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OM-D: VYTVORTE SI VLASTNÝ SVET

www.olympusomd.com

Sme na začiatku novej éry digitálnej fotografi e. U klasických digitálnych zrkadloviek od ich vzniku prakticky 
nedošlo k výraznejším zmenám vo veľkosti, hmotnosti ani užívateľskom rozhraní. Nový revolučný systémový 
fotoaparát bez zrkadiel Olympus OM-D ale toto všetko mení. Je nielen výnimočne ľahký a kompaktný, ale aj 
užívateľsky prívetivý. Jeho elektronický hľadáčik fotografom uľahčuje sledovať kompozíciu, teplotu farieb a rad 
ďalších nastavení v reálnom čase. Svet sa tak zmení z niečoho, čo len vidíte, na niečo, čoho ste súčasťou. 

OM-D advert A4 SK.indd   1 14/03/2012   13:44:29

dok       alý
notebook

Notebooky radu HP ProBook v štýlovom hliníkovom dizajne si vďaka vysokému 
výkonu a bezpečnostným prvkom nájdu spoľahlivé uplatnenie nielen v profesionálnej 

podnikovej sfére, ale i v každodennej práci. 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium 
Inside, vPro Inside, Xeon, a Xeon Inside sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a iných krajinách. Ďalšie informácie o stupni hodnotenia procesorov Intel nájdete na
www.intel.com/go/rating.

Tlačiareň 
HP DeskJet 2050A, 
All-in-One CQ199B 

 ZADARMO 

Tlačiareň 
HP DeskJet 2050A, 
All-in-One CQ199B 

 ZADARMO 

Ceny platia do vypredania tovaru

www.agem.sk

HP ProBook 4530s (A1D23EA)
-  procesor Intel® CoreTM i5-2430M (2.4GHz) s Turbo 

Boost Technology, nárast výkonu  na 2.9GHz
-  4GB DDR3 Mobile Intel® HM65 Express Chipset
-  AMD Mobility Radeon ™ HD 6490/1GB 
-  640 GB S-ATA II HDD
-  15.6” LED HD displej anti-glare
-  rozlíšenie 1366 x 768
-  720p HD kamera
-  WiFi, BlueTooth, 4x USB 2.0, HDMI, VGA
-  Windows 7 Home Premium 64, Office Starteŕ 10
-  taška na notebook HP Carrying Case

   Cena s DPH: 629 €

HP ProBook 4730s (A1D66EA)
-  procesor Intel® CoreTM i5-2430M (2.4GHz) s Turbo 

Boost Technology, nárast výkonu  na 2.9GHz
-  4GB DDR3 Mobile Intel® HM65 Express Chipset
-  AMD Mobility Radeon ™ HD 6490/1GB
-  640 GB S-ATA II HDD
-  17.3” LED HD displej anti-glare
-  rozlíšenie 1600 x 900
-  720p HD kamera
-  WiFi, BlueTooth, 3x USB 2.0, 1x USB 3.0, HDMI, VGA 
-  Windows 7 Home Premium 64, Office Starteŕ 10
-  taška na notebook HP Messenger Case

   Cena s DPH: 659 €



Podľahli ste tabletom? Máme pre vás novinku. Od 
20. februára 2012 nájdete časopis TECHBOX aj 
v elektronickej verzii. V redakcii sme už dlhšie zvažovali, 
aká by bola najlepšia forma distribúcie nášho časopisu aj 
k užívateľom, ktorí si zamilovali čítanie elektronických kníh 
a časopisov vo svojich tabletoch či smartfónoch. Tých je 
na našom trhu stále viac a podľa noviniek, ktoré sme videli 
aj na MWC 2012 sa dá predpokladať, že tabletománii 
v najbližšom čase neodolajú ďalší z vás. Rozhodli sme sa 
pre spoluprácu so spoločnosťou Wooky. Páčila sa nám 
najmä podpora všetkých dôležitých mobilných platforiem 
(iOS, OS Android, OS Symbian či Windows Phone), ale 
aj možnosť čítať časopis prostredníctvom štandardného 
počítača. Rovnako sú zaujímavé spôsoby platby, kde si 
časopis môžete kúpiť aj prostredníctvom vášho mobilného 
operátora. Chceme, aby vaša cesta k nám bola čo 
najjednoduchšia a veríme, že sa nám to podarilo.

Ak si TECHBOX chcete čítať aj vo vašom tablete, postup 
je jednoduchý. Stiahnite si čítačku Wooky do vášho 
zariadenia a vyhľadajte si časopis TECHBOX. Ešte pred 
kúpou si môžete pozrieť ukážky vybraných strán časopisu. 
Ak sme vás zaujali, stačí si časopis zakúpiť za zvýhodnenú 
cenu 1,60 €. Po kúpe si časopis môžete čítať až na 
šiestich rôznych zariadeniach, samozrejme aj offl ine. 
Aby vám žiadne číslo neušlo, odporúčame predplatné. 
Môžete sa tešiť, že postupne sa elektronická verzia 
časopisu TECHBOX rozrastie aj o multimediálne prvky. 

Veríme však, že zostanete verní aj papierovej verzii, ktorá 
je predsa len pre ľudské oko príjemnejšia. Dobre však 
poslúži aj ako podložka pod kávu, nemusíte sa o časopis 
obávať na pláži, alebo sa vám môže zísť na WC. Výhody 
papiera nezaprieme, prajem vám za celú redakciu 
príjemné čítanie.

Roman Calík
šéfredaktor

TECHBOX VO VAŠICH 
TABLETOCH A SMARTFÓNOCH

ed
it
o
ri
a
l Tipnete si názov mesta v pozadí? 

Pomôcka: MWC 2012

Vyhľadajte a nainštalujte 
si čítačku Wooky

V čítačke si vyhľadajte 
časopis TECHBOX

Môžete si kúpiť jedno 
vydanie alebo ročné 
predplatné časopisu 
TECHBOX

Stiahnite si časopis a 
užívajte novinky :)
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72 Audi Q5 hybrid quattro
FULL-HYBRID V SUV
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DVE FULL HD KAMERY V JEDNEJ

3D sa už v minulom roku pomerne značne rozšírilo, no ešte stále chýba kva-
litný zástupca na poli domácich produktov. Zmeniť sa to pokúsi nová kamera 
Sony HDR-TD20VE, ktorá sa pýši rovno aj titulom najmenšej 3D videokamery na 
svete. Novinka je len mierne väčšia, ako klasická Full HD videokamera a pritom 
obsahuje dva Exmor R CMOS senzory schopné snímať Full HD video súčasne. 

Dva BIONZ procesory spracovávajú obrazy do jedného Full HD 3D (50p) vi-
dea. Samozrejmosťou je optická stabilizácia Optical Steady Shot s Active Mode. 
Vylepšením prešla minimálna vzdialenosť na natáčanie 3D – 30 cm, no v novinke 
môžete ovládať i hĺbku 3D obrazu. Nechýba 3D autostereoskopický displej, GPS 
modul či 64 GB vnútorná pamäť s možnosťou rozšírenia SDXC alebo MS Pro kar-
tami. Cena by mala byť priaznivejších 1 400 €.

ŠTÝLOVKA NA KAŽDÝ STÔL

Jeden z najštýlovejších a najvybavenejších All-in-one počítačov s premysle-
ným využitím. Aj tak by sa dal v skratke popísať Lenovo IdeaCentre A720. 
Toto „monštrum“ s 27” Full HD multidotykovým displejom na želanie výrobca 
vybaví najvýkonnejšími procesormi Intel Core i7, 8 GB pamäťou RAM, 64 GB 
SSD diskom, 1 TB hardiskom, Blu-ray mechanikou či dedikovanou grafi kou 
od Nvidie. Okrem toho, že patrí medzi najtenšie All-in-one počítače na svete, 
umožňuje sklopiť displej až do vodorovnej polohy. Novinka sa na trhu objaví 
v lete a rovno aj s najnovším OS Windows 8. 

AUTOR: ŠTEVO PORUBSKÝ
FOTO: LENOVO, MERCEDES-BENZ, NIKON, OLYMPUS, SAMSUNG, SONYFOTO: LENOVO, MERCEDES-BENZ, NIKON, OLYMPUS, SAMSUNG, SONYFOTO: LENOVO, MERCEDES-BENZ, NIKON, OLYMPUS, SAMSUNG, SONY

AUTOR: ŠTEVO PORUBSKÝ

novinkynovinky
DOKONALÉ RETRO

V triede Micro 4/3 fotoaparátov sa objavil dokonalý retro kúsok. Olympus 
OM-D E-M5 je krásnou kópiou analógového modelu OM-1. Výrobca však no-
vinku osadil tým najlepším, čo v súčasnosti má. Live-MOS senzor s rozlíšením 
16,1 Mpx dopĺňa TruePic VI procesor, vďaka čomu vie novinka snímať rých-
losťou až 4,2, resp. 9 fps. Extrémne rýchly FAST AF s 35-zónovým ostrením 
zabezpečia ostré fotky prakticky okamžite. Úplne nová je stabilizácia, vraj až 
v piatich smeroch. Zaujímavý je aj nový objektív (24 – 100 mm) s prepína-
ním medzi elektronickým a manuálnym zoomovaním. Dotykový OLED displej 
s možnosťou naklápania je praktickým doplnkom. Filmovým priaznivcom pad-
ne vhod Full HD video, kreatívnych zas oslovia Art režimy. Na trhu by sa mala 
novinka objaviť už v apríli. 



inzercia

BLESKOVKY
Začiatkom februára uvoľnila 
Nokia možnosť aktualizácie OS 
Symbian Anna na najnovšiu 
verziu Belle pre modely E7, N8, 
C7, Oro, X7 a C6-01. Nový systém 
však nesie názov Nokia Belle, 
Symbian je tak nadobro mŕtvy!

Samsung a spoločnosť CME 
podpísali dohodu, vďaka ktorej 
si budú majitelia nových „smart“ 
televízorov môcť na Slovensku 
vychutnať sledovanie TV 
Markíza, jej seriálov či platených 
� lmov cez aplikáciu Voyo. 

Spoločnosť Rovio spustila 
hru Angry Birds aj na 
známom Facebooku. Hra 
obsahuje možnosť súťaženia 
medzi priateľmi, extra 
levely či nové bonusy. 

Webové úložisko uschovna.sk 
umožňuje po novom uploadovať 
súbor do 2 GB veľkosti. Link so 
súborom je možné poslať na mail 
viacerým osobám, no po 14 dňoch 
je súbor automaticky vymazaný. 

V súčasnosti by mala byť pre 
HTC Sensation, Sensation XE 
a Sensation XL vypustená 
aktualizácia na najnovší 
Android 4.0 (ICS). Neskôr by 
mala pribudnúť i pre staršie 
modely ako Desire HD, Desire 
S, Incredible S či EVO 3D. 

Intel vraj pracuje na procesoroch 
Rosepoint, ktoré budú v sebe 
obsahovať okrem procesora aj 
Wi-Fi modul, čím výrobca ušetrí 
drahocennú energiu batérie.

Na českom telekomunikačnom 
trhu by sa mal objaviť nový 
operátor. Prekvapivo by to 
mala byť Česká pošta, ktorá ale 
minimálne vo svojich začiatkoch 
ponúkne telekomunikačné 
služby pre verejnú správu. 

Google vynovil aplikáciu 
Google Docs pre svoj mobilný 
OS Android. Hlavnou zmenou 
nie je nový dizajn, ale možnosť 
pracovania s dokumentmi aj 
v o� -line režime. Aplikácia po 
pripojení k sieti automaticky 
synchronizuje všetky súbory. 

Sony nedávno testovalo, ako by 
mohli byť smartfóny v zastavaných 
oblastiach ešte presnejšie. 
V mestách je vraj najvhodnejšia 
kombinácia GPS a GLONASS 
systémov družíc. Možno sa 
dočkáme dvoch modulov 
v budúcich modeloch Sony. 

Samsung prišiel so zaujímavým 
nápadom, aby sa jeho vlastný OS 
bada zlúčil s nástupcom známeho 
OS MeeGo, ktorý v súčasnosti 
v pozmenenej verzii funguje pod 
názvom Tizen. Vlastní ho Intel.

ĎALEKOHĽAD ALEBO 
FOTOAPARÁT?

Niekde medzi kompaktmi a zrkadlovkami je trieda ultrazo-
omov, pomerne veľkých fotoaparátov s malým čipom, no 
v súčasnosti s pozoruhodnými schopnosťami. Jedným z ta-
kých je aj Nikon Coolpix P510. Unikátny je hlavne vďaka 

optickému zoomu s číslovkou 42x, teda 24 – 1 000 mm! 
16,1 Mpx CMOS čip zvláda ISO do 12 800. Majiteľov 

poteší i Auto HDR režim, Full HD video pri 30 fps či 
120 fps video pri VGA rozlíšení. Výrobca vybavil 

novinku i GPS modulom s POI bodmi a elektro-
nickým kompasom, ale i výklopným displejom 
s rozlíšením 921 tisíc bodov. Náročnejším bude 
chýbať azda len RAW režim. Pomerne priaznivá 

má byť cena okolo 400 €. 

LUXUS V JEDNOM TELE

Samsung svoje produkty delí do akýchsi sérií, v kto-
rých sú nielen televízory, notebooky, ultrabooky, ale 
najnovšie aj All-in-one počítače. Samsung Series 
9 900A7A sa radí medzi to najlepšie, a na pohľad 
i najkrajšie medzi All-in-one počítačmi tohto výrob-
cu. Štýlová novinka je osadená tým naj, na čo si 
len spomeniete. 27-palcový Full HD monitor s LED 
podsvietením zvláda i 3D (len s aktívnymi okuliar-
mi), Intel Core i7 procesor s 8 GB RAM pamäťou 
sa starajú o dostatočný výkon, Blu-ray mechanika 
zas o dokonalé multimediálne zážitky. Nechýba 
množstvo portov, bezdrôtová klávesnica a myš či 
veľký 1 TB disk, ale ani TV tuner (DVB-T) a diaľko-
vé ovládanie. Cena tejto novinky však bez problé-
mov presahuje sumu 2 000 €.

MERCEDESY 
S FACEBOOKOM

Automobilka Mercedes-Benz 
na nedávnom autosalóne 
v Ženeve predstavila nový 
model triedy A, ktorý ako prvý 
bude možné vybaviť doplnko-
vým systémom Drive Kit Plus. 
Systém bude poskytovať pre-
pojenie medzi Apple iPhone 
telefónmi (vlastne všetky za-
riadenia s iOS) pomocou apli-
kácie Digital DriveStyle, pri-
čom všetky funkcie telefó-
nu bude možné ovládať po-
mocou ovládača pri lakťovej 
opierke. Nebude chýbať ani 
hlasové ovládanie Siri, či mož-
nosť prístupu na Facebook 
alebo Twitter. Aplikácia od 
Mercedesu navyše obsa-
huje navigáciu Garmin ale-
bo internetové rádio AUPEO. 
Smartfón sa pripojí pomocou 
kábla v priehradke pred spo-
lujazdcom, zároveň sa bude 
i dobíjať. Po zaparkovaní iPho-
ne automaticky uloží GPS po-
lohu automobilu. Od jesene 
tohto roku bude Drive Kit Plus 
možné objednať aj do mode-
lov triedy B, C a E. Cena sys-
tému ešte nebola stanovená.

LUXUS V JEDNOM TELE

Samsung svoje produkty delí do akýchsi sérií, v kto-
rých sú nielen televízory, notebooky, ultrabooky, ale rých sú nielen televízory, notebooky, ultrabooky, ale 
najnovšie aj All-in-one počítače. Samsung Series 

 sa radí medzi to najlepšie, a na pohľad 
i najkrajšie medzi All-in-one počítačmi tohto výrob-
cu. Štýlová novinka je osadená tým naj, na čo si 
len spomeniete. 27-palcový Full HD monitor s LED 
podsvietením zvláda i 3D (len s aktívnymi okuliar-
mi), Intel Core i7 procesor s 8 GB RAM pamäťou 
sa starajú o dostatočný výkon, Blu-ray mechanika 
zas o dokonalé multimediálne zážitky. Nechýba 
množstvo portov, bezdrôtová klávesnica a myš či 
veľký 1 TB disk, ale ani TV tuner (DVB-T) a diaľko-
vé ovládanie. Cena tejto novinky však bez problé-
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VYCHYTÁVKY NA KAŽDÝ DEŇ
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VYCHYTÁVKY

Naozaj vreckový projektor 
s rozmermi 7 x 7 x 2,7 cm 

a hmotnosťou len 115 gramov si 
môžete už čoskoro zaobstarať 

aj vy. DLP projektor Philips 
PicoPix 2055 vám vyčaruje 

obraz s uhlopriečkou až 3 metre, 
má svietivosť zaujímavých 55 

ANSI lúmenov a rozlíšenie 854 
x 480 bodov. K notebooku či 

vybraným tabletom a smartfónom 
novinku pripojíte cez miniUSB 

konektor. Cena sa bude 
pohybovať okolo 260 €.

Ak patríte 
medzi 
náruživých 
hráčov, mali 
by ste svoju 
pozornosť zaostriť 
na hráčske kreslo 
X Rocker Pro 2.1, 
ktoré disponuje 
2.1-kanálovým 
zvukom s poriadnym 
basákom, vibračnými 
podložkami 
a bezdrôtovým 
pripojením. Na bočnej 
strane sú všetky potrebné 
ovládače i 3,5 mm audio 
konektor pre slúchadlá. 
Cena je necelých 200 €.

Hračkárska spoločnosť Hasbro 
vylepšila svoju virtuálnu zbraň. 
Hasbro Lazer Tag v najnovšej 
verzii ponúka pripojenie Apple 
iPhone a využitie rozšírenej reality 

cez bezplatnú aplikáciu. Okrem 
toho môžete sledovať všetky 

informácie ako 
skóre, úlohy či 

vaše úspechy. 
Hračka pre 

veľkých 
chlapcov 
bude 
v predaji 

v druhom 
kvartáli.

Ak holdujete extrémnym športom, zbystrite pozornosť. Liquid Image EGO 
je najnovším počinom v segmente odolných kamier. Novinka za 150 dolárov 
ponúkne vodeodolnosť, Full HD video pri 30 fps, 12 Mpx fotografi e a Wi-Fi modul, 
vďaka ktorému si video okamžite vychutnáte v smartfóne, tablete či počítači.

Známa štvorvrtuľová hračka pre veľkých dostala nástupcu. Parrot AR Drone 2.0 má 
tichšie motory, kvalitnejší fotoaparát s HD videom (720p) a jednoduchšie ovládanie cez 
aplikáciu FreeFlight 2.0. Novinka sa začne predávať už čoskoro za približne 300 €.

Z Číny pricestovalo multifunkčné spätné zrkadlo, v ktorom 
je zabudovaný dvojjadrový 500 MHz procesor, 64 GB RAM 
pamäte, Bluetooth, GPS či slot na microSD karty. 4,3-palcový 
displej v zrkadle je dotykový, pričom cez systém postavený 
na Windows Mobile 6.0 CE môžete využívať nielen GPS, 
ale aj pozerať fi lmy, prehrávať hudbu či využiť novinku na 
sledovanie obrazu z cúvacej kamery. Cena je približne 130 €.

Potrebujete mať pod kontrolou svoju domácnosť či 
fi rmu? Jednoduchým riešením je IP kamera Samsung 
SmartCam vybavená 1,3 Mpx snímačom (VGA, 30 
fps), Wi-Fi modulom a ethernetovou prípojkou. Tým 
najdôležitejším je však možnosť posielania videa 
pri každom pohybe na súkromný účet YouTube, 
alebo aj do telefónu s iOS či Androidom!

Japanese Wrist-
Mounted 
Finger Piano 
je názov 
gadgetu, 
vďaka ktorému 
môžete hrať 
na piane 
prakticky 
kdekoľvek. 
Novinku stačí 
nasadiť na ruku, nastaviť 
si hlasitosť  a „ťukať“ 
napríklad po stole. Okrem 
zvukov piana je možné 
zvoliť si zvuky zvončeka 
alebo dokonca mačky! 
Prečo mačky? Nevieme.



SÚŤAŽ
VYHRAJ

jedinečný Windows Phone smartfón NOKIA

Navštív stránku www.nokia.sk/lumia800 a pošli správnu odpoveď na trojicu súťažných otázok na 
e-mail sutaz@techbox.sk s predmetom správy LUMIA 800 najneskôr do 6. mája 2012. 

