer strán 21 : 9.

Z hľadiska softvérových funkcií ponúka 
monitor od Lenova viacero vopred priprave-
ných nastavení pre jednotlivé herné režimy. 
K dispozícii sú používateľské profi ly a tiež aj 
režimy pre farebné priestory sRGB, DCI-P3 
a BT.709. Môžete si prispôsobiť fi lter modrého 
svetla a HDR a tiež aj pretaktovanie monitora 
pre zníženie odozvy. Nechýba ani indikátor 
aktuálnej frekvencie. 

USB-C port dokáže napájať pripojené 
zariadenie výkonom až 90 W, čo je nadštan-
dardná hodnota. Využiť tiež môžete režim 
obraz v obraze alebo rozdelenej obrazovky 
a na každej polovici si zobraziť iný zdroj 
obrazu. Vzhľadom na bohatú portovú výbavu 
to má zmysel.

+ Pomer cena/výbava  
+ Bohatá portová výbava

- Slabšie pozorovacie uhly 
- Nerovnomerné podsvietenie

AOC
G2868PQU

c e n a 3 0 3  €

AOC
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Philips 326M6VJRMB
Philips pred rokom uviedol na trh 43-palcový 
monitor s názvom Momentum, ktorý bol zame-
raný na konzolových hráčov. Ponúkol veľkú zo-
brazovaciu plochu, skvelé HDR a nízku odozvu. 
Philips 326M6VJRMB je jeho nástupca, ktorý je 
o niečo lacnejší a je trochu viac koncipovaný aj 
ako tradičný monitor.

Philips 326M6VJRMB využíva MVA panel 
s uhlopriečkou 31,5 palca. Ponúka rozlíšenie 
4K, obnovovacia frekvencia je 60 Hz. Vo vý-
bave je tiež podpora HDR zobrazenia, v tomto 
prípade s maximálnym jasom na úrovni 600 
cd/m2. 43-palcový Momentum dosahuje ma-
ximálny jas v HDR zobrazení až 1000 cd/m2.

V SDR zobrazení sme namerali maximál-
ny jas takmer 300 cd/m2, minimálny jas bol 
41 cd/m2. Displej pokrýva 98,6 % farebného 
priestoru sRGB, 84,5 % Adobe RGB a 88,3 % 

  Parametre testovaných modelov

Model AOC G2868PQU Lenovo Legion Y44w Philips 326M6VJRMB

Veľkosť a typ panelu 28”, TN, 3840 × 2160 px, 60 Hz 43,4”, VA, 3840 × 1200 px, 144 Hz 31,5”, MVA, 3840 × 2160 px, 60 Hz

Minimálny a maximálny jas, 
odozva 36,28 až 316,26 cd/m2, 1 ms 31,94 až 403,78 cd/m2, 4 ms 41,66 až 298,67 cd/m2, 4 ms

Pokrytie farebného 
priestoru

93,0 % sRGB, 68,0 % Adobe RGB, 
71,4 % DCI P3

98,4 % sRGB, 78,7 % Adobe RGB, 
85,2 % DCI P3

98,6 % sRGB, 84,5 % Adobe RGB, 
88,3 % DCI P3

Nastaviteľná výška, USB 
hub, extra funkcie Áno, áno, FreeSync, herné funkcie Áno, áno, FreeSync 2, DisplayHDR 

400, podsvietenie, herné funkcie

Áno, áno, Adaptive-Sync, 
DisplayHDR 600, podsvietenie, 

herné funkcie

Konektivita HDMI 2.0, HDMI 1.4, DisplayPort 
1.2, VGA, 4× USB 3.0, 3,5 mm jack

2× HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 2× 
USB-C, 4× USB 3.0, 3,5 mm jack

3× HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 4× 
USB 3.0, 2× 3,5 mm jack

+ Kvalitný VA panel  
+ Skvelý herný zážitok
+ Bohatá portová výbava
+ Všestrannosť monitora

- Čierne pásy pri sledovaní videí 
- HDR je skôr do počtu

Lenovo
Legion Y44w

c e n a 1 1 7 9  €

Lenovo

+ Kvalitný displej 
+ Bohatá portová výbava
+ Extra funkcie

- Nič podstatné

Philips
326M6VJRMB
c e n a 5 3 7  €

Philips

TIP
Technolog-
ická výbava

DCI P3. S vernosťou zobrazenia farieb sme 
boli spokojní a tiež aj s rovnomernosťou pod-
svietenia. Počas testovania sme si nevšimli 
vizuálne nedostatky.

Philips 326M6VJRMB je určený primárne 
konzolovým hráčom, pre ktorých nie je prvoradá 
vysoká obnovovacia frekvencia, ale skôr kvalita 
obrazu a technológie, ako je synchronizácia Xbo-
xu s obrazovkou cez Adaptive-Sync alebo nižšia 
odozva, než akú tradične ponúkajú televízory. 

32-palcová uhlopriečka je zároveň vhod-
nejšia aj pre použitie obrazovky vo funkcii 
tradičného monitora a preto novinka odstra-
ňuje niekoľko nedostatkov svojho predchodcu. 
V prvom rade je to stojan, ktorý umožňuje 
nastavenie výšky a tiež náklonu. V druhom 
rade je to bohatšia portová výbava, ktorá 
sa už neobmedzuje iba na jeden HDMI port. 
32-palcový Momentum ponúka až trojicu HDMI 
portov, DisplayPort 1.4 a tiež 4x USB 3.0 port 
a dvojicu 3,5 mm jackov. Spomenutý USB hub 
je praktická vlastnosť. Philips 326M6VJRMB 
je ideálny na pracovný stôl, pripojíte k nemu 
počítač aj konzolu.

Monitor sa od priamej konkurencie odlišuje 
aj výrazným podsvietením spodného rámika. 
Toto podsvietenie sa následne premieta na 
stole pod monitorom.

V nastaveniach nájdete možnosť aktivovať 
alebo deaktivovať funkcie, ako je Adaptive-Sync či 

optimalizáciu monitora pre nižšiu odozvu. K dis-
pozícii je nastavenie pre farebný priestor sRGB 
a funkcia obraz v obraze. Philips 326M6VJRMB 
má v porovnaní s bežnými monitormi aj kvalit-
nejšiu reprodukciu zvuku. Všetky extra funkcie 
sa však podpisujú pod vyššiu cenu v porovnaní 
s bežnými 32-palcovými 4K monitormi.
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Acer Predator Helios 300
Predator Helios 300 je dobre známy herný 
notebook, ktorý sme už testovali v jeho pred-
chádzajúcich generáciách. Teraz nám pristál 
v redakcii v jeho najnovších konfi guráciách 
s grafi ckou kartou GeForce GTX 1660 Ti a Ge-
Force RTX 2060. Okrem iného sme sa zamerali 
aj na priame porovnanie týchto konfi gurácií. 
Dôvod je ten, že GTX 1660 Ti je najnovším 
prírastkom do segmentu mobilných grafi ckých 
kariet a pokiaľ netúžite po technológii ray tra-
cing, predstavuje spôsob, ako ušetriť. O koľko 
výkonu však prídete?

Helios 300 bol v oboch konfi guráciách 
totožný, líšil sa iba v spomenutej grafi ckej karte. 
Notebook má štýlový dizajn z kovu, veku domi-
nuje logo a nápis PREDATOR a tiež aj dva bočné 
pásy. Konštrukcia je kvalitná, zariadenie pôsobí 
odolným dojmom. Nič nevŕzga ani sa neohýba.

Testovaná konfi gurácia ponúkala 17,3-pal-
cový IPS displej s rozlíšením Full HD a 144 Hz 
obnovovacou frekvenciou. Technológia G-SYNC 
chýbala. Okolo obrazovky sú dva veľmi tenké 

bočné rámiky. Horný 
a spodný rámik sú 

o niečo hrubšie, 
ale stále po-

merne štíhle. 

Nechýba ani webkamera, ktorá je zabudovaná 
na tradičnom mieste.

Pri testovaní displeja sme namerali jas od 
18,53 do 298,81 cd/m2. Sú to tradičné hodnoty 
pre túto kategóriu notebookov, aj napriek tomu 
chválime nízky minimálny jas. V porovnaní so 
staršími generáciami poteší vyšší maximálny 
jas. Pokrytie farebných priestorov sme na-
merali na úrovni 85,5 % pre sRGB, 61,5 % pre 
Adobe RGB a 64 % pre DCI P3. Kvalitu displeja 
ako celok hodnotíme pozitívne, obraz je jasný 
a zobrazenie farieb oceníte pri hraní, ale aj pri 
sledovaní videa či kancelárskej práci.

Reprodukcia zvuku je postačujúca v tom 
zmysle, že notebook dokáže reprodukovať zvuk 
pri vysokej hlasitosti a vďaka odrazom od stola 
sa vytvára aj pocit z dynamického či bohatého 
zvuku. Určité skreslenie si však všimnete, takže 
pre plnohodnotný zážitok odporúčame slúchadlá.

Klávesnica je farebne podsvietená, pričom 
kľúčové klávesy ako WASD, smerové šípky 
a kláves Predator sú zvýraznené. Touchpad je 
jednoliaty, pracovalo sa nám s ním pohodlne. 
K dispozícii je tiež kláves na mierne automatic-
ké pretaktovanie notebooku.

Acer treba pochváliť za efektívne chladenie. 
V záťaži sme namerali teploty na úrovni 91 °C 
pre procesor a 74 °C pre grafi ckú kartu. Sú to 
pomerne vysoké teploty, avšak o niečo nižšie 
ako je obvyklý priemer. Konkurenčné notebooky 
majú obvykle teplotu procesora na úrovni 95 až 
96 °C. V rámci testu výdrže sme namerali necelé 
4 hodiny neustáleho prehrávania videa pri maxi-
málnom jase a 4,5 hodiny kancelárskej práce pri 
polovičnom nastavení jasu. Opäť ide o hodnoty, 
ktoré sú v súlade s výsledkami testov konkurenč-
ných herných notebookov za poslednú dobu.

Prejdime k testom výkonu. Acer Predator 
Helios 300 sme testovali v konfi gurácii s proce-
sorom Intel Core i7-9750H, 16 GB operačnou 
pamäťou typu DDR4 s frekvenciou 2666 MHz 
v dvojkanálovom zapojení a grafi ckou kartou 
GeForce GTX 1660 Ti, resp. RTX 2060. Obe 
karty majú 6 GB videopamäte a notebooky tiež 
ponúkali 512 GB SSD úložisko a 1 TB pevný 
disk. V tomto smere nemáme výhrady, išlo 
o štedrú konfi guráciu.

V redakcii sa nám stretli najnovšie 
notebooky značiek Acer a ASUS. 
Ich cena je vyššia, tomu však 
zodpovedá aj výkon a herná výbava. 
Ide teda o zariadenia, ktoré sú určené 
náročným hráčom.

Testovali sme

Najnovšie herné 
notebooky pre 
náročných 
hráčov

T E S T

ROMAN KADLEC

Rozdiely medzi GTX 1660 Ti a RTX 2060 sa 
čiastočne prejavili v testoch aplikácie 3DMark. 
Rozdiel bol na úrovni 5÷10 % v prospech RTX 
2060, pričom najvýraznejšia odchýlka sa podľa 
očakávaní prejavila v teste Port Royal, ktorý je 
zameraný na technológiu ray tracing. V tomto 
prípade získala grafi cká karta RTX 2060 viac 
ako dvojnásobný počet bodov.

Pri hraní, resp. testovaní výkonu v hrách, sme 
si však rozdiely v počte vykresľovaných snímok za 
sekundu nevšimli. Technológiu ray tracing aktuál-
ne podporuje pomerne málo hier a zvyšuje nároky 
na grafi cký výkon, takže sme ju nepoužívali. 
Výsledky meraní nájdete v tabuľke. Konštatujeme, 
že GeForce GTX 1660 Ti je výborná alternatíva 
k mobilnej RTX 2060 a skvelý spôsob, ako znížiť 
rozpočet na váš nový herný notebook. V tomto 
prípade je rozdiel takmer 200 eur, a to nie je 
zanedbateľná suma. Prídete síce o technológiu 
ray tracing, ale otázkou ostáva, kedy sa tá naplno 
presadí. Možno bude v praxi dobre využiteľná až 
v ďalšej generácii herných notebookov.

Predator Helios 300 ponúka základný softvér 
na pretaktovanie grafi ckej karty, kontrolu 
jednotlivých komponentov a úpravu pár ďalších 
nastavení. Softvér hodnotíme ako postačujúci. 
Portová výbava obsahuje HDMI 2.0 port, Mini 
DisplayPort, ethernet, 3,5 mm jack a trojicu 
USB 3.1 portov. K dispozícii je tiež USB-C port.
Zapožičal: Acer

bočné rámiky. Horný 
a spodný rámik sú 

o niečo hrubšie, 
ale stále po-

merne štíhle. 

ASUS ROG Strix SCAR III
ASUS ROG Strix SCAR III je tretia generácia herného 
notebooku, ktorý bol navrhnutý pre hráčov FPS 
titulov. ASUS ho v minulosti označoval takýmto 
prívlastkom najmä kvôli vysokej obnovovacej frek-
vencii displeja. Dnes je 144 Hz displej v konfi gurá-
cii herného notebooku považovaný za samozrej-
mosť, a to minimálne v prípade strednej triedy, 
kam patrí aj ROG Strix. ASUS preto v prípade 
modelu SCAR III prichádza s až 240 Hz displejom 
v 15-palcovej verzii. My sme testovali 17-palcový 
model a ten má 144 Hz obrazovku.

ASUS však v prípade tretej generácie vynovil 
aj dizajn notebooku a prináša novú funkciu 
s názvom Keystone. Je to príslušenstvo, ktoré 
je súčasťou základného balenia a tento NFC 
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je rozmerovo väčší. Nie je to prvý notebook od 
ASUS-u bez webkamery, avšak v tomto prípade 
nie je externá kamera súčasťou balenia.

Klávesnica notebooku je podsvietená a rov-
nako aj jeho spodná časť, ktorú lemuje LED 
pás. Podsvietenie a ďalšie parametre si môžete 
prispôsobiť pomocou softvéru Armoury Crate, 
ten patrí vo svojej kategórii medzi to najlepšie 
na trhu. Touchpad je veľký a s dvoma hardvéro-
vými tlačidlami. 

ASUS ROG Strix SCAR III sme testovali v kon-
fi gurácii s procesorom Intel Core i9-9880H, 32 
GB RAM v dvojkanálovom zapojení a 512 GB SSD 
úložiskom, ktoré dopĺňal pevný disk. Grafi cká 
karta bola GeForce RTX 2070 s 8 GB video-
pamäte. Rozdiel v porovnaní s o niečo slabšie 
vybavenými modelmi od Aceru si môžete 
pozrieť v tabuľke. Faktom je, že aj Predator He-
lios 300 sa predáva v konfi gurácii s RTX 2070 
a jeho cena je 2105 eur. ASUS si pýta za svoj 
notebook o 6 stoviek viac, ponúka však lepší 
procesor a extra funkcie, ako je už spomenutý 
Keystone a ďalšie drobnosti.

