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Doba sa mení a dnes aj tie lacnejšie 
notebooky poskytnú dobrý základ. 

Platí však ono univerzálne, za viac peňazí, 
viac muziky. Ako teda vyberať notebook 
a čím sa líšia? Jedným z parametrov 
bude veľkosť. To je základ a podľa neho 
určujete, aké veľké zariadenie budete 
prenášať. Na druhú stranu aj to, aký veľký 
displej budete mať na sledovanie videa. 
Základom by malo byť Full HD rozlíšenie, 
to aj pri najmenších notebookoch.

Na čo sa zamerať pri výbere
Cenový rozdiel robia nielen komponenty samotné, teda to, aký rýchly počítač bude a či sa na ňom dajú hrať 
hry. Potom sú to napríklad podsvietená klávesnica, čítačka odtlačkov, lepšie reproduktory, kvalitnejší displej, 
infračervená kamera na prihlasovanie tvárou alebo použitie špeciálnych materiálov ako napríklad hliníka, 
horčíkovej zliatiny alebo uhlíkových vlákien.

         Veľkosť uhlopriečky

Na výber bývajú klasiky vo forme 13,3/14/15,6-palcových uhlopriečok. Ak má notebook tenké rámiky 
okolo displeja, je to pre vás významný bonus. Sú modely, pri ktorých získate pri 13,3-palcovom šasi až 
14-palcový obraz. Na prevažne domáce použitie je vhodný 15,6“ model.
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         Typ a zameranie

Na výber sú ultratenké notebooky, ktoré majú hmotnosť 
okolo 1 kg. Sú také ľahké, že ich v batohu skoro necítite. 
Ďalej sa dá vyberať z herných notebookov alebo skôr 
univerzálnych. Teda takých, ktoré sú určené na doma 
alebo na jednoduchú kancelársku prácu.
Dnes je v zásade každý notebook s hmotnosťou pod 2 kg, 
mnohé s veľkou rezervou s hmotnosťou okolo 1,4 kg. Len 
pre vašu lepšiu predstavu, notebook s hmotnosťou okolo 
1 kg takmer nepocítite v batohu. Herné notebooky sú 
ťažšie a takisto segment tzv. Creators notebookov. Teda 
silných strojov na prácu s 3D modelovaním a výkonnými 
grafickými kartami vhodnými na najnovšie hry.

        Konvertibilný

Samostatná kategória, ktorá sa síce netýka herných 
strojov ale ostatných áno, a to naprieč typmi a cenami. 
O 360° preklopiteľný displej sa hodí, keď chcete 
notebook využívať ako tablet alebo na ňom kresliť 
dotykovým perom. Sú aj špeciálne modely, ktoré majú 
úplne oddeliteľný displej od základne s klávesnicou.
V prípade, že vás nejakým spôsobom láka mať 
konvertibilný notebook, odporúčame taký, ktorý má 
klávesnicu a telo pevne spojené kĺbom. Teda displej 
pretočíte a spravíte z neho tablet. Keď buste notebook používať štandardne ako bežný notebook, 
nebudete mať obmedzenia. Keď chcete tablet, získate výhodu blízku tabletom. Je ale jasné, 
že ako celok bude ťažší, ako keby ste si kúpili oddeliteľný displej od klávesnice.

         Superodolné

Nie je ich na trhu veľa a je len málo výrobcov, ktorí sa púšťajú do tohto 
segmentu. Sú to notebooky, ktoré prežijú pád na zem, ich šasi sa 
po zatvorení podobá na kufrík a prežijú Saharu aj Mt. Everest. 
Zväčša ich používajú silové a záchranné zložky alebo pracovníci 
na stavbách. Sú aj poriadne drahé.
Odolné notebooky sú napríklad Lenovo ThinkPad, ASUS ZenBook 
alebo Acer TravelMate. Majú použité špeciálne 
materiály. Keď chcete ale ešte väčšiu odolnosť, 
napríklad na prácu na stavbe, v prašnom 
prostredí alebo do vysokohorského terénu, 
máte ešte silnejšie notebooky série Panasonic Toughbook.
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        Extra funkcie

Touchpad ako displej, 4K displej priamo nad klávesnicou, 
zostava štyroch reproduktorov alebo napríklad snímač 
priblíženia na automatické prihlásenie, keď k nemu prídete. 
Nielen to, čo je vo vnútri, odlišuje notebooky. 
Vyššia cena znamená viac prepracovaných detailov.