Skrátené pravidlá súťaže (viac na www.techbox.sk):
Organizátorom súťaže je spoločnosť BCmobil.sk, s.r.o. • Cenu do súťaže – smartfón Nokia Lumia 800 venovala spoločnosť Nokia 
Slovakia s.r.o. • Odpoveď odoslaná cez e-mail je bezplatná. • E-maily musia byť odoslané na sutaz@techbox.sk s predmetom správy 
LUMIA 800 najneskôr do 6. mája 2012 do 24:00 hod. • Zlosovanie sa uskutoční 7. mája 2012. • Výhercu súťaže budeme kontaktovať 
telefonicky a zároveň ho uverejníme na stránke www.techbox.sk a v čísle 5-6/2012 časopisu TECHBOX.

www.nokia.sk/lumia800

SÚŤAŽ

1. Aký operačný systém nájdete v smartfóne Nokia Lumia 800?
a) Nokia Belle    |     b) Android 4.0     |     c) Windows Phone 7.5

2. Aká veľká je interná pamäť v smartfóne Nokia Lumia 800?
a) 4 GB     |     b) 8 GB     |     c) 16 GB

3. Nokia Lumia 800 ponúka aj špeciálny externý ukladací priestor na
dokumenty a poznámky. Pod akým názvom ho v smartfóne nájdete?
a) SkyCloud     |     b) Skydrive     |     c) Skynote

SÚŤAŽNÉ OTÁZKY

SÚŤAŽ

SÚŤAŽ

Stačí jeden pohľad a vidíte, 
čo všetci robia. Nokia 
Lumia 800 s operačným 
systémom Windows 
Phone vás vtiahne do 
sveta plného prekvapení. 
Príspevky zo sociálnych 
sietí ako Facebook, 
Twitter či LinkedIn 
sú začlenené do 
úvodného zobrazenia. 
Rovnako vidíte Chat 
aj SMS správy a 
jediným pohľadom 
skontrolujete 
najnovšie e-maily. 

Bing, Internet 
Explorer 9, HTML 5

a Wi-Fi, to je web bez vyčkávania. 
Vďaka podpore Word, Excel a 
PowerPoint môžete pohodlne 
pracovať aj na cestách. Vždy správne 
nájdete cieľ, pretože Nokia Lumia 
800 vám ponúkne aj plnohodnotnú 
navigáciu Nokia Autom. Ak vás 
niečo na cestách zaujme, môžete 
si vytvoriť spomienky vďaka 8 Mpx 
fotoaparátu a podpore HD videa. 
Ich prezretie na 3,7-palcovom 
ClearBlack AMOLED jemnom displeji 
si zamilujete. Chýba vám niečo? 
Jednoducho si to doinštalujte.

SÚŤAŽSÚŤAŽLumia 800!
The Amazing 
Everyday



10 | REPORTÁŽ

AUTOR A FOTO: ROMAN CALÍK

CONGRESS 2012
GSMA MOBILE WORLD

Zaostrené na smartfóny a tablety

Už po piatykrát sme  
s našou redakciou navštívili 
najväčší a najvýznamnejší 
telekomunikačný kongres na 
svete - GSMA Mobile World 
Congress 2012, ktorý sa opäť 
konal v Barcelone na námestí 
d´Espanya. Organizátori síce 
plánovali zmenu prostredia, 
ale pravdepodobne prišli na 
to, že dobré netreba meniť. 
A oplatilo sa, totiž kongres 
navštívilo rekordných 67 000 
ľudí a vystavovali tu 
spoločnosti až z 205 krajín 
sveta. Pozrite sa na to 
najlepšie, čo nás tento rok 
čaká.

SONY

Stánok Sony už obsahoval len najnovšie SONY smart-
fóny či tablety. Novinky z CES 2012 (test Sony Xperia 
S nájdete už v aktuálnom čísle na strane 48) tak dopl-
nili ďalšie dva smartfóny, ktorým nebudú chýbať známe 
technológie od Sony ako Mobile Bravia Engine či Exmor 
R CMOS snímač. Vybavenejšia novinka Sony Xperia P
má jednoliate hliníkové telo, ktorému dominuje úplne 
nový displej s technológiou WhiteMagic. Spoznáte ju 
aj podľa transparentného pásika pod displejom. Škoda 
len, že do predaja príde s OS Android 2.3, i keď aktuali-
zácia na verziu 4.0 na seba nenechá dlho čakať.

Sony Xperia U prekvapí tým, že ponúkne pri menšom 
3,5-palcovom displeji bez WhiteMagic prakticky totož-
nú výbavu ako Xperia P. Alebo nie? Pravdou je, že aj 
fotoaparát namiesto 8 Mpx ponúkne len 5 Mpx rozlíše-
nie. Zaujať sa vás však posnaží funkciou xLoud pre lepší 
hudobný zážitok. Telefón dokáže meniť aj farbu trans-
parentného prúžku pod displejom a dokonca si budete 
môcť vymieňať spodnú časť za rôzne iné farebné verzie.
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HTC

Tlačová konferencia k novinkám HTC sa konala večer pred otvorením brán kongresu MWC 2012 v novom nákup-
nom centre ARENA, ktoré sa nachádza na námestí d´Espanya hneď oproti výstavisku. Predchádzajúce roky sme 
ho videli len spoza lešenia, teraz sa nám ukázalo v plnej kráse a mohli sme si vyfotiť aj nočný pohľad na výstavis-
ko. Tlačovka bola fajn, ale viac sa nám páčil miestny podnik na streche ARENY, kde miešali vynikajúci GIN-TONIC.

Na veľkom pódiu CEO spoločnosti HTC – Peter Chou 
predstavil novú éru smartfónov HTC. Zapamätajte si 
označenie ONE, totiž práve smartfóny HTC ONE sa bu-
dú snažiť získať si vašu priazeň. Ponúknu najmä vylep-
šené multimediálne funkcie, špičkový zvuk, unikátny 
režim pre automobily či cloud služby (DROPBOX s ka-
pacitou 25 GB na dva roky). Najvybavenejším je model 
HTC One X so 4-jadrovým procesorom Nvidia Tegra 3 
taktovaným na 1,5 GHz. Veľký 4,7-palcový HD displej s 
rozlíšením 720 x 1280 bodov je pripravený práve na pre-
hrávanie vylepšených multimedií. 8 Mpx fotoaparát má 
dokonca samostatný procesor na spracovanie obrazu 
(HTC ImageChip). Užijete si tak kvalitné HDR fotenie, ale 
i nahrávanie videí vo Full HD. Všetky modely dostanú i 
najnovší OS Android 4.0 s novou nadstavbou HTC Sense 
4.0. Už aby sme ich mali v rukách na poriadny test!

Do rodiny HTC One patrí aj model HTC One S, ktorý 
vychádza z hudobného Sensation XE. Prekvapí špičko-
vým 4,3-palcovým qHD displejom s technológiou Super 
AMOLED, len 7,9 mm hrubým telom a dvojjadrovým 1,5 
GHz procesorom pochádzajúcim z novej 28 nm gene-
rácie Snapdragon S4. Dostupnejší model HTC One V, 
ktorý sme zachytili len vypnutý v rukách jedného z čle-
nov tímu HTC, nadväzuje na dizajn modelov HTC Hero 
a Legend, a to konkrétne povestnou bradou. Displej má 
len 3,7-palca a uspokojiť sa budete musieť s 1 GHz pro-
cesorom a 512 MB RAM.

Stánok Samsung zachvátila mánia s menom NOTE. Dočkali sme sa totiž väčšieho brata 5,3-palcového Samsung 
Galaxy Note v podobe tabletu: Samsung Galaxy Note 10.1. Samozrejmosťou je už známe pero S Pen, ktoré 
však nezastrčíte do tela tabletu, ale žiaľ len do puzdra. Okrem aplikácií vyvinutých pre dotykové pero ako naprí-
klad S Note, vás však čakajú aj prémiové - Adobe Photoshop Touch a Adobe Ideas. Tento tablet tak nebude len 
o „čmáraní“, ale môže byť vážny pracant. Rozlíšenie displeja sa však nemenilo a zostalo na 1 280 x 800 bodov a 
k dispozícii bude i 3G verzia. Dostatočný výkon sa bude snažiť poskytnúť dvojjadrový procesor Samsung Exynos 
s taktom 1,4 GHz.

SAMSUNG

Nástupcu úspešného Samsung Galaxy S II sme sa 
na MWC 2012 nedočkali. Výrobca naopak ukázal dru-
hú generáciu tabletu Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) 
s najnovším OS Android 4 a upraveným užívateľským 
prostredím TouchWiz. Viac nás však zaujal Samsung 
Galaxy Beam, Android smartfón so zabudovaným pro-
jektorom! Ak by sme v minulých ročníkoch nevideli nie-
koľko prototypov podobných zariadení, naše nadšenie 
by bolo ešte väčšie. Potešujúce však je, že sa pravde-
podobne dostane aj na náš trh. Takže ak chcete zo svoj-
ho smartfónu obraz s uhlopriečkou 50-palcov, je roz-
hodnuté. Inak ide o priemerne vybavený telefón s OS 
Android vo verzii 2.3.
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LG

HUAWEI

Výstavná plocha LG bola plná noviniek, medzi ktorými sme 
objavili aj konkurenciu pre Samsung Galaxy Note s označe-
ním LG Optimus Wu. V tomto prípade si nevieme pomôcť 
a musíme napísať: keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. 
LG sa kvôli ostrým hranám veľmi zle drží v ruke a myslíme 

si, že na úspechy Note sa mu nadviazať nepodarí.

Veľmi nás však potešil nový 3D telefón LG Optimus 3D 
MAX. Mrzí nás totiž, že po minuloročnom uvedení 3D telefó-
nov sa tejto technológie nechytili aj ostatní výrobcovia, a tak 
LG zostalo jediným, kde sme videli ďalšiu generáciu. Hrúbka 
zariadenia je len 9,6 mm a 3D WVGA displej výrazne lepšie 
zobrazuje obraz v 3D. V telefóne si 3D obsah môžete okrem 
vytvárania aj editovať. Navyše pribudla aj konverzia 2D ob-
sahu do 3D, čo využijete po pripojení k TV cez HDMI kábel.

Najväčší rozruch na stánku LG spôsobil model LG Optimus 
4X HD. Ten sa pýši špičkovým 4,7-palcovým HD (1 280 x 
720 b.) IPS displejom. Názov 4X odhaľuje aj štvorjadrový 
procesor Tegra 3 s taktovaním až na 1,5 GHz. Najnovší OS 
Android 4.0 v zariadení nemôže chýbať a verili by ste, že 
všetko sa zmestilo do tela s hrúbkou len 8,9 mm? Tento stroj 
sa na trhu rozhodne nestratí!

Na MWC 2012 výrobca LG predstavil aj novú sériu telefónov Optimus L, ktorá je zameraná na dizajn a ponúkne zaria-
denia v troch rôznych kategóriách. Začína to najdostupnejším modelom L3, pokračuje nižšou strednou triedou L5 (na ob-
rázku biela verzia) a končí najvybavenejším modelom Optimus L7. V porovnaní so 4X HD však tiež žiadna sláva, sedmička 
vám ponúkne OS Android 4, procesor s taktom 1 GHz či 4,3-palcový displej.

Huawei to na výstavisku poriadne rozbalil a pre návštevníkov pripravil aj netradičnú fotoatrakciu. Takmer každého lákal okríd-
lený kôň v životnej veľkosti vytvorený len z tiel smartfónov. Na stánku bolo rušno najmä okolo novinky Huawei Ascend D 
Quad, ktorej srdce má štyri jadrá. Prekvapením v prípade prvého štvorjadra od Huawei je to, že spoločnosť nevsadila na 
známy čipset nVidie s označením Tegra 3, ale pre svoj smartfón si vyvinula vlastný ARM procesor, ktorý nesie označenie 
K3V2 a môže mať takt 1,2 GHz alebo 1,5 GHz.

Zaujal nás aj štvorjadrový (procesor opäť z dielne Huawei) 
tablet Huawei Mediapad 10FHD. Konkurencii totiž vytrel ko-
cúra aj použitím IPS Full HD displeja s uhlopriečkou 10-pal-
cov. Zaujme tiež 2 GB operačná pamäť, Android 4.0 či hrúb-
ka len 8,6 mm. Novinka je navyše vyhotovená z jedného kusu 
hliníka, a tak o kvalite spracovania nemožno pochybovať.
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TELEFÓNICA MOVISTAR
Jednou z najväčších udalostí MWC 2012 pre našu redak-
ciu bola štvordenná reálna skúsenosť s LTE, ktoré sme 
mohli počas celého pobytu na kongrese testovať. Telefónica 
pod značkou Movistar so spoločnosťou Alcatel Lucent totiž 
v Barcelone a Madride spustila prevádzku LTE siete (4G) 
s teoretickými hodnotami 100 Mbps/50 Mbps (download/
upload). Využila pritom frekvenčné pásmo 2,6 GHz. Sieť 
sme skúšali prostredníctvom LTE modemu BandLuxe C502, 
tabletu Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE a smartfónu Samsung 
Galaxy S II LTE (i9210) medzi prvými na svete! Rýchlosti 
a stabilitu siete musíme len a len pochváliť. Síce rýchlosť 
downloadu 69 Mbps sme videli len raz, viackrát sme sa 
však dostali na hodnoty okolo 30 Mbps. Počas špičky sme 
surfovali rýchlosťou 15-20 Mbps a upload dosahoval cca. 
10 Mbps. O2, chceme LTE aj na Slovensku!!!

Telefónica (Movistar) spoločne so známou spoločnos-
ťou Mozilla predstavili takmer nový mobilný operačný sys-
tém. Nejde o systém ako taký, ale o platformu postave-
nú na HTML5 protokole. Platforma OWD (Open Web 
Devices) ponúkne možnosť úpravy aplikácií vďaka jazyku 
JavaScript. Takže prakticky každý, kto ovláda tento kódova-
cí jazyk bude môcť upravovať aplikácie či vytvárať si vlast-
né. Platforma tak dovolí spraviť smartfón aj z obyčajného te-
lefónu. Prezentované boli napríklad Facebook alebo Twitter 
aplikácie.

NOKIA

Konečne!!! Posledné roky sme hľadali stánok Nokia úplne márne. Svetová jednotka jednoducho kongres „ignorovala“, čo sa tý-
ka predstavenia akýchkoľvek noviniek. Ale časy sa menia a Nokia prišla doslova šokovať. Ako inak sa dá nazvať predstavenie 
šialeného 41 Mpx fotoaparátu v mobilnom telefóne Nokia 808 PureView? Rozlíšenie fotografií je tak až 7 728 x 5367 bodov, 
pričom Nokia má objektív s pevným ohniskom 8,2 mm (24 mm ekvivalent), s clonou f/2,4 a ISO začínajúce na hodnote ISO 50. 
Samozrejmosťou je aj Full HD video. Operačným systémom je Nokia Belle (niekdajší OS Symbian). Cena by sa mala pohybovať 
okolo 450 €. Otázkou je, načo komu bude takýto foťák v telefóne...?

Nokia po odštartovaní spolupráce s Microsoftom vsádza 
doslova všetky karty na operačný systém Windows Phone. 
Z Ameriky doniesla prerastenú verziu aktuálneho modelu 
Lumia 800 s označením Nokia Lumia 900. Väčší 4,3-palcový 
AMOLED displej systému Windows Phone 7.5 Mango sved-
čí. Procesor je síce jednojadrový, ale ide o kvalitný 1,4 GHz 
Scorpion z čipsetu Qualcomm. Len tá hmotnosť, 160 gramov 
je naozaj dosť! Okrem vlajkovej lode sme videli aj najdostup-
nejšiu Lumiu s označením Nokia Lumia 610. Prekvapí len 
800 MHz procesorom, pričom softvér si vyžaduje 1 GHz a 
aj operačná pamäť 256 MB je o polovicu nižšia, ako určujú 
pravidlá pre Windows Phone zariadenia. Nemusíte sa však 
obávať pomalého systému, Microsoft na to išiel šalamúnsky 
a obmedzil niektoré náročné hry a aplikácie, ktoré na 610-ke 
nespustíte. To je daň za lacný Windows Phone.
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Španielska Barcelona sa opäť na štyri dni (tentokrát neskôr od 27. februára do 
1. marca 2012), stala miestom, kde najdôležitejšie spoločnosti ukázali to najlep-
šie. My sme sa na MWC 2012 dostali vďaka pozvánke od spoločnosti Telefónica 
Slovakia (operátora O2), ktorá hradila náklady a pobyt redakcie na kongrese. 
A to sme mali veľké šťastie, ďakujeme! Ubytovaní sme totiž boli doslova v cen-
tre diania, hneď pri výstavisku a počas celého kongresu sme prinášali novin-
ky na náš portál TECHBOX.sk prostredníctvom najrýchlejších mobilných sietí 
LTE, ktoré španielska matka nášho operátora spustila v Barcelone a v Madride. 
Ak by sme mali v skratke zhodnotiť kongres, tak bol opäť najmä o najnovších 
smartfónoch a tabletoch, kde i tento rok dominoval OS Android, ale i štvor-
jadrové procesory. Takmer bolo ťažké nájsť výrobcu, ktorý neponúkol hardvér 
pre tento operačný systém väčšinou už vo verziách Ice Cream Sandwich. Ale, 
počkať - Nokia. U nej žiadny Android smartfón nenájdete, všetko totiž po nadvia-
zaní spolupráce so spoločnosťou Microsoft vsadila na Nokia Windows Phone 
zariadenia, a ako ste si už určite prečítali, doslova šokovala aj predstavením 
41 Mpx fotoaparátu v telefóne. Rovnako Nokia neponúka tablety, ktoré priam do 
dokonalosti doviedol práve Samsung 
predstavením veľkého brata pre „ma-
lý“ Note - Samsung Galaxy Note 10.1. 
Už sa tešíme aj na nové smartfó-
ny od HTC, rodina One totiž vylepši-
la množstvo multimediálnych funkcií. 
Našli ste si aj vy svojho favorita? My 
áno, napriek tomu musíme skonšta-
tovať, že sa nám tento rok zdalo na 
výstavisku „mŕtvejšie“ a novinky bo-
li opäť skôr evolučné, ako revolučné.

EMPORIA

OSTATNÍ

Trocha z iného súdka sú zariadenia od rakúskeho výrobcu 
Emporia. Nie, nevrátili sme sa strojom času na prvý MWC 
kongres...skutočne môže byť 3G telefón absolútnou novin-
kou v portfóliu výrobcu zo súčasnej doby. Telefón empo-
riaCONNECT ponúkne okrem 3G aj 3-megapixelový foto-
aparát a GPS. Dokonca nechýba vymoženosť ako podpora 
microSD pamäťových kariet a funkcia prevodu textu na reč. 
Neusmievajte sa, toto je vážna záležitosť v ponuke senior-
ských telefónov.

Keď už sme boli v stánku Emporia, nemohli sme si nevšimnúť ďalšiu dvojicu noviniek. Myslí sa totiž aj na aktívne žijúcich 
seniorov, pre ktorých je určený model emporiaSOLIDplus s GPS a zvýšenou odolnosťou voči nárazom, vode a prachu. 
Naopak emporiaSAFETYpremium je zariadenie, ktoré dokáže rozoznať, či jeho majiteľ s telefónom spadol na zem. V tom 
prípade okamžite vysiela tiesňové volanie a o lokalizáciu sa postará GPS modul, ktorý automaticky odosiela aj polohu maji-
teľa. Súčasťou novinky sú tiež hodinky, prostredníctvom ktorých je možné uskutočniť tiesňové volanie.

Asus si na výstavisko priniesol unikátnu novinku Asus 
Padfone. Oproti uniknutným informáciám je reálna podoba 
tejto tech-matriošky nad naše očakávania. Netradičné zaria-
denie, kde smartfón s OS Android vložíte do veľkého displeja 
a získate tablet je to, čo sa od výrobcov očakáva – prinášať 
nové riešenia. Zo smartfónu tak jednoducho vytvoríte tablet 
a z tabletu zase netbook pripojením klávesnice, známej zo 
zariadení Asus Eee Pad Transformer. Aby toho nebolo málo, 
ku skladačke pribudol aj headset, ktorý vám dobre poslúži 
aj ako dotykové pero.

Duracell (ktorý mimochodom kúpil spoločnosť PowerMat) 
predstavil extrémne tenký adaptér Wireless Charging 
Card (WiCC) na indukčné nabíjanie pre prakticky akýkoľ-
vek smartfón. Obmedzením je zatiaľ nutnosť úpravy batérií a 
konektorov zo strany výrobcov a zjavne i obmedzenie v prí-
pade kovového krytu batérie.

Panasonic Eluga chce prísť aj na európske trhy. Na prvý
pohľad by ste určite netipovali, že tento štýlový Android 
smartfón je odolný voči vode a prachu. Telo má hrúb-
ku len 7,8 mm a hmotnosť smartfónu je 103 gramov. Do 
útrob výrobca umiestnil dvojjadrový procesor a oko poteší 
4,3-palcový OLED displej s qHD rozlíšením.

Úplnou novinkou v stánku Fujitsu bol prototyp štvorjadrové-
ho Android smartfónu s 13,1 Mpx fotoaparátom a extrém-
nym ISO 25 600! Tiež mu nechýba TV anténa, ktorá bola 
štandardom takmer u všetkých zariadení výrobcu vrátane 
tabletu. Zaujme i čítačkou odtlačkov prstov na zadnej strane 
pod fotoaparátom či podporou LTE sietí.

Na kongrese 
sme hrdo vstú-
pili aj do stánku 
slovenskej spo-
ločnosti ESET. 
Tá prezentova-
la svoj antivíru-
sový program 
Eset Mobile 
Security, ktorý 
uvoľnila počas 
kongresu aj pre 
tablety. Okrem 
ochrany voči ne-
vhodnému soft-
véru sa môžete tešiť aj na známe funkcie, vďaka kto-
rým ochránite svoje zariadenie a hlavne vaše dáta aj po 
krádeži. Tablet je možné na diaľku vymazať, alebo zistiť 
jeho polohu. Samozrejme musí podporovať 3G.
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MEDIÁLNI PARTNERI

VYBRALI STE NAJLEPŠIE
MOBILNÉ TELEFÓNY
MINULÉHO ROKA!