Výdrž batérie a tiež aj prevádzkové teploty 
sú v oboch prípadoch porovnateľné. ASUS 
dosahoval v prípade procesora teplotu v zá-
ťaži 96 °C. Do úvahy treba brať vyšší výkon 
procesora. ASUS ROG Strix SCAR III ponúka 
ethernet, HDMI výstup, USB-C port, 3,5 mm 
jack a trojicu USB 3.1 portov.
Zapožičal: ASUS

- Vyššia cena 

+ Špičková kvalita spracovania
+ Hardvérová výbava

ASUS
ROG Strix SCAR III

2 7 5 7  €c e n a

- Mierne skreslenie zvuku 

+ Celková kvalita spracovania
+ Výkon a chladenie

Acer
Predator Helios 300

1 6 3 8  €c e n a

1 8 3 3  €c e n a
s RTX 2060

s GTX 1660 Ti

Model notebooku/
Parameter

Acer
Predator Helios 300

ASUS 
ROG Strix SCAR III 

Displej 17,3", IPS, 1920 × 1080 px, 144 Hz 17,3", IPS, 1920 × 1080 px, 144 Hz

CPU / GPU Intel Core i7-9750H / NVIDIA GeForce 
RTX 2060 6 GB

Intel Core i7-9750H / NVIDIA GeForce 
GTX 1660 Ti 6 GB

Intel Core i9-9880H / NVIDIA GeForce 
RTX 2070 8 GB

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

Konektivita 3 × USB 3.1, USB-C, HDMI 2.0b, Mini DisplayPort, ethernet, 3,5 mm jack 3 × USB 3.1, USB-C, HDMI 2.0b, 
ethernet, 3,5 mm jack

Rozmery a hmotnosť 403 × 280 × 24,7 mm / 2,93 kg 360 × 275 × 24,9 mm / 2,57 kg

Test - Benchmarky

PCMark 10 - 
Rozšírený test 6 604 6 708 7 090

Výdrž batérie - Práca 
/ Video 4:32 / 3:47 4:14 / 3:48

3DMark - Port Royal / 
Stress Test 3224 / 97,6 % 1470 / 97,3 % 4139 / 96,5 %

Time Spy 6034 / 2734 (Extreme) 5771 / 2583 (Extreme) 7109 / 3277 (Extreme)

Fire Strike 13677 / 3492 (Ultra) 12709 / 3125 (Ultra) 16054 / 4348 (Ultra)

VRMark - Orange 
Room / Blue Room 7312 / 1765 8366 / 1715 8010 / 2127

Test - Hry vo Full HD rozlíšení

Assassin’s Creed 
Odyssey 66 fps (High) / 48 fps (Ultra High) 67 fps (High) / 45 fps (Ultra High) 68 fps (High) / 52 fps (Ultra High)

Far Cry New Dawn 84 fps (High) / 77 fps (Ultra) 84 fps (High) / 76 fps (Ultra) 92 fps (High) / 85 fps (Ultra)

Metro Exodus 52 fps (High) / 23 fps (Extreme) 49 fps (High) / 22 fps (Extreme) 60 fps (High) / 27 fps (Extreme)

Shadow of the Tomb 
Raider 79 fps (High) / 67 fps (Highest) 78 fps (High) / 65 fps (Highest) 91 fps (High) / 82 fps (Highest)

Test - Displej a maximálne teploty

Minimálny / 
maximálny jas od 18,53 do 298,81 lúmenov od 16,89 do 316,78 lúmenov

Pokrytie farebných 
priestorov 85,5 % sRGB, 61,5 % Adobe RGB, 64 % DCI P3 85,4 % sRGB, 62 % Adobe RGB,

65,5 % DCI P3

Teplota CPU / GPU 
v záťaži 91 °C / 74 °C 95 °C / 77 °C 96 °C / 74 °C

  Parametre testovaných notebookovkľúč slúži na prístup k šifrovanému priečin-
ku s dátami či na synchronizáciu nastavení. 
Šifrované dáta pravdepodobne využijete skôr, 
avšak v rámci reinštalácie systému Windows sa 
môže zísť aj rýchly prístup k vašim obľúbeným 
nastaveniam pomocou tohto kľúča. Konkrétne 
teda ide o nastavenia, ktoré je možné meniť 
v rámci softvéru Armoury Crate, ako je zapnutie 
alebo vypnutie Windows a ROG klávesov, 
pretaktovanie displeja či nastavenie chladenia. 
Nastavenia pre Windows 10 si pomocou tohto 
kľúča neprenesiete.

ASUS ROG Strix SCAR III vyzerá skutočne 
elegantne. Veko z brúseného hliníka pripomína 
športové auto a dominuje mu logo ROG. Pánt 
displeja nie je umiestnený úplne pri zadnej 
hrane, takže zadná časť obsahuje aj porty. 
Zároveň má vzorovaný povrch, ktorý sa odlišuje 
od hladkého veka. Vyzerá to skvelo.

17,3-palcový matný displej využíva IPS panel 
s rozlíšením Full HD. Obnovovacia frekvencia je 
144 Hz a ani v tomto prípade nie je k dispozícii 
technológia G-SYNC. Maximálny jas sme na-
merali na úrovni 316,78 cd/m2, čo je o trochu 
viac v porovnaní s notebookom od Aceru. Po-
krytie farebného priestoru je v oboch prípadoch 
prakticky totožné, ASUS ROG Strix SCAR III má 
mierne navrch najmä v prípade priestoru DCI 
P3. A modelu od ASUS-u dávame body aj za 
lepšiu reprodukciu zvuku.

V súvislosti s displejom treba spomenúť 
absenciu webkamery. Okolo obrazovky sú 
ultratenké rámiky po troch stranách a ASUS 
kameru nezabudoval ani do spodného, ktorý 
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ilnou stránkou je najmä tlač banne-
rov do maximálnej dĺžky až 1,3 m. 
Okrem toho podporuje rôzne predlo-

hy, napríklad s predznačenými ohnutiami. Vďa-
ka tomu si vytvoríte rôzne letáky v klasickom 
alebo rozkladacom formáte. Vo verzii DN má 
zabudovanú aj automatickú obojstrannú tlač. 
Práve tento model sme mali v redakcii na test.

Výrobca zmenil ovládanie a použil dotykové 
tlačidlá s podsvietením. To je pri OKI netra-
dičný prvok. Faktom ale je, že ide o vynikajúco 
spracované ovládanie. Displej je podsvietený 
a ovláda sa výlučne tlačidlami na ovládacom 
paneli. Reakcie zariadenia boli okamžité a na-
stavíte ho rýchlejšie ako pri iných modeloch 
výrobcu s dotykovým displejom. Priaznivci 
dotykových displejov sa nemusia obávať zhor-
šeného komfortu. Dá sa spravovať cez webové 
rozhranie, ak je pripojené v sieti. Využiť môže-
te LAN alebo Wi-Fi, prípadne klasiku cez USB 
port. Na prednom paneli je zároveň značka 
NFC. Slúži na bezdrôtovú tlač zo smartfónu. 
Využiť môžete aplikáciu OKI Mobile Print, 
ktorá nájde aj ostatné kompatibilné zaria-
denia OKI vo vašej sieti. Umožňuje rovnaký 
komfort ako klasická tlač z počítača. 
Podľa typu zariadenia je na výber 
normálna alebo duplexná tlač, ČB 
alebo farebný režim, nastave-
nie papiera a ďalšie. Okrem 
podpory priamej tlače 
sú podporované 
protokoly AirPrint 
alebo Google Cloud 
Print 2.0.

Čip NFC sa dá vy-
užiť aj na zabezpe-
čenú tlač a podporu 
verifikačných kariet. 
Nimi sa používatelia 
autorizujú a odo-
slané materiály sa 
vytlačia až keď bude 
používateľ priamo 
pri zariadení.

T E S T

MICHAL REITER

Kancelárska tlač bannerov

OKI C844dnw

       Verdikt
OKI C844 je výborná LED tlačiareň 
formátu A3. Je určená nielen do 
štandardnej kancelárie s potrebou 
tlačiť bannery, ale aj do maloobchodu. 
Zaujímavá je práve svojimi možnos-
ťami tlače veľkých materiálov ako aj 
neštandardných formátov. Hodí sa na 
tlač rôznych etikiet, štítkov, letákov 
a iných materiálov na papier s vyššou 
gramážou. Ak ju máte, nemusíte si ich 
chodiť tlačiť inde a platiť za to.
Uplatnenie nájde v kreatívnych kance-
láriách, ale aj v bežných potravinách 
alebo reštauráciách. Tieto prevádzky si 
vďaka nej môžu vytlačiť jedálne lístky 
podľa sezóny alebo na naplánovanú akciu 
a zároveň využiť zariadenie na tlač faktúr 
a štandardných dokumentov formátu A4.

Ide o tlačiareň na formát A3 s možnosťou tlačiť bannery 
rôznych veľkostí. Ideálna je do kancelárie, ktorá produkuje 
tlačové materiály v rôznych formátoch. 

S

Integrovaný zásobník má kapacitu 300 listov, 
využiť môžete aj prídavný zásobník a zväčšiť tak 
objem na vstupe o 535 listov. Viacúčelový zásob-
ník je vhodný na tlač s papierom vyššej gramáže 
až do 256 g/m² a zmestí sa do neho 100 listov. 
Pridaním všetkých dostupných zásobníkov sa 
dá zariadenie rozšíriť až na kapacitu 2540 listov 
formátu A4. Rozlíšenie tlače má maximum na 
1200 × 1200 dpi. To je dostatočné rozlíšenie na 
tlač grafických materiálov. 

TLAČ S PODPOROU NFC

C 8 2 4 d n 1 2 1 0  €

C 8 2 4 n 1 0 5 4  €

c e n a

OKI C844 sa vyznačuje rýchlym zahriatím, a to 
nielen z úsporného režimu. V tomto prípade to je 
10 sekúnd, z vypnutého stavu dvojnásobok. Veľmi 
dobre je na tom zariadenie aj v oblasti spotreby. 
V režime hlbokého spánku je to len 1 W, v bežnom 
úspornom režime 11 W. Rýchlosť tlače je 36 str./
min na formát A4 a 20 str./min. vo formáte A3. Je 
jednopriechodová, a tak sú rýchlosti platné v čier-
nobielom aj farebnom režime.
Zapožičal: OKI Europe
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Kompaktná tlač na A3
Sharp BP-20C25

       Verdikt
Sharp BP-20C25 predstavuje ideálnu 
voľbu pre malé kancelárie, ktoré chcú 
dosiahnuť nízke tlačové náklady. Táto 
multifunkcia nemá za úlohu prekonať 
iné v rýchlosti alebo výbave. Má však 
obojstrannú tlač aj skenovanie a už 
to z nej robí výrazne užitočný nástroj. 
Multifunkcia je počas tlače tichá, preto 
je vhodná na umiestnenie priamo do 
kancelárie aj bez obáv, že svojou aktivi-
tou bude rušiť.
Zariadenie sa dá kúpiť ako samostatné 
multifunkčné zariadenie. Najčastejšia 
ale bude kúpa vo forme prenájmu. Toto 
je trend, ktorý fi rmy využívajú posledné 
roky čoraz častejšie. Nie sú potrebné 
žiadne počiatočné výdavky a o servis 
ako aj prísun spotrebného materiálu sa 
stará Sharp.

ajvyšší z modelov novej laserovej sé-
rie v štýle C-Cube a zároveň začiatok 
novej vízie kancelárskych zariadení. 

Sharp reaguje na požiadavky zákazníkov a pri-
chádza s cenovým tipom na kancelársku tlač 
do formátu A3. V ponuke budú čoskoro verzie aj 
pre tých, čo hľadajú čiernobielu tlač (B-Cube) 
a tiež verzia IT vhodná na začlenenie do podni-
kovej politiky a tomu odpovedajúcich nastavení.

Zariadenia tohto formátu bývajú obvykle veľ-
ké a menej skladné. Tu to však neplatí a výrob-
ca pripravil zariadenie, ktoré je vhodné nielen 
na samostatný stojan, ale aj pracovný stôl.

Všetko závisí od konfi gurácie, v akej si zaria-
denie vyberiete, najmä od prídavných zásob-
níkov. V tomto smere využijete funkčný návrh 
výstupného zásobníka, ktorý bude tak akurát 
vo výške stola. Ak teda máte zariadenie s nie-
koľkými zásobníkmi umiestnené blízko stola, 
výtlačky máte práve na dosah ruky. V základnej 
výbave s jedným vstupným zásobníkom má 
zariadenie tvar kocky s dĺžkou strany 56 cm.

N

T E S T

MICHAL REITER

OVLÁDACÍ PANEL S MOŽNOSŤOU NAKLONENIA POLOHY. 
SIGNALIZAČNÉ PRVKY VIDIEŤ Z DIAĽKY. MÁTE TAK PREHĽAD O STAVE 

A ČI NENASTALA NEJAKÁ CHYBA

Výbava a možnosti
Sharp BP-20C25 je zatiaľ najrýchlejší model 
z novej série. Rýchlosť tlače A4 je 25 strán za 
minútu v čiernobielom aj farebnom režime. Pri 
formáte A3 platí pre oba farebné režimy rýchlosť 
14 str./min. Súčasťou štandardnej výbavy je pri-
pojenie do LAN siete alebo prostredníctvom USB 
kábla. Vyššia konfi gurácia obsahuje Wi-Fi modul 
na bezdrôtové pripojenie zariadenia do fi remnej 
siete. Podporované sú služby AirPrint, Google 
Cloud Print a Sharpdesk Mobile. Štandardne sa 
dá skenovať na fl ashdisk cez USB port. Z portu 
USB sa dajú tlačiť obrázky. Na podporu tlače PDF 
dokumentov sa dá zakúpiť licencia priamo od vý-
robcu. V rámci štandardných možností nechýba 
možnosť odosielania skenovaných dokumentov 
do sieťových priečinkov.

Integrovaný zásobník má kapacitu 350 listov. 
Pridaním ďalších zásobníkov sa dá celková vstup-
ná kapacita rozšíriť až na 1850 listov papiera. 
Každý z nich si určíte na vami požadovaný formát. 
Pre úplnosť nechýba ani bočný podávač na špeci-
fi cké formáty alebo papier s vyššou gramážou. 
Skener obsahuje aj automatický podávač doku-
mentov. Má kapacitu 100 listov a je obojstranný. 
Keď k tomu pripočítame fakt, že obojstranná je aj 
tlačiareň, máte vysokoúžitkové zariadenie. Čo sa 
s ním bude dať robiť, 
to si nastavíte v ovlá-
dači alebo priamo na 
paneli. Je výklopný 
a má podsvietený 
displej. Ovládanie je 
prostredníctvom tla-
čidiel. Je pohodlné ako 
pri verzii s dotykovým 
variantom. V tejto 
triede zariadení nie 
je dotykové ovládanie 
nutnosťou. Rozhranie 
má rýchle reakcie 
a spôsob ovládania 
pochopíte okamžite.
Zapožičal: Sharp

c e n a

p o d ľ a  k o n f i g u r á c i e  a  z m l u v y
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Hard

Tlačiarne sa menia a s nimi aj technológie a spôsob 
využitia. Tiež aj to, ako ich vnímajú používatelia. Kedysi 
boli dramatické rozdiely v rýchlosti domácich tlačiarní 
a tlačiarní pre malé kancelárie. Dnes už mnohých 
nezaujíma, či zariadenie vytlačí 8 alebo 15 strán za 
minútu. Záujem o daný model je inde.