Roky platí to, že čím je notebook ľahší 
a tenší, tým stojí viac. Výrobca musí 
premyslieť viac detailov a má menšie 
možnosti pri hrúbke daného tela. 
Aj toto robí cenu notebooku. Budete však 
prekvapení – na tenkom notebooku sa pracuje
 lepšie aj keby ste ho mali zväčša využívať doma 
alebo v kancelárii a o prenášanie vám až tak nejde.

       Platforma

Na výber máte medzi procesormi AMD a Intel, zariadení s procesormi Snapdragon od Qualcommu je zatiaľ 
menej a nepredstavujú výrazný segment. No a pre úplnosť máte možnosť kúpiť procesor od Applu. Jeho 
model M1 ale znamená, že si kupujete MacBook alebo zariadenie značky Apple a to už je pravdepodobne iné 
rozhodnutie ako výber nazvime to „klasického notebooku“.

Pri výbere konkrétneho 
kusu odporúčame zohľadniť 
aj platformu AMD. Je to 
silná konkurencia pre Intel 
a v niečom aj tieto procesory 
prekonáva. Tak ako pri všetkom, 
na niečo bude lepší Intel, 
na niečo AMD. Multimediálny 
stroj by sme vybrali buď 
v zostave Intel + GeForce MX 
alebo AMD Ryzen 5 a vyšší 
s vlastnou kartou vyrovnajúc sa 
samostatnej karte od NVIDIE.
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1. Prihlasovanie do Windows 10 
pomocou tváre

2. Podsvietená klávesnica

3. Výdrž na batériu nad 10 hodín 
 – minimum modelov na trhu

TOP 
3 funkcie

         RAM a HDD

Nebojte sa používať lacnejšie notebooky so 4 GB 
RAM. Dobre, je to základ a občas bude počítač 
možno o sekundu-dve pomalší. Základom je, aby 
ste už mali SSD disk. Nie, nekupujte si počítač 
s otáčkovým diskom. Vieme, že otáčkový bude 
vždy s väčšou kapacitou ale nestojí to za to. Kúpte 
si radšej externý disk. So 128 GB diskom sa dá 
fungovať, pohodlnejšie to je ale s 256 GB. Zostane 
vám dlhšie viac priestoru. 8 GB RAM je štandard, 16 
je ešte lepšie. Ak nemáte vyslovene dôvod, prečo 
potrebujete 16 GB RAM, nemusíte mať takto veľkú 
kapacitu a radšej si kúpte 8 GB RAM + 512 GB disk. 

         Cena

Notebook sa dá dnes kúpiť už za 200 EUR. Tomuto sa vyhnite, bolo by to trápenie a prakticky bez úžitku. 
Rozumné minimum za notebook sa dá považovať 500 EUR. Za 700 EUR už kúpite kancelárky 
orientovaný notebook vhodný na multimédiá a staršie hry. Za 900 EUR už sa na notebooku 
môžete hrať hry. Za 2000 EUR získavate prvotriedny 
pracovný stroj s bezpečnostnými funkciami.
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Lenovo Yoga S a C
Séria Yoga je preslávená svojimi konvertibilnými 
notebookmi. Teraz ale máte na výber spomedzi dvoch typov. 
Séria S ako Slim sa zameriava na všestranné a výkonné 
notebooky s tenkým telom. Budú sa dobre prenášať a vybrať 
si môžete konfiguráciu so samostatnou grafickou kartou.
Séria C charakterizuje konvertibilné zariadenia. Sú to 
dizajnové lahôdky s množstvom praktických funkcií. 
Multimediálna stránka a prepracovanie v oblasti zvuku, 
výdrže alebo napríklad chladenia z nich priamo srší.