Výsledky ankety Mobil roka 2011

EXKLUZÍVNY 
PARTNER

PARTNERI

VÝHERCOVIA ŽREBOVANIA O MOBILNÉ TELEFÓNY

OKREM TOHO, ŽE SVOJIMI HLASMI ÚČASTNÍCI ANKETY VYBRALI NAJLEPŠIE MOBILNÉ 
TELEFÓNY ROKA 2011, ZÚČASTNILI SA AJ ŽREBOVANIA O HODNOTNÉ CENY, KTORÉ 
DO ANKETY MOBIL ROKA 2011 VENOVAL EXKLUZÍVNY PARTNER - TELEFÓNICA 
SLOVAKIA A PARTNERI: SONY ERICSSON, NOKIA SLOVENSKO, TCCM A SAMSUNG 
ELECTRONICS. PARTNEROM ĎAKUJEME ZA VÝZNAMNÚ PODPORU ANKETY
A VŠETKÝM VÝHERCOM GRATULUJEME.

Viac informácií o ankete Mobil roka 2011 nájdete na www.mobilroka.sk.

Apple iPhone 4S vyhral: Daniel Valíček, Žilina
Sony Ericsson Xperia Arc S vyhral: Renáta Chorvátová, Bratislava
Nokia N9 vyhral: Lukáš Jaborka, Bratislava
HTC Sensation XE vyhral: Ľudovít Kováč, Vráble
Samsung Galaxy Note vyhral:  Tomáš Korba, Humenné

OD 1. DO 29. FEBRUÁRA 2012 STE OPÄŤ MALI MOŽNOSŤ HLASOVAŤ UŽ V PIATOM ROČNÍKU ANKETY MOBIL ROKA. KOMISIA ZLOŽENÁ 
ZO ZÁSTUPCOV MAGAZÍNOV PC REVUE, TECHBOX A INTERNETOVÝCH DENNÍKOV MOBILMANIA.SK, FONY.SK, NOMINOVALA ZO VŠETKÝCH 
NOVÝCH MODELOV MOBILNÝCH TELEFÓNOV, KTORÉ SA V ROKU 2011 DOSTALI NA SLOVENSKÝ TRH, PO PÄŤ TELEFÓNOV DO PIATICH 
KATEGÓRIÍ. CELKOVO SA DO ANKETY ZAPOJILO 11 567 ČITATEĽOV, KTORÍ VYBRALI NAJLEPŠIE MOBILNÉ TELEFÓNY ROKA 2011.

Pracovný Mobil roka 2011

1. Samsung Galaxy Note 40,26%

2. Nokia E7 17,26%

3. HTC 7 Pro 16,38%

Mid-end Mobil roka 2011

1. HTC Wildfi re S 35,59%

2. Samsung Galaxy Ace 26,36%

3. Sony Ericsson Xperia Ray 23,38%

Ľudový Mobil roka 2011

1. Nokia C2-02 32,70%

2. Sony Ericsson Mix Walkman 32,49%

3. Samsung Star II 16,99%

Štýlový Mobil roka 2011

1. Apple iPhone 4S 54,14%

2. HTC Sensation XL 20,90%

3. Sony Ericsson Xperia mini 10,20%

High-end Mobil roka 2011

1. Samsung Galaxy S II 45,33%

2. HTC Sensation XE 18,25%

3. Nokia N9 17,23%
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3D tlač a
TVRDÁ

VIRTUÁLNA 
REALITA

NIE VYRÁBAŤ, ALE VYTLAČIŤ! 
3D TLAČIARNE PREKRAČUJÚ 

PRAH PROFESIONÁLNYCH 
DIZAJNÉRSKYCH ŠTÚDIÍ A VĎAKA 

POKLESU CIEN A RASTÚCEMU 
VÝKONU SA Z NICH ZREJME 

ČOSKORO STANÚ PRAKTICKÍ 
ČLENOVIA DOMÁCNOSTÍ.Na pohľad podobný vývoj, ako v televíznej 

technike, zaznamenávame aj v oblasti tlače 
a xerografi e. Po čiernobielych výtlačkoch či 
kópiách nasledovala tlač vo farbe a nakoniec 
dostávajú tlačové výstupy aj tretiu dimenziu. 
Tu ale naše prirovnanie začína pokrivkávať. 
S trojrozmernou tlačou v plnej farbe je totiž zatiaľ 
trochu problém, aj keď existuje - a zabudnúť 
môžeme zatiaľ na 3D kopírky. Reprodukčná 
technika tlače totiž zahŕňa aj fázu snímania, ktorá 
by v tomto prípade nevyžadovala len 3D skener 
schopný vytvoriť hologram daného objektu, ale 
aby videl do útrob objektu, musel by mať zároveň 
vlastnosti počítačového tomografu. V opačnom 
prípade by sme vytlačili len sochu originálu.

KONŠTRUKTÉRI V MEDICÍNE
Trojrozmerná tlačiareň má naproti tomu pri 
vnútorne štruktúrovaných objektoch úlohu 
jednoduchšiu. Informácie o tvare a polohe 
vrstiev, z ktorých sa daný objekt skladá, dostane 
pekne „na tácke“ v podobe príslušného 
dátového súboru. Ten je najčastejšie priamo 
výstupom niektorého CAD (Computer-Aided 
Design) programu. Počas vytvárania objektu 
potom tlačová hlava podobne ako pri 2D 
tlači ukladá pixely v rovine, ale po dokončení 
takéhoto rezu pridá ďalšiu veľmi tenkú vrstvu 
a proces sa opakuje, kým nie je zhmotnený celý 
trojrozmerný objekt. Hoci princíp vyzerá napohľad 
jednoducho, ukrýva viaceré úskalia tak v oblasti 
technológií nanášania vrstiev, ako aj z hľadiska 
používaných materiálov. 
Napriek tomu 3D tlačiarne nie sú horúcou 
novinkou. Už roky, ba desaťročia sa používajú 
v profesionálnej sfére architektúry, dizajnu 
a v konštruktérstve, najčastejšie pri výrobe 
modelov a prototypov. Možnosti ich využitia 
sa však v poslednom čase výrazne rozširujú 
a okrem modelovania prototypov sa 3D 
tlačiarne uplatňujú aj v malosériovej výrobe, pri 
vytváraní foriem a jadier pre odliatky, v medicíne, 
a dokonca aj v domácnosti. 

Možnosti využitia 3D tlačiarní sú niekedy až 
fantastické. Ak vás nefascinuje tlač vianočných 
koláčikov určených na konzumáciu, čo by ste 
povedali na tlač skutočného orgánu určeného 
na transplantáciu z kmeňových alebo iných 
buniek samotného príjemcu? Odpadajú reakcie 
imunitného systému, čakanie na darcu a ďalšie 
riziká. Áno, vedci už dosiahli v oblasti medicíny 
reálne výsledky, keďže dokážu vytlačiť kĺbové 
náhrady a iné endoprotézy, ale napríklad aj 
skutočné žily pomocou „bioatramentu“ na báze 
buniek. Orgány sa síce zatiaľ v klinickej praxi 
týmto spôsobom získať nedajú, aj keď vedci už 
predstavili „prototyp“ vytlačenej obličky. Podľa 
agentúry Gartner je však reálne za horizontom 
desiatich rokov očakávať výrobu biologických 
náhradných dielov v humánnej medicíne práve 
metódou 3D tlače. 

Evokuje vám to akýsi syndróm stvoriteľa? 
Veci sa nakoniec vždy ukážu zložitejšie, ako 
nadšenci dúfali, ale protézy, hoci aj z titánu, 

dokážeme tlačiť už dnes a problémom by 
nemali byť ani zubné náhrady. Veľkou pomocou 
sú 3D tlačiarne v archeológii a paleontológii, 
kde dokážu vytvoriť chýbajúce časti artefaktov 
a uplatňujú sa aj v ďalších netradičných 
oblastiach.

AKO TO FUNGUJE?
Technológií 3D tlače existuje veľké množstvo 
a neprestajne prichádzajú nové, lacnejšie 
a dokonalejšie. Nelíšia sa však obvykle vo 
fi lozofi i tvorby priestorového objektu, ale 
skôr v použitých materiáloch a metódach 
vytvrdzovania vrstiev. Tu sú tie najpoužívanejšie:

Lacná open source 
tlačiareň Fab@Home 
Model 2, Foto: Cornell 
University

SLA (Stereolithography)
Stereolitografi a je jednou z najstarších 
metód 3D tlače. K dispozícii je už viac ako 
štvrť storočia - od r. 1986. Používa sa pri nej 
fotopolymér, čo je materiál citlivý na svetlo, 
ktorý po ožiarení (najčastejšie UV laserom) 
spolymerizuje a stuhne. Následne tlačová 
plocha poklesne a proces pokračuje ďalšou 
vrstvou hrúbky 0,05 až 0,25 mm. Ožiaria sa 
len konkrétne body, inde zostane atrament 
tekutý a po ukončení tlače sa odstráni. SLA 
technológia umožňuje vytvoriť dokonale 
hladké objekty, jej nevýhodou je však malá 
rýchlosť tlače a problematická možnosť 
tlačenia vertikálnych štruktúr, ktorá vyžaduje 
podporné modelovanie.

SLS (Selective Laser Sintering)
Táto metóda pracuje na podobnom princípe, 
ako stereolitografi a, ale laserom sa spevňuje, 
resp. taví práškové médium. Výhodou je, 
že sa môže použiť bežný laser žiariaci vo 
viditeľnom alebo infračervenom svetle, nie 
UV laser, ako pri SLA a k dispozícii je široké 
spektrum materiálov od plastov a keramiky 
po kovy (mosadz, oceľ, titán, striebro ai.). 
V prípade použitia titánového prášku sa na 
ožarovanie používa vysokoenergetický prúd 
elektrónov a táto modifi kovaná technológia 
sa nazýva Electron Beam Melting (EBM). 
Výhodou technológie SLS sú pevné a trvanlivé 
objekty a tiež možnosť opätovného využitia 
nespotrebovaného prášku.

Plastová stolička 
vytlačená na 3D 

tlačiarni, 
Foto: Objet
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tlačiarne

Rozlíšenie tlače je dané hrúbkou vertikálne 
ukladaných vrstiev a hustotou a veľkosťou bodov 
ukladaných v rovine. Veľkosť bodov sa pohybuje 
zhruba v rozsahu 0,05-0,1 mm v priemere. Kým 
v rovine x-y dosahuje rozlíšenie bežne hodnoty 
laserových 2D tlačiarní, vertikálne rozlíšenie býva 
nižšie. Hrúbka vrstvy je asi okolo 100 mikrometrov 
(0,1 mm), pri lacných tlačiarňach aj väčšia. 
Naopak, niektoré profesionálne stroje dosahujú 
omnoho jemnejšie vertikálne rozlíšenie. Napríklad 
špičková tlačiareň Objet Connex 500 izraelskej 
spoločnosti Objet pracuje s vrstvami hrubými len 

16 mikrometrov. Raritou je, že v jednej tlačovej 
úlohe dokáže táto tlačiareň pracovať až so 14 
rôznymi materiálmi, pričom výrobca ponúka na 
výber zo šesťdesiatich materiálov. Objet Connex 
500 disponuje tlačovým priestorom až 500 x 400 x 
200 mm a môže tlačiť buď jednu veľkú súčiastku, 
alebo súčasne niekoľko menších v tej istej úlohe. 
Firma Objet vyrába aj typový rad strednej triedy 
tlačiarní Objet Eden a stolné tlačiarne Objet24 
a Objet30. Ani najmenšie modely však nie sú 
určené na hobby použitie.

CENOVÉ BARIÉRY PADAJÚ, 
3D TLAČ JE ZÁBAVA
3D tlač sa často nazýva aj rapid prototyping 
(rýchla tvorba prototypov), alebo aditívna výroba 
(additive manufacturing). Sú to jasné odkazy 
na hlavnú sféru ich doterajšieho využitia – vo 
výrobe. V rukách kreatívcov však predstavuje 
silný a zaujímavý nástroj nielen na optimalizáciu 
produkcie a vývoja profesionálnych riešení. 
Vďaka zdokonaľovaniu a poklesu cien sa čoraz 
častejšie 3D tlačiarne začínajú objavovať aj 
v domácnostiach, čím sa otvára nová etapa ich 
využitia a ďalšieho vývoja. 
Napríklad tlačiareň MakerBot Thing-O-Matic 
sa momentálne predáva za 1 099 dolárov 
a MakerBot Replicator, ktorá je schopná tlačiť 
súčasne z dvoch materiálov rôznych farieb, stojí 
1 749 dolárov. Vyššia cena však zjavne nie je 
chybou, pretože čakacia doba na vybavenie 
objednávky drahšieho modelu sa pohybuje okolo 
ôsmich týždňov, kým lacnejší je k dispozícii bez 
čakania.

LOM (Laminated Object 
Manufacturing)
Jednou z lacnejších metód je LOM, ktorá pri 
konštrukcii jednotlivých vrstiev používa tenkú 
plastovú fóliu (hrúbky do 0,2 mm), do ktorej 
sa konkrétny obraz rezu vyreže. Následne 
sa nanesie fi lm z lepidla a ďalšia vrstva fólie 
atď. Nevýhodou tejto technológie je veľký, až 
50 percentný podiel odpadu spotrebného 
materiálu.
 
FDM (Fused Deposition Modeling)
Najrozšírenejšou technológiou 3D tlače je 
metóda priameho nanášania materiálu FDM, 
používa ju aj väčšina Open Source riešení, 
napr. RepRap. Pri tejto metóde tlače sa pevný 
spotrebný materiál (prášok, granulát či vlákno) 
roztaví v tlačovej hlave a nanáša sa bod po 
bode. V niektorých prípadoch sa tlačová 
hlava pohybuje v 2D priestore v osi x aj y, 
niektoré riešenia používajú na pohyb jedným 
z horizontálnych smerov posun podložky. Tá 
obvykle zabezpečuje aj pohyb po vertikálnej 
osi. FDM patrí zároveň k najlacnejším metódam 
3D tlače. Závisí to samozrejme od použitého 
materiálu, ktorý sa v hlavici taví buď elektrickou 
špirálou, alebo laserom.

Väčšina lacnejších tlačiarní poskytuje 
monochromatickú tlač, takže pre dosiahnutie 
farebného efektu je potrebné objekt povrchovo 
upraviť, ale existujú aj stroje s viacerými 
tlačovými hlavami schopné nanášať materiál 
rôznych farieb súčasne.

Objet Connex 500 – profesionálna 3D tlačiareň. Foto: Objet

Po vytvorení počítačového modelu 
vo formáte digitálneho súboru alebo 
po nasnímaní 3D skenerom sa model 
skontroluje softvérom a následne sa dá 
vytlačiť. Jedným z najrozšírenejších formátov 
digitalizácie 3D objektov je Standard 
Triangulation Language (STL), formát súboru 
*.stl. Súbor v tomto prípade obsahuje 
zoznam trojuholníkov defi nujúcich povrch 
daného objektu. Ďalšie používané formáty sú 
napr. *.bld, *.pcy, *.sfx, *.3dc, *.zec, *.zpr, 
*.wrl. Freeware Google SketchUp používa 
svoj vlastný formát *.skp, ktorý sa ale dá 
konvertovať aj na iné, bežné formáty.

Foto: MakerBot Industries

3D tlačiareň spoločnosti uPrint, Foto: uPrint
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NIEKTORÍ ODBORNÍCI SA DOMNIEVAJÚ, ŽE 3D TLAČ MÔŽE SPÔSOBIŤ PODOBNÚ 
REVOLÚCIU, AKO ROZŠÍRENIE KNÍHTLAČE V STREDOVEKU ALEBO VPLYV INTERNETU 
NA ŠÍRENIE HUDBY. S TOUTO MYŠLIENKOU SA STOTOŽŇUJE AJ AUTOR ČLÁNKU. TRETÍ 
ROZMER PRIDÁ NOVÚ DIMENZIU RÔZNYM OBLASTIAM PODNIKANIA AJ ZÁBAVY, A HOCI 
K DOKONALEJ PRIESTOROVEJ MATERIALIZÁCII ZOSTÁVA PREKONAŤ EŠTE PORIADNY 
KUS CESTY, REALITA NA JEJ KONCI BUDE MAGICKÁ.

Cenové dno sa však nachádza omnoho nižšie 
a na trhu nájdeme 3D tlačiarne za cenu okolo 
400 dolárov. Takou je napríklad skladačka 
tlačiarne RepRap (skratka z „replicating 
rapid prototyper“), ktorá je súčasťou 
projektu založeného britským matematikom 
a mechanikom Dr. Adrianom Bowyerom 
z University of Bath v r. 2005. Väčšinu jej častí 
vytlačili na inom RepRape, takže táto tlačiareň 
sa vlastne dokáže „rozmnožovať“.  
Na to, aby ste si mohli vytvoriť vlastný originálny 
objekt, nemusíte dokonca ani žiadnu 3D 
tlačiareň kupovať. Pošlete jednoducho súbor 
s digitalizovaným modelom fi rme, ktorá 
dodávateľským spôsobom predmet vytlačí 
v požadovanej veľkosti a z príslušného materiálu 
a doručí vám ho priamo domov. 

Dave Evans zo spoločnosti Cisco si myslí, že 
môžeme očakávať skorý rozvoj 3D kopírovacích 

unikátnych predmetov môžu byť dotknuté aj 
autorské práva, podobne ako pri kopírovaní 
SW alebo multimediálneho obsahu (viac o tejto 
téme nájdete na strane 42). Ak majú niektorí, 
napohľad úplne normálni vedci a biznismeni 
dostatok predátorskej bezohľadnosti (alebo 
je to strata súdnosti?), aby si dali patentovať 
ľudský genóm, bolo by naivné domnievať sa, že 
možnosť verne reprodukovať takmer čokoľvek 
zostane bez odozvy. Situáciu však vôbec 
nevnímam skepticky. Schopnosť farebných 
skenerov, kopíriek a 2D tlačiarní veľmi verne 
reprodukovať planárne objekty od umeleckých 
obrazov po bankovky alebo literatúru chránenú 
autorským právom tiež nevyvolala ich zákaz, 
len reguláciu v podobe povinného poplatku do 
autorských zväzov.

Farebné plasty ABS ako spotrebný materiál pre 3D 
tlačiarne. Foto: BFB

Ukážky jednoduchej 
3D tlače na tlačiarni 

MakerBot Replicator. 
Foto: MakerBot 

Industries

či tlačiarenských centier, kde si budeme môcť 
dať na zákazku a na počkanie vytlačiť rôzne 
predmety. Pravda, pri súčasných technológiách 
je tlač rozmerných objektov stále časovo 
náročná. Aj profesionálne stroje dokážu vytvárať 
objekt vo vertikálnych vrstvách rýchlosťou 
jednotiek centimetrov za hodinu. Čo je však 
zaujímavé v automobilke pri výrobe prototypov 
karosérie, je neakceptovateľné v praktickom 
živote, takže zrýchľovanie 3D tlače bude popri 
cene ďalším z kľúčových faktorov rozhodujúcich 
o jej životaschopnosti.

MAGICKÝ REALIZMUS
Tento druh biznisu však môže ešte zamiešať 
karty, pretože v súvislosti s možnosťou 
vytvárania viac či menej dokonalých reprodukcií 

3D tlačiareň MakerBot Thing-O-Matic. 
Foto: MakerBot Industries

3D tlačiareň spoločnosti uPrint, Foto: uPrint



Ponuka sa vzťahuje na kúpu vybraného smartfónu za akciovú cenu pri súčasnom uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov.
Viac info na www.telekom.sk, Zákazníckej linke 0800 123 456 alebo v Telekom Centre.

       lepšie ceny 
smartfónov na trhu

Naj

A s navigáciou pre celú Európu zadarmo. 
K paušálom Podľa seba Naj.
Tak sa zastavte v najbližšom Telekom Centre!
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Kúpte si Easy Free
SIM kartu za 9 €

Dostanete SIM
kartu s bonusmi

AUTOR: ŠTEVO PORUBSKÝ
FOTO: TELEKOM, SAMSUNG, ARCHÍV

Telekom Easy Free

SVIEŽA VLNA
NAJLACNEJŠÍCH
VOLANÍ

Telekom na Valentína ponúkol darček nielen pre 
zamilovaných. Do ponuky mobilných služieb totiž 
zaradil predplatenú kartu Easy Free s množstvom 
atraktívnych benefi tov. Nová karta vás odmeňuje 
za dobíjanie kreditu, umožní vám výhodné a rýchle 
surfovanie v mobile a navyše láka na bonusový kredit 
pri prenose čísla od konkurenčného operátora. 
Žije si teda vlastným životom, ukážeme vám, akým.

Určite ste už zachytili reklamu s hlavným aktérom zo zahraničia, ktorý učí 
naše krásne Slovenky a statných Slovákov tancovať. Ak budete pozorní 
a naučíte sa „kroky“ novej predplatenej karty Easy Free, môžete pekne 
ušetriť. Zapamätajte si, že základ je v správnom načasovaní dobíjania vašej 
novej karty.