UKAZOVATEĽ STAVU ATRAMENTU POČAS 
TLAČE NA MODELI ZNAČKY CANON

T E S T

MICHAL REITER

Duel

Canon
PIXMA TS705

Epson EcoTank L1110

Úsporná tlač

„Tankové náplne sa 
oplatia. Nebojte sa, 

nezaschnú vám.“

 VS.
Canon PIXMA TS705

Kvalita fotiek 

Hlavné parametre

tramentová tlač 
je dobrá nielen 
na doma, ale aj do 

fi rmy. My sme testovali dvojicu 
zariadení, ktoré sa hodia na čas-
tejšiu tlač. Nemusíte extrémne šetriť 
a rátať každý výtlačok. Na druhú stranu 
ani nemusíte tlačiť neúmerne veľa. Ideálne 
tak do 300 strán mesačne, inak sú na trhu 
vhodnejšie modely. Mnohých z vás zaujíma, 
ako je to so zasychaním atramentu. Nuž, ak 
vytlačíte jednu stranu mesačne, malé riziko tu 
možno je. Výrobcovia už pred viac ako ôsmimi 
rokmi prichádzali so zmesou atramentu, 
ktorá nebude zasychať tak, ako to bolo 15 
rokov dozadu. Tu stačilo netlačiť viac ako dva 
mesiace a museli ste liehom čistiť tlačovú 
hlavu. Dnes už je toto riziko minimálne. Ak ale 
chcete tlačiareň a vytlačiť jednu-dve strany 
za mesiac, je lepšie navštíviť tlačovú službu 
vo vašom meste a tlačiť tam.

Zaujímavosťou týchto modelov je aj to, že 
ide o tlačiarne. Žiadna multifunkcia, čiže ani 
skener a teda ani kopírka. To nemusí byť až 
taký problém, aj tak si bežné dokumenty viete 
odfotiť smartfónom. 

A

Kvalita fotiek 

Úsporná tlač

DISPLEJ
NA TLAČIARNI 
CANON

Celkový pohľad
TS705 sa hodí na kancelársku tlač a zároveň 
na tlač fotografi í. Má zadný zásobník na podá-
vanie papierov s väčšou gramážou a spodný 
zásobník na bežné papiere. To je praktické 
aj z pohľadu tlače rôznych materiálov. Nie je 
potrebné zakaždým vyberať zásobník a meniť 
v ňom typ papiera. Komplet funkcií uzatvá-
ra možnosť potlače na CD. Oba zásobníky 
môžu mať rovnaký typ papiera, ak ide o bežný 
kancelársky papier. Takto sa dá naraz uložiť až 
350 listov, 250 do spodného a 100 do zadného. 
Pri tlači akurát nesmiete zabudnúť na to, že zo 
spodného sa papier otáča a tlačí sa na spodnú 
stranu ako je vložený. Pozor na to pri tlači na 
špeciálne jednostranné papiere. 

Potešila nás konektivita zariadenia a na jeho 
tele nájdete USB a LAN konektor a zároveň sa dá 
pripojiť cez Wi-Fi a Bluetooth. Sieťové pripoje-
nie využijete na tlač zo smartfónu alebo mimo TLAČ DO ROZLÍŠENIA:

4800 × 1200 DPI

5 ATRAMENTOVÝCH ZÁSOBNÍKOV

KAZETOVÝ SYSTÉM

AUTOMATICKÁ OBOJSTRANNÁ TLAČ

LAN, WI-FI, BLUETOOTH

Canon PIXMA TS705
Tlačiareň, ktorá sa zmestí na pracovný stôl 
a zaberie minimum miesta. Rozmerovo je 
to najmenší model z dielne Canon a zároveň 
s piatimi zásobníkmi atramentu. To ovplyv-
nilo niektoré jej vlastnosti, no je to funkciami 
poriadne nabité zariadenie.

Tlačiarne
na cartridge

a tankový systém
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nali sme ho so štandardným režimom a na kvalite 
to bolo poznať. To je prirodzené, v štandardnom 
a najlepšom režime tlače poznáte plnosť farieb, 
avšak nie až tak dramaticky. Rozdiely sa najviac 
prejavili pri tlači na lesklý kancelársky papier 
s vyššou gramážou. Pri tlači grafov a prezentácií 
je lepšie použiť aspoň štandardný režim. Získate 
tak živšie farby. Na všetko ostatné sa nám to javilo 
ako zbytočné. Kvalita je totiž dobrá, vystačili sme 
s úsporným režimom. Nestrácajú sa ani sivé pís-
ma a čiary tabuliek sú rovné, nie kostrbaté. Oboj-
stranná tlač je pomalšia aj v úspornom režime. 
Tlačiareň necháva dostatok času na zaschnutie 
atramentu. V tomto prípade 13 sekúnd. Každá 
z XXL náplní stojí 17,90 €, líšia sa výťažnosťou.
Zapožičal: Canon

Epson
EcoTank L1110

kancelárie a dá sa zaradiť do cloudových služieb 
na tlač. Tlačiareň je kompatibilná aj s hlasovými 
asistentmi Amazon Alexa a Google Home.

Displej je na prednej strane a nedá sa naklo-
niť, nemá ani podsvietenie. Tlačidlami sa ale 
dobre ovláda, hoci všetko sa dá nastaviť cez 
počítač alebo aplikáciou pre smartfón. My sme 
ocenili jednoduché sprevádzkovanie počínajúc 
vložením atramentových kaziet až po pripojenie 
na miestnu Wi-Fi sieť. Na tlač z počítača nie je 
potrebné sťahovať ovládače. Stačí pripojiť cez 
USB rozhranie a Windows 10 o chvíľu ohlási 
úspešné nainštalovanie.

Rozhranie tlačiarne je v slovenskom jazyku. 
Štandardne sa na displeji zobrazuje stav všet-
kých atramentových náplní.

Hodí sa na tlač väčšieho objemu textov. 
Výrobca totiž ponechal medzi piatimi náplňami 
aj svoj variant čiernej označovaný ako PGBK. To je 
pigmentová čierna a jej úlohou je pomôcť lepšej 
kvalite textovej tlače (ostrejšie okraje) a tiež väčšej 
odolnosti voči oterom. No a tým, že je veľkoka-
pacitná, vytlačíte s ňou viacej, bez potreby častej 
výmeny. Rozdiel medzi obyčajným, XL a XXL atra-
mentom je v tisícoch vytlačených strán. Výrobca 
síce neuvádza odporúčanú tlač mesačne, toto 
je ale zariadenie, ktoré sa pohybuje v stovkách 
vytlačených strán. Je teda vhodné aj na doma na 
občasnú tlač, aj do menšej kancelárie.

Kvalita tlače je veľmi dobrá. My sme tlačili naj-
viac v úspornom režime. Tento režim je najrých-
lejší, ale najmä ušetríte najviac atramentu. Porov-

Otvoríte fľaštičku, otočíte dole hlavou a nalejete 
do príslušného zásobníka pre danú farbu. Nič 
nevytečie bokom ani nič nešpliecha. Fľaštičky sú 
chránené jednosmerným otvorom, ktorý povolí až 
po nasadení na hlavicu zásobníka. Je to dokonale 
čistý systém. Tým, že ide o tankovú náplň, nemáte 
softvérové zobrazenie stavu náplní. A nepotrebu-
jete ho. Je totiž vidieť cez priehľadný kryt jednotli-
vých farieb. A navyše ešte malý detail. Nepodarí sa 
vám atrament naliať do iného zásobníka. Výlisky 
na ňom zabránia, aby ste zatlačili na otvore pre 
danú farbu fľaštičku, ktorá tam nepatrí.

Ovládanie je skutočne minimalistické a výrobca 
sa spoľahol na počítačový ovládač. Nie je tu 
displej, iba dvojica tlačidiel a dve doplnkové LED 
diódy. Úvodná inicializácia zariadenia vyžaduje 
otvorenie manuálu a trvá viac ako 10 minút. 
Vykoná sa ale iba raz a na správne stlačenie tlači-
diel treba nahliadnuť do manuálu. V tomto smere 
je tlačiareň Canon PIXMA TS705 jednoduchšia na 
sprevádzkovanie.

EcoTank L1110 je vhodná na tlač dokumentov 
a prezentácií. My sme ju preverili aj na fotografi -
ách, avšak v porovnaní s tlačiarňou PIXMA TS705 
má rezervy. Slabá živosť a kontrastnosť farieb 
ako aj nežiaduce pruhy na fotografi i. Nie sú síce 
ihneď viditeľné, ale uvidíte ich tam. Je to jednodu-
cho zariadenie na tlač dokumentov, nie primárne 
fotiek. Je to zaujímavé, keď zoberieme do úvahy, 
že má vyššie rozlíšenie ako Canon v prípade, že 
použijete fotografi cký papier.

Epson však spravil výrazný krok vpred a šetriaci 
režim, ako ho poznáme z minulosti už nie je tak 
veľmi úsporný. Hoci to neznie ako pozitívna sprá-
va, pre používateľa je to prínosom. V minulosti 
sme totiž zaznamenali takú šetrnú tlač, že sivé 
písmo nebolo prakticky vidieť a grafi ka bola roz-
trasená. Teraz je síce vidieť, že čierna farba nie je 
tak celom čierna, ako by sme si želali, no výtlačok 
je celkovo v poriadku. Čierna ide trochu do modra. 
Nepatrne a treba si to špeciálne všimnúť. Tento 
režim je ale výborný na tlač dokumentov, ktoré 
nevyžadujú plnú kvalitu. Navyše sa netýka grafi ky. 
Model L1110 tlačí pomerne presne aj rovné 
čiary, grafy a tabuľky. Pri obrázkoch je dostatok 
atramentu a nie sú s prerušovanou farbou alebo 
vyblednuté. To je niečo, čo oceňujeme a ide ruka 
v ruke s princípom EcoTank. Teda vytlačiť dosta-
točne kvalitne aj v šetriacom režime a zároveň 
mať priaznivý dopad na cenu. 

Tlačiareň nemá podporu obojstrannej tlače 
a má len jeden zásobník. Ten má kapacitu 100 
listov a je umiestnený vzadu. Keďže je jediný, je 
to univerzálna poloha na to, aby sa dali tlačiť aj 
predlohy s vyššou gramážou.
Zapožičal: Epson

POHĽAD NA 
TLAČIAREŇ EPSON 
SO ZNÁZORNENÍM 
CESTY PAPIERA PRI 
TLAČI

POHĽAD NA 
TLAČIAREŇ EPSON 
SO ZNÁZORNENÍM 
CESTY PAPIERA PRI 
TLAČI

TLAČ DO ROZLÍŠENIA:
5760 × 1440 DPI

4 ATRAMENTOVÉ ZÁSOBNÍKY

TANKOVÝ SYSTÉM

KOMPAKTNÉ ROZMERY

PRIPOJENIE CEZ USB 2.0

Epson EcoTank L1110
Tlačiareň za extra nízku cenu a s tankovými 
náplňami. Je vhodná na tlač veľkého objemu 
dokumentov. Spôsobom pripojenia skôr pre 
jednotlivca ako skupinu. Napĺňanie nádržiek je 
rovnako jednoduché ako založiť atramentovú 
kazetu. Nemusíte sa obávať, nič nezašpiníte 
a ani kvapka nevyjde nazmar.

Celkový pohľad
Cenový tip na tlačiareň. Toto je model, ktorý 
je na začiatku novej série EcoTank a charak-
terizuje ho nízka cena a rovnako tak aj nízka 
cena samotnej tlače. Používa štyri zásobníky 
atramentu a teraz je zásobník pevne pripojený 
k tlačiarni. Nie je tam zavesený ako na minulých 
modeloch. Tým eliminujete riziko jeho vypad-
nutia pri prenášaní, keď by vám zostal visieť na 
prívodných hadičkách.

Proces napĺňania je skutočne jednoduchý. 

TEST

- Hlučnejšia pri servisnej pauze
- Na displej nie je dobre vidno

- Bez displeja
- Iba USB pripojenie

+ Rôzne kapacity náplní
+ Všetky možnosti konektivity
+ Kvalita tlače v najúspornejšom režime

+ Extra nízka cena tlače
+ Krátke servisné pauzy
+ Úsporný režim bol kvalitatívne vylepšený

Canon PIXMA TS705 Epson EcoTank L1110

Cena tlače:
F – 6 centov ; ČB – 3 centy

Cena tlače:
menej ako 1 cent pre farebný a čb režim

c e n a 74,90  € c e n a 131,90  €

VÝSTUPNÝ 
ZÁSOBNÍK PAPIERA 
A ZÁSOBNÍK 
ATRAMENTU NA 
MODELI EPSON
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Hard

Testovali sme

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

edzi pomerne zaužívané funkcie 
patrí možnosť párovania s dvomi 
smartfónmi naraz, prípadne inými 

zariadeniami. Takisto býva bežné použitie 
s Bluetooth ako aj klasickým audiokáblom. 
Máte tak o starosť menej a nemusíte myslieť 
na to, že treba mať slúchadlá vždy nabité. Dajú 
sa použiť aj vo vypnutom stave s káblovým 
prepojením.

Čo je bezdrôtový kodek?
V čom sa výrobcovia snažia zaujať, je práve 

podporovaný kodek. Každé audio zariadenie 
podporujúce Bluetooth má kodek A2DP. To 
je kodek, bez ktorého by nemalo audio profi l. 
To, či má ďalšie rozšírenie sa už nemusíte 
dozvedieť. Spravidla platí, že ak má nejaké 
rozšírenie navyše, napríklad aptX HD, bude 
sa tým výrobca chváliť priamo na obale 
slúchadiel. Stretnúť sa môžete s rôznymi 
označeniami. Napríklad Bluetooth 4.2 + EDR. 
Trochu duplicitné, nakoľko má Bluetooth 4 EDR 
implementované v sebe. Mnohých používa-
teľov to môže pomýliť a majú pocit, že toto je 
niečo navyše. Iný pohľad je, že výrobca uistí 
používateľov, ktorí o tom niečo počuli a budú si 
istí, že funkcia Enhanced Data Rate je súčasťou 
slúchadiel. Vďaka nej napríklad nemáte pauzy 
pri presúvaní medzi skladbami, pozíciou pre-
hrávania a takisto máte aj rozšírený frekvenčný 
rozsah. Aby toho nebolo málo, je tu kodek aptX 

od Qualcommu. Má päť verzií a najčastejšie sa 
stretávame s označením aptX a aptX HD. Aký 
je v nich rozdiel a nejde len o marketingové 
označenie? Našťastie je v nich rozdiel a toto 
sú registrované obchodné značky. Kodek aptX 
prenáša dáta s bitovou hĺbkou 16 bitov a vzor-
kovacou frekvenciou do 44,1 kHz. Používa 
kompresný pomer 4 : 1 a prenosová rýchlosť 
(bitrate) je 352 kb/s. Teda inými slovami, je 
to fajn zvuk, ale dieru do sveta neurobí. HD 
verzia tohto kodeku má bitovú hĺbku 24 bitov 
a vzorkovaciu frekvenciu do 48 kHz. Kompresný 
pomer 4 : 1 zostáva, ale prenosový tok je už 
na úrovni 576 kb/s. Rozdiel je teda v kvalite, 
no potrebujete mať na to aj dobré slúchadlá. 
Práve toto je kooperácia medzi kodekom 
a slúchadlami, čím môžu výrobcovia zaujať. Pri 
drahších audiofi lských modeloch je použitie 
rozšírených kodekov nad rámec bežného A2DP 
profi lu nevyhnutné.