Aktuálnu ponuku modelov v tomto produktovom rade nájdete tu ››

Aktuálnu ponuku modelov v tomto produktovom rade nájdete tu ››

Asus ZenBook
Tu dostanete to najlepšie zo série prenosných zariadení. 
Super tenké a super ľahké, zároveň ale aj odolné. 
Precízne hliníkové spravovanie je neprehliadnuteľné. 
V tejto sérii sú klasické notebooky ako aj konvertibilné 
v sérii Flip. Majú výbornú výdrž na batériu a v režime 
kancelárskej práce sú takmer nehlučné.
Aktuálnu ponuku modelov v tomto produktovom rade 
nájdete tu ››

Série notebookov 
Vyznať sa v množstve jednotlivých sérií dá zabrať. 
Vybrali sme pre vás niektoré modelové série, aby ste 
sa v nich lepšie vyznali. Ich zameranie je niekedy viac 
či menej výraznejšie a tak lepšie postrehnete detaily, 
na ktoré sa výrobca sústredil.

Lenovo ThinkPad
Toto sú tie počítače, o ktorých sa vždy hovorilo, 
že vyzerajú nudne. Dizajn, ktorý majú nie je nudný 
a čoskoro zistíte, že všetko je premyslené. Lenovo ho 
za roky existencie ThinkPadov upravilo len minimálne. 
Prečo by menili niečo, čo dobre funguje a dá sa na to 
spoľahnúť. Sú to odolné počítače. Mnohé odolné voči 
poliatiu vodou, môžu vám spadnúť na zem a nič sa im 
nestane. Prežijú teplotné výkyvy a majú veľa dobrých 
technológií starajúcich sa o vašu bezpečnosť.
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TOUCHIT 
odporúča

https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=lenovo+yoga
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=lenovo+yoga
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Lenovo+ThinkPad
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Lenovo+ThinkPad
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Asus+ZenBook
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Asus+ZenBook
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Asus ZenBook Pro Duo
Špeciálne zameraná séria na tvorbu obsahu alebo 
hranie hier. Máte tu dva displeje. Jeden klasický, 
druhý nad klávesnicou. Doplnkový displej funguje ako 
druhý monitor. Na hlavnej obrazovke môžete hrať 
hru, na druhej mať spustený váš stream. Na hornej 
obrazovke môže byť video stopa, na spodnej ovládacie 
prvky. Možnosti sú neobmedzené a je na vás, ako si 
obrazovky rozdelíte.
Silné počítače pre tých najnáročnejších. Takéto 
počítače už vážia približne 1,5 kg. Dajú sa prenášať, no 
počítajte s tým, že aj adaptéry bývajú väčšie.

HP EliteBook
Ideálna pre firmy a pokročilých domácich používateľov 
na prácu. Sú najmodernejšie stroje s vysokou mierou 
zabezpečenia dát a systému celkovo. Vyznačujú sa 
vysokým výkonom, aj tichým chodom a zameraním 
na tenký dizajn. Dlhá výdrž na jedno nabitie je pri 
tejto sérii samozrejmosťou. Dostupné v rôznych 
veľkostiach.

Aktuálnu ponuku modelov v tomto produktovom rade 
nájdete tu ››

Asus VivoBook
Multimediálna séria na doma aj na prenášanie. 
Sú to notebooky za dobrú cenu, kde sa počíta 
s využitím na spracovanie fotiek, náročnejšiu prácu 
alebo občasné hranie starších hier. Je to to taká 
univerzálna séria notebookov na bežného používanie. 
Získate tenký profil, nízku hmotnosť, dobrý displej 
a aj výdrž na batériu.

Aktuálnu ponuku modelov v tomto produktovom rade 
nájdete tu ››

Aktuálnu ponuku modelov v tomto produktovom rade nájdete tu ››

https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Asus+vivobook
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Asus+vivobook
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Asus+ZenBook+Pro+Duo
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Asus+ZenBook+Pro+Duo
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=HP+EliteBook
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=HP+EliteBook
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Lenovo Legion 7i - kalibrovaný 
pre maximálny výkon
Notebook Lenovo Legion 7i disponuje precízne 
spracovaným šasi z prvotriedneho hliníka a bol 
vytvorený so zameraním na ten najvyšší výkon. 
Ponúka displej s ohromujúcou rýchlosťou 
obnovovacej frekvencie, revolučnú klávesnicu 
TrueStrike, výnimočne dlhú výdrž batérie a skvelé 
chladenie Legion Coldfront 2.0. Pod kapotou 
ukrýva 10. generáciu procesorov Intel Core i7 
radu H a grafiku až NVIDIA GeForce RTX.