„VOLÁM ZA 9 CENTOOOV...“
Predplatená karta Easy Free ponúka lákavé ceny služieb, ktoré sú v 
základe prakticky bez háčikov, no potrebná je najmä vaša aktivita v dobíjaní 
kreditu. Štandardná cena minútového hovoru je 10 centov, ale môžete 

volať ešte výhodnejšie. Totiž už po kúpe základného balíčka Easy Free 
budete telefonovať prvých 90 dní za 0,09 €/min. Samozrejme do všetkých 
slovenských sietí a kedykoľvek. Telekom si navyše účtuje hovory pozitívnou 
sekundovou tarifi káciou už od prvej sekundy a kredit platí 12 mesiacov. Ak 
sa vám 9-ka páči, môžete za 9 centov telefonovať aj neskôr. Stačí si dobiť 
kredit minimálne o 10 € a 9 centov máte garantovaných na ďalších 90 
dní. Ak si to rozmeníme na drobné, stačí, ak mesačne investujete do Easy 
Free karty v starých peniazoch stovku (3,33 €) a 9 centové volania máte 
zaručené neustále. Teda žiadne aktivácie, stačí len triezvo dobíjať kredit. 
Našťastie sumy nie sú vysoké a reálne sa dajú minúť, čo znamená, že 
výhody si môžete užívať na aktívnej karte skutočne takmer neustále.
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9 € kredit

CLIP

0,09 €/min. na 90 dní
A takto stále dookola 

budete volať za 
9 centov za minútu

1 2

3 Najneskôr
do 90 dní si 
dobite kredit 
o 10 €

@ zadarmo na 30 dní
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Tabuľka cien služieb predplatenej karty Easy Free
Volania, SMS a dáta

Zvýhodnené volania (všetky siete SR) 0,09 €/min.*

Bežné volania (všetky siete SR) 0,10 €/min.

SMS 0,06 € 

1 MB dát 0,95 €/1 MB

Internet v mobile zadarmo

Dobitie kreditu o 10 € a viac 15 dní zadarmo

Dobitie kreditu do 10 € 7 dní zadarmo

Dátové balíčky

SURF 1 (automaticky aktivovaný) 0,95 €/1 MB (max. však 0,50 €/deň - 100 MB v plnej rýchlosti/deň)

SURF 30 5,00 €/30 dní (2000 MB v plnej rýchlosti)

* cena platí na 90 dní po dobití kreditu o 10 €     Zdroj: Telekom

Telekom s vynovenou Easy Free 
predplatenou kartou príjemne prekvapil 
a rázne zaútočil na cenovo výhodné 
konkurenčné ponuky. Podliezol cenu 
volaní na pekných 9 centov za minútu 
hovoru, pričom pre udržanie takto 
výhodných volaní si stačí dobiť kredit na 
karte raz za 90 dní v sume aspoň 10 €. 
Suma je to zvládnuteľná a doba potreby 

dobíjania rozumná. Veď prevolať alebo preesemeskovať 10 € kredit za 
90 dní nemôže byť problém (môžete si ho ale samozrejme aj šetriť). 
Výhodný internet taktiež s možnosťou mať ho aj bezplatne (nutnosť dobiť 
kredit 2x 10 € mesačne), opäť pridávajú na atraktívnosti. Škoda len, že 
pre získanie bezplatného internetu už musíte mesačne dobíjať vyššiu 
sumu - 20 €. Tu môže byť sledovanie obdobia zložitejšie. Ale ak aj 
zabudnete, hlavu hore. Žiadne vysoké poplatky nehrozia. Maximálnych 
0,50 € za celodenné surfovanie (100 MB v plnej rýchlosti, zvyšné dáta v 
rýchlosti 64/16 kbps.) Keďže nič nie je zadarmo, aj výhody Telekomu si 
musíte podľa operátora zaslúžiť. Takže heslo pre novú kartu Easy Free, 
ktorá by nemala zostať len v šufl íku, je  „Pravidelne dobíjaj a ušetríš“ :) 
A aby sme nezabudli, ak ste u konkurencie, môžete za prenos čísla na 
Easy Free dostať bonusový kredit 30 €.

To však nie je všetko. Druhým veľmi zaujímavým 
bonusom pri kúpe Easy Free karty je bezplatný 
internet na 30 dní, ktorý si taktiež môžete 
neustále obnovovať dobíjaním kreditu. Cena za 
odoslané SMS správy je stanovená na slovenské 
„minimum“, t.j. 6 centov, podobne ako u 
konkurenčných produktov. Bezplatný CLIP je tiež 
už samozrejmosťou.

INTERNET ZADARMO?
Pri kúpe základného balíčka Easy Free za 9 € 
máte okrem výhodnejších volaní k dispozícii aj 
internet zadarmo. Inak povedané, Telekom vám 
dá 2 000 MB dát na 30 dní bezplatne. V prípade, 
že ste v pokrytí HSPA a máte kompatibilný telefón, 
najlepšie nejaký dobrý smartfón, môžete si užívať 
surfovanie rýchlosťou až 42 Mbps! Reálne však 
v mestách a už aj mnohých obciach Slovenska 
očakávajte približne 2-3 Mbps, čo je na mobilný 
internet stále výborné. Po prípadnom prečerpaní 
2 000 MB vám operátor Telekom nebude účtovať 
ďalšie poplatky, ale zníži prenosovú rýchlosť na 64, 
resp. 16 kbps (download/upload).

Ak chcete internet zadarmo neustále, aj tu stačí len 
dobíjanie kreditu. Potrebné je však dobiť 
kredit hodnotou 10 € raz za 15 dní. 
Dobitím o 10 € totiž dostávate bonus 
v podobe 15 dní internetu zadarmo s 
približne 1 GB dát v plnej rýchlosti. Pri 

dobití menej ako 10 € získate internet bezplatne 
na 7 dní. Ale nemusíte sa obávať, internet ako 
samostatná služba nie je totiž prehnane drahý. 
Za 5 € mesačne si môžete zaobstarať balíček 
SURF 30 s 2 000 MB voľných dát, po prečerpaní 
ktorých klesá rýchlosť na 64/16 kbps bez ďalších 
poplatkov. Ak si tento balíček neaktivujete, surfovať 
môžete i tak pomerne lacno aj bez neho. Na Easy 
Free je totiž automaticky každému aktivovaný 
balíček SURF 1, cez ktorý môžete denne 
presurfovať za 0,50 € celých 100 MB dát v plnej 
rýchlosti. Po ich prenesení sa opäť zníži prenosová 
rýchlosť na 64/16 kbps. Nič vám tak nebráni 
pohodlne surfovať bez toho, aby ste sa obávali 
zbytočne vysokých poplatkov. Tras sa Facebook, 
už teraz vidíme otvorené okno prehliadača na 
vašich smartfónoch.

BONUS ZA PRENOS ČÍSLA
Ak vás predplatená karta Easy Free zaujala, no 
momentálne využívate služby iného operátora, 
potešíme vás horúcou novinkou, ktorú operátor 
uviedol 13. marca. Za prenos vášho čísla zo 
siete iného mobilného operátora totiž získate 
bonusový kredit vo výške 30 €. Nedostanete ho 
však hneď, musíte si ho zaslúžiť. Totiž pri každom 
dobití karty Easy Free akýmkoľvek spôsobom a 
akoukoľvek podporovanou čiastkou vám operátor 
pripíše sumu 5 €. Celý bonusový kredit tak získate 
postupne pri šiestich dobitiach karty Easy Free. 
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AUTOR: MAREK ŠIMUNEK

nový Apple iPad

KONKURENCIA
SA MÔŽE...

Apple začiatkom marca predstavil nástupcu najznámejšieho 
tabletu. Očakávaný iPad 3 či iPad HD však neprišiel, Apple novinku 
nazval jednoducho iPad. iPad tretej generácie s rokom narodenia 
2012 je síce veľmi podobný predchodcovi, no zdanie klame. Stačí 
si pozrieť špecifi kácie a hneď je jasné, že iPad je úplne nový. A 
poriadne vybavený. Konkurencia sa môže triasť.

Aj napriek tomu, že iPad tretej generácie 
nezískal ani nový prelomový dizajn, ani nové 
prevratné meno a ofi ciálne je označovaný len 
ako nový iPad, môžeme sa aj tento rok tešiť 
na množstvo jeho „killerov“ z výrobných liniek 
konkurentov. Nový iPad totiž ponúkne niečo, čo 
by ste u súčasnej konkurencie hľadali márne. 
Po zapnutí sa na vás rozžiari unikátny Retina 
displej, ktorý má síce rovnakú uhlopriečku, 
ako jeho predchodca, ale rozlíšenie je novým 
etalónom jemnosti displeja. Na 9,7-palcovej 
ploche sa skrýva 3,1 miliónov pixlov, čo 
predstavuje konečné rozlíšenie neskutočných 2 
048 x 1 536 pixlov. Ide tak o najjemnejší displej, 
aký bol doposiaľ v podobnom zariadení použitý. 
Apple samozrejme nezabúda na propagáciu 
svojho nového displeja a okrem marketingovej 
výhody bude mať takto jemný displej aj svoje 
opodstatnenie, ktoré oceníte najmä pri detailoch 
fotografi í alebo úplne nových hrách vyvinutých 
špeciálne pre Nový iPad.

NÁSTUP LTE ZAČÍNA
Displej však nie je jedinou novinkou. Potrebný 
je aj výkonný hardvér, ktorý bude schopný 
dokonale, a hlavne rýchlo vykresľovať všetky 
potrebné objekty. Apple nezaváhalo ani v 
tomto prípade. Zbytočne by ste však hľadali 
štyri jadrá, ako v najnovších Android tabletoch. 
Výrobca vsadil na vlastný procesor, ktorý 

vychádza z dvojjadrového procesora Apple 
A5. Počet jadier procesora sa teda nezmenil, 
avšak na výkone pridala grafi cká karta. Tá je 
podstatne výkonnejšia a obsahuje až štyri 
jadrá. Podľa vyjadrení spoločnosti Apple jej 
výkon dokonca štvornásobne prevyšuje známy 
grafi cký čip Tegra 3. Tešiť sa tak môžeme na 
prepracovanejšie hry plné nových detailov. 
Nový iPad sa navyše nezľakne ani moderných 
sietí. Okrem sietí tretej generácie si poradí aj 
s najnovšími sieťami LTE, ktorých teoretické 
maximum je na hranici 172,8 Mbps. Takto rýchle 
siete si však u nás doma zatiaľ neužijeme, 
tejto inovácii sa teda potešia najmä budúci 
zahraniční majitelia nového iPadu.

NORMÁLNY FOTOAPARÁT?
Aj napriek tomu, že využívanie tabletu na 
fotografovanie nie je až také bežné, ako pri 
smartfónoch, musíte uznať, že fotoaparát v 
predchádzajúcej verzii iPadu bol skôr len akýmsi 
nutným doplnkom, ako skutočne využiteľným 
záznamovým prostriedkom. Prepožičaná 
kvalitná optika z najnovšieho iPhonu aj 
napriek menšiemu rozlíšeniu poskytuje podľa 

tomto prípade. Zbytočne by ste však hľadali 
štyri jadrá, ako v najnovších Android tabletoch. 
Výrobca vsadil na vlastný procesor, ktorý 

ukážkových záberov slušné fotografi e, ktoré sa 
dajú nielen publikovať na sociálnych sieťach, 
ale v prípade potreby aj vytlačiť. Potešením je 
aj možnosť natáčania Full HD videa. To oceníte 
najmä v kombinácii s novými aplikáciami balíka 
iLife, ktorý bol doplnený aj poslednou aplikáciou 
iPhoto. Priamo na iPade si tak okrem možnosti 
skladania nových skladieb užijete aj strihanie 
videí či profesionálnu úpravu fotografi í. 

novë 5 Mpx 
fotoaparát 
bude koneçne 
pouêiteànë

srdcom je 
procesor 
Apple A5X

vëdrê batérie 
10 hodùn
aj v novom 
iPade

dizajn zostal 
zachovanë aj 
napriek miernemu 
nárastu hrúbky 
a hmotnosti
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nový Apple iPad 64 GB Wi-Fi + 4G Apple iPad 2 64 GB Wi-Fi + 3G

Rozmery: 185,7 x 241,2 x 9,4 mm 185,7 x 241,2 x 8,8 mm

Hmotnosť: 662 g 613 g

Displej: 9,7“ (246,3 mm), Retina displej, 2 048 x 1 536 b.,
16,7 mil. farieb, dotykový, multitouch

9,7“ (246,3 mm), 1 024 x 768 b., 
16,7 mil. farieb, dotykový, multitouch

Procesor: Apple A5X (1,5 GHz, dve jadrá), grafi cká karta PowerVR SGX quad-core Apple A5 (1 GHz, dve jadrá)

Fotoaparát: 5 Mpx iSight Camera, automatické zaostrenie, vyváženie bielej, detekcia 
tváre, Full HD video pri 30 fps, predná VGA FaceTime kamera

1,31 Mpx iSight Camera, vyváženie bielej, HD video pri 30 fps, 
predná VGA FaceTime kamera

Konektivita: Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, GSM, EDGE, UMTS, HSPA, 
HSPA+, DC-HSDPA, LTE Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR, GSM, EDGE, UMTS, HSPA, HSUPA

Výdrž: do 10 hodín pri použití Wi-Fi, do 9 hodín pri použití LTE siete do 10 hodín pri použití Wi-Fi, do 9 hodín pri použití 3G siete

Nový iPad toho prinesie mnoho, konkurencia sa určite poriadne zatriasla a bude snažiť prekonať najmä 
nový Retina displej. Pravdepodobne sa teda môžeme čoskoro tešiť na nové tablety s minimálne Full 
HD displejmi a výkonnými grafi kami. Nový iPad by sa mal ofi ciálne objaviť aj u našich predajcov už 23. 
marca, a to za rovnakú cenu, aká bola stanovená pre jeho predchodcu. Tešíte sa aj vy na jeho príchod 
a chystáte sa kúpiť si jeden, aby ste vlastné oči mohli popásť na tom najjemnejšom displeji, aký bol 
doteraz predstavený? My už máme v tejto otázke jasno.

Porovnanie „starého železa“ a nového „ohnivka“ Apple

okrem 3G sietù pribudla aj
podpora modernëch LTE sietÎ

âkoda, êe ani novë iPad eâte 
neobjavil çaro microUSB portu

nechëba 
ani 

predná 
FaceTime 
kamera

na vëber bude biele alebo 
çierne prevedenie

aktualizácie na verziu iOS 5.1
sa doçkal aj operaçnë systém 

jednotlivé 
pixle na 
novom 
Retina 
displeji 
àudské 
oko 

nerozozná

dohady o 
chëbajúcom 

tlaçidle 
Home sa 

ukázali ako 
faloâné
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FULL-FRAME SUVERÉN

CANON
EOS 5D MARK III

Foto: Peter Frolo | Modelka: Ivica Sláviková | Styling: Ivan Bednárik | Oblečenie: www.alize.sk | Štúdio: ŠkolaFotografie.sk
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Tretí z rodu EOS 5D sa od svojho 
predchodcu odlišuje už na prvý 
pohľad. To, že je väčší, však zistíte 
len pri porovnaní rozmerov v tabuľke. 
Telo pribralo aj na hmotnosti, je 
ťažšie o 100 gramov. V rukách však 
výrazný rozdiel nepocítite. 5D Mark 
III je vyrobený z horčíkovej zliatiny, 

podľa výrobcu je i lepšie utesnený voči 
vlhkosti a prachu, takže o investíciu 
sa nemusíte báť ani pri horších 
poveternostných podmienkach. 
Veď je aj čo chrániť. Canon vo vnútri 
zmenil takmer všetko. Nový je CMOS 
senzor, nový je i procesor DIGIC 5+, 
zmenil sa tiež systém zaostrovania, 

hľadáčik, displej... Azda jediným 
pôvodným prvkom je identický typ 
batérie – LP-E6. Takže ak vlastníte 
predchádzajúci model a máte zásobu 
batérií, nemusíte ich v prípade 
výmeny za novší model fotoaparátu 
dokupovať.

Fotoaparáty série EOS 5D od Canonu sa stali obľúbenými medzi 
profesionálmi i medzi zanietenými amatérmi nielen kvôli špičkovým 
obrazovým výstupom, ale i kvôli pomerne prijateľnej cene. Začiatkom 
marca japonský výrobca predstavil už tretieho pokračovateľa tejto úspešnej 
série. Hoci novinka nepriniesla rozlíšenie, ktoré vás posadí do kresla, oproti 
predchodcovi pridáva množstvo vylepšení, na ktoré sa dobre zvyká.
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Porovnanie parametrov Canon EOS 5D Mark II a EOS 5D Mark III
EOS 5D Mark II EOS 5D Mark III

Rozlíšenie snímača 21,1 Mpx 22,3 Mpx
Veľkosť snímača a typ 36 x 24 mm, CMOS 36 x 24 mm, CMOS

Obrazový procesor DIGIC 4 DIGIC 5+
ISO 100 – 6 400 (50 – 25 600) 100 – 25 600 (50 – 102 400)

Systém zaostrovania 9-bodový TTL (1 krížový bod)
Kontinuálne snímanie 3,9 fps 6 fps

Systém merania expozície TTL, 35-zónový TTL, 63-zónový dual layer iFCL
Kompenzácia expozície +/- 2 EV +/- 5 EV

HDR nie áno
Full HD video H.264/MPEG-4 (.MOV), 24/25 fps H.264/MPEG-4 (.MOV), 24/25 fps, 28 Mbps

Pokrytie hľadáčika 98% 100%
Displej 3,0”, 921 tisíc bodov 3,2”, 1 040 tisíc bodov

Pamäťová karta 1x CF 1x CF, 1x SDXC

Konektory HDMI, USB, A/V, blesk, 3,5 mm (mikrofón), 
diaľkové ovl.

HDMI, USB, A/V, blesk, 3,5 mm (mikrofón, 
slúchadlá), diaľkové ovl.

Batéria LP-E6 Li-Ion, 850 snímok LP-E6 Li-Ion, 950 snímok
Rozmery a hmotnosť 152 x 113,5 x 75 mm, 850 g 152 x 116,4 x 76,4 mm, 950 g

Cena (telo) 1 919 € 3 099 €

NÁVYKOVÉ DETAILY
Telo modelu EOS 5D Mark III je zaoblenejšie, 
masívny grip sa drží výborne. Na prednej strane 
sa toho veľa nezmenilo, pri závite objektívu 
pribudlo väčšie tlačidlo na sledovanie hĺbky 
ostrosti. Tlačidlu však môžete nastaviť i inú 
funkciu. Zadná strana sa zmenila výraznejšie. 
Pribudli nové tlačidlá a rozloženie prvkov 
pripomína skôr model EOS 7D. V ľavom hornom 
rohu si miesto našlo tlačidlo Menu a Info, 
ktorému je možné pridať tri funkcie (zobrazenie 
nastavenia fotoaparátu, elektronickú vodováhu 
či zobrazenie funkcií snímania). Pätica tlačidiel 
naľavo od displeja sa tiež zmenila. Najvrchnejšie 
tlačidlo „Tvorivá fotografi a“ v manuálnych 
režimoch umožňuje rýchlu zmenu expozičných 
režimov (Picture Style, Násobná expozícia 
alebo HDR) s ich dodatočnými nastaveniami. 
V režime prezerania fotografi í zas ponúka 
úplne novú funkciu rozdelenia displeja pre 
rýchle porovnanie záberov vrátane využitia 
lupy. Táto funkcia je pri fotení veľmi návyková, 
viete si totiž veľmi jednoducho porovnať dva 
zábery a vybrať ten lepší. Tlačidlo RATE funguje 
len v režime prezerania obsahu a umožňuje 
buď „hviezdičkovať“ (1 – 5) jednotlivé zábery, 
alebo zmenou nastavenia „chrániť“ snímky. 
Následne v počítači môžete fotografi e radiť 
podľa ich hodnotenia z fotoaparátu. Hoci 
komplikovanejšie, ale predsa si vďaka 
tejto funkcii môžete v prezentačnom móde 
fotoaparátu vybrať, ktoré bodované fotografi e 
chcete nechať „bežať“ v prezentácii. Tlačidlo 
Lupa zapína lupu, priblíženie a oddialenie 
záberov má ale na starosti koliesko pri spúšti. 
Na pravej strane od hľadáčika sa objavilo 
ovládanie LiveView režimu s tlačidlom rýchleho 
zapnutia videa z modelu EOS 7D. Namiesto 
ON/OFF tlačidla nájdete už len zámok hlavných 
ovládačov, pričom je možné vybrať, ktoré 
ovládacie prvky sa majú pri zamknutí blokovať. 
Šikovné tlačidlo Q pomôže pri rýchlej zmene 
nastavení s využitím joysticku. 

podľa ich hodnotenia z fotoaparátu. Hoci 

tejto funkcii môžete v prezentačnom móde 
fotoaparátu vybrať, ktoré bodované fotografi e 
chcete nechať „bežať“ v prezentácii. Tlačidlo 
Lupa zapína lupu, priblíženie a oddialenie 
záberov má ale na starosti koliesko pri spúšti. 
Na pravej strane od hľadáčika sa objavilo 
ovládanie LiveView režimu s tlačidlom rýchleho 
zapnutia videa z modelu EOS 7D. Namiesto 
ON/OFF tlačidla nájdete už len zámok hlavných 
ovládačov, pričom je možné vybrať, ktoré 
ovládacie prvky sa majú pri zamknutí blokovať. 
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fotoaparátu vybrať, ktoré bodované fotografi e 
chcete nechať „bežať“ v prezentácii. Tlačidlo 

záberov má ale na starosti koliesko pri spúšti. 

ovládanie LiveView režimu s tlačidlom rýchleho 
zapnutia videa z modelu EOS 7D. Namiesto 
ON/OFF tlačidla nájdete už len zámok hlavných 

ovládacie prvky sa majú pri zamknutí blokovať. 
Šikovné tlačidlo Q pomôže pri rýchlej zmene 

Tlačidlu INFO je možné priradiť i funkciu zapínania 
elektronickej vodováhy, ktorá je ideálnym pomocníkom 

aj pri fotení so statívom.