Bluedio R+
Slúchadlá s „old-school“ dizajnom, avšak 
plnou výbavou moderných bezdrôtových 
slúchadiel. Aj v tomto prípade výrobca umož-
ňuje ich použitie s bežným audiokáblom. Ten 
sa pripája na ľavej mušli, všetko ostatné je 
na pravej. Ovládacie tlačidlá sú z vonkajšej 
strany. Výrobca stavil na klasiku a nepoužil 
dotykové ovládanie. Bude skupina používa-
teľov, ktorí ocenia skutočné tlačidlá. Škoda 
len, že nie sú tichšie. Cvakanie naozaj počuť. 
Ovládať sa s nimi dá hlasitosť, prechádzanie 
medzi skladbami aj hovory. Uprostred celej 
zostavy je multifunkčné tlačidlo na prijímanie 
hovorov aj pozastavenie hudby. No a k plnej 
výbave je tu ešte aj NFC. Potešila nás mož-
nosť spárovania s dvomi smartfónmi alebo 
inými zariadeniami naraz.

Konštrukčne sú robustnejšie a aj keď sa dajú 
v spojovacom moste zložiť, skôr vidíme ich vyu-
žitie na doma. Mušle s 50 mm meničmi a širšou 
konštrukciou zaberú naozaj viacej miesta.

Polstrovanie mušlí je jemné a dostatočne 
mäkké. Prítlak na uši nie je silný, no lepšie vyt-
varovanie by sme prijali. Nevýhodou konštruk-
cie a umiestnenia meničov v plastovom tele 
je nulové odhlučnenie reprodukcie. Po zapnutí 
na strednú hlasitosť sme vlastne mali pocit, 
že zvuk ide z prenosného reproduktora. Vaše 
okolie teda bude počuť kompletne celú repro-
dukciu, teda aj telefonát. No a ani odhlučnenie 
vonkajšieho ruchu nie je silnou stránkou. 
Počuť budete úplne všetko, takmer ako by ste 
slúchadlá nemali na ušiach nasadené vôbec.

Hudobne majú rezervu v oblasti stredných 
a vysokých tónov. Zvuk je mierne zastretý. Basy 
našťastie nemajú výraznú deformáciu, hoci 
by mohli byť dynamickejšie, či inak povedané 
mäkšie.
ZAPOŽIČAL: WWW.KABEL.SK

OS ANDROID UMOŽŇUJE DVA SPÔSO-
BY PRIPOJENIA, STABILNEJŠÍ ALEBO 
KVALITNEJŠÍ, AK NÁJDETE PODPORU APTX 
KODEKU V SLÚCHADLÁCH

TAKÉTO LOGO 
HĽADAJTE, AK CHCETE 
KVALITNÝ ZVUK AJ CEZ 
BLUETOOTH

SLÚCHADLÁ BLUEDIO R+ 
V ZLOŽENOM STAVE

T E S T

MICHAL REITER

M
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telefonovanie. Na pravej mušli je dotyková plocha. Dá sa s ňou 
ovládať hlasitosť hudby a prechádzanie medzi skladbami.

Výrobca použil plastové materiály, spojovací oblúk zosilnil 
kovovou platňou. Celkovo sú na dotyk príjemné, a to vrátane 
dotykovej plochy na pravom slúchadle.

V zásade ide o slúchadlá, ktoré nemajú veľa extra funkcií 
navyše. Máte tu ale model za výbornú cenu. Ovládanie dotykom 
je spoľahlivé a celkom sme si naň zvykli. Treba ale počítať, že pri 
prechádzaní hudby bude oneskorenie takmer sekundu, čo po-
znáte. Stačí urobiť pohyb prsta a trochu počkať. Reakcia nie je 
okamžitá a dvomi potiahnutiami sa posuniete až o dve skladby. 
To je detail, s ktorým treba počítať.

Hudobne tu je síce nejaká rezerva, ale nie je príliš badateľná. 
Dynamika basov je vynikajúca, rovnako máte detailné stredy. 
Výšky majú odchýlku a sú menej detailné.
ZAPOŽIČAL: HAMA SLOVAKIA

- Rezervy v oblasti stredov a výšok
- Hlučné tlačidlá na pravej mušli

- Slabé pasívne odhlučnenie okolia
- Jemná odchýlka výšok

c e n a 103,61  € c e n a 64,99  €

+ NFC
+ Párovanie s 2 zariadeniami
+ Použitie aj s 3,5 mm audiokáblom

+ Cena
+ Príjemné spracovanie plastového 
materiálu
+ Dynamika basov

Bluedio R+ Hama Headset BT 
Touch

TIP
Cenový tip

- Výdrž iba 6 hodín na jedno nabitie

c e n a 49,90  €

+ Konštrukcia na obe uši
+ Stabilné držanie pri pohybe
+ Magnetické upínanie
+ Odolnosť voči potu a dažďu (IPX5 )

JBL Endurance 
Run BT

TIP
Pre bežcov

NÁJDETE NA

WWW.NAY.SK

Široký
výber 

slúchadiel

Hama Headset BT Touch
Toto sú slúchadlá s dotykovou plochou a dobrou cenou. Veľké 
mušle sú v bielom a čiernom vyhotovení, prvý variant však 
vyzerá lepšie a luxusnejšie. Najmä s hnedými náušníkmi. Tie 
sú jemné, rovnako tak aj polstrovanie mušlí. Slúchadlá majú 
silnejší prítlak. Treba to zobrať do úvahy. Používatelia citlivejší 
na tento parameter budú poznať silnejší tlak na uši. Výrobca ich 
pripravil tak, aby na ušiach držali aj počas chôdze.

Vzhľadom na typ konštrukcie sa mušle nedajú otočiť, avšak 
je možné zloženie v spojovacom oblúku. Pri prenášaní zaberú 
menej miesta, ideálne je ich chrániť v pevnej škrupine na zips. 
Tým si zase trochu miesta v batožine uberiete. Je teda na vás, 
ako ich bude prenášať. My sa ich poškodenia nijako neobá-
vame, pevné sú dostatočne. Páčila sa nám možnosť spojenia 
s dvomi zariadeniami. Takže aj tu máte voľnosť v používaní 
a netreba slúchadlá neustále prepárovať. Používať sa dajú aj 
vybité s audiokáblom a aj v takomto režime sa dajú používať na 

JBL Endurance Run BT
Edícia na behanie, kompatibilná aj s chôdzou a počúvaním 
hudby len tak pri oddychu. Univerzálne slúchadlá, ktoré majú 
ojedinelé vyhotovenie. Dajú sa totiž použiť dvomi spôsobmi. 
Nosiť ich môžete s káblom okolo ucha alebo len tak spoza krku 
priamo do ucha. Štuple majú totiž obojsmerný dizajn, vďaka 
ktorému si ich nikdy nedáte do uší naopak. Na oboch nájdete 
označenie L a R. Svoj spôsob nosenia si ale prispôsobíte a na-
učíte sa ho nosiť podľa toho, či ich chcete viesť omotaním cez 
ucho alebo priamo.

Záhlavný kábel je zložený z dvoch častí, modulu s batériou 
a ovládačom. Je dobre vyvážený a slúchadlá sa nevyťahujú 
z ucha. Toto je oveľa lepší spôsob, ako umiestnenie všetkého do 
jedného modulu. Zároveň sa rýchlejšie naučíte, ktoré slúchadlo 
chcete mať v pravom a ľavom uchu. Pomocníkmi budú práve 
moduly. My sme sa naučili nosiť ich tak, aby bol ovládač s tromi 
tlačidlami vedúci z pravého ucha. Jeho umiestnenie je vhodné 

aj na telefonovanie a ani v košeli si ho nebudete nijako tlmiť. 
Slúchadlá sa nabíjajú microUSB káblom a ich nabitie trvá až dve 
hodiny. Výdrž 6 hodín sa viac podobá na skutočne bezdrôtové 
slúchadlá, ale dá sa na to zvyknúť. Pripadalo nám, že ich treba 
nabíjať častejšie.

Zložením z uší sa spoja vďaka magnetickým koncom slú-
chadiel, a tak vám nebudú plantať po hrudníku. Výrobca použil 
špeciálne tvarované aretačné krúžky okolo štupľov. Netlačia, 
nespôsobujú svrbenie a zároveň sú navrhnuté tak, aby vás ne-
zranili pri vytrhnutí slúchadiel z ucha. Pohodlné sú aj nadstavce 
do uší, ktoré sú v balení v troch veľkostiach.

Hudobne sú veľmi dobre vyladené. Máte možnosť využiť aj 
zosilnený basový efekt cez váš ekvalizér a slúchadlá si stále 
zachovajú vyváženú kvalitu prejavu. Hudobne patria medzi jedny 
z najlepších modelov, aj preto nás prekvapila nízka predajná cena.
ZAPOŽIČAL: WWW.JBL.SK
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Hard

JBL Live500BT
Inovovaná séria s rýchlym nabíjaním a výdržou až 
30 hodín. Slúchadlá na hlavu s veľkými 50 mm 
meničmi poskytnú detailný zvuk. Vhodné sú 
aj na prenášanie, keďže sa dajú zložiť. Nielen 
otočením mušlí o 90°, ale aj sklopením v oblasti 
spojovacieho mosta. Spojovací oblúk je potiah-
nutý látkou, rovnako tak je látkou potiahnutý aj 
audiokábel. Ten sa dá odpojiť a nemusíte ho po-
užívať. Na druhú stranu máte istotu, že sa budú 
dať slúchadlá použiť hocikedy. Ich výdrž je síce 
30 hodín na jedno nabitie, ale nie ste viazaní 
na bezdrôtový prenos. Prepojenie audiokáblom 
umožňuje aj telefonovanie, rovnako ako pri 
spojení cez Bluetooth.

Live500BT podporujú spojenie s dvomi za-
riadeniami. S obľubou teda využívame spojenie 
s počítačom a smartfónom. Hudba z počítača 
a telefónne hovory cez telefón. Týmto spôso-
bom neprídete o prichádzajúce volanie. Využi-
tie je ale aj pri spojení s tabletom na pozeranie 
filmov a telefónom na hovory.

Mäkké náušníky netlačia a oválny tvar umož-
ní lepšie dosadnutie na hlavu. Ich tlak je mierne 
silnejší ako pri modeli od Sennheiser, ale nie 
dramaticky silnejší. Takže máte možnosť nosiť 
slúchadlá viac hodín bez rizika bolesti hlavy 
z nadmerného prítlaku. Škoda len slabšieho 

odhlučnenia vlastnej reprodukcie. Pri vysokej 
hlasitosti bude okolie počuť vašu reprodukciu.

Ovládanie je na pravej mušli a tlačidlá sú 
umiestnené tak, aby ste ich ľahko nahmatali. 
Máte pod kontrolou hlasitosť, hudbu aj hovory, 
navyše ale aj dva režimy, a to Ambient Aware 
a TalkThru. Prepínate sa medzi nimi jedným 
tlačidlom postupne. Najprv sa aktivuje režim, 
ktorý pomaly stíši hudbu a cez mikrofóny zosilní 
zvuky okolo vás. Druhým stlačením sa hudba 
dostane na vyššiu hlasitosť, nie však pôvodnú. 
Stále budete počuť aj okolité zvuky. Opätovným 
stlačením tlačidla sa vypnú tieto režimy a repro-
dukcia sa postupne vráti k pôvodnej hlasitosti 
a z mikrofónov nebudete počuť okolie. Je to 
veľmi efektné a prepínanie vás bude baviť.

Hudobne sú na tom veľmi dobre, dynamiku 
modelu od Sennheiser však nedosahujú. Sú 
však o polovicu lacnejšie. Získate silné basy 
a veľmi detailné stredy a výšky. Bez priameho 
porovnania s najdrahším modelom v teste by 
toto boli najlepšie hrajúce slúchadlá. Oce-
nili sme aj rýchle nabíjanie, keď za 15 minút 
získate 2 hodiny reprodukcie. K dispozícii je aj 
aplikácia My JBL Headphones, ktorá umožňuje 
nastavenie zvuku podľa vlastných preferencií.
ZAPOŽIČAL: WWW.JBL.SK

- Basy by potrebovali ešte viac 
dynamiky

- Basy treba kompenzovať ekvalizérom

c e n a 149 €

c e n a 99 €

+ Látkový poťah a skladateľnosť
+ Rýchle nabíjanie
+ Technológia Ambient Aware a TalkThru
+ Detailnosť zvukového prejavu
+ Výdrž batérie

+ Špičkové vyhotovenie a spracovanie
+ Kábel ich neťahá z uší
+ Rýchle párovanie
+ Nabíjanie cez USB-C

JBL Live500BT

OnePlus Bullets 
Wireless 2

VŠETKY FAREBNÉ VARIANTY 
JBL LIVE500BT POKOPE

OnePlus Bullets Wireless 2
Vynikajúco navrhnuté slúchadlá s umiestnením 
na krk. Nepoužívajú tvrdý plastový rám, ale 
gumový materiál. Sú takmer kompletne pružné 
a tým aj odolnejšie proti polámaniu. Oproti 
prvej verzii sa výdrž batérie zvýšila na viac ako 
dvojnásobok a teraz vydržia až 14 hodín. Tu je 
aj jedna anomália, ktorá vyžaduje pozornosť. Za 
10 minút ich nabijete na 10 hodín prehrávania 
hudby. Ak chcete, aby vydržali o 4 hodiny dlhšie, 
bude ich treba nabíjať výrazne dlhšie o ďalšie 
desiatky minút. Je to typický prípad rýchleho 
nabíjania, tento spôsob nám ale vyhovoval. 
Prakticky sme ich nikdy nemali nabité na
100 %. Boli vždy pripravené a zároveň sme 
šetrili životnosť batérie.

Spôsob uchytenia mušlí na tenkých drôti-
koch je ideálny na to, aby nevypadávali z uší. 
Nič ich nevyťahuje von. Hlavné tlačidlo na 
zapnutie je priamo na silnom gumovom oblúku. 
Ovládanie hudby a hovorov vrátane mikrofónu 
je na ovládači vedúcom z ľavej mušle. Multi-
funkčné tlačidlo umožní prechádzanie medzi 
skladbami dopredu aj dozadu. Závisí od počtu 
rýchlych stlačení po sebe.

Slúchadlá podporujú Fast Pair cez Blue-
tooth 5.0 a majú zvýšenú kompatibilitu so 

smartfónmi OnePlus. Tá sa prejavuje jednak 
v rýchlom nájdení a pripojení slúchadiel, ale 
aj v pokračovaní prehrávania, keď si ich znova 
vložíte do uší. Resp. keď ich odpojíte od seba. 
Mušle sa totiž po zložení z uší zopnú mag-
netom chrbtom proti sebe. Rýchle párovanie 
funguje aj s inými smartfónmi, než len pri 
OnePlus. Potrebujete na to ale určite Bluetooth 
5.0 a rozšírenú podporu priamo od výrobcu. 
Takúto technológiu má napríklad aj Samsung 
pri svojich slúchadlách.