HP Envy
Tenký dizajn a cenová dostupnosť pre 
náročnejších používateľov. Podobajú sa 
na EliteBooky, no majú lepšiu cenu. Výkonovo, 
spoľahlivosťou ako aj technologickými 
vychytávkami vás prekvapia. Fanúšikovia značky 
by túto sériu nemali z výberu vynechať. Hodí sa 
na multimediálne využitie, cestovanie a podľa 
konfigurácie aj na hranie starších hier. Toto je 
super séria počítačov HP v zostavení bežných aj 
konvertibilných notebookov.

Aktuálnu ponuku modelov 
v tomto produktovom rade nájdete tu ››

Acer Aspire 3/5
Vyvážená cena a výkon. Niečo univerzálne 
do domácnosti na školu aj bežné 
surfovanie, sledovanie filmov alebo prácu 
v kancelárskych programoch. Dostupné 
v rôznych veľkostiach uhlopriečky displeja. 
Kto chce výrazne ušetriť a kupovať notebook 
za najlepšiu možnú cenu, je tu séria Aspire 
3. Nebude síce tak rýchly ako drahšie stroje, 
na bežné používanie postačí.

Aktuálnu ponuku modelov 
v tomto produktovom rade nájdete tu ››

https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Lenovo+Legion
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=HP+Envy
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=HP+Envy
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=acer+aspire
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=acer+aspire
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Dell Latitude
Výkonné počítače so servisom od Dellu avšak 
za veľmi dobrú cenu. Tu nájdete klasické aj 
konvertibilné modely. Tento produktový rad je niečo 
ako ThinkPad, ktoré má Lenovo alebo TravelMate 
od Aceru. Sú to konštrukčne odolné notebooky, ktoré 
poskytnú prvotriedne technológie v prepracovanom 
tele a nebudú vás stáť toľko, čo napríklad séria Dell 
XPS. Portová výbava je väčšia, počíta sa s tým, že toto 
bude pracovný počítač na rôzne využitie. Nebudete 
teda obmedzovaný niektorými špecialitami.

HP 15s – domáci multimediálny
Za cenu 500 EUR je tento notebook vo veľkosti 15,6“ 
a Full HD displejom dobrý základ na domáce úlohy, 
prácu z domu, pozeranie filmov alebo úpravu fotiek. 
Podsvietená klávesnica má numerický blok, čo už 
dnes nebýva pri tejto veľkosti štandardom.
Zostava je postavená na čipovej súprave od AMD 
Ryzen 3. Je vhodná na hranie starších hier. Predsa 
len v tejto cene sa herný notebook kúpiť nedá. 
Vyhotovenie je plastové. Tu sa výrobca musí zmestiť 
do ceny, tomu budú odpovedať komponenty 
a materiálové spracovanie. Na bežnú prácu 
a domáce použitie je to postačujúca zostava.

Acer Swift
Super ľahké notebooky s hmotnosťou okolo 
900 gramov. Sú tak ľahké, že tomu takmer 
nebudete veriť. Vhodné na časté prenášanie 
ako mobilná kancelária novej generácie. 
Prirovnaním je sú to ZenBooky ale od Aceru. 
Majú vysoký pomer displeja k celkovej ploche, 
aj vďaka tomu získavate 14“ notebook v tele 
menšieho notebooku.

Aktuálnu ponuku modelov 
v tomto produktovom rade nájdete tu ››

Aktuálnu ponuku modelov v tomto produktovom rade nájdete tu ››

https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Acer+Swift
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Acer+Swift
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=dell+latitude
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=dell+latitude
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Lenovo Yoga S740 - konvertibilný
Za 800 eur dostanete notebook, ktorý sa dá použiť ako 
tablet. Stačí preklopiť displej. Má 4K displej a veľkosť 
14 palcov. To znamená superjemný obraz. Je ale určený 
viac na prácu a kreslenie či rukou písané poznámky. 
Čipová súprava Intel Core i5 1035G4 nie je s integrovanou 
grafickou kartou určená na hranie hier.
Tu už je kladený dôraz na materiálové spracovanie, pevnosť 
tela, kvalitu displeja, ale aj veľkosti rýchleho SSD disku. 
Notebook sa dá kúpiť aj za nižšiu cenu. Napríklad s Full HD 
displejom, čo na 14-palcovej uhlopriečke určite bude stačiť. 
Je tenký a plný inteligentných funkcií.