Canon prekvapivo opäť použil poistku „jog 
dialu“ z modelu EOS 60D, ktorú viacerí doteraz 
kritizujú. Poistka nesedí ani mne, na zmenu 
režimov s nutnosťou zatlačenia otravného 
tlačidla si treba dlhšie zvykať. Na opačnej strane 
sa objavila len jedna novinka – M-Fn tlačidlo, 
ktorému je možné priradiť viacero funkcií (napr. 

blokovanie FE, AE, vodováhu a i.). Novinkou na 
ľavej strane tela pod gumovými krytmi je 3,5 mm 
audio konektor pre slúchadlá. Samozrejme tu 
nájdete aj konektor na mikrofón, blesk, diaľkové 
ovládanie a príslušenstvo, AV/USB 2.0 výstup či 
HDMI konektor. Škoda len, že Canon nevsadil 
na rýchle USB 3.0, takýto fotoaparát sa predsa 
nekupuje na rok. Na opačnej strane zas nájdete 
dva sloty - na SDXC a CF karty. Vďaka dvojici 
slotov si môžete zvoliť ukladanie napríklad 
JPEG na jednu a RAW zábery na druhú 
kartu, alebo jednoducho po zaplnení jednej 
sa obrázky začnú ukladať na druhú kartu. 
Zároveň však funguje i záloha – záznam na 
obe karty súčasne.

TO NAJLEPŠIE
Canon do najnovšieho 5D-čka napratal takmer 
to najlepšie, čo momentálne vie ponúknuť (to 
úplne najlepšie má však v EOS 1D X). Nový 
full-frame senzor s rozlíšením 22,3 Mpx nemá 
síce rozlíšenie ako konkurencia, no zlepšenie 
oproti modelu 5D Mark II je jasné na prvý 

pohľad. Nový je aj procesor 
DIGIC 5+, ktorý je vraj až 

17x rýchlejší, než DIGIC 
4. Asi najvýraznejším 

vylepšením je 
zvýšenie hodnôt ISO. 
V základnom režime 
ponúka novinka 
ISO 100 – ISO 25 
600, v rozšírenom 
dokonca ISO 50 – 
ISO 102 400! Hoci 
RAW formát nebolo 
v čase testu možné 

spracovať (jedine 
na malom displeji 

fotoaparátu), aj JPEG 

Vo foto režime nenájdete nastavenia 
pre video, tie sa objavia až po

zapnutí LiveView, teda video režimu

Výborný nápad v podobe šestice 
prednastavení autofókusu

Podrobné nastavenia prakticky 
akejkoľvek funkcie fotoaparátu 

potešia profesionálov
TIP ČÍSLA

Jog dial z 
modelu 7D má 
naviac otravnú 

poistku
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FYZICKÉ PARAMETRE:
152 x 116,4 x 76,4 mm, 950 g 
(len telo)

DISPLEJ:
3,2“ (81,2 mm), Clear View II 
LCD, 1 040 tis. bodov (720 x 480 
px) + sekundárny info displej

TECHNICKÉ PARAMETRE:
CMOS snímač 22,3 Mpx (36 x 
24 mm), ISO 100 - 25 600 (rozš. 
ISO 50 - 102 400), DIGIC 5+ 
procesor, 14-bit A/D prevodník, 
61-bodový AF + 41/5 kríž.b., 
63-zónové iFCL meranie 
expozície, kompenzácia exp.+/-
5 EV, uzávierka 30 - 1/8000 
s.+bulb, sRGB/aRGB, 6 obr./s 
JPEG/RAW (buffer do 16 270 
obr./18 obr.), 21 mm hľadáčik 
(100% pokrytie), 9 režimov 
snímania, 10 štýlov (3 vlastné), 
viacnásobná expozícia, HDR
(5 predvolieb), Full HD video
(1 920 x 1 080 b., 25/23,976 fps, 
stereo zvuk) MOV (H.264) do 
4 GB, redukcia šumu pri dlhej 
expozícii a pri vysokej rýchlosti 
ISO, vlastné funkcie (13x), Canon 
EF bajonet, miniUSB 2.0, TV-out,
miniHDMI, 3,5 mm vstup a 
výstup, SDXC a CF (UDMA) 
sloty, bezdrôt. pripojenie bleskov 
EX Speedlite, 1 800 mAh Li-Ion 
(LP-E6)

3 099,00€ (telo)

+

výborná kvalita snímok a 
videa aj pri vysokom ISO, 
prepracované ovládanie, 
jemný displej

-
poistka jog-dialu, vyššia 
cena, absencia viacerých 
funkcií v Live View režime

www.canon.sk
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Čo dodať? Určite musím upozorniť, že v texte nie sú spomenuté úplne 
všetky funkcie a možnosti, ktoré novinka ponúka. Test je zameraný na tie 
najhlavnejšie rozdiely a vylepšenia, ktoré stoja za kúpu, či dokonca výmenu 
pôvodnej 5D-čky. Nevýhod pre amatérskych fotografov je viacero, no 
tento model je určený predovšetkým profesionálom, ktorí ocenia výrazné 
zlepšenie pri vysokých hodnotách ISO, rýchle kontinuálne snímanie či 
vynikajúce video. Všetko toto a ešte omnoho viac má na svedomí úplne 
nové vnútro, ktoré si požičalo niekoľko prvkov z top modelu EOS 1D X. 
Aj to značí o jeho vyspelosti a vybavenosti. Mimochodom, nás „amatérov“ 
čaká vylepšenie modelu 60D a snáď i 7D. Čerpať už predsa majú z čoho.

EXKLUZÍVNA TOP RECENZIA | 

výstupy ukázali, že ISO výrobca 
výrazne vylepšil. Ak EOS 5D Mark III 
zistí tmavšiu scénu, nemá najmenší 
problém použiť ISO 12 800 a na 
fotografi i to ani nezbadáte. Fotky 
s ISO 25 600 sú už zrnitejšie, no 
zrnitosť je možné postprodukčne 
zredukovať. RAW by mal byť na 
tom ešte lepšie. ISO 51 200 a ISO 
102 400 sú extrémy, no i z nich 
je možné vytiahnuť zaujímavé 

zábery, ktoré by ste s hocijakým 
aparátom nevytvorili ani vo sne. 
Výborné výsledky EOS 5D Mark III 
podáva aj vďaka prepracovanému 
systému zaostrovania so 61 bodmi, 
pričom 41 z nich je krížových 
a 5 dokonca dvojitých krížových. 
Softvérovým vylepšením je zas 
šestica prednastavení autofókusu, 
ktoré si používateľ jednoducho 
vyberie podľa danej situácie. Ak by 
sa nevedel rozhodnúť, nápomocné 
sa stáva tlačidlo INFO zobrazujúce 
krátku charakteristiku nastavenia. 
Šikovné riešenie, ktoré pomôže 
i začínajúcim profesionálom. 
Kompenzácia expozície umožňuje 
ísť až na 5 EV do oboch smerov, 
predchádzajúci model mal len +/- 
2 EV. Novinku sme mimochodom 
testovali ešte pred jej uvedením 
do predaja, no už s fi nálnym 
fi rmvérom a najnovším objektívom 
Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM. 
Výborná kombinácia, hoci občas 
ani tento špičkový model nevedel 
rýchlo zaostriť či správne nastaviť 
vyváženie bielej. Prekvapil ma 
však HDR režim s množstvom 
nastavení i viacnásobná expozícia, 
škoda len, že tieto režimy nie 
je možné používať v LiveView 
režime. Množstvo nastavení (až 
extrémne podrobných) však čakajte 
v každom kútiku prehľadného 
menu. 

EŠTE LEPŠIE VIDEO
Novinkou je aj 100% pokrytie 
hľadáčika, ktorý ponúka 
upozornenia v podobe 
výkričníka v hľadáčiku, pokiaľ 
fotíte pri rozšírenom ISO, 
monochromatickom režime, 
bodovom meraní expozície atď. 
Druhým „hľadáčikom“ je displej, 
ktorý je mimochodom jedným 
z najjemnejších na trhu. Displej 
padne vhod pri natáčaní videa, 
ktoré je maximálne vo Full HD 
rozlíšení. Video ponúka nastavenie 
nízkej (intra-frame ALL-I) a vysokej 
(inter-frame IPB) kompresie 
videa (AVC/H.264 kodek, MOV 
formát) pri 24 alebo 25 fps. 
HD video umožňuje i 50 fps 
snímanie. ALL-I kompresia je jedna 
z najnižších možných (podobnú 
má EOS 1D X), takže fi lmári sa 
novinke určite potešia. Aj pre 
náročnejšieho používateľa však 
plne postačuje IPB kompresia, 
ktorá ponúka 28 Mbps dátový tok 
a hlavne vyžaduje menej miesta na 
karte (500 MB = 2,5 min. v IPB vs. 
1 min. v ALL-I). Zvuk je nahrávaný 
v dvoch kanáloch, pričom novinku 
je možné vybaviť i kvalitným 
externým mikrofónom. Ak si už 
robíte na novinku a jej výborné 
video zálusk, mali by ste vedieť, 
že natáčať bez statívu nie je vôbec 
jednoduché. Obraz je roztrasený 

(L-kové objektívy nemajú 
stabilizáciu) a plynulé automatické 
zaostrovanie nefunguje. EOS 
5D Mark III je výborná kamera, 
no len kým je na statíve alebo 
upevnená na náplecnom nosiči á 
la profesionálna kamera. Až vtedy 
vám dovolí využiť svoje schopnosti 
naplno.

Obyčajne 
vyzerajúce 
ovládacie 
koliesko 
ukrýva 
dotykové 
senzory

Nové 
tlačidlá 

vedľa 
displeja 

ponúkajú 
šikovné, až 

návykové 
funkcie

21 mm hľadáčik má 
100% pokrytie

EOS 5D Mark III má dva sloty pre 
pamäťové karty (SDXC + CF)

Okrem mikrofónu k novinke môžete 
pripojiť najnovšie i slúchadlá

V režime natáčania 
videa je možné 

aktivovať funkciu 
tichej zmeny clony 

a kompenzácie 
expozície pomocou 

stlačenia Q a dotyku 
na zadný kruhový 

ovládač. Áno, dotyku. 
Ovládač je v novinke 

schopný rozoznať 
aj dotyk. 
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FYZICKÉ PARAMETRE:
105,4 x 59,4 x 30,6 mm, 184 g

DISPLEJ:
3“ (76,2 mm), 460 tis. bodov, 
dotykový, kapacitný

TECHNICKÉ PARAMETRE:
16 Mpx CMOS snímač, TruePic 
III+ procesor, max ISO 3 200, 
JPEG/MPO (3D), AF – TTL 
iESP s detekciou kontrastu, AF 
Tracking, Touch focus, objektív 
12,5x zoom (24-300 mm, f/3,0 
– f/5,9), duálna stabilizácia, 
sekvenčné snímanie (7/ 1,6 fps), 
8 režimov snímania (vrátane 
P, 3D, iAuto), +/-2 EV, Smart 
Panorama, detekcia tváre 
a úsmevu, detekcia zvierat, 3D 
foto, ART fi ltre (Pop Art, Pin 
Hole, Fish Eye, Soft Focus, Punk, 
Sparkle, Water color, Refl ection, 
Miniature), Magic Filter Movie, 
Full HD video (1080p) - 29 fps, 
MPEG-4, stereo zvuk, cca 
18 Mbps; foto s videoklipom, 
USB 2.0 (aj nabíjanie), micro-
HDMI, SDXC slot, Eye-Fi, 59 MB 
vnútorná pamäť, Li-Ion 880 mAh

219,90€

+
zaujímavé ART fi ltre, 
dotykový displej, 
jednoduché používanie

-
zvuk zoomu a ostrenia počas 
natáčania, zle umiestnený 
blesk

www.olympus.sk
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www.olympus.sk

Medzi novinkami sa na výstave PMA začiatkom roka objavil aj nový 
kompaktný Olympus SH-21 s pomerne veľkým optickým zoomom, 

dotykovým displejom a príjemnou cenou. Tento zaujímavý koncept 
bez predchodcu sme si teda vyskúšali.

Novinka od Olympusu patrí medzi strednú triedu kompaktov určených pre úplných lai-
kov, ktorí ale chcú kvalitnejšie výsledky fotografi í aj  videa, a zároveň sa chcú pri fotení 
s fotografi ou či videom aj „hrať“. Na to sú ideálne ART fi ltre, základné nastavenia v iAu-
to i napevno voliteľné scénické režimy. Šikovný kompakt má však svoje muchy. Až neod-
pustiteľnou je zlé umiestnenie blesku. Osobne mi tiež chýbali manuálne režimy, ktoré sú 
ale v tejto kategórii skôr zriedkavé.

Telo fotoaparátu je zložené z kovu (len predná časť) a plastu, škoda len lesklej 
hornej časti, ktorá rada chytá každý odtlačok prstov. Na tejto strane sa okrem 
dvojice mikrofónov nachádzajú aj otočný volič programov, spúšť, posuvné tla-
čidlo zoomu a ON/OFF tlačidlo s informačnou LED diódou. Zadná časť je po-
merne skromná, disponuje tlačidlom na priame nahrávanie videa, prezeranie 
vytvoreného obsahu, tzv. D-pad volič, tlačidlo menu a pomocníka v prípade, ak 
v menu neviete, na čo slúži ktorá voľba. Ostatnú časť zaberá 3-palcový dotyko-
vý displej s priemerným rozlíšením. Na pravej strane sú pod krytom umiestnené 
microHDMI a neštandardné USB rozhranie. Prečo výrobca nepoužil microUSB 
port, je záhadou. Škoda, namiesto jedného kábla k mobilu si tak musíte pribaliť 
na cesty i ďalší pre nabíjanie. SDXC slot si našiel miesto pri batérii na spodnej 
strane. Predná strana má šikovný plastový grip na lepšie uchopenie, no nad ňou 
je veľmi neprakticky umiestnený blesk, ktorý pri akejkoľvek snahe budete stále 
tieniť prstom. 

VÝSLEDOK PREKVAPÍ
Za objektívom s 12,5-násobným zoomom sa skrý-
va 16 Mpx CMOS senzor, ktorý umožňuje maximál-
ne ISO 3 200. V plnej automatike sú fotografi e dobrej 
kvality, no na okrajoch vidieť nedokonalosti objektí-
vu. Tie si však bežne nevšimnete a z kompaktu veľ-
ké formáty tlačiť aj tak nebudete. Fotoaparát ponúka 
prekvapivo dobré výsledky aj pri vyšších hodnotách 
ISO (až do 1 600). Z ôsmich režimov je základom 
iAuto, v ktorom na pravej strane displeja vidíte lištu 
(Live Guide) s možnosťou rýchlej úpravy nasýtenia 
farieb, farebného podania a jasu. Určite zaujímavý 
je aj režim Magic ponúkajúci 10 rôznych fi ltrov, ško-
da len, že výrobca nepribalil aj známe Grainy fi lm 
alebo Dramatic tone. Panorámu je možné vytvárať 
v 180° alebo 360° jednoduchým pohybom 
do strany, Nočný režim dovoľuje fotografo-
vať v noci aj bez statívu, 3D fotky v MPO 
formáte si však pozriete jedine na kom-
patibilných TV. Olympus SH-21 našťastie 
s MPO formátom ukladá aj klasický JPEG. 
Scénické režimy sú prakticky rovnaké, ako 
vyberá automatika iAuto. Režim Fotka s videoklipom 
(krátke video pred a po stlačení spúšte) je zvlášt-
nosť, ktorej musíte prísť na chuť. Ja som jej neprišiel. 
Jediným režimom s možnosťou akej-takej zmeny na-
stavení je P režim, v ktorom viete okrem základných 
nastavení zmeniť jedine expozíciu kompozície, vyvá-
ženie bielej, ISO a kontinuálne snímanie, ktorému ale 
ukladanie záberov trvá aj niekoľko sekúnd. Full HD 
video patrí k priemeru. Veľkým mínusom je počuteľ-
ný zvuk motorčeka zoomu a automatického zaostro-
vania v každom videu. Batéria s kapacitou 880 mAh 
umožňuje bezproblémové fotenie počas celodenné-
ho výletu, so súčasným natáčaním videa však úmer-
ne klesá. 

Veľmi neprakticky umiestnený blesk si mohol nájsť miesto na opačnej strane

bez predchodcu sme si teda vyskúšali.va 16 Mpx CMOS senzor, ktorý umožňuje maximál-
ne ISO 3 200. V plnej automatike sú fotografi e dobrej 
kvality, no na okrajoch vidieť nedokonalosti objektí-
vu. Tie si však bežne nevšimnete a z kompaktu veľ-
ké formáty tlačiť aj tak nebudete. Fotoaparát ponúka 
prekvapivo dobré výsledky aj pri vyšších hodnotách 
ISO (až do 1 600). Z ôsmich režimov je základom 
iAuto, v ktorom na pravej strane displeja vidíte lištu 
(Live Guide) s možnosťou rýchlej úpravy nasýtenia 
farieb, farebného podania a jasu. Určite zaujímavý 
je aj režim Magic ponúkajúci 10 rôznych fi ltrov, ško-
da len, že výrobca nepribalil aj známe Grainy fi lm 
alebo Dramatic tone. Panorámu je možné vytvárať 

DOTYKOVÁ 
KLASIKA

Olympus SH-21

tip
Super Macro režim síce nedovoľuje 
„zoomovať“, no umožňuje fotiť makro 
snímky zo vzdialenosti okolo 1 cm.
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FYZICKÉ PARAMETRE:
107 x 63,4 x 22,6 mm, 186 g

DISPLEJ:
3“ (76,2 mm), TFT LCD, 460 tis. 
bodov, Clear Color Display

TECHNICKÉ PARAMETRE:
14,1 Mpx 1/2,3” CCD snímač, 
EXPEED C2 procesor, max 
ISO 6 400, JPEG, AF - detekcia 
kontrastu,  AF Tracking, objektív 
NIKKOR (5x zoom - 28-140 mm, 
f/3,9 – f/5,8), duálna stabilizácia 
(elektronická a optická), 
5 režimov snímania (vrátane 
Easy Auto), +/-2 EV, Panorama, 
efekty (Č/B, high-key, low-key, 
selektívna farba...), HD video 
(720p) - 29 fps, MOV formát, 
stereo zvuk, cca 9,5 Mbps; USB 
2.0 (aj nabíjanie), SDXC slot, 
94 MB interná fl ash, Pico 
projektor (VGA, 20 lúmenov, 
200:1, 60” obraz), iP-PJ Transfer, 
Li-Ion 1 050 mAh

474,00€

+

vylepšený projektor, 
kompatibilné s Apple 
zariadeniami, pomerne malé 
rozmery

-

chýba HDMI rozhranie, 
komplikované pripojenie k 
PC, nezaostruje iný obsah 
na SD karte

www.nikon.sk
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Nikon Coolpix S1200pj

TRETÍ JE LEPŠÍ?

Nikon koncom minulého 
roka predstavil nástupcu stále 
unikátneho kompaktu so zabudovaným 
projektorom. Hoci novinka mierne narástla a 
fotogra cké funkcie zostali úplne rovnaké, zlepšil 
sa výkon projektora.

Ak chcete dosiahnuť 
čo najlepší obraz, 
premietajte po zotmení, 
na bielu plochu 

a ideálne s fotoaparátom na 
statíve. Aj nepatrný pohyb kazí 
premietaný obraz.

Nástupca hybrida od Nikonu mohol priniesť omnoho viac vylepšení. Tie sa však dotkli 
len projektora, na ostatné funkcie výrobca akosi zabudol. Pomerne pomalý procesor, 
zaostalý snímač, tmavší objektív - toto všetko má na svedomí priemerné až podpriemerné 
výsledky. Za vyššiu cenu by som očakával viac vylepšení oproti predchodcovi. Nenáročnému 
používateľovi však na novinke nebude prakticky nič chýbať.