Celkovo sa veľmi dobre používajú a extra 
bonus navyše je konektor USB-C. To je niečo, 
čo skutočne vítame a v modeli na rok 2019 
to považujeme za vynikajúci počin. Hovoriť 
o štandarde ešte nemožno.

Hudobne majú veľmi dobre zvládnuté vykres-
lenie výšok a stredov. Sú ideálne na reproduk-
ciu zvuku vo forme rozšíreného sterea a DTS:X 
efektov. Budete počuť každý detail zvuku. 
V oblasti basov majú rezervy. Kompenzáciou je 
použitie ekvalizéra. Vďaka detailnosti zvyšných 
dvoch pásiem nebude zvuk zastretý. Basy sú 
ale slabšie a nutne ich potrebujete doladiť 
ekvalizérom. To je jediná nevýhoda slúchadiel.
ZAPOŽIČAL: ONEPLUS
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Názov modelu / 
Technické parametre Bluedio R+ Hama Headset BT 

Touch
JBL Endurance 

Run BT JBL Live500BT OnePlus Bullets 
Wireless 2

Sennheiser PXC 
550

Typ Bluetooth 4.0 drôtové / Bluetooth 4.1 Bluetooth 4.1 drôtové / Bluetooth 4.2 Bluetooth 5.0 drôtové / Bluetooth 4.2

Veľkosť meniča [mm] 50 40 8 50 10 50

Odhlučnenie od okolia nie nie konštrukciou konštrukciou nie ANC, 2 stupne

Funkcia handsfree áno áno áno áno áno áno

Frekvenčný rozsah [Hz] 10 ÷ 22 000 20 ÷ 20 000 20 ÷ 20 000 18 ÷ 20 000 N/A 17 ÷ 23 000

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

NFC áno nemá nemá nemá nemá áno

Nabíjací konektor microUSB microUSB microUSB microUSB USB-C microUSB

Výdrž batérie [hod.] 25 22 6 30 14 20 s BT a ANC

Hodnotenie

Vlastné odhlučnenie

Odhlučnenie od okolia

Kvalita reprodukcie
Pomer cena / celkové 

možnosti

Parametre a  hodnotenie  testovaných s lúchadie l

Sennheiser PXC 550
Slúchadlá s výborným zvukom a dvojitým stup-
ňom aktívneho odhlučnenia. Zaujímavostí je viac 
a ide o univerzálne slúchadlá na cestovanie a kan-
celárske použitie. Majú trochu robustnejší vzhľad, 
ale dajú sa zložiť. Vo výsledku nezaberú veľa 
miesta a na prenášanie máte aj pevné puzdro. 
V balení je rozdvojená koncovka do lietadla, audio-
kábel, 6,5 mm redukcia a prepojovací USB kábel 
s koncovkou microUSB. Tým sa slúchadlá nabíjajú 
a zároveň sa dajú použiť ako externá zvuková kar-
ta. Získate tým najlepšiu kvalitu zvuku a nebudete 
závislí od karty v počítači. Je to ideálne použitie, 
ak si nechcete spájať slúchadlá s počítačom cez 
Bluetooth. Pri spojení cez audiokábel a so zapnu-
tým ANC vydržia 30 hodín, cez Bluetooth a ANC 
vydržia o desať hodín menej.

- Párovanie cez BT bez NFC
- Ovládanie hlasitosti cez smartfón

c e n a 329 €

+ Špičkový zvuk
+ 2 stupne odhlučnenia
+ Kvalita konštrukcie a pohodlie pri 
nosení

Sennheiser PXC 550

  Verdikt
Bluedio R+ sú slúchadlá, ktoré majú všetky 
podstatné technológie. My ich odporúčame na 
doma. Najmä tým, že sú rozmernejšie a neizolu-
jú vašu reprodukciu. Pri vysokej hlasitosti bude 
okolie počuť celú vašu reprodukciu v slúchad-
lách. Pripojíte ich k dvom zariadeniam naraz 
a chválime aj možnosť použitia s audiokáblom.
Hama Headset BT Touch ponúka dotykové 
ovládanie, celkom dobrý zvuk, ale najmä veľmi 
dobrú cenu. Nechýba možnosť pripojiť dve 
zariadenia súčasne a prepínať sa medzi nimi. 
Dajú sa zložiť a keď ich chcete použiť aj počas 
chôdze, oceníte silnejší prítlak.
JBL Endurance Run BT sú vhodné pre 
športovcov, ale aj do kancelárie. My sme si ich 
obľúbili najmä kvôli tomu, že stabilne držali pri 
športe a na krku nijako nezavadzali. Ideálne ako 
celodenné slúchadlá, ktoré chcete využiť aj na 
telefonovanie a počúvanie hudby na cestách.

TIP
Kvalita 
zvuku 

a možnosti

Práve aktívne odhlučnenie je jedným 
z najlepších prvkov. Sú tu dva stupne. Prvý je 
maximálny, ktorý odhluční takmer všetky ru-
šenia, druhý je s menšou intenzitou a prepustí 
istú časť zvukov. Ideálny napríklad vtedy, ak 
potrebujete sčasti okolie počuť na ulici alebo 
napríklad rôzne hlásenia v čakárni. Intenzitu 
si cez mobilnú aplikáciu nastavujete sami. 
Slúchadlá si nastavenia budú pamätať a ak si 
ich raz ponastavujete, nebude treba inštalo-
vať do každého smartfónu aplikáciu znova. 
Na výber je hudobne zameraný režim, hlasový 
alebo filmový a takisto možnosť túto formu 
ekvalizéra vypnúť.

Pravá mušľa má dotykovú plochu. Ťuknutím, 
posúvaním prstov alebo pridržaním po ťuknutí sa 
mení hlasitosť, je tu výber skladieb, hovory alebo 
hlasový asistent. 

Mušle sú oválne a kompletne obopnú vaše 
uši. Jemné polstrovanie priľne k hlave a nijako 

netlačí. Nám sa veľmi páčilo párovanie dvoch 
BT zariadení naraz. Vhodné pri počúvaní hudby 
z PC, no zároveň ako handsfree pre telefón. 
Na vypnutie ich stačí zložiť z hlavy a stočiť do 
mušle o 90°. Budete počuť jemné cvaknutie 
prepínacieho mechanizmu a hlas oznámi 
zapnutie alebo vypnutie.

Výrobca by mohol zapracovať na kompati-
bilite ovládania hlasitosti. Tlačidlá hlasitosti 
nám na viacerých smartfónoch s Androidom 
neupravili hlasitosť a slúchadlá trvali na posu-
nutí späť na pôvodnú hlasitosť. Pomohlo prejsť 
prstom po mušli smerom nahor.

Zvukovom majú výraznú dynamiku zvuku 
a toto je niečo, čo ocenia nároční poslucháči. 
Výrazné no nevtieravé basy a dôraz na stredné 
a vysoké tóny. Vyvážený zvuk a reprodukcia 
zameraná na rôzne použitie. Vďaka tomu sú 
vhodné aj na telefonovanie.
ZAPOŽIČAL: SENNHEISER

JBL Live500BT oceníte ako hlavné multimediálne 
slúchadlá. Extra výdrž 30 hodín je jeden z hlavných 
faktorov pri rozhodovaní v prospech tohto modelu. 
Kvalitný zvuk a možnosť použiť s káblom je ďalšia 
výhoda. Nakoniec, aj ambientné zosilnenie sa nám 
páčilo. Nemusíte dávať slúchadlá z uší.
OnePlus Bullets Wireless 2 sú moderné slú-
chadlá s USB-C konektorom. Kvalitné spracova-
nie a dobré ovládanie je niečo, čo od novinky na 
tento rok očakávame. Zo zvukovej stránky získate 
detailný zvuk, avšak s minimom basov. Treba ich 
dotiahnuť ekvalizérom. Výdrž 14 hodín pri maxi-
málnom nabití je nezanedbateľná výhoda.
Sennheiser PXC 550 sú aj napriek menším 
chybičkám vynikajúce slúchadlá a určite ich 
odporúčame. Perfektný dizajn a vynikajúci 
zvuk. Pridanou hodnotou je interná pamäť na 
ich nastavenia, párovanie na dve zariadenia aj 
vyhotovenie a použité materiály. 
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udobné videá na internete majú aj 
svoj videoklip alebo aspoň titulný ob-
rázok. To všetko budete vidieť priamo 

v rozhraní programu. Praktické je, že nezaberie 
veľa miesta a vy máte na obrazovke malý vi-
deoprehrávač. Rozhranie je responzívne a mení 
sa podľa veľkosti. Príjemnou vlastnosťou je, že 
neprídete o žiaden zobrazovaný obsah. Prvky 
sa na obrazovke preusporiadajú tak, aby ste 
mali všetko k dispozícii s upravenými rozmermi 
alebo mierne odlišným umiestnením.

Základom je vyhľadávanie na YouTube. 
Výsledky hľadania sú zoradené do prehľadnej 

Milovníci hudby majú v rukách nástroj na 
hľadanie pesničiek. Z viacerých zdrojov 
a s aktuálnymi rebríčkami a trendami 
súčasnosti. Na výber je nielen YouTube, 
ale aj vaše vlastné zdroj. Audials je 
zároveň hudobným centrom, nemusíte 
si hudbu nijako sťahovať, poslúži ako 
klasický prehrávač.

formy a extra vlastnosťou je, že si vyberiete 
konkrétny klip. Je bežné, že jeden interpret má 
so svojou skladbou viac nahrávok. Musictube ich 
nájde a zoradí pod seba. Tiež zobrazí celkový čas 
každého videa na YouTube. Vy sa potom môžete 
rozhodnúť, ktoré si chcete uložiť. Práve na toto 
slúži vstavaný prehrávač. Zistíte, či je k danému 
obsahu video alebo iba statický obrázok.

Kontextové menu má niekoľko 
možností, podstatnou je však 
zistenie kvality videa. Jeden (origi-
nálny) klip je spravidla nahratý 
a skonvertovaný do rôznej kvality 
resp. rozlíšenia. V tomto menu 
nájdete všetky dostupné veľkosti 
a môžete si ich skonvertovať. Nie 
vždy je ale nutné skladby ukladať 
na pevný disk. Preto ich môžete 
ukladať do zoznamu na prehra-
tie a mať ich k dispozícii neskôr. 
Pesničky, ktoré máte uložené 
na disku, sú označené špeci-
álnou ikonou. Toto je zároveň 
zoznam skladieb využiteľný aj bez 
internetu, ak sa teda rozhodnete 
streamovaný obsah uložiť ako 
video na disk. Obsah stiahnutý 
z internetu sa dá uložiť aj do iného 
umiestnenia. Napríklad exportovať 
priamo do smartfónu alebo iného 
úložiska. Program podporuje pre-
menovávanie súborov pri ukladaní. 
To sa hodí na rôzne špecializované 
videá, ktoré potrebujete stiah-
nuť po sebe a dať im iné, než ich 
vlastné názvy.

Hudba sa dá importovať 
z vašich cloudových služieb, ale 

Aktivácia
Na plnú funkcionalitu je potrebné 
program registrovať hneď pri prvom 
spustení. Zobrazí sa okno, kde stačí 
vyplniť meno a emailovú adresu. 
Tlačidlom Activate sa program akti-
vuje do úplnej verzie a vy ho môžete 
používať v neobmedzenej funkciona-
lite zadarmo.

VÝBER KVALITY NAHRÁVKY Z KONTEXTOVÉHO MENU

Softvér exkluzívne zadarmo

P R E H Ľ A D

MICHAL REITER

aj zo smartfónov. Musictube totiž rozpozná 
pripojené smartfóny s Androidom alebo iOS. 
Nemusia mať ani diskovú jednotku s písmen-
kom disku. Rozpozná ich ako špeciálne mul-
timediálne zariadenie. Vyhľadávať sa dá podľa 
štýlu hudby a klasicky podľa názvu interpreta 
alebo skladby. Vyhľadávať podľa internetového 
odkazu nie je možné. Konverzia skladieb je však 
možná hromadne. Tak, ako si ich označíte na 
tento proces, tak sa spracujú. Výsledok nájdete 
uložený v adresári Videá vo vašom profi le ope-
račného systému.

Na rozdiel od klasického prehrávania hudob-
ných videí na YouTube, je tu možnosť využiť 
vstavaný ekvalizér. Je 10-pásmový a z nahrá-
vok vyžmýkate podstatne viac, najmä ak nie sú 
vždy najlepšej kvality.

ZADARMO
pre našich

čitateľov

IMPORT HUDBY Z PRIPOJENÉHO SMARTFÓNU

Audials 
Musictube 2019

H

HLAVNÉ OKNO PROGRAMU 
S MODROU TÉMOU

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 / M U S I C T U B E

C E N A C E N A

Z A D A R M O  P R E  Č I T A T E Ľ O V  M A G A Z Í N U  T O U C H I T
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Upgradujte seba a svoj biznis. Ak je online svet domovom pre tvoj biznis alebo len plánuješ 
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Gears of War 5
V momente, keď čítate tento 
článok, už pripravujeme recenziu 
na Gears of War 5 do októbrového 
vydania magazínu TOUCHIT. Táto 
hra priamo nadväzuje na Gears 
of War 4, takže v kampani sa 
stretneme s viacerými postavami 
z tohto dielu. Dôverne známa bude 
určite aj hrateľnosť, ktorá bude 
opäť klásť veľký dôraz na akciu 
z pohľadu tretej osoby a šikovné 
schovávanie sa za prekážkami.

The Outer Worlds
The Outer Worlds je nová herná 
séria. Vyvíja ju štúdio Obsidian 
Entertainment, a to má dostatok 
skúseností s RPG titulmi. V The 
Outer Worlds vás čaká spoznáva-
nie sveta z pohľadu prvej osoby 
a interakcia s NPC postavami, kto-
ré sa k vám môžu pridať a každá 
z nich má svoj vlastný príbeh. Na 
túto hru sa tešíme aj z toho dôvo-
du, že jej vývoju šéfovali tvorcovia 
série Fallout. 

Borderlands 3
Ďalší očakávaný hit príde v po-
lovici septembra. Borderlands 
je obľúbená FPS akcia, ktorá si 
získala záujem hráčov bohatým 
obsahom, zábavnou hrateľnosťou 
a špecifi ckým humorom. Od trojky 
očakávame najmä moderné au-
diovizuálne spracovanie a rovnaký 
základ, ktorý bude zameraný na 
plnenie misií, strieľanie nepriate-
ľov a zbieranie odmien a lepšieho 
vybavenia.

Call of Duty: Modern 
Warfare
Call of Duty sa opäť vracia a tento 
rok prichádza aj s kampaňou pre jed-
ného hráča. To môže byť pre niekoho 
potešujúca a pre niekoho prekva-
pujúca správa. Okrem kampane 
však nebude chýbať ani multiplayer 
a ten bude prvýkrát v histórii série 
podporovať takzvanú cross-platform 
funkcionalitu. V praxi to znamená, že 
si proti sebe budú môcť zahrať hráči 
na počítači, Xboxe aj PlayStation.

