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PRODUKTOVÉ TIPY

Herné konzoly novej generácie
prídu do predaja v novembri
2020 a je možné, že ľudia, ktorí
pozorne nesledujú hernú scénu,
budú z aktuálnej ponuky mierne
zmätení. Práve pre nich je určený
tento sprievodca – v krátkosti
zrekapitulujeme rozdiely medzi starou
a novou generáciou, ale upozorníme
vás aj na rozdiely medzi jednotlivými
verziami nových konzol.
Xbox bude dostupný vo verzii Series S aj Series X. A kto sa v tom má vyznať, že? Dobrá rada na úvod – je možné,
že ak ste si už doteraz nevytvorili predobjednávku na niektorú z nových konzol, potom si ju pod stromčekom už
nenájdete. Vraj sú už zásoby na tento rok rozpredané, ale informujte sa vo vašom obchode.

Na čo sa zamerať pri výbere
1. Stará generácia alebo nová

Matematika je jednoduchá. Za novú generáciu si v porovnaní s tou starou priplatíte a možno na ňu
budete musieť ešte chvíľu počkať, ak sa vám neujde z prvej várky. Starú generáciu konzol zoženiete
bez problémov, za atraktívnu cenu a výhodou je, že aj hry budú lacnejšie. Na druhej strane, v prípade
Xboxu by sme siahli po lacnejšom novom Xboxe s názvom Series S ako po starej generácii.

2. PlayStation alebo Xbox

Z hľadiska výkonu sú si obe konzoly viac-menej rovnocenné (platí to pre obe generácie) a zahráte si aj tie isté hry,
s výnimkou exkluzívnych hier. Xbox (stará aj nová generácia) však ponúka atraktívnu službu Xbox Game Pass, ktorá
je herným Netflixom. Za mesačný poplatok máte prístup ku knižnici hier.

3.

Kde sa budú hrať
vaši kamaráti?

Pri výbere konzoly treba brať do úvahy aj to, na akej
platforme sa hrajú vaši kamaráti. Ak s nimi chcete
hrať a všetci majú PlayStation, potom si treba kúpiť
konzolu od Sony. A rovnako je to aj v prípade,
že vaši kamaráti preferujú Xbox.
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4.Exkluzívne tituly

Druhým dôležitým parametrom sú
exkluzívne tituly. PlayStation má značky
ako The Last of Us, Uncharted, God
of War či Gran Turismo. Xbox ponúka
hry zo série Halo, Gears of War, Forza
a ďalšie. Niektoré z hier si zahráte
aj na počítači, pokiaľ však túžite
po konkrétnej hernej sérii, overte si jej
dostupnosť pre jednotlivé konzoly.

5.

A či radšej Nintendo

Nintendo je atraktívna alternatíva nielen tým, že Nintendo Switch
ponúka mobilné hranie aj domácu konzolu k televízoru v jednom.
Výhoda tejto konzoly spočíva aj v tom, že ponúka exkluzívne tituly,
ako je Super Mario, Pokémon či Zelda. Ak sa chcete hrať aj počas
cestovania, Nintendo odporúčame.

6.Cena
Pripravte si minimálne 200 EUR na konzolu predchádzajúcej generácie.
Z druhej ruky ju možno zoženiete za 150 EUR. V prípade novej
generácie začína Xbox Series S na sume 299 EUR
a Xbox Series X a PlayStation 5 budú stať 499 EUR.
PlayStation 5 bude k dispozícii aj bez mechaniky
za 399 EUR.