Model S1200pj je už tretí Nikon so 
zabudovaným projektorom od ja-
ponského výrobcu. Výborný nápad, 
ako prezentovať vytvorené dielka 
pomocou integrovaného projektora, 
zatiaľ na počudovanie žiadny iný vý-
robca neokopíroval, čo je aj trochu 
škoda. Dizajn novinky si drží líniu 
starších modelov – v rohu umiest-
nený objektív, pico projektor v strede 
a blesk nad ním. Kombinácia s ide-
álnym rozložením, aj keď S1200pj 
nemá žiadny grip na lepšie drža-
nie. Hornú stranu obsadil masívny 
ovládač ostrosti projektora, tlačidlo 
ON/OFF a spúšť s otočným ovláda-
čom zoomu. Zadná strana má na 
rozdiel od svojho predchodcu tla-
čidiel omnoho viac.  Je to spôso-
bené aj tým, že model S1200pj ne-
má dotykový displej, ale len klasický 
LCD. Zjavne používateľom prekáža-
lo neisté ovládanie . To teraz nahrá-
dza štvorsmerové tlačidlo s dediko-
vanými funkciami. Na pravej strane 
je ukrytý systémový konektor a 2,5 
mm jack pre pripojenie audio kábla. 
V rozšírenom balení je totiž špeciálny 

kábel pre pripojenie k Apple za-
riadeniam (iPod, iPad, iPhone) na 
prehrávanie obsahu cez projektor. 
Z Coolpixu S1200pj si môžete spra-
viť aj projektor k počítaču. V balení je 
softvér na prenos obrazu cez USB 
kábel do fotoaparátu. Na spodnej 
strane si našla miesto batéria, slot 
SDXC karty, závit na statív a minia-
túrna vyklápacia nožička pre naklo-
nenie fotoaparátu na stole v prípade 
zapnutia projektora. 

PROJEKTOR JE LEPŠÍ, 
ALE ČO ZVYŠOK?
Tretí pokračovateľ má opäť vylepše-
ný hlavne projektor. Ten teraz ponú-
ka svietivosť 20 lúmenov (predtým 
14), kontrastný pomer 200:1 (pred-
tým 30:1) a obraz môže mať uhlo-
priečku cez 60 palcov, aj keď len pri 
VGA rozlíšení. Minimálna vzdiale-
nosť na premietanie je mimochodom 
okolo 25 cm. Škoda len, že projektor 
poriadne vyšťavuje batériu, ktorá vy-
drží necelých 45 minút premietania. 
Nevýhodou tiež je, že v balení chýba 

aspoň jednoduché diaľkové ovláda-
nie. Predáva sa samostatne! Hoci 
je projektor o desiatky percent lep-
ší, o ostatnej výbave sa to nedá ani 
zďaleka povedať. CCD snímač má 
svoje hranice, pomerne tmavý za-
puzdrený objektív taktiež. Na bežné 
až občasné fotenie či natáčanie mo-
mentiek postačí, no inak za konku-
renciou s CMOS snímačmi výrazne 
zaostáva. Rovnako je na tom i HD 
video, ktoré patrí k priemeru, no na 
druhej strane vám aspoň nezahltí 
počítač pri post produkcii. Zo softvé-
rovej výbavy je však jasné, že fotoa-
parát sadne do rúk aj úplným ama-
térom. V režime Easy Auto nemusíte 
nastavovať absolútne nič, pokroči-
lejšie nastavenia ponúka len režim 
Auto. Viacerých potešia efektové re-
žimy ako sépia, Č/B, selektívna far-
ba ai., ale tiež panoráma s možnos-
ťou fotenia na výšku alebo na šírku. 
Batéria nabíjateľná cez USB rozhra-
nie vydrží okolo 200 fotografi í, pri 
občasnom premietaní alebo nahrá-
vaní videa počítajte s polovičnou 
výdržou. 

Horná časť fotoaparátu
s veľkým kolieskom 
ostrenia projektora

tip



KRÁSKA Z FÍNSKA
S OKNAMI

Nokia Lumia 800
Už prvé správy 

o zaniknutí Symbianu 
v Nokiách a prechodu 

na novú platformu 
mobilných operačných 

systémov od 
Microsoftu, konkrétne 

Windows Phone, sa 
stretli s obrovskou 

nevôľou predovšetkým 
u zarytých fanúšikov. 

Nokia prakticky 
odpísala svoje operačné 

systémy na istú smrť. 
Je však Windows 

Phone na Lumii 800 
nutným zlom, alebo 

konečne čerstvým 
vetrom v plachtách, 
ktorý vytiahne Fínov 

opäť na vrchol? 
V skutočnosti to nie je 

žiadna katastrofa, skôr 
príjemné prekvapenie. 
Pozrime sa naň bližšie.

Zdatní čitatelia iste 
spoznávajú tvar 
a línie farebného 
polykarbonátového tela. 
Áno, je to presne tá istá 
konštrukcia, s ktorou sme 
sa stretli pri výbornom 
telefóne s OS MeeGo, Nokii 
N9. Aby som nezavádzal, 
Lumia 800 obsahuje 
malú zmenu. Na pravej 
strane sa okrem regulácie 
hlasitosti a blokovacieho/
vypínacieho tlačidla 

nachádza aj dvojpolohová 
spúšť fotoaparátu. 
Chválim, fotografovanie je 
prirodzenejšie, rýchlejšie 
a jednoduchšie. Pre 
zopakovanie, na vrchnej 
strane sú umiestnené 
sloty pre microSIM kartu 
a microUSB konektor. Po 
obvode telefónu objavíte už 
len v spodnej časti mikrofón 
a monoreproduktor. Na 
zadnej strane sa takmer 
nič nezmenilo. K dispozícii 

je nadpriemerný 8 Mpx 
fotoaparát, avšak dvojica 
LED diód sa mierne 
posunula. Čelná strana už 
signalizuje prítomnosť iného 
operačného systému, ako 
MeeGo. Za obeť Windows 
Phone 7.5 Mango padla 
uhlopriečka displeja, ktorá 
sa zmenšila a zmizla aj 
sekundárna kamera. Museli 
ustúpiť trojici senzorových 
tlačidiel, ktoré sú povinné 
pre každý prístroj s WP. 

ADEKVÁTNA 
ZMENA? 
Na nový operačný systém 
sa budete pozerať cez 
3,7“ AMOLED displej 
s rozlíšením 480 x 800 
bodov a technológiou 
Nokia ClearBlack. 
Chránený je už známym 
sklíčkom Gorilla Glass. 
Obrazovka dosahuje 
adekvátne jemný raster, 
no pri naklonení alebo 

pozeraní z bočnej strany 
dostáva fi alový či modrý 
nádych. Srdcom Lumie 800 
je jednojadrový procesor 
od spoločnosti Qualcomm 
s taktom 1,4 GHz. Asistuje 
mu 512 MB pamäte RAM 
a grafi cká jednotka Adreno 
205. Odozva systému 
je viac než výborná, ale 
k tomu sa dostanem 
neskôr. Vnútorný priestor 
je obmedzený absenciou 
microSD slotu. Ak nerátam 
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Bezplatné Nokia Mapy sú v novinke samozrejmosťou

Windows Phone 
Nokii prekvapivo 
sluší ;)

Nastavenia 
fotoaparátu sú 
pomerne bohaté

Kalendár je 
prehľadný a 
synchronizovaný

8 Mpx 
fotoaparát 
kvalitou 
poteší

8 Mpx 
fotoaparát 
kvalitou 

TIP REDAKCIE
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FYZICKÉ PARAMETRE:
116,5 x 61,2 x 12,1 mm,142 g

DISPLEJ:
3,7“, AMOLED, 16,7 mil. farieb, 
480 x 800 b., Nokia ClearBlack, 
Gorilla Glass, dotykový 
multitouch

TECHNICKÉ PARAMETRE:
procesor 1,4 GHz Scorpion 
(jednojadrový), GPU Adreno 
205, 512 MB RAM, 16 GB fl ash 
pamäte, HPSA (14,4 Mbps
/5,76 Mbps), Wi-Fi b/g/n, 
Bluetooth 2.1, 8 Mpx foto, optika 
Carl Zeiss, AF, dvojitý LED 
blesk, geotagging, HD video 
(720p, 30 fps), GPS s A-GPS, 
digitálny kompas, gyroskop, 
snímač okolitého svetla, mono 
reproduktor, 3,5 mm
audio konektor, sekundárny 
mikrofón pre fi ltrovanie hluku, 
FM rádio s RDS, FM transmitter, 
microUSB, Windows Phone 
7.5 Mango, Marketplace, Nokia 
Drive, Nokia Mapy, Zune, 
Offi ce, People, Outlook, Internet 
Explorer, SkyDrive, 
Li-Pol 1 450 mAh

512,00€

+

rýchly OS, jednoliata 
konštrukcia, výborná 
previazanosť so sociálnymi 
sieťami 

-
chýba slovenská lokalizácia, 
absencia slotu pre 
microSD karty

www.nokia.sk
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exkluzívnych 25 GB 
miesta v cloudovej službe 
SkyDrive, ktoré dostanú 
mimochodom len vlastníci 
Nokie, máte k dispozícii 
iba 16 GB. Fotoaparát 
obsahuje prémiovú optiku 
Carl Zeiss, používa 8 
Mpx čip a nechýba mu 
autofókus. Výsledné 
fotografi e sú porovnateľné 
so súčasnými high-
end telefónmi. Navyše 
v nastaveniach si môžete 
aktivovať automatickú 
zálohu snímok na 
SkyDrive. Nahrávané 
video je v rozlíšení 1 280 x 
720 pixlov pri 30 fps. Jeho 
kvalita je chvályhodná. 
Konektivita telefónu je 
na dnešné pomery už 
štandardom. Dáta cez 3G 
siete pretekajú rýchlosťou 
14,4 Mbps, resp. 5,76 
Mbps. Samozrejmosťou 
sú Wi-Fi, Bluetooth a GPS 
moduly. Nokia pokračuje 
vo svojom trende, keď 
sprístupnila populárnu 
navigáciu Nokia Mapy 
zdarma aj pre Windows 
Phone. Všetko funguje 
tak, ako ste boli doteraz 
zvyknutí zo Symbianu. 

BRILANTNÝ 
WINDOWS 
PHONE
V Lumii 800 je 
nainštalovaná posledná 
verzia operačného 
systému s prívlastkom 
Mango. Softvér reaguje 
výborne, odozva je 
prakticky okamžitá. 
Nokia pribalila svojim 
zákazníkom okrem 
bežných aplikácií 
a súčastí systému 
navyše offl ine navigáciu, 
vlastný farebný motív, 
jednoduchý prenos 
kontaktov z iných 
telefónov či ďalšie 
nastavenia pre rôzne 
microSIM karty. Systém 
je výborne vybavený 
pre kancelárske 
účely a ponúka 

bezkonkurenčný Word, 
Excel, PowerPoint či 
prístup do fi remného 
SharePointu a zálohu 
dokumentov. Emaily 
spracúva výborný 
Outlook. Surfovanie 
po internete zabezpečí 
Internet Explorer. 
Prehliadanie internetu 
je tak najrýchlejšie 
a najpohodlnejšie 
z doteraz dostupných 
Nokií. Zabudnite však na 
podporu Flashu. Virtuálna 

klávesnica je vydarená 
a píše sa na nej dobre. 
Jej vlastnosti využijete 
najmä pri chatovaní, ktoré 
je výborne spracované 
v systéme. Z pohľadu 
integrácie sociálnych 
sietí je Windows Phone 
úžasný. Čo ale môže 
slovenských zákazníkov 
odradiť, je práve absencia 
slovenskej lokalizácie. 
Poslúži vám česká alebo 
anglická jazyková verzia. 

Skrytý slot pre 
microSIM kartu a 
microUSB

Nokia Lumia 800 je istým krokom vpred. Aj keď som bol spočiatku proti 
systému Windows Phone v telefónoch Nokia, musím priznať, že som zmenil 
názor. Smartfón spĺňa moje očakávania, je rýchly a čo si najviac cením, aj 
spoľahlivý. Obľúbil som si aj balík Offi ce či spoluprácu so sociálnymi sieťami, 
ktorú v iných modeloch na tak vysokej úrovni nie je šanca nájsť. Odradiť vás 
môže jedine neprítomnosť slovenskej podpory, ktorá dúfam čoskoro pribudne.

Kopčianska 92, 851 01 Bratislava 5

tel.: 02/6381 3873, 0907 901 170 

obchod@agora.sk

www.agora.skAutorizovaný distribútor

www.nokia.sk/lumia800

store.nokia.com

Nokia Lumia 800 
The Amazing Everyday
| Skvelý operačný systém Windows Phone 7.5
| Plnohodnotná navigácia Nokia Autom
| Word, Excel a PowerPoint vo vašom vrecku

inzercia
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FYZICKÉ PARAMETRE:
127,5 x 69 x 8,5 mm, 138 g

DISPLEJ:
4,3“ (109 mm), NOVA IPS,16,7 
mil. farieb, 480 x 800 b., 56,1 x 
93,5 mm, dotykový, multitouch

TECHNICKÉ PARAMETRE:
GPRS - HSPA+, procesor 
Cortex-A9 (2 jadrá, 1 GHz), 
grafi cký čip PowerVR SGX540, 
1 GB RAM, 8 GB pre aplikácie, 
512 MB ROM, microSDHC, 
microUSB, Bluetooth 3.0 (A2DP, 
EDR), Wi-Fi b/g/n (DLNA), 
GPS, NFC, OS Android 4.0 
Ice Cream Sandwich, LG 
Prada UI, prehliadač a editor 
dokumentov, 8 Mpx foto s AF, 
LED blesk, detekcia tváre, dig.
stabilizácia obrazu, Full HD 
video, webkamera (1,3 Mpx), 
audio (MP3, WMA, WAV, AAC, 
AMR, OGG...) a video (DivX, 
Xvid, MP4, 3GP...) prehrávač, FM 
rádio s RDS, Facebook, Twitter, 
Google Maps, Wi-Fi Hotspot, 
gyroskop, akcelerometer, 
kompas, proximity senzor, 
slúchadlá s ovládaním, 3,5 mm 
audio konektor, batéria 
Li-Ion 1 540 mAh.

559,00€

+

elegantný dizajn s nádychom 
luxusu, upravené grafi cké 
prostredie, výdrž na jedno 
nabitie

-

problémové ovládanie 
tlačidla pre zapnutie/
vypnutie, plastový zadný 
kryt, niekedy pomalé reakcie

www.lg.com

LUXUSNÝ
ANDROID

Mobilné telefóny kórejského výrobcu LG s názvom 
PRADA patrili vždy k niečomu exkluzívnemu a 

výnimočnému. Posledný model, ktorý dostal označenie 
3.0, k tejto exkluzivite ešte ako prvý pridáva aj známy 
operačný systém, dve jadrá v procesore a fotoaparát s 
možnosťou natáčania Full HD videa. Nájde si v spleti 

dnešných smartfónov svoje miesto?

Posledný model štýlového mobilu 
od LG s prívlastkom PRADA dospel, 
a tak označenie 3.0 neznamená 
len tretí model v poradí, ale aj 
to, že sa z bežného telefónu stal 
smartfón. PRADA tak už nie je len 
hlúpy telefón, ktorý dobre vyzerá, 
ale má aj bohaté využitie. Už pri 
vybalení z elegantného balenia s 
logom módneho domu PRADA 
pochopíte, že nejde o bežný 
telefón. Spracovanie smartfónu je 
príkladné a dokonalý obdĺžnikový 
pôdorys narúšajú iba zaoblené 
boky. Aj napriek tomu, že smartfón 
podobného pôdorysu pôsobí 
krásne a uhladene, nedá sa to isté 
povedať o praktickosti ovládania. 
Tlačidlo pre zapnutie a vypnutie, 
ktoré je umiestnené nešťastne v 
pravom hornom rohu, musíte totiž 
stláčať dosť nešikovne, rovnako 
nepohodlne je umiestnené aj 
tlačidlo pre spustenie fotoaparátu, 
ktorému sme sa pri používaní 
smartfónu radšej vyhýbali. Miernym 
sklamaním bude pravdepodobne 
aj zadná strana, ktorá síce na prvý 
pohľad imituje kožu, ale hneď pri 
prvom dotyku pocítite obyčajný 
plast. Má však aspoň príjemnú 
textúru, ktorá zabezpečí, že sa vám 
telefón tak ľahko nevyšmykne z 
ruky.

SLNKO V PODOBE 
DISPLEJA
Všetky nedostatky dizajnu však 
novej PRADE odpustíte, akonáhle 
ju zapnete a na vašej tvári sa 
rozžiari odraz krásneho 4,3“ NOVA 
IPS displeja. Podanie farieb je 
vynikajúce a technológia displeja si 
hravo poradí aj so svetlom počas 
slnečného dňa. Vďaka odolnému 
sklu Gorilla Glass by mal zniesť aj 
nejaké tie škrabance. Pod displejom 
nájdete štvoricu kapacitných 
tlačidiel, ktoré bohužiaľ zhasínajú 
pomerne rýchlo, a tak si ich 
polohu budete musieť zapamätať. 
Okamžite po zapnutí zistíte, že 
použitý operačný systém Google 
Android vo verzii 2.3.7 je upravený 
rozhraním PRADA UI, ktoré nielen 
že pridáva efektnú čiernobielu 
tému, podporu nastavenia rôznych 
domácich obrazoviek, ale aj 
množstvo užitočných widgetov. 
Vertikálne menu aplikácií je 
rozdelené na inštalované aplikácie, 
aplikácie Google a vami stiahnuté 
aplikácie. Jednotlivé zložky 
môžete samostatne zobraziť alebo 
nechať zbalené pre jednoduchšie 
vyhľadávanie. LG pripravilo aj 
niekoľko vlastných aplikácií, ktoré 
potešia. Priamo v telefóne napríklad 
nájdete vynikajúcu aplikáciu na 
písanie poznámok Richnote, v 
ktorej nechýba ani kreslenie alebo 
aplikáciu, ktorá vďaka integrácii 
NFC čipu dokáže posielať 
údaje medzi dvoma smartfónmi 
vybavenými rovnakou technológiou. 
Nechýba ani jednoduchý editor 
obrázkov či upravené notifi kačné 
menu s možnosťou prepínania 
pätice funkcií. 

PRADA Phone by LG 3.0

Nešťastne umiestnené tlačidlo pre zapnutie/vypnutie a tlačidlo fotoaparátu vyžaduje pri ovládaní cvik

Operačný systém 
Android je v LG Prada 
3.0 upravený efektnou 

čiernobielou témou 
prostredia Prada UI
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Pokiaľ máte na 
domácej obrazovke 
odkaz na aplikáciu, 
ktorá štandardne 
nemá nastavenú 
čiernobielu ikonku, 
môžete si ikonu tejto 
aplikácie zmeniť 
tak, aby dokonale 
zapadla do prostredia 
čiernobielej témy.

Nebojím sa ohodnotiť nový PRADA Phone by LG 3.0 ako najlepšiu PRADU všetkých dôb. V jej cenovej 
kategórii však môžete získať aj o niečo výkonnejšie smartfóny, a tak si novinka svojich priaznivcov nájde 
najmä medzi takými užívateľmi, ktorí sa radi odlíšia a pre pocit výnimočnosti a luxusu sú ochotní si 
priplatiť a prípadne aj oželieť niektoré prvky, ako napríklad pohodlné ovládanie jednotlivých tlačidiel.