FIFA 20
Ani FIFA 20 neprinesie výrazné 
vylepšenia či zmeny v hrateľnosti. 
Čo už len viete zmeniť na futba-
lovej simulácii? Asi nič, iba ju po-
stupne vylepšovať do dokonalosti. 
FIFA 20 aj napriek tomu ponúkne 
nový režim pouličného futbalu 
a vylepšenie režimu kariéry, ako 
sú plne interaktívne tlačové kon-
ferencie či rozhovory s hráčmi.

Star Wars Jedi: Fallen 
Order
Svoju hru dostane aj univerzum 
Hviezdnych vojen. Star Wars Jedi: 
Fallen Order je akčná adventúra, 
ktorá sa odohráva po udalos-
tiach Epizódy III – Pomsta Sithov. 
Hlavnou postavou je padawan Cal 
Kestis.

GRID
GRID je automobilová hra od fi rmy 
Codemasters, ktorá v minulosti 
uspela svojou sériou TOCA. Nová 
hra má oživiť a opätovne nakopnúť 
túto sériu, pričom sľubuje najmä 
pokročilú umelú inteligenciu, ktorá 
sa bude prispôsobovať správaniu 
hráča – ak ten bude jazdiť agre-
sívne, budú agresívni aj ostatní 
jazdci na trati.

Doom Eternal
Doom Eternal priamo nadväzuje 
na úspešné oživenie kultovej FPS 
značky z roku 2016. Môžeme sa 
tešiť na dlhšiu kampaň a prakticky 
totožnú frenetickú akciu s nády-
chom brutality.

G A M E S
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Letné suchoty pomaly končia a naplno sa rozbieha aj herný 
priemysel. Aké herné pecky si ešte tento rok užijeme?
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Najočakávanejšie hry 
jesene a zimy 2019
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ériu FPS strieľačiek s názvom Wolfenstein netreba hráčom 
predstavovať. Matka tohto žánru sa v posledných rokov 
dočkala oživenia a po niekoľkých plnohodnotných dieloch 

a doplnkoch prichádza titul Wolfenstein: Youngblood, ktorý je z úplne 
iného súdka.

Wolfenstein: Youngblood je kooperatívna FPS akcia s dôrazom na RPG 
prvky a s náznakom otvoreného sveta. Youngblood tak možno čiastočne 
prirovnať k titulom, ako je Borderlands či Destiny, avšak nečakajte ich 
kópiu vo svete Wolfenstein. Skôr podobne ladenú hrateľnosť.

V Youngblood budete hrať za jednu z dvojice dcér B.J.-a Blaz-
kowicza. Druhú postavu bude ovládať váš kamarát, náhodný hráč alebo 

umelá inteligencia. Hneď na úvod 
upozorňujeme, že najlepší herný 
zážitok vám Youngblood ponúkne 
iba v prípade, že máte kamará-
ta, ktorý vie hrať FPS strieľačky 
a príbehovú kampaň si s vami 
prejde celú. Pri hraní s náhodnými 
hráčmi vás bude nový Wolfen-

stein s najväčšou pravdepodobnosťou frustrovať a ideálny zážitok vás 
nečaká ani pri hraní s počítačovým spoluhráčom.

Wolfenstein: Youngblood sa aktuálne predáva za 30 eur čo viac-
-menej zodpovedá ponúkanému hernému zážitku. Za necelých 40 eur 
si môžete kúpiť Deluxe edíciu, ktorá obsahuje aj takzvaný Buddy Pass 
– funkciu, pomocou ktorej môžete do hry pozvať kamaráta, ktorý hru 
nevlastní. Ak sa teda považujete za fanúšika série a chcete vyskúšať 
niečo nové, odporúčame si zaobstarať Deluxe edíciu alebo počkať na 
jej zlacnenie a zlanáriť kamaráta, ktorý sa hrou s vami prestrieľa. 

A pokiaľ ste na sérii Wolfenstein v minulosti oceňovali zážitok pre 
jedného hráča, túto novinku môžete ignorovať.

esla vs Lovecraft je zábavná strieľačka z izometrického 
pohľadu. V minulosti vyšla pre počítač a herné konzoly, 
zahrať si ju môžete aj na mobilných zariadeniach. A práve 

túto verziu vám dávame do pozornosti.
Tesla vs Lovecraft ponúka rýchlu akciu, hordy nepriateľov a vše-

možné špeciálne schopnosti, ktoré vám pomôžu príšery zneškodniť. 
Hrateľnosť predstavuje výzvu, zároveň ide o skvelý relax. V hre tiež 
nájdete základné RPG prvky a množstvo obsahu, ktorý vás zabaví na 
niekoľko hodín.

Vo svojom žánri patrí Tesla vs Lovecraft medzi najlepšie a naj-
zábavnejšie hry a je skvelé, že si túto zábavu môžete dopriať aj vo 
svojom smartfóne.

Slovensku vznikla Slovenská asociácia elektronických športov. 
Ešte počas minulého roka ju založili tím Hyppomaniacs, ktorý 
súťaží v hre Dota 2, v spolupráci s fi rmou Cellense a agentú-

rou Yvents, organizátorom podujatí Y-Games a MSR.
Cieľom SAEŠ je dostať do povedomia eSport ako šport a rozširovať 

a budovať vzťahy s ostatnými športovými organizáciami na Slovensku. 
SAEŠ chce takisto vytvoriť podporujúce prostredie pre eSport tímy 
a hráčov, takže ak vás zaujímajú ďalšie detaily, odporúčame vám navští-
viť webovú stránku saes.sk, kde sa dozviete všetky potrebné informácie 
a aj to, ako sa stať členom.

WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD TESLA VS LOVECRAFT 

SAEŠ JE SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA 
ELEKTRONICKÝCH ŠPORTOV

S T

NA

PC

„Tak trochu iný 
Wolfenstein, 

ako sme doteraz 
poznali“
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MICHAL REITERČo so starými a nepotrebnými programami ako je Internet Explorer? Zbavte sa ho. V našom tipe sa 
dozviete, ako na to. Zároveň zistíte aj to, ako si pridať ďalšiu súčasť do Windows. Nezabudli sme ani 
na Offi ce a máme pre vás tip, najmä pri tvorbe dokumentov pre osoby s horším zrakom alebo nevi-
diacich, ktorí potrebujú špeciálne nástroje na čítanie dokumentov.

Používame Microsoft Windows a Offi ce
Tipy a triky

Nepotrebný Internet Explorer
Prehliadač internetu, ktorý sa stal neoddeliteľ-
nou súčasťou operačného systému. Dnes už je 
jeho význam minimálny a nahradil ho Microsoft 
Edge, najnovšie ho však postupne nahrádza 
Edge na jadre Chromium. Môžete ho testovať 
už teraz a volá sa Edge Dev. Pointou je, že starý 
a aktuálne ďalej nevyvíjaný prehliadač Internet 
Explorer môžete odinštalovať.

Pieskovisko
Tí, čo máte Windows 10 s doteraz najnovšou 
aktualizáciou 1903, máte možnosť vyskúšať 
novú funkciu. Je ňou tzv. pieskovisko (sandbox) 
a ide o virtuálny systém Windows 10. Hodí sa na 
účely testovania a prezerania webu, ak nechcete 
spúšťať programy priamo v hlavnom systéme. 
Predtým, ako budete túto funkcionalitu použí-
vať, treba ju nainštalovať. Postup je presne taký 
istý, ako pri odinštalovaní Internet Exploreru 11, 
avšak teraz v známom okne zaškrtnete voľbu 
Testovacie prostredie (sandbox) pre Windows. 
Potvrdíte tlačidlom OK a po reštarte Windows 
nájdete v Štarte položku Windows Sandbox.

Vlastný obrázok priečinka
Vložením obrázkov alebo dokumentov do 
priečinka sa zmení jeho náhľad. Všimli ste si, že 
tento náhľad zohľadňuje súbory, ktoré sú v ňom. 
Na základe toho sa viete rýchlejšie zorientovať 
a na pohľad vidíte, čo v ňom zhruba je. Iste, toto 
sa nedá aplikovať pri desiatkach obrázkov. Vo 
forme náhľadu zostávajú viditeľné dva naposle-
dy odovzdané obrázky alebo ikony dokumentov.

Ako náhľad alebo akúsi charakteristiku toho, 
čo adresár zobrazuje, si môžete zvoliť vlastný 
obrázok. Vo vlastnostiach priečinka je karta 
Prispôsobenie a na nej sekcia Obrázky prie-
činkov. Tlačidlom Vybrať súbor zvolíte vlastný 
obrázok. Ten sa bude zobrazovať ako jediný 
v náhľade. Na vrátenie zmien treba kliknúť na 
tlačidlo Obnoviť predvolené. Následne sa zo-

brazí pôvodná forma 
náhľadu. Teda s dvo-
mi obrázkami alebo 
ikonami súborov.

Zjednodušenie ovládania
Kancelárske dokumenty, tabuľky, ale aj pre-
zentácie môžete vyrobiť tak, aby ich mohli 
čítať a prezerať aj používatelia so zrakovým 
obmedzením. Vybrané programy kancelárske-
ho balíka umožňujú sledovanie prvkov, ktoré 
nebudú dobre čitateľné alebo sa v nich čítací 
asistenti v počítači nebudú vedieť zorientovať. 
To napríklad pri nových snímkach v PowerPointe. 
Kontrola sa zameriava na také prvky ako na-
príklad internetové odkazy, ktoré nie sú v texte, 
ale sú vložené ako štandardný odkaz, chýbajúce 
nadpisy v nových snímkach prezentácií atď.

Kontrolu kompatibility pre túto skupinu použí-
vateľov spustíte z tlačidla Skontrolovať zjedno-
dušenie ovládania na 
karte Revízia.

OVLÁDACÍ PANEL A SEKCIA NA 
ODINŠTALOVANIE PROGRAMOV

Na to je potrebné zobraziť Ovládací panel
systému a v ňom prejsť do časti Odinštalovať 
program. Tu okrem nainštalovaných programov 
v systéme nájdete prístup k súčastiam systému. 
Položka má charakteristický názov Zapnúť alebo 
vypnúť súčasti systému Windows. V zobra-
zenom okne je aj položka Internet Explorer 11 
a bude zaškrtnutá. Nevykonávajte žiadne iné 
zmeny, stačí len odškrtnúť položku tohto pre-
hliadača. Potvrdíte, že chcete túto zmenu vyko-
nať a po dokončení akcie bude treba reštartovať 
systém. Reštart sa dá vykonať aj neskôr.

ODINŠTALOVANIE 
INTERNET 
EXPLORERA 11

Spustenie trvá aj desiatky sekúnd. Za-
každým si vytvárate nový virtuálny počítač. 
Vypnutím tohto okna/virtuálneho počítača 
prídete o všetku prácu a nastavenia. Takto 
je sandbox koncipovaný. Vždy máte nový 
systém pripravený tak, aby ste na ňom mohli 
pracovať a testovať veci bez nastavení z mi-
nulého používania. Platí to pre celý obsah, 
a teda aj súbory, ktoré si v tomto rozhraní 
vytvoríte. K dispozícii je 40 GB disk priamo 
v štandardnej inštalácii tohto virtualizované-
ho systému.

Medzi hlavným a virtuálnym systémom sa 
nedajú prenášať súbory tak, ako u iných virtua-
lizačných riešení. Ďalší systém poriadne zaťaží 
procesor a celkový dopad na výkon počítača 
bude značný.

PRIDANIE SANDBOXU NA VIRTUALIZOVANIE 
WINDOWS

VIRTUÁLNY WINDOWS V SAMOSTATNOM 
OKNE

VLASTNÝ 
OBRÁZOK AKO 
CHARAKTERISTIKA 
OBSAHU ADRESÁRA

SKONTROLUJTE 
SI KOMPATIBILITU 
DOKUMENTOV, 
KTORÉ VYTVÁRATE
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Upravte si nastavenia Android 
telefónu
Aj napriek tomu si však dovolíme jednu užitoč-
nú radu – niektoré nadstavby systému Android 
môžu vypínať aplikácie na pozadí a funkciona-
litu prepojenia môže ovplyvniť aj funkcia opti-
malizácie batérie, ktorá je súčasťou mobilného 
operačného systému.

Pokiaľ teda máte smartfón značky Huawei, 
choďte do nastavení Batéria – Spustenie 
aplikácie a v zozname si nájdite Asistent pre 
váš telefón. Ťuknite na prepínač, aby ste túto 
aplikáciu spravovali ručne a nechajte povole-
né všetky nastavenia – Automaticky spustiť, 
Sekundárne spustenie aj Spustiť na pozadí. 

Odporúčame ešte jedno nastavenie, a to 

Praktické funkcie aplikácie Váš 
telefón
Telefón je pripravený a môžete sa pozrieť na to, 
aké funkcie ponúka 
aplikácia Váš telefón 
v systéme Windows 
10. Tá je rozdelená 
do troch častí – 
Fotografi e, Správy 
a Oznámenia. V sekcii 
Fotografi e sa zobrazí 
posledných 25 fotiek 
z vášho telefónu, ktoré 
môžete jednoducho 
pretiahnuť myšou do 
ľubovoľného priečinka 
a skopírovať ich tam. 
Túto funkciu často 

Microsoft v tichosti vylepšuje funkcie, ktoré sú zamerané na prepo-
jenie Android smartfónu so systémom Windows 10. Toto prepojenie 
prináša praktické výhody, ktoré sme si obľúbili aj my v redakcii.

Prepojte si Android 
smartfón s počítačom so 
systémom Windows 10

Tipy a triky

T I P S
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si chcete prepojiť váš telefón s počí-
tačom, budete potrebovať dve apli-
kácie. Do zariadenia so systémom 

Android je potrebné stiahnuť aplikáciu Your 
Phone Companion, ktorú nájdete v obchode 
Google Play. Slovenský názov tejto aplikácie je 
Asistent pre váš telefón.

Do počítača so systémom Windows 10 je 
potrebné stiahnuť aplikáciu Váš telefón (Your 
Phone). Nájdete ju v obchode s aplikáciami 
Microsoft Store, ktorý je zabudovaný priamo do 
operačného systému od Microsoftu.

Po stiahnutí oboch aplikácií si ich spustite 
a postupujte podľa inštrukcií. Je potrebné, aby 
boli telefón aj počítač pripojené do tej istej lo-
kálnej siete. V opačnom prípade nebudú môcť 
zariadenia komunikovať. V rámci jedného kroku 
vám telefón pošle notifi káciu, či chcete umož-
niť prepojenie vášho telefónu s počítačom. Ak 
toto prepojenie povolíte, môžete začať naplno 
využívať potenciál aplikácie Váš telefón.

Aplikáciu Asistent pre váš telefón, ktorú máte 
nainštalovanú v Android telefóne, nebudete 
musieť v ideálnom prípade spúšťať. Mala by sa 
aktivovať automaticky, keď telefón rozpozná, 
že sa v jeho okolí nachádza niektorý z pripo-
jených počítačov. Z hľadiska interakcie je tak 
dôležitá najmä aplikácia Váš telefón vo vašom 
počítači s Windows 10.