Lenovo ThinkPad X1 Fold 
– notebook s ohybným displejom
Notebook ako tablet alebo naopak? Je to na vás, no 
budúcnosť je práve tu. Unikátny kúsok, ktorý spája 
skutočný ohybný displej so spoľahlivosťou ThinkPad. 
Naozaj univerzálny stroj, ktorý sa dá používať 
s hardvérovou klávesnicou. Keď ju potrebujete, k počítaču 
ju položíte na displej a prichytí sa magneticky. Výbavou je 
to kancelársky počítač tak, aby zvládol videokonferencie, 
náročné úlohy ale aj úpravu fotiek. Žiadne kompromisy. 
Chcete veľkú plochu? Postavte si X1 Fold ako monitor 
a používajte k nemu dodávanú klávesnicu. Toto je ukážka 
toho, čo Lenovo dokáže. Cena je zatiaľ vyššia a počítač 
vás bude stáť 3229 EUR. 

Asus TUF Gaming A15
Cena môže byť ešte lepšia, a tak si zahráte hry už za 
850 EUR. Toto je však len začiatok a s AMD Ryzen 5 4600H 
a kartou NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti bude zvládať hry. 
No treba si uvedomiť, že na tejto hodnote len začíname. 
Je trochu hrubší a nebol tu veľmi priestor na hranie 
sa s veľkosťou tela pri danom výkone. Notebook má 
podsvietenú klávesnicu s rôznymi efektami.
Výrobca pridáva odolné telo notebooku, čo v tomto 
segmente nebýva zvykom. Takisto je tu vzhľadom na herné 
zameranie nadštandardná výdrž batérie, a to až cez 6 hodín. 
Vyššia hlučnosť vám asi prekážať nebude. Herné notebooky 
budú vždy hlučnejšie ako menej výkonné kancelárske.
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https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Lenovo+Yoga+S740
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Lenovo+ThinkPad+X1+Fold
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Asus+TUF+Gaming+A15
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Acer Swift 7 – superľahký
A supertenký. Za cenu 1500 EUR sa už dá 
všeličo a tu vidíme, ako sa technológie 
zmenšujú. Výkon je pritom porovnateľný, 
ak nie vyšší v porovnaní s počítačmi 
za 700 eur. Získavate však ďalšie čo 
najmenšie možné vyhotovenie. Je taký 
tenký, že výrobca použil konektory USB-C. 
Tie slúžia aj na nabíjanie notebooku.

Na jedno nabitie by mal vydržať 
vyše desať hodín práce 
a na prihlásenie používa čítačku 
odtlačkov, ktorá je priamo v tlačidle 
notebooku. Stačí ho prstom so 
zaregistrovaným odtlačkom zapnúť 
a následne vás prihlási do systému bez 
opätovnej potreby znova skenovať prst. 

Dell XPS 17
Ukážka, kam až sa môže vyšplhať cena 
notebooku. Za rekordných 4200 EUR 
získavate 17-palcový model takmer 
v tele 15,6-palcového notebooku. 
Do toho výkonný procesor od Intelu 
a 4K displej so 100 % pokrytím farieb 
AdobeRGB. Hliníkové telo s vysokou 
pevnosťou a opierku na dlane zo 
sklených vlákien. Nabitý prvotriednymi 
technológiami, a tak sa do systému 
prihlásite cez infrakameru alebo 
čítačkou odtlačkov v tlačidle napájania.

Grafická karta NVIDIA GeForce GTX 
1650 Ti sa hodí aj na hranie nových 
hier. Kapacita 32 GB RAM sa dá rozšíriť 
až na 64 GB. V tejto cenovej výbave 
je aj 2 TB SSD disk. Je vybavený 
nadštandardným zvukovým systémom.

Michal Reiter

Najširšiu ponuku 
notebookov nájdete na 
www.datacomp.sk 

https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Acer+Swift+7
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Dell+XPS+17