DVOJJADRO
V TENKOM TELE
Nový PRADA Phone by LG 3.0 
nie je len prvým telefónom, ktorý 
používa otvorený operačný systém, 
ale je aj prvým modelom, v tele 
ktorého tlčie dvojjadrové srdce 
a jedno jadro navyše je aj cítiť. V 
niektorých prípadoch je síce možné 
badať mierne zaváhanie, a to najmä 
vtedy, ak máte niekoľko domácich 
obrazoviek plných widgetov a 
k tomu živú tapetu. Vo väčšine 
prípadov sa však môžete spoľahnúť 
na okamžité reakcie, pričom 
grafi cký čip výdatne pomôže aj pri 
náročnejších hrách. Integrovanú 
pamäť s kapacitou 8 GB hravo 
rozšírite pomocou microSDHC 
karty a vďaka podpore prehrávania 
DivX videí a DLNA si vaše fi lmy 
okrem úžasného displeja užijete 
aj na vašej HDTV. PRADA Phone 
by LG 3.0nie je sklamaním ani po 
multimediálnej stránke. Už samotný 
8 Mpx fotoaparát je zárukou 
kvalitných fotografi í, ktoré vytvoríte 
najmä za dobrých svetelných 
podmienok. V šere alebo tme síce 
pomôže LED blesk, ale tak, ako 
ste zvyknutí aj z iných smartfónov, 
zázraky od neho nečakajte. 
Čerešničkou na torte je následne už 
iba video, ktoré môžete nahrávať vo 
Full HD rozlíšení, pričom rovnako 
ako pri fotení nechýba množstvo 
nastavení. Priamo v balení 
nájdete aj elegantné slúchadlá s 
kovovými prvkami, ktoré potešia 
aj náročnejších užívateľov. Škoda 
len, že LG zabudlo pribaliť aj štuple 
rôznych veľkostí pre ich pohodlné 
nosenie. Možno to bol však len 
prípad našej testovanej vzorky a 
v predajných baleniach budú aj 
nástavce rôznych veľkostí. 

tip

V notifi kačnej lište nechýba priame 
ovládanie hudobného prehrávača a 

pätice prednastavených funkcií

Poteší možnosť nastavenia 
viacerých scén domácej 

obrazovky, doma tak môžete 
mať iné rozloženie, ako napr. 

v práci 

Integrovanú aplikáciu Richnote 
využijete nielen na písanie, 
poznámku si v nej môžete 

dokonca aj nakresliť
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FYZICKÉ PARAMETRE:
102,8 x 57,2 x 12,9 mm, 108 g

DISPLEJ:
3,21” (81,5 mm), TFT LCD, 16,7 
mil. farieb, 320 x 480 b., 45 x 68 
mm, kapacitný, multitouch

TECHNICKÉ PARAMETRE:
GPRS - HSDPA (7,2 Mbps), 
procesor 600 MHz Qualcomm 
MSM7227, 512 MB RAM, 90 MB 
pamäť, microSDHC, microUSB 
2.0, Bluetooth 3.0 (A2DP), Wi-Fi
802.11 b/g/n, HotSpot, OS 
Android 2.3.5 + HTC Sense 3.5, 
3 Mpx fotoaparát, VGA video, 
audio a video prehrávač, stereo 
FM rádio, GPS, prehliadač 
dokumentov, SMS, MMS, 
E-mail, Google (Search, Mail, 
Maps, Talk), Android Market, 
Facebook, YouTube, 3,5 mm 
jack, akcelerometer, batéria
Li-Ion 1 230 mAh

179,00€

+
pomer cena/výkon, HTC 
Sense, microSD karta nie je 
pod batériou

-
slabší fotoaparát, chýba LED 
dióda a spúšť fotoaparátu, 
absentuje videohovor 

www.htc.sk
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HTC Explorer

JEDNODUCHO 
SMARTFÓN

VÝROBCA HTC MÁ DOSŤ ŠIROKÉ PORTFÓLIO SMARTFÓNOV, 
ABY DOKÁZAL ZAUJAŤ FAJNŠMEKROV, ALE AJ NENÁROČNÝCH 
POUŽÍVATEĽOV, ČI DOKONCA ZAČIATOČNÍKOV. AJ PRE NICH MÔŽE 
BYŤ ZAUJÍMAVÝ MODEL HTC EXPLORER.

Na uzamykaciu 
obrazovku si 

vyberte skratky 
k štyrom 
najpouží-
vanejším 

aplikáciám.

tip

HTC EXPLORER JE ŠIKOVNÝ DROBNÝ MOBIL, KTORÝ MÔŽE ZAUJAŤ 
MENEJ NÁROČNÝCH ČI ZAČÍNAJÚCICH POUŽÍVATEĽOV. JEHO VEĽKOU 
PREDNOSŤOU, OKREM OS ANDROID A JEHO PREPOJENIAMI SO 
SLUŽBAMI GOOGLE, JE NAJMÄ NAJNOVŠIE PROSTREDIE HTC SENSE 
S MOŽNOSŤAMI MNOHÝCH VYLEPŠENÍ PROSTREDNÍCTVOM REGISTRÁCIE 
NA WWW.HTCSENSE.COM. V CENOVEJ KATEGÓRII TOHTO MODELU JE 
VŠAK DOSŤ SILNÝ KONKURENČNÝ TLAK, NAJMÄ ZO STRANY ÁZIJSKÝCH 
VÝROBCOV. POMÔCŤ MU MÔŽE ZARADENIE DO PONÚK OPERÁTOROV.

DROBNÝ A ČULÝ
Aj pri mobiloch platí, že drobný 
môže byť tiež výkonný. Hoci 
je Explorer poháňaný len 
600 MHz procesorom, jeho 
reakcie sú pomerne svižné. 
3,2-palcový displej s viditeľnou 
plochou 45 x 68 mm je pri 
HVGA rozlíšení dostatočným 
zobrazovacím prostriedkom. 
Explorer neprekypuje 
hardvérovými prvkami. Na 
pravom boku má tlačidlá 
hlasitosti, na vrchu zapínacie/
blokovacie tlačidlo. To 
v kombinácii s tlačidlom Home 
umožňuje vytvárať screenshoty. 
Home je jedným zo štvorice 
dotykových tlačidiel pod 
displejom. A310-ke nechýba 
ani 3,5 mm jack (na vrchu) 
a microUSB konektor (vľavo). 
Vzadu sídli 3 Mpx fotoaparát 
a externý, dostatočne hlasný 
reproduktor. Absentuje však 
LED dióda, ktorú by ste 
využili tiež ako svietidlo. Toto 
výrobcom zvyknem vždy 
vytknúť. Osobne ma tiež mrzí 
chýbajúca predná kamera, 
a teda aj funkcia videohovoru. 
Naopak, oceňujem riešenie 
i materiál zadného krytu. Ten je 
pogumovaný a presahuje aj do 
všetkých bočných strán. Jeho 
odnímanie si treba nacvičiť, no 
čiastočne to zvyšuje odolnosť 
mobilu. Navyše sa v ruke 
nešmýka. MicroSDHC kartu 
nájdete na bočnej strane 
a vymeníte ju aj za chodu 
mobilu, SIM-ka je však pod 
batériou.

SENSE OŽIVUJE
HTC Explorer pracuje 
s OS Android verzie 2.3.5 
s rozšírením HTC Sense 3.5.  
Už to z neho robí dostatočne 
zaujímavý mobil. Výborné sú 
prispôsobiteľné motívy, hlavné 
obrazovky, ale aj widgety, 
z ktorých za zmienku stojí 
Friend Stream (Facebook 
pre HTC Sense) a najmä 
Odkazy a hodiny. Tento 
widget okrem času, dátumu 
a počasia zobrazuje aj skratky 
k piatim ľubovoľným, a teda 
prispôsobiteľným položkám 
- aplikácia, funkcia, záložka 
atď. Navyše si ďalšie štyri 
často používané funkcie 
môžete navoliť na uzamykaciu 
obrazovku. Samozrejmosťou 
sú aj funkcie  HTC Hub a Likes, 
ktoré vďaka kontu na HTC 
Sense pridávajú mobilu ďalšie 
možnosti aplikácií a funkcií. 
S fotoaparátom si veľa zábavy 
neužijete, okrem LED blesku 
mu chýba aj autofókus, takže 
postačí len na momentky za 
dobrých svetelných podmienok. 
Zato hudobné funkcie sú na 
jednotku. Živé rozhlasové 
vysielanie si (s pripojenými 
slúchadlami) dožičíte zo stereo 
FM rádia, hudbu z microSD 
karty si vypočujete zas vďaka 
prepracovanému a dizajnovo 
prívetivému prehrávaču. 
Ovládať ho môžete aj cez 
uzamykaciu obrazovku či hornú 
výsuvnú lištu. Po komunikačnej 
stránke sa Explorer môže 
pochváliť podporou USB 2.0 
cez mikro konektor, Bluetooth 
je vo verzii 3.0 a dáta zvláda 
v HSDPA až do rýchlosti 7,2 
Mbps. Toto všetko energiou 
zásobuje Li-Ion 1 230 mAh 
batéria.

Uzamykacia obrazovka 
s oznámeniami

Jedna z hlavných obrazoviek 
s widgetom

Hudobný prehrávač

Ovládanie hlasitosti, resp. zoomu fotoaparátu na bočnej strane pomerne hrubého telefónu

Pogumovaný zadný kryt, 
otvor reproduktora a 
šošovka fotoaparátu



procesor Intel® Core™ i7 – 2600K (Overclock 3,4 GHz)
Intel® H67 chipset
pamäť 8 GB DDR3 1333 MHz
grafika Nvidia GTX560 1GB DDR5, DirectX 11
SSD 60 GB
pevný disk 1 TB
DVD/RW SATA, čítačka kariet, 2x USB 3.0
antivírusová ochrana Eset Smart Security na 1 rok

Cena 999 € s DPH
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www.agem.sk | tel.: +421 2 6381 0049

www.agem.cz | tel.   : +420 2 8102 8666

TURBO BOOST 2.0!
Úsporný a pritom výkonný. Agem Intelligence X726 
s procesorom Intel® Core™ i7 druhej generácie.

210x297mm_AGEM_feb_2012_210x297mm_AGEM  22.2.2012  10:12  Page 1



SUPERBALÍK
PLNÝ SOFTVÉRU

KÚPILI STE SI NOVÝ POČÍTAČ WINDOWSPC S ORIGINÁLNYM WINDOWS 7 A CHCETE 
SI HO EŠTE VIAC UŽÍVAŤ? TAK SI POZNAČTE WEB STRÁNKU WWW.SUPERBALIK.SK, 
KDE NÁJDETE SNÁĎ VŠETKO, ČO BY STE MOHLI KEDY VO VAŠOM PC POTREBOVAŤ. 
A TERAZ SA DRŽTE, SOFTVÉR JE TU ÚPLNE ZADARMO!

Microsoft sa rozhodol, že 
odmení zákazníkov, ktorí si 
operačný systém Windows 
7 zakúpili legálne. Či už 
ako samostatný softvér, 
alebo ako súčasť nového 
WindowsPC, teda počítača 
s operačným systémom 
Windows 7. Antivírus, softvér 
na úpravu fotografi í, program 
na videotelefonovanie alebo 
internetový prehliadač, 
všetko si môžete užívať 
zadarmo po návšteve 
stránky www.superbalik.sk. 
Celkovo na stránke nájdete 
možnosť stiahnuť si viac 
ako 20 plnohodnotných 
programov, ktoré Microsoft 
rozdelil do viacerých 
kategórií. K dispozícii sú 
však aj zaujímavé služby, ako 

napríklad Hotmail a SkyDrive. 
Základom je, aby ste váš nový 
WindowsPC po zakúpení 
pripojili na internet a objavili 
výhody stránky Superbalik.sk.

NÁVODY A TIPY 
K PROGRAMOM
Ak patríte k tým, čo sa 
radi naučia niečo nové, 
odporúčame vám najskôr 
stiahnuť si praktickú 
príručku k Windows 7. V nej 
sa dozviete, ako najlepšie 
využiť potenciál operačného 
systému a vďaka užitočným 
tipom a trikom doslova 
podľahnete jeho čaru. Páči sa 
nám, že príručka je prehľadná 
a plná snímok obrazovky 

AUTOR: ROMAN CALÍK | FOTO: MICROSOFT, AMD, ARCHÍV

WindowsPC
Prehľad najzaujímavejších

počítačov na Slovensku

WindowsPC

WindowsPC
Prehľad najzaujímavejších

počítačov na Slovensku

WindowsPC
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Určite si osvojte praktických 9-krokov, ktoré vám umožnia 
doslova ovládnuť váš Windows 7 a Internet Explorer 9
Určite si osvojte praktických 9-krokov, ktoré vám umožnia 

Už ste vyskúšali program Tvoja reč? Vtipné hlášky známych 
osobností pre váš Windows 7 potešia, veď prečo vysypať 
kôš potichu, keď vám k tomu môže napríklad Roman 
Pomajbo zahlásiť: „Smeti vysypané, ešte povysávať“.

počítača, orientácia v nej je tak 
jednoduchá. Veľmi praktický je 
aj krátky Návod ako ovládnuť 
Windows 7 a Internet Explorer 
9 v deviatich jednoduchých 
krokoch. Odporúčame! Najmä 
si vytlačte klávesové skratky, 
ktoré vám prácu s počítačom 
výrazne uľahčia. Po čase sa ich 
určite aj naučíte. Pre úplných 
začiatočníkov sú k dispozícii 
dokonca aj krátke videonávody. 
Síce nie sú v slovenskom jazyku, 
ale veríme, že češtine budete 
dobre rozumieť.

ZÁKLADNÝ BALÍK 
PROGRAMOV
To, čo by vám určite nemalo 
chýbať nájdete v základnom 
balíku programov pre váš 
Windows 7. Napríklad taký 
internetový prehliadač Internet 
Explorer 9 vás poteší vysokým 
zabezpečením a malými nárokmi 
na váš počítač. Ešte dôležitejším 
softvérom, ktorý by vo vašom 
počítači rozhodne nemal chýbať, 
je antivírus. V tomto prípade 
máte možnosť zadarmo si 

stiahnuť softvér Microsoft 
Security Essentials, ktorý 

chráni váš počítač v reálnom 
čase, bez toho, aby ste o tom 
vedeli. A pre tých, ktorí si práve 
zakúpili nový počítač, máme 
ešte jeden skvelý tip. Softvér 
Windows Easy Migration umožní 
jednoducho preniesť údaje zo 
starého počítača do nového 
WindowsPC. Všetky uvedené 
programy sú v slovenskom 
jazyku a ako sme už spomínali, 
sú bezplatné.

ŠPECIÁLNE SLUŽBY
Veľkou výhodou majiteľov 
WindowsPC je možnosť vytvoriť 
si externé úložisko dát. Microsoft 
ho nazýva SkyDrive. Po vytvorení 
účtu máte je dispozícii až 25 
GB dát, s ktorými môžete 
pracovať odkiaľkoľvek. Výhodou 
je i možnosť aktualizovať 
dokumenty balíka Microsoft 
Offi ce viacerými používateľmi 
naraz. Úložisko dát je 
zabezpečené a o bezpečnosť 
svojich fotografi í, videí či iných 
dokumentov sa tak nemusíte 
obávať. Apropo, máte už 
e-mailovú schránku? A čo takto 
schránku s neobmedzeným 
priestorom a prístupom cez 



Operačný systém je srdcom počítača. 
Mal by byť rýchly, jednoduchý, 

bezpečný a moderný. Táto myšlienka 
je základom vývoja Microsoft 

Windows 7.
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VYBRALI STE SI? URČITE ZÁJDITE NA STRÁNKU 
SUPERBALIK.SK, KDE PRE SVOJ WINDOWSPC 
S OPERAČNÝM SYSTÉMOM WINDOWS 7 ĽAHKO 
NÁJDETE VHODNÝ PROGRAM. POTEŠUJÚCE JE, 
ŽE NAHRÁDZAJÚ ZNÁME PLATENÉ PROGRAMY, 
TAKŽE VĎAKA SUPERBALÍKU ZARUČENE 
UŠETRÍTE. VEĎ VŠETKO JE TU ZADARMO.

váš smartfón s OS Windows 
Phone, iOS, OS Android 
alebo BlackBerry? Microsoft 
má aj v tomto prípade 
vlastné riešenie – Hotmail. 
Ten ponúka všetky súčasné 
moderné funkcie vrátane 
plnohodnotnej práce 
s obrázkami (obrázky sa 
transformujú priamo do 
podoby on-line albumov) 
a prílohami.

PROGRAMY PRE 
VOĽNÝ ČAS
Samostatnou a určite 
mimoriadne obľúbenou 
kategóriou sú nástroje 
určené pre zábavu. Tu si 
môžete stiahnuť bezplatné 

programy pre prácu 
s fotografi ami (Photosynth, 
Live Photogallery, HD 
View) alebo videom ( Live 
Movie Maker). =Úplne nás 
dostali hlášky známych 
osobností ako Adela, Sajfa, 
Peťa Polnišová a ďalší. 
Dostanete sa k nim tak, 
že  si nainštalujete vtipné 
systémové zvuky s názvom 
Tvoja reč. Ak chcete ísť 
ešte ďalej, vďaka balíku 
Windows Experience Pack 
si môžete vytvoriť 
vlastnú postavičku 
(avatara) na vašu plochu 
systému Windows 7. 
Nechýbajú ani motívy 
systému Windows 7 
a stiahnuť si môžete 

aj nové pozadia pracovnej 
plochy. Samostatnou kapitolou 
sú programy pre komunikáciu. 
Skype snáď netreba nikomu 
predstavovať, ide o najpoužívanejší 
program na videotelefonovanie, 
ktorý je už pod krídlami Microsoft. 
Stránka Superbalik.sk odkazuje aj 
na známe sociálne siete Twitter, 
Facebook či slovenský Pokec. 
Dokonca si môžete stiahnuť aj 
špeciálny konektor, vďaka ktorému 
môže váš Microsoft Outlook 
čerpať informácie o kontaktoch 
z vašich profi lov  na sociálnych 
sieťach Facebook a LinkedIn. 
Balík programov pre zábavu je 
ešte väčší, stačí 
si len vybrať ten 
najvhodnejší 
a najzaujímavejší.

PRE 
POKROČILÝCH
Aj náročnejší 
užívateľ WindowsPC 
si na spomínanom 
webe príde na 
svoje. Microsoft 
má totiž v ponuke 
bezplatné programy 
ako napríklad What 
is in Startup. Tu 
si môžete pozrieť 
programy, ktoré sa 
štartujú spoločne 
s Windows. Výhodou 

je, že programy môžete spravovať 
vrátane ich vypnutia po štarte, 
vymazania záznamov, dokonca si 
môžete preveriť, odkiaľ štartujú. 
Celkom praktický je program USB 
Log View, ktorý kontroluje všetko, 
čo kedy bolo pripojené k USB 
portu počítača. Viete zistiť až také 
podrobnosti, ako typ zariadenia, 
sériové číslo, ID dodávateľa, ID 
produktu či názov výrobku. Na 
sledovanie sa dá použiť program 
Web Cam Image Save, kde sa 
zaznamenáva každých X sekúnd 
obrázok vytvorený z webkamery 
počítača, alebo webkamery 
pripojenej k počítaču.

Pozrite sa, ako jednoducho sa dostanete k novým 
programom cez stránku Superbalik.sk

Zo stránky Superbalik.sk  môžete prejsť na 
ešte väčší výber programov umiestnených 
priamo na stránkach Microsoft.
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FYZICKÉ PARAMETRE:
296 x 200 x 28 – 35 mm, 1,44 kg 

DISPLEJ:
11,6“ (29,5 cm), 16,7 mil. farieb, 
1 366 x 768 b., LED-LCD, lesklý

TECHNICKÉ PARAMETRE:
AMD E-450 (2 jadrá, 1,65 GHz, 
GPU AMD Radeon HD 6320, 
1 MB L2 Cache), 4 GB RAM 
(DDR3 1 066 MHz), HDD 750 GB
(5 400 ot./min.) + ASUS 
WebStorage, Bluetooth 3.0+HS, 
Wi-Fi b/g/n, MMC/SDHC čítačka, 
2x USB 3.0,1x USB 2.0, HDMI, 
VGA, 2x 3,5 mm jack, RJ-
45, stereo reproduktory, VGA 
webkamera, Windows 7 Home 
Premium 64-bit, 6-článková 
batéria Li-Ion 5 200 mAh (56 Wh)

450,00€

+

výborné spracovanie 
a vzhľad, príjemná hrúbka 
a hmotnosť, solídny výkon, 
USB 3.0 a HDMI

-

tuhý touchpad, 
poddimenzovaný ventilátor, 
oproti 10“ modelom kratšia 
výdrž

www.asus.sk

ASUS Eee PC Flare 1225B

Ultrabooky svojimi výhodami útočia nielen na tradičné 
notebooky, ale aj na netbooky. Ak tieto dostupné 

počítače chcú prežiť, musia sa čo-to od svojich 
vyzývateľov naučiť. Za vzor by si mohli vziať napríklad 

výborne spracovaný a navyše štýlový ASUS 1225B.

ASUS 1225B je netbook, ktorý spravil prvý krok za ultrabookmi. Použité 
materiály, excelentné spracovanie (až na pár detailov), štýl, vysoká 
mobilita a prijateľný výkon z neho robia zaujímavé zariadenie určené 
do rúk tých, ktorí túžia po ultrabookoch, ale nepožadujú ich výkon, po 
prípade si ich nemôžu dovoliť.

NETBOOK S TVÁROU
ULTRABOOKU

Hneď na úvod musím výrobcu 
pochváliť za ekologický prístup - 
v jednoduchej kartónovej krabici 
bez zbytočných obrázkov nájdete 
okrem netbooku a adaptéru 
už len tenký návod na použitie 
a malý záručný list. ASUS Eee 
PC Flare 1225B je naozaj štýlový 
prístroj, predovšetkým testovaná 
strieborná verzia s kontrastnými 
čiernymi tlačidlami výrazne 
pripomína známe Zenbooky 
značky. Spracovanie je zvládnuté 
perfektne. Materiálom je plast 
a v hojnej miere brúsený hliník, 
celý prístroj s výnimkou bočných 
hrán je matný, až na displej. 
Škoda. Nová dizajnová séria Eee 
PC Flare je oproti predchádzajúcej 
(Seashell) tiež citeľne tenšia, 

čo opäť pripomína ultrabooky. 
Ostrovčeková klávesnica je takmer 
dokonalá, ja by som však pravý 
funkčný rad vynechal a radšej 
zväčšil Enter a Backspace. 
Ale to je otázka názoru. Žiaľ 
touchpad výrobca nezvládol. Jeho 
tlačidlá sú až nepochopiteľne 
tuhé, určite odporúčam dokúpiť 
myš. Predná strana vľavo nad 
klávesnicou obsahuje vypínač Wi-
Fi/Bluetooth a tlačidlo druhého, 
rýchleho operačného systému 
ASUS Express Gate, ktoré vo 
Windowse prepína výkonnostné 
režimy. Lesklý ľavobok obsahuje 
dva rýchle USB 3.0 porty, HDMI 
a Ethernet, pravá strana hostí 
dva audio, starší USB a VGA 
konektor i čítačku kariet. Nad 
displejom sa týči webkamera 
s krytom a zoomom, no iba so 
štandardným VGA rozlíšením. 
S hlasitosťou a kvalitou zvuku som 
bol spokojný, samozrejme v rámci 
triedy.