AK

APLIKÁCIA VÁŠ TELEFÓN JE PRAKTICKÁ 
NA RÝCHLY PRESUN ZOPÁR FOTIEK 

Z TELEFÓNU. TÝKA SA TO POSLEDNÝCH 25 
FOTIEK A TELEFÓN AJ POČÍTAČ MUSIA BYŤ 
PRIPOJENÉ DO TEJ ISTEJ LOKÁLNEJ SIETE

bez ohľadu na značku vášho Android telefónu. 
V nastaveniach Aplikácie ťuknite na tri bodky 
v pravom hornom rohu a vyberte položku Špeci-
álny prístup. Zobrazí sa obrazovka, kde ťuknite na 
Optimalizácia batérie. V zozname nájdite apliká-
ciu Asistent pre váš telefón a ťuknite na možnosť 
Nepovoliť. Vďaka týmto nastaveniam bude 
aplikácia neustále pripravená na pozadí, čo zvýši 
pohodlnosť prepojenia telefónu s počítačom. 
V redakcii to takto používame aj my a nezazna-
menali sme, že by zmena nastavení výraznejšie 
ovplyvnila výdrž telefónu na jedno nabitie.

využívame, uľahčuje nám presun fotiek medzi 
telefónom a počítačom.

Ďalšia funkcia, Správy, umožňuje čítať a od-
pisovať na SMS správy, ktoré ste dostali do 
telefónu. Aplikácia podporuje aj načítavanie 
a zobrazovanie MMS správ. A nakoľko apli-
kácia Váš telefón vo Windows 10 podporuje 
zobrazovanie notifi kácií s možnosťou rýchlej 
odpovede, môžete na prichádzajúce SMS 
správy reagovať aj takýmto spôsobom. Nie je 
potrebné chytať telefón do ruky ani sa prepí-
nať do okna s aplikáciou v systéme Windows 
10. Jednoducho odpíšete cez notifi káciu. 
Táto funkcia je tiež praktická pri platení alebo 
v iných prípadoch, keď vám na telefón príde 
SMS správa s potvrdzovacím kódom.

Najnovšou funkciou nástroja Váš telefón 
je zobrazovanie oznámení z vášho telefónu. 
V nastaveniach si môžete prispôsobiť aplikácie, 
ktoré vám budú takýmto spôsobom posielať 
oznámenia. A aj v tomto prípade je k dispozícii 
pole pre rýchlu odpoveď, takže priamo z notifi -
kácie vášho Windows počítača môžete odpísať 
na správu, ktorú ste dostali do mobilnej apliká-
cie v telefóne. Je to naozaj praktické.

Telefón Samsung Galaxy Note10 prišiel s ešte 
prepracovanejším prepojením s počítačom 
s operačným systémom Windows. Telefón má 
špeciálny režim Link to Windows a ten rieši aj 
spomenutú (ne)optimalizáciu správy baté-
rie na prepojenie a novinkou bude aj ďalšia 

položka, ktorá zobrazí displej telefónu na 
obrazovke počítača. 
Tú môžete ovládať  
myšou a klávesnicou. 
Toto využijete napr. 
vtedy, ak si chcete 
zahrať hru bežiacu na 
telefóne s použitím 
fyzickej klávesnice 
a myši. Táto funkcia 
bude dostupná až od 
decembra tohto roka 
a vyžaduje, aby bol 
telefón aj počítač na 
rovnakej Wi-Fi sieti.

ODPORÚČAME SKONTROLOVAŤ NASTAVENIA 
APLIKÁCIE VÁŠ TELEFÓN. MÔŽETE SI UPRAVIŤ 

APLIKÁCIE, KTORÉ VÁM BUDÚ TAKÝMTO 
SPÔSOBOM POSIELAŤ UPOZORNENIA
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Porovnajte si vlastný biznis
Na stránkach Google Trends sa dajú 
porovnať aj niektoré vyhľadávané výrazy 
navzájom a ich trendovosť. 

Pozreli sme sa na problematiku online 
marketingu, v ktorom pôsobíme, a vyšli 
z toho zaujímavé údaje. Pokiaľ porovná-
me vyhľadávanie slov marketing a online 
marketing tak zistíme, že slovo marketing 
masívne dominuje (63/5 – bodové ohod-
notenie Googlu, kde 100 je maximum). 

Slovo marketing má jemne znižujúcu 
tendenciu jeho vyhľadávania. Najväčšiu 
mieru má v Bratislavskom kraji. 

Na internete sa pravidelne zo-
stavujú rebríčky, ako používatelia 
Googlu vyhľadávajú a aké sú naj-
hľadanejšie slová, frázy a otázky 
za predchádzajúci rok. 

sme sa na to snažili pozrieť z hľadiska 
dlhodobých trendov a z pohľadu toho, 
ako to môže pomôcť pri podnikaní.

Spájajú sa s ním tieto najčastejšie 
vyhľadávacie výrazy:

Zdroje:
dailymail.co.uk , trends.google.com

Samostatnou kapitolou sú silné svetové 
udalosti, ako bola epidémia eboly (2014) či 
zatmenie slnka (2015).

Môžeme predpokladať, že v rebríčku za tento 
rok 2019 budú výrazy ako: prezidentské voľby, 
Tour de France, MS v hokeji, televízny seriál 
Černobyľ, Hra o tróny, prípadne český Most. 
Možno sa k nim pridá nejaká online hra alebo 
prevládne nejaká svetová téma. Uvidíme.

MILAN MARKOVIČ 
Leader Eff ectix Slovensko 

Trendy vo 
vyhľadávaní 
na internete 

Slováci vyhľadávajú hlavne šport 
a politiku
Keď sa pozriem na trendy vyhľadávania na Slo-
vensku za posledných 5 rokov, tak sa mnohé vy-
hľadávacie výrazy v rebríčku pravidelne opakujú. 

V roku 2014 dominovalo hľadanie výrazu: 
Tour de France. Patril medzi najhľadanejšie 
výrazy aj ďalšie roky, ale na vrchol rebríčka sa 
už nikdy nedostal. Určite mal na tom podiel 
náš Peter Sagan, ktorý u Slovákov tieto preteky 
značne spopularizoval.

Rebríčku každý rok výrazne dominujú aj iné 
športové udalosti, ako sú MS vo futbale, MS 
v hokeji, olympiády a turnaje.

Druhou silnou témou sú voľby, a to vždy podľa 
rokov, v ktorých sa odohrávali: parlamentné, do 
VÚC, komunálne a prezidentské. Časovo sú to 
vždy len krátko vyhľadávané slová, ale aj napriek 
tomu sa dostanú do celoročného rebríčka.

Zaujali ma výrazy, ktoré patria súkromným 
fi rmám a podarilo sa im do rebríčkov dostať:

Správna komunikácia značiek mala 
vplyv aj na vyhľadávanie

• Žihadielko - projekt stavby detských 
ihrísk známym reťazcom potravín má 
rok od roku vyššie vyhľadávanie. Vyzerá 
to tak, že aj v roku 2019 bude v rebríčku 
vysoko.

• Spravodajské portály: v roku svojho 
vzniku bol Denník N značne vyhľadávaný 
(2015) a Aktuality.sk sa do celkových 
štatistík dostali kvôli vražde novinára 
a jeho priateľky.

1

2

• Online marketing

• Marketing mix

• Direct marketing

• Event marketing

• Content marketing

• Affi  liate marketing

• Guerila marketing

• Email marketing

Čo je viac trendy: SEO alebo PPC?
Ak si porovnáme výraz ,,online marketing“ 
a konkrétne činnosti, ako sú napríklad PPC 
(platená prekliková reklama) a SEO (optimali-
zácia webov pre vyhľadávače), tak zistíme:

• PPC je v objeme vyhľadávania tesne nad 
výrazom online marketing a je aj rovnako 
stabilný v posledných 5 rokoch

• SEO má na rozdiel od dvoch výrazov silne 
stúpajúcu tendenciu a hlavne výrazne vyšší 
objem vyhľadávania (SEO: 50 bodov, PPC 24 
bodov a online marketing 13 bodov).

Zábava je na vrchole vyhľadávania 
na internete
Fenomény hier sa prejavili aj v rebríčku vyhľa-
dávania, ako napríklad hra Flappy bird (2014), 
Agario (2015), Pokémon Go (2016) a v roku 
2017 dokonca až tri - Piknik, PixWords a Stats 
Royale. Konštatujeme, že Slováci sú hravý 
národ a milujú trendové online hry a aplikácie. 
Vrchol bol v roku 2017, ale už o rok neskôr sa 
žiadna hra nedostala medzi 10 top výrazov.

Zaujímavosťou je presah televízií do online 
priestoru. Každý rok sú vyhľadávané rôzne 
televízne tituly a seriály: začala to Horná Dolná 
(2015), pokračovala Farma s viacerými sériami 
(2016 a 2017) a minulý rok dominovali Otecko-
via a Superstar (2018).

MY

Zdroj: Michal Binka fi tbo.cz

STIAHNITE SI ESET ZADARMO
Prinášame vám mesačné verzie programov ESET Internet Security a ESET Antivírus 
pre 32 a 64-bitové systémy, ktoré môžete používať zadarmo.
Aktuálne verzie si stiahnete tu:

www.touchit.sk/eset

Platnosť týchto licencií je do 15. 10. 2019.    
Všetky tieto programy môžete v rámci ich časovej licencie používať zadarmo. 

Heslo pre stiahnutie je: 548612
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AATL certifi káty
pre Adobe
a podpisovanie PDF
Vytvárate a vymieňate si dokumenty 
vo formáte PDF? Potom vás iste 
zaujíma možnosť ich digitálneho 
podpisu a zabezpečenia certifi kátom. 
Na to slúžia certifi káty AATL, ktoré sú 
vydávané priamo pre dôveryhodné 
podpisovanie v programe Adobe 
Reader. 

Skratka AATL znamená 
dôveryhodný podpis v Adobe
Adobe Approved Trust List (AATL) je zoznam 
dôveryhodných certifi kačných autorít vy-
dávajúcich certifi káty v programoch Adobe. 
Certifi kát AATL vydaný certifi kačnou autoritou 
zaradenou do zoznamu AATL je plne dôve-
ryhodný v programoch Adobe (aj ostatných 
kancelárskych programoch) a podpis týmto 
certifi kátom sa vždy zobrazí ako platný.

Prečo podpisovať dokumenty 
s AATL?
Elektronický podpis dokumentu preukazuje 
jeho pôvod a nemennosť (teda integritu) od 
chvíle podpísania. Overenie a uznanie identity 
podpisujúceho subjektu je však úlohou softvéru 
pre prácu s dokumentmi, a preto je vhodné, aby 
bola dôveryhodnosť uznávaných identít defi -
novaná a podriadená pravidlám. Preto výrobca 
najpopulárnejšieho programu pre prácu s PDF 
(Adobe) stanovil požiadavky na dôveryhodnosť 
certifi kátov používaných v jeho programoch.

Certifi kačné autority, ktoré sú súčasťou AATL, 
nie sú v Adobe jedinými dôveryhodnými auto-
ritami. Aplikácia spolupracuje tiež s kvalifi ko-
vanými dôveryhodnými službami ponúkanými 
všetkými ofi ciálne uznávanými poskytovateľmi 
uvedenými v zozname dôveryhodných (Europe-
an Union Trust List, EUTL).

Pri takto podpísanom dokumente máte 
istotu jeho pôvodu a autora.

AATL certifi kát musí byť 
umiestnený na tokene
Toto pravidlo je vynútené priamo pravidlami 
pre vydávanie AATL certifi kátov a certifi kačné 
autority ho musia rešpektovať. Výhodou je, že 
certifi kát je na tokene bezpečne uložený a prak-
ticky nehrozí jeho zneužitie. Ak by bolo heslo na 
použitie tokenu zadané niekoľkokrát nesprávne, 
bude jeho obsah znehodnotený a zmazaný. Ani 
pri fyzickej krádeži tokenu tak nehrozí (ak je 
dostatočne silné heslo) jeho zneužitie.

Získanie AATL certifi kátu nie je 
zložité
Certifi kát na digitálne podpisovanie v programe 
Adobe Reader získate tak ako každý iný – po 
objednaní prebehne overenie zo strany certifi -
kačnej autority a certifi kát bude pripravený na 
vydanie. Jedinou výnimkou je nutnosť podpísa-
nia formulára žiadateľa o certifi kát pred očami 
pracovníka certifi kačnej autority; to prebieha 
počas krátkeho videohovoru. Po splnení tejto 
požiadavky je certifi kát vydaný a na USB tokene 
zaslaný novému majiteľovi.

Ing. Peter Tomaščík
špecialista
na bezpečnostné
SSL certifi káty
www.sslmarket.sk 
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Máte so svojím počítačom nejaký problém, ktorý 
sa vám nedarí vyriešiť? Máte zmätok v nejakých 
značeniach alebo parametroch? Radi vám poradíme 
na poradna@touchit.sk. Vieme, že mnoho čitateľov 
rieši podobné problémy, a preto s nimi radi rozšírime 
vedomosti aj vám.

TOUCHITradí

Čo je to Windows 10 S mód a ako ho prepnúť na normálnu verziu
Plánujem synovi kúpiť nový notebook, pričom som si pri prezeraní e-shopov všimol, že mnoho modelov má nainštalo-
vaný operačný systém Windows 10 S. Dočítal som sa, že je to nejaká obmedzená verzia systému, ktorá sa inštaluje na 
lacnejšie počítače, avšak údajne sa dá zadarmo prepnúť na normálnu. Chcem sa teda opýtať, či to platí pre každý počítač, 
alebo je v tom nejaký háčik. Načo tam teda výrobcovia dávajú na notebooky tú obmedzenú verziu, ak sa zadarmo môže 
prepnúť na úplnú? A takisto sa chcem opýtať, ako sa toto prepnutie robí, keby som taký notebook kúpil? Je to kompliko-
vané, alebo to zvládne každý? 

Windows 10 S dnes naozaj nájdete na značnom počte predávaných 
notebookov. Pôvodne šlo o samostatný operačný systém, ktorý 
Microsoft uviedol na trh v roku 2017, avšak po zmätkoch zo strany 
predajcov aj používateľov jeho samostatný život v roku 2018 ukončil 
a pretvoril ho len na špeciálny režim klasického systému, ktorý je 
možné zdarma na požiadanie vypnúť.

Čím sa režim Windows 10 S líši od 
klasického systému Windows 10?
Prídavok S prenesene vyjadruje rýchlosť, bezpečnosť a jednoduchosť 
(z anglického speed, security, simplicity). To je dosiahnuté tým, že 
Microsoft v systéme „S“ vyradil mechanizmus na prevádzku a inštaláciu 
klasických typov programov. Na tomto systéme preto môžete inštalovať 

výhradne len tzv. univerzálne aplikácie.
Inak povedané, na Windows S mô-

žete inštalovať iba tie programy a hry, 
ktoré sa nachádzajú v integrovanom 
obchode Microsoft Store, ktorý je 
prístupný cez menu Štart. Takéto sprá-
vanie je pomerne typické pre mobilné 
operačné systémy, ako je Android a iOS, 
kde používatelia na inštaláciu aplikácií 
takisto používajú takmer výhradne len 
ich integrované obchody.

Akonáhle však nejaký program na 
tomto obchode nenájdete, ako naprí-

klad prehliadač Chrome, Adobe Photoshop, či nejakú hru distribuo-
vanú cez Steam, máte smolu a na počítač ju skrátka nenainštalujete. 
Microsoft vďaka tomuto vyradeniu aplikačného kódu dosiahol to, že 
Windows 10 S štartuje výrazne rýchlejšie, ako regulárna verzia sys-
tému na totožnom hardvéri (v niektorých prípadoch až o 15 sekúnd). 
Takisto je aj prirodzene bezpečnejšia, pretože infekcia škodlivým 
softvérom (ktorý je klasického typu) je omnoho komplikovanejšia.