TOP

3 funkcie

1. Xbox Series S/X aj PlayStation 5
budú spätne kompatibilné s hrami pre
predchádzajúcu generáciu
2. Xbox Game Pass je skvelá služba pre
Xbox. Za mesačný poplatok získate
prístup k viac ako 100 hrám. Nemusíte
si teda kupovať v obchode hry a stále
budete mať čo hrať
3. Nintendo Switch funguje ako mobilná
konzola, takže si môžete zobrať svoje
hry na cesty
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TOUCHIT
odporúča
PlayStation 5 Digital
Edition – do 400 EUR
Aj Sony ponúkne lacnejšiu verziu konzoly
PlayStation 5. Nazýva sa PS5 Digital Edition
a od svojho drahšieho súrodenca sa
odlišuje iba absenciou optickej mechaniky.
Výkon je totožný, takže za ušetrených
100 EUR sa vzdáte iba optickej mechaniky.
Pre niekoho to môže byť problém, najmä,
ak chce konzolu využívať aj na prehrávanie
Blu-ray diskov. A takisto si v prípade tejto
konzoly nebudete môcť preniesť fyzické
PS4 hry, aby ste získali ich verzie pre PS5
či si zahrať PS5 hry na disku. Nám by to
nevadilo, pretože už v dobách PS4 sme boli
viac-menej iba digitálni, ale toto si musí
zvážiť každý sám.

Nintendo Switch Lite – okolo 200 EUR
Nintendo Switch je herná konzola, ktorú môžete používať ako
prenosnú konzolu a zároveň ju po vložení do dokovacej stanice
premeniť na tradičnú konzolu, ktorá je pripojená k televízoru.
Tento koncept je unikátny a v kombinácii s exkluzívnymi
Nintendo hrami, ale aj množstvom obľúbených hier, ktoré
poznáte z ostatných platforiem, sa podpísal pod to, že Nintendo
Switch si zaslúži pozornosť, ak hľadáte niečo atypické. Konzola
je k dispozícii aj v lacnejšej Lite verzii – tá funguje iba ako
mobilná konzola.

Xbox Series S – do 300 EUR
Množstvo hráčov sa pýta, na čo Microsoft vymyslel Xbox
Series S. Ide o doteraz najmenší Xbox, aký bol vyrobený. Nemá
optickú mechaniku a má menej výkonu ako plnohodnotný nextgen Xbox Series X. Na druhej strane, táto konzola stojí 300 EUR
a pokiaľ nechcete používať Xbox vo funkcii Blu-ray prehrávača
a nepotrpíte si na najlepšie vizuály – podľa nás ide o lepšiu
kúpu než je nákup Xboxu One S minulej generácie. Na Xbox
Series S si zahráte aj staré hry a aj nové a do budúcnosti ide
o rozumnejšiu investíciu.
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PlayStation 5 – do 500 EUR
PlayStation 5 je nádherná konzola, ktorá ešte
stále vyzerá ako konzola. V porovnaní s PS4
ponúkne vyšší výpočtový aj grafický výkon, čo
je prirodzená evolúcia. A rovnako bude mať vo
výbave NVMe SSD úložisko, takže načítanie
hier bude o poznanie rýchlejšie v porovnaní
s PS4. Sony sľubuje vyššie prenosové
rýchlosti úložiska, ako ponúkne Xbox. Zároveň
bude k dispozícii mechanika s podporou
4K UHD Blu-ray diskov a už spomenutá
spätná kompatibilita, takže si zahráte aj PS4
hry. Novinkou má byť 3D zvuk a vylepšenia
ovládača pre lepší zážitok z hrania.

Xbox Series X – do 500 EUR
Xbox Series X je papierovo najvýkonnejšia
konzola na trhu - PlayStation 5 by mal
prekonať o takmer 2 TFLOPy. Avšak toto
je parameter, ktorý vás pravdepodobne
neovplyvní pri výbere. Xbox Series X vyzerá
ako malý počítač, vo výbave má takisto SSD
úložisko a samozrejmosťou bude prehrávanie
4K Blu-ray diskov. Microsoft však nakúpil veľa
známych vývojárskych štúdií, takže do novej
generácie vstupuje so silnými značkami,
ako je Fallout či Doom. A atraktívne je aj
prepojenie hrania na počítači a na konzole či
na smartfóne kdekoľvek – vďaka cloudovému
hraniu.
Roman Kadlec

Najširšiu ponuku
herných konzol
nájdete na
www.datacomp.sk
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