OVERENÁ APU 
A JEMNÝ DISPLEJ
Displej zariadenia používa na 
11,6“ uhlopriečke štandardné 
HD rozlíšenie, vďaka čomu je na 
pomery notebookov mimoriadne 
jemný. Testovaný model bol 
v najvyššej konfi gurácii. 
Určite by som volil 
časom preverený 
procesor 
AMD E-450 
s dostatočným 
výkonom na 
každodennú 
prácu a najmä pomerne 
výkonnou integrovanou grafi kou, 
ktorá bez problémov zvláda 

prehrávanie Full HD videa (vrátane 
Flashu). Namiesto 4 GB RAM by 
však určite stačila polovica, veľkosť 
disku je subjektívna záležitosť. 
Eee PC 1225B žiaľ nemá úplne 
ideálne vyriešené chladenie. 
Výrobca použil malý ventilátor, 
ktorý je síce tichý, ale aj zopár 
kariet v internetovom prehliadači 
ho dokáže vybičovať do vysokých 
otáčok, pričom komponenty stále 
nestíha chladiť. Netbook je aj 
vtedy tichý, avšak teplota rastie 
zbytočne vysoko a klesá výdrž 
batérie. Ale nie je to nič strašné 

a myslím, že cieľovej skupine to 
pravdepodobne vadiť nebude. 
Spomínaná batéria má podľa 
výrobcu vydržať 7 hodín. Ja som 
sa pri kombinácii Offi ce a internetu 
(vrátane YouTube) dostal približne 
ku šiestim. Veľmi však záleží 
od toho, či netbook používate 
nepretržite, alebo s prestávkami, 
oddych mu na vychladenie 
každopádne prospieva.

dva rýchle USB 3.0 porty, HDMI dva rýchle USB 3.0 porty, HDMI 
a Ethernet, pravá strana hostí a Ethernet, pravá strana hostí 
dva audio, starší USB a VGA dva audio, starší USB a VGA 
konektor i čítačku kariet. Nad konektor i čítačku kariet. Nad 
displejom sa týči webkamera displejom sa týči webkamera 
s krytom a zoomom, no iba so s krytom a zoomom, no iba so 
štandardným VGA rozlíšením. štandardným VGA rozlíšením. štandardným VGA rozlíšením. 
S hlasitosťou a kvalitou zvuku som S hlasitosťou a kvalitou zvuku som S hlasitosťou a kvalitou zvuku som 
bol spokojný, samozrejme v rámci bol spokojný, samozrejme v rámci bol spokojný, samozrejme v rámci 

OVERENÁ APU 
A JEMNÝ DISPLEJA JEMNÝ DISPLEJ
Displej zariadenia používa na Displej zariadenia používa na 
11,6“ uhlopriečke štandardné 11,6“ uhlopriečke štandardné 
HD rozlíšenie, vďaka čomu je na HD rozlíšenie, vďaka čomu je na 
pomery notebookov mimoriadne pomery notebookov mimoriadne pomery notebookov mimoriadne 
jemný. Testovaný model bol jemný. Testovaný model bol jemný. Testovaný model bol 
v najvyššej konfi gurácii. v najvyššej konfi gurácii. 

prácu a najmä pomerne 
výkonnou integrovanou grafi kou, výkonnou integrovanou grafi kou, 
ktorá bez problémov zvláda 

VYSKÚŠAJTE NOVINKU

ZADARMO!

INZERCIA

INTERNET
SECURITY 2012

Hneď dva rýchle USB 3.0 porty určite potešiaHneď dva rýchle USB 3.0 porty určite potešia
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Prehľad najzaujímavejších
počítačov na Slovensku

WindowsPC

WindowsPC
Prehľad najzaujímavejších

počítačov na Slovensku

WindowsPC DOBRÁ CENA



FYZICKÉ PARAMETRE:
380 x 256 x 24,5 mm, 2 kg

DISPLEJ:
15,5“ (39,5 cm), 1 920 x 1 080 b., 
LED, 16,7 mil.farieb, lesklý

TECHNICKÉ PARAMETRE:
Intel Core i7-2430M (2,4 GHz), 
3 MB cache, 2 reálne/4 virtuálne 
jadrá), Intel HD Graphics 3000 + 
AMD Radeon 6470M (512 MB), 
4 GB DDR3 RAM (1 333 MHz), 
500 GB HDD (5 400 ot./min.), 
DVD-RW mechanika, 2x USB 2.0, 
1x USB 3.0, HDMI, VGA, 1x 3,5 
mm jack (slúchadlá/mikrofón), 
čítačka kariet SDXC,MS(Pro/
Duo), 1,3 Mpx webkamera, 
Wi-Fi b/g/n, Windows 7 Home 
Premium (64-bit), stereo 
reproduktory, Stamina/Speed 
prepínač, Li-Ion batéria, výdrž 
okolo 3 hodín

1 039,00€

+
špičkový displej, pohodlná 
klávesnica a touchpad, 
dobrý výkon

-
počet a umiestnenie portov, 
integrovaná batéria, slabšia 
kvalita spracovania

www.sony.sk
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ZADARMO!
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SECURITY 2012

Sony VAIO VPCSE

FULL HD
V 15 PALCOCH

Nové Sony VAIO je štýlový notebook  vhodný najmä na pozeranie videa 
či hranie nenáročných hier. Poteší hlavne veľký a jemný displej, slušný 
výkon a možnosť pripojenia externej batérie. Naopak kvalita konštrukcie, 
či rýchlosť disku trocha pokuľhávajú. So svojou cenou bude tento model 
pravdepodobne žiadaný iba pre špecifi ckú skupinu používateľov.

Už prvý pohľad na 15,5“ novinku napovedá, 
že Sony sa stále drží svojho štýlu, ktorým láka 
svojich zákazníkov už nejaký čas. V podstate 
to v dnešnej dobe nie je na škodu, jeho dizajn 
je totiž ľahko rozpoznateľný a v zástupe oblých 
a tenkých modelov a la Apple Macbook Air 
si ho hneď všimnete. U kvality prevedenia sa 
musím pozastaviť, pretože zdanie niekedy klame. 
Notebook je vyrobený z plastov, čo samo o sebe 
nie je nevýhoda, no zamrzí hlavne konštrukcia 
veka displeja. Displej sa už pri malej sile ohýba 
a jeho pevnosť je tak otázna. Prehýbanie je 
v menšej miere citeľné snáď u každej časti 
notebooku, čo na spokojnosti rozhodne 
nepridáva. Aspoň že všetky časti do seba presne 
zapadajú. Pozitívne renomé tentoraz zachraňuje 
podsvietená chiclet klávesnica s numerickým 
blokom, na ktorej sa píše naozaj dobre. Svoju 
úlohu zvláda aj touchpad s veľkou dvojicou 
tlačidiel. Osobne by som však uvítal zväčšenie 
jeho plochy, a to hlavne na šírku, miesto by 
rozhodne bolo. Jednou z hlavných predností 
notebooku je samozrejme 15,5“ displej s Full 
HD rozlíšením. Potešil ma vysoký jas, ako aj 
mierne matné prevedenie, ktorému nevadí ani 
priame slnko či stolná lampa. V hornej časti rámu 
displeja je zabudovaná aj šikovná webkamera.

VIDEO V PLNEJ PARÁDE
Kvalitný Full HD displej priam predurčuje novinku 
na pozeranie fi lmov. Plynulé prehrávanie, ako 
aj mnohé iné úlohy zabezpečuje kombinácia 
výkonného procesoru Intel i5-2430M a dvojice 
grafi ckých kariet (integrovaná Intel GMA 3000 

a dedikovaná AMD Radeon 6470M s 512 
MB Hypermemory). 4 GB pamätí DDR3 asi 
nikoho neprekvapia, tentokrát je však pamäť 
zabudovaná a nedá sa vymeniť. V šachte na 
pevný disk sa usídlil 500 GB model s 5 400 
otáčkami, ktorý na bežnú prácu postačuje. 
Integrácia klasickej DVD-RW mechaniky 
naznačuje, že aj Sony pomaly ustupuje od Blu-
Ray formátu, prekvapením je však absencia 
akéhokoľvek tlačidla na jej otvorenie. Mechaniku 
vysuniete iba pomocou tlačidla pri ľavom rohu 
displeja. K notebooku hravo pripojíte prakticky 
čokoľvek vďaka množstvu portov, ako aj 
integrovanému modulu Wi-Fi b/g/n. Dvojica 
USB 2.0 a jeden USB 3.0 sú povinnou výbavou, 
viac USB 3.0 by určite potešilo. Sony osadilo 
netradične aj dvojicu čítačiek pamäťových kariet, 
ktoré vedia čítať SDXC a MS(PRO). Externé 
displeje naopak pripojíte pomocou VGA či HDMI 
portov. Nechýba ani ethernetová prípojka do siete 
či jeden 3,5 mm jack pre slúchadlá i mikrofón. 
Väčšina portov je trochu nelogicky umiestnená 
na jednej strane, čo môže pri pripojení viacerých 
zariadení spôsobiť problémy s miestom.

ŠIKOVNÉ MOŽNOSTI 
ROZŠÍRENIA
Pri pohľade na spodnú stranu notebooku 
zistíte, že batéria je tentokrát integrovaná v tele 
notebooku. Jej výdrž závisí od módu, ktorý 
nastavíte prepínačom nachádzajúcim sa nad 
klávesnicou (starý známy „Stamina/Speed“). 
V Stamina móde sa výdrž pohybovala okolo 
štyroch hodín, u druhého menovaného to bolo 
o hodinu menej. Výdrž sa však dá jednoducho 
zvýšiť pomocou šikovnej batérie, ktorú nasadíte 
na spodnú stranu notebooku. O koľko dlhšie 
udrží notebook pri živote však ostáva tajomstvom, 
keďže nám na test bola dodaná iba jej maketa. 
Okrem 
spomínanej 
batérie notebook 
disponuje aj 
konektorom 
na pripojenie 
dokovacej 
stanice, čo 
určite ocení 
nejeden 
potenciálny 
zákazník. 
Na záver 
musím vyjadriť 
spokojnosť aj 
s chladením 
notebooku, ktoré 
malo pomerne 
kultivovaný 
prejav. Vývod 
chladenia by 
ste po stranách 
tohto modelu 
hľadali márne, je 
totiž umiestnené 
pod dizajnovým 
kĺbom displeja.
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Notebooky radu VAIO sú známe hlavne vďaka ich širokému 
multimediálnemu využitiu a technológiám, ktoré im pri tom 
všemožne pomáhajú. Najväčšími lákadlami nového prírastku v 
tejto rodine sú veľký Full HD displej a zaujímavá rozšírená batéria.

WindowsPC

zariadení spôsobiť problémy s miestom.

Nenápadné otváranie DVD mechaniky
a známy Stamina/Speed prepínač
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Rad notebookov 
XPS od spoločnosti 

Dell bol vždy 
zameraný na 

multimédiá 
či hranie 

počítačových 
hier. Jeho 

najvýkonnejšie 
modely si 

pritom poradili 
aj s náročnými 

aplikáciami. 
Tento výkon bol 

navyše zabalený 
do moderného, 

niekedy až 
futuristického 
dizajnu. Nové

XPS-ko si 
zachováva 

prednosti svojich 
predchodcov, no 

prináša aj mnoho 
noviniek.

prináša aj mnoho 
noviniek.

VYSKÚŠAJTE NOVINKU

ZADARMO!

INZERCIA

INTERNET
SECURITY 2012

Zadná strana notebooku 
s väčšinou konektorov,
ktoré tak nezavadzajú na bočných 
stranách

WindowsWindowsWindowsWindowsPCPC
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FYZICKÉ PARAMETRE:
335 x 234 x 23 mm, 1,98 kg

DISPLEJ:
14“ (35,5 cm), 1 366 x 768 b., 
LED, 16,7 mil.farieb, lesklý

TECHNICKÉ PARAMETRE:
Intel Core i7-2640M (2,8 GHz
(3,5 GHz Turbo), 4 MB cache, 
2 reálne / 4 virtuálne jadrá), Intel 
HD Graphics 3000 + nVidia 
GeForce GT 520M (1 GB), 
8 GB DDR3 RAM (1 333 MHz), 
750 GB HDD (7 200 ot./min.), 
1x USB 2.0, 1x USB 3.0, HDMI, 
2x 3,5 mm jack (slúchadlá, 
mikrofón), čítačka kariet SDXC, 
1,3 Mpx webkamera, Wi-Fi 
b/g/n, Bluetooth 3.0, Windows 
7 Business (64-bit), 3 roky NBD 
servis, stereo reproduktory, 
6-článková Li-Ion batéria 
(58 Wh), výdrž okolo 4 hodiny

1 590,00€

+
pevná konštrukcia, pohodlná 
klávesnica a touchpad, 
výborný displej

-
iba dva USB porty, 
integrovaná batéria, vyššia 
hmotnosť

www.dell.sk

AU
TO

R
: E

R
IK

 B
IR

Č
Á

K
 |

 Z
A

P
O

ŽI
Č

A
L:

 D
E

LL
 

Dell XPS 14z
MULTIMEDIÁLNY 

PROFESIONÁL

Dell XPS 14z je konštrukčne vynikajúco spracovaný prístroj, 
ktorý skrýva nadpriemerne výkonné súčiastky. Centrom 
záujmu sa určite stane jeho nevšedný displej takmer bez 
okrajov. Aj vďaka nemu je to jeden z najmenších 14“ modelov 
na trhu. Na jeho dizajn či umiestnenie portov si už však názor 
musí spraviť každý sám. V tejto cenovej kategórii je už totiž 
z čoho vyberať.

V poslednej dobe sa akoby vrece roztrhlo s modelmi, 
ktoré majú strieborný dizajn s oblými rohmi a ladnými 
krivkami. XPS 14z sa tak podobá mnohým nedávno 
uvedeným modelom notebookov či ultrabookov. Svoj 
názor na tento nový „trend“ si pravdepodobne každý 
z nás už vytvoril. Mne osobne sa starší dizajn páčil 
viac, bol agresívnejší a pritom nestrácal nádych luxusu. 
Výrobcu však musím pochváliť za nevšedné balenie, 
ktoré už na prvý pohľad prezrádza kvalitu. Konštrukcia 
je výhradne kovová, tvorená z niekoľkých kusov 
hliníku, vnútorná časť je naopak z horčíkových zliatin. 
Vďaka tomu je celé zariadenie pevné ako skala. Zatiaľ 
čo sa mnohí výrobcovia snažia plastovými prvkami 
napodobniť kov, výrobcovi sa pri mnohých častiach 
interiéru podaril pravý opak, čím prístroj stráca svoj 
nádych luxusu. Podsvietená „island keyboard“ však 
tento nepríjemný pocit rýchlo zaženie. Výhrady nemám 
ani voči touchpadu, ktorého dve tlačidlá precízne 
reagujú na každý dotyk. Unikátnym kusom hardvéru je 
aj 14“ displej. Ten je vsadený do rozmerovo 13“ šasi 
a nemá takmer žiadne okraje. Môže zato tzv. Shuriken 
displej od spoločnosti LG, ktorý vtesnáte do tenšieho 
a menšieho krytu, ako bežné panely. Veko notebooku 
je tak veľmi tenké a pohľad na displej netradičný.

VÝBAVA, KTORÁ NEZAHANBÍ
Model XPS 14z ponúka pomerne veľkolepú 
kombináciu procesora Core i7-2640M pracujúceho na 
frekvencii 2,8 GHz a 8 GB pamäte DDR3. Integrovanej 
grafi ckej karte dopomáha dedikovaná GeForce GT 
520M, ktorá je síce výkonnejšia, no povestné „nebe 
a dudy“ s ňou nezažijete. Priestor zabezpečuje veľký 
750 GB disk, ktorý reaguje pomerne rýchlo, no v tejto 
cenovej kategórii si už výrobca mohol dovoliť osadiť 
aj sekundárny SSD modul. SSD disk je však iba 
možnosťou v konfi gurátore výrobcu. Prístroj taktiež 
ponúka širokú paletu možností pripojenia vrátane 
Bluetooth 3.0, Wi-Fi b/g/n či klasickej sieťovej prípojky. 
USB porty sú však iba dva, navyše oba v zadnej časti 
prístroja spolu s HDMI a mini DisplayPort-om. USB 
3.0 je iba jeden z nich. Po stranách nájdete konektory 
na slúchadlá a mikrofón, čítačku pamäťových kariet 
a štrbinovú DVD mechaniku. Na bočných stranách 

klávesnice sa nachádza aj dvojica 
reproduktorov, ktoré však svojim zvukovým 
prejavom patria ku šedému priemeru na poli 

notebookov. To zamrzí obzvlášť v prípade, keď je 
prístroj vybavený veľmi dobrým multimediálnym 
softvérovým balíkom. Dell Stage sa mi už od 
konceptu pozdával ako jednoduchý nástroj na 
spravovanie a prezeranie fotiek, hudby či videa. 

DOBRÁ VÝDRŽ BATÉRIE
Vstavaná 6-článková batéria sa síce nedá rozšíriť 
ani doplniť, no jej výdrž je slušné 4 hodiny pri 
náročnejšej práci. Pri hraní hier či záťažovom 
teste klesla na 2 až 2,5 hodiny. Dodávaný 90 
W adaptér je menších rozmerov. Celokovová 
konštrukcia priniesla svoje ovocie aj čo sa týka 
chladenia. Novinka zostáva vo väčšine prípadov 
chladná a ventilátor nie je vôbec počuť, pri 
vysokej záťaži sa jeho otáčky zvýšia a ľavá časť 
notebooku začne byť mierne teplejšia, no nie je 
to nič nepríjemné. 
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a štrbinovú DVD mechaniku. Na bočných stranách 
klávesnice sa nachádza aj dvojica 
reproduktorov, ktoré však svojim zvukovým 
prejavom patria ku šedému priemeru na poli 

notebookov. To zamrzí obzvlášť v prípade, keď je 
prístroj vybavený veľmi dobrým multimediálnym 
softvérovým balíkom. Dell Stage sa mi už od 
konceptu pozdával ako jednoduchý nástroj na 
spravovanie a prezeranie fotiek, hudby či videa. 

DOBRÁ VÝDRŽ BATÉRIE
Vstavaná 6-článková batéria sa síce nedá rozšíriť 
ani doplniť, no jej výdrž je slušné 4 hodiny pri 
náročnejšej práci. Pri hraní hier či záťažovom 
teste klesla na 2 až 2,5 hodiny. Dodávaný 90 
W adaptér je menších rozmerov. Celokovová 
konštrukcia priniesla svoje ovocie aj čo sa týka 
chladenia. Novinka zostáva vo väčšine prípadov 

Pohodlná klávesnica a veľký touchpad potešia 
každého, kto pracuje na cestách
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AUTOR: MAREK LÍŠKA

ČO JE TO ACTA?
ACTA je skratkou anglického slovného spojenia „Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement“, teda „Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu“. Je to medzi-
národná dohoda na ochranu duševného vlastníctva, ktorá má zamedziť ko-
pírovaniu a falšovaniu obchodných známok tovaru, avšak vďaka neurčitosti 
mnohých formulácií by mohla byť ľahko zneužitá a vzniká tak dojem, že je 
v skutočnosti cielená na digitálny svet. Zvlášť kritické sú z tohto pohľadu naj-
mä body 4 a 5. Ten štvrtý nariaďuje poskytovateľom internetových služieb 
na vyžiadanie poskytnúť informácie vedúce k identifi kácii účastníka (aj bez 
súdneho príkazu!), v piatom bode sa vyslovene zakazuje používať aplikácie, 
ktoré by mohli obchádzať DMR a iné digitálne ochrany, čím sa stáva ilegál-
nym nielen každý crack, ale aj program na ripovanie a dokonca aj programy 
na prehrávanie DVD/BD v PC. Nejasného je v dohode viac, pretože zmluva 
zavádza nové právne pojmy a jej obsah bol veľmi dlho utajovaný. Text bol 
zverejnený ofi ciálne až po tom, ako unikol na serveri Wikileaks. Polienkom 
do ohňa boli i záťahy FBI na servery Megaupload a Piratebay, ktoré podnie-
tili diskusie o strate slobody prejavu na internete. Väčšina štátov EÚ už pred-
bežne dohodu ACTA podpísala, no v Európskom parlamente sa o nej bude 
hlasovať v júni tohto roku a až následne bude právne záväzná. Otvára sa 
tak priestor pre verejné diskusie, ktoré sú často zaujímavejšie, než samotná 
ACTA. Protest proti ACTA sa trochu zvrtol. Alebo naozaj platí, že ak si ne-
môžem stiahnuť fi lm z internetu, tak je to cenzúra, zásah do slobody prejavu 
a obmedzovanie slobodného prístupu k informáciám? 

Nechceme sa stavať do role policajta, ktorý by vás presviedčal, ako bu-
de ACTA verejnosti prospešná