Hlavný dôvod, prečo režim Windows 10 S výrobcovia notebookov 
dnes inštalujú, respektíve aktivujú, je rýdzo ekonomický. Dostanú od 
Microsoftu lacnejšiu licenciu. Z podobného dôvodu sa na smart-
fónoch a aj notebookoch objavujú predinštalované aplikácie iných 
výrobcov, ktorí za to výrobcovi platia dohodnutú sumu.

?

Microsoft má na oplátku z tohto 
režimu osoh v tom, že vytvoril cenový 
ekvivalent pre ChromeOS a tzv. Chro-
mebooky, ktoré výrobcov notebookov 
už nebudú tak cenovo lákať a takisto 
potenciálne získa používateľov svojich 
doplnkových produktov, pretože Win-
dows S umožňuje predvoliť len webový 
prehliadač Edge a vyhľadávač Bing.

Ako vypnúť režim 
Windows 10 S
Ak si kúpite nový notebook, kde je režim 
Windows 10 S aktivovaný, môžete ho 
pri prvom spustení, alebo aj kedykoľvek 
dodatočne natrvalo vypnúť. Toto prepnutie je zdarma. Systém sa 
prepne na regulárny Windows 10 (Home či Pro, podľa toho čo je jeho 
základom) a v absolútne ničom sa už nebude odlišovať. Prepnutie je 
permanentné a režim S sa už nebude dať znova zapnúť.

Prepnutie sa vykonáva pomocou integrovaného obchodu Microsoft 
Store, ktorý stiahne potrebné súbory a Windows prepne. Tento jeho špe-
ciálny režim môžete spustiť zadaním: ms-windows-store://switchwin-
dows do adresného riadka priečinka alebo internetového prehliadača.

Alternatívne toto okno môžete vyvolať aj pomocou Nastavenia, 
ktoré spustíte ikonou ozubeného kolieska v menu Štart. V ňom sa 
prekliknite na sekciu Aktualizácia 
a zabezpečenie/Aktivácia a v sekcii 
Prepnutia systému kliknete na ikonu 
obchodu. Dajte si ale pozor na to, aby 
ste klikli na ikonu obchodu v sekcii 
prepnutia, nie v tej nasledujúcej pod 
ňou, ktorá vám môže ponúkať napríklad 
platený prechod z Windows Home na 
Windows Pro.

Nech už túto sekciu otvoríte akokoľvek, 
zobrazí sa v Obchode na tmavom pozadí 
veľký nápis „Prejsť zo zabezpečeného 
režimu“. Ak je všetko v poriadku, kliknite 

VAROVANIE O NEMOŽNOSTI SPUS-
TENIA INŠTALÁCIE PROGRAMU 
MIMO OBCHODU 

UPOZORNENIE NA NEMOŽNOSŤ 
SPUSTENIA KLASICKEJ APLIKÁ-
CIE, ZOBRAZENÉ PRI KLIKNUTÍ 
NA JEJ INŠTALÁTOR NA SYSTÉME 
WINDOWS 10 S

ŠPECIÁLNA ČASŤ INTEGROVANÉHO 
OBCHODU SLÚŽIACA NA VYPNUTIE 
REŽIMU S
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Ako zistiť, kto si prezerá môj profil na Facebooku?
Potrebujem poradiť, či existuje spoľahlivý spôsob na zistenie toho, kto si pozerá alebo vyhľadáva môj profil na 
Facebooku. Ide mi predovšetkým o osoby, ktoré nie sú mojimi priateľmi. Aké sú možnosti zistenia a existujú aj 
nejaké, ktoré sú zadarmo?

Ako pripojiť smartfón k internetu cez ethernetový kábel
Mám mobilný telefón Huawei P30 Pro a rád by som zistil či sa do neho dá dostať internet 
cez jeho USB-C konektor, aby som nemusel používať Wi-Fi, mobilnú sieť či Bluetooth. 
Skrátka ho chcem pripojiť len pomocou sieťového kábla s koncovkou RJ45. Za 17 eur som si 
kúpil gigabitový ethernet adaptér Axagon ADE-SRC USB-C 3.1 s automatickou inštaláciou, 
avšak po jeho pripojení sa v telefóne nič neudialo a internet nefunguje. Neviem teda, či je 
treba spraviť ešte niečo iné, aby sa to rozbehlo. Výrobca adaptéra udáva, že systém Android 
podporuje, ale že si je treba overiť podporu aj u výrobcu konkrétneho telefónu. Nikde sa mi 
ale k tejto informácii nepodarilo dopátrať.

?

?

Je veľmi dobré, že ste nás kontaktovali, alebo že túto informáciu 
vyhľadávate na našej stránke. V tejto súvislosti je totiž nutné si 
zapamätať jedinú vec: 

Ak vidíte nejakú reklamu na webovú stránku, službu alebo aplikáciu, 
ktorá umožňuje zistenie toho, kto si prezerá váš profil na Facebooku, 
vo všetkých prípadoch ide o podvod, ktorý sa vás snaží okradnúť 
alebo vám infikovať počítač. Vždy! Žiadne výnimky neexistujú.

Podvod je vytvorený tak, že kliknutie 
na reklamný banner vás presmeruje na 
stránku, ktorá sa bude snažiť zneužiť 
dieru vo vašom internetovom prehlia-
dači alebo systéme na infekciu, alebo 
si systém infikujete sami inštaláciou 
takejto podvodnej aplikácie. 

Častá je takisto krádež prihlasova-
cích údajov Facebooku, ktoré do takýchto aplikácií či webov v naivnej 
viere zadáte. Alternatívou je, že vám podvodník len predá neškodnú 
aplikáciu, ktorá skrátka len nebude fungovať a vyparí sa s peniazmi.

Prečo takéto zisťovanie nie je možné a ani 
nikdy možné nebude:
Facebook takmer určite sleduje a zaznamenáva, ktoré osoby si prezerajú 
profil ktorých osôb. Z povahy jeho služby je totiž zisťovanie tejto činnosti 
triviálne a bolo by nesmierne hlúpe, kedy si tieto záznamy neuchovával.

Tieto dáta totiž umožňujú na pozadí dobre párovať zatiaľ ešte 
neznáme spojenia medzi ľuďmi a zlepšovať pavučinu sociálnych 
naviazaností, čo má význam pre reklamu a všeobecnú analýzu 

Prepojenie tohto typu je možné a väčšina smartfónov ho umožňuje. 
Na Androide je podpora dostupná od verzie Marshmallow 6 (z roku 
2015), čo váš Huawei P30 s Androidom 9 alebo 10 splňuje. Verzia 6 
a novšia je nutná z dôvodu podpory OTG, teda prídavných USB zaria-
dení, medzi ktoré patrí aj spomenutý ethernet adaptér.

V základe nie je potrebná žiadna konfigurácia, pretože adaptér sa 
cez USB sám pripojí a v spolupráci s Androidom zavedie potrebný 
ovládač, ktorý sa o všetku komunikáciu postará. Problémom je, že 

na modré tlačidlo prepnutia. Obchod stiahne všetko potrebné a systém 
následne prepne do plnohodnotného stavu, čo si vyžiada aj automatické 
reštarty. O svoje súbory pri tejto reinštalácii neprídete a systém zostane 
v stave, ako ste ho mali. Všetky obmedzenia sa ale odstránia.

Prepnutie je možné vykonať aj na notebookoch z roku 2017, ktoré 
obsahujú samostatný Windows 10 S, a ktoré pôvodne prepnutie po-
núkali za poplatok. S verziou 1803 (jar minulého roku) sa totiž systém 

v súvislosti s tzv. big data.
Tieto dáta ale používateľom nikdy nesprístupňoval, nesprístupňuje 

a ani nikdy sprístupňovať nebude. V tejto súvislosti sa aj suchopárne 
vyjadril v rámci sekcie pomocníka na svojej webovej stránke, kde 
krátko uvádza: „Nie. Facebook neumožňuje ľudom vidieť, kto si pre-
zerá ich profil. Aplikácie od iných vývojárov teda nemôžu byť schopné 
poskytovať takúto funkciu. Ak narazíte na aplikáciu, ktorá tvrdí, že 
to dokáže, ide o klamstvo a podvod 
a aplikáciu by ste mali nahlásiť.“

Dôvod, prečo Facebook tieto dáta 
nikomu nesprístupňuje a ani nikdy sprí-
stupňovať nebude je pomerne očividný – 
informácia tohto typu je nepríjemná pre 
všetky tri zúčastnené strany.

Ak by mala sledovaná osoba túto informáciu k dispozícii, bolo 
by to pre ňu nepríjemné, šokujúce a strašidelné. Mohla by sa totiž 
dozvedieť, že si jej profil pozerá osoba, ktorú neznáša, ktorej sa bojí, 
alebo ktorou opovrhuje. To by mohlo viesť k nepríjemným sociálnym 
následkom a menšiemu používaniu profilu či rovno odchodu zo siete.

Ak by naopak pozorovateľ/návštevník vedel, že je akt pozretia cu-
dzieho profilu známy a odhaliteľný, bolo by to nepríjemné a odrádzalo 
by ho to sociálnu sieť prirodzene a slobodne používať. Nebola by pre 
neho taká atraktívna.

Skrátka pre Facebook by zverejňovanie tejto informácie bolo len 
negatívom, ktoré by zhoršovalo pocity používateľov na sieti a zvyšo-
valo pravdepodobnosť ich odchodu. A práve preto tieto dáta nikdy 
nezverejní.

výrobcovia smartfónov si často výrazne 
Android upravujú a neraz niektoré me-
chanizmy prekonfigurujú, alebo vyradia 
z činnosti.

To má za následok súčasnú neutešenú 
situáciu, pri ktorej výrobcovia doplnko-
vého hardvéru skrátka len splnia potrebnú 
špecifikáciu základného Androidu a následne 

aktualizoval na nový S režim a platí preň to isté, čo pre súčasné nové 
notebooky. Aj v týchto prípadoch je teda prepnutie celkom zdarma.

Ak by sa vám v okne prepnutia zobrazila ešte stará informácia, 
že váš notebook sa nedá z režimu S prepnúť, pohnite s oknom dole 
na samotný spodok, kde kliknite na položku „Aktualizovať Microsoft 
Store“. Nová verzia obchodu vám už tlačidlo prepnutia následne 
ponúkne.

ADAPTÉR OD FIRMY AXAGON
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Tips

ADAPTÉR FIRMY UGREEN

ky všetky bezdrôtové spojenia. Na 
niektorých smartfónoch až práve tento 
moment aktivuje dostupnosť káblového 
pripojenia.

Ak ani tento krok drôtové spojenie 
neaktivuje, pravdepodobne už bude 
adaptér s vaším telefónom nekompa-
tibilný, pričom sa dá očakávať, že bude 
nekompatibilný so všetkými etherne-
tovými adaptérmi na trhu. S istotou 
sa to ale povedať nedá a vzhľadom na 
ignorantstvo výrobcov je ručné skúša-
nie často jediná cesta.

Na záver ešte poznámku: 
Aj keď pravdaže existujú legitímne špecifi cké prípady, kedy ku 
káblovému internetovému pripojeniu smartfónu pristúpiť (na-
príklad používanie telefónu niekde na streche ako sledovacej 
kamery, kde Wi-Fi nedosiahne a sieťový kábel je k dispozícii 
po starej IP kamere), mnoho ľudí sa o toto káblové pripojenie 
snaží z dôvodu obáv o elektromagnetické žiarenie.

V takomto prípade vám odporúčame článok: Ako je to 
s potenciálnou škodlivosťou Wi-Fi sietí, ktorý nájdete na 
našom webe.

Ako obnoviť výkladové slovníky v čítačke Kindle PapeWhite2
Potreboval by som radu s mojou čítačkou Kindle PaperWhite 2. Mám ju už pár rokov, 
pričom v nej boli od výroby integrované výkladové slovníky (anglický, nemecký, 
francúzsky, španielsky a portugalský). Jedného dňa mi ale zmizli bez stopy. Neviem 
prečo sa to stalo. Dajú sa nejako obnoviť?

?

Pokiaľ máte na mysli slovníky, ktoré sa zobrazia po tom, ako podržíte 
prst na nejakom slove, ide skutočne o základnú funkciu zariadenia. 

Je možné, že ste si tieto slovníky zo zariadenia omylom zmazali 
alebo sa poškodili. Obvykle je ale možné vrátiť ich späť. Nájdete ich 
na serveri výrobcu, prístupnom cez tlačidlo Cloud na hlavnej stránke 
zariadenia. Aby ste mali toto prostredie prístupné, musíte mať na 
službe vytvorený účet, respektíve mať čítačku zaregistrovanú (čo 
umožní napr. používanie e-mailu na konvertovanie formátov knižiek).

Po otvorení sekcie Cloudu na požadované slovníky ťuknite, čím 
sa do zariadenia späť stiahnu. Následne cez menu Settings/Device 

na obale výrobku napíšu niečo v znení „skontrolujte si u výrobcu 
smartfónu, či podporuje naše zariadenie“. 

Pre výrobcov smartfónov je ale pravdaže nemysliteľné, aby na 
svojich modeloch testovali milióny rôznych príslušenstiev od výmyslu 
sveta, takže len ťažko sa môžete k podobnej informácii dopátrať. 
Nikto vám ju takisto neposkytne ani na ofi ciálnej podpore. Jediné čo 
vám niekto môže oznámiť je, že zariadenie prídavný hardvér tohto 
typu v základe podporuje. V továrni sa však pri vývoji konkrétny 
model daného hardvéru netestoval.

Na väčšine smartfónov tento doplnkový hardvér funguje auto-
maticky a okamžite. Ak sa to vo vašom prípade nestalo a adaptér 
internet nesprostredkováva, vykonajte nasledujúce tri kroky:

1) Niektoré smartfóny, ako napríklad aj tie od Huawei, môžu 
aktivovať podporu prídavných zariadení (OTG) až na požiadanie. 
Otvorte teda Nastavenia/Ďalšie nastavenia, kde pohľadajte sekciu 
OTG pripojenia a v prípade neaktivity ju ručne aktivujte. 

Mnohé smartfóny položky tohto typu vôbec nemajú a ak ju nenáj-
dete, dá sa predpokladať, že OTG je aktivované už v základe.

2) Adaptér pripojte do USB portu smartfónu, zapojte do neho RJ45 
konektor internetového kábla a na Androide ručne vypnite Wi-Fi 
konektivitu cez horný vysúvací panel. Mnohé telefóny bez tohto kroku 
káblové internetové pripojenie neaktivujú.

3) Ak pripojenie stále nefunguje, nastavte telefón ťuknutím na 
vysúvacom paneli do lietadlového režimu, ktorý vyradí z prevádz-

options/Dictionaries skontrolujte, či 
ich už vidíte integrované a nastavené. 
Ak nie, čítačku reštartujte. Po týchto 
krokoch už môžete vyskúšať ťuknúť 
na slová v knižkách a overiť, že sa 
zobrazujú defi nície prípadne preklady. 
Podmienkou je, aby daná knižka mala 
nastavený podporovaný jazyk.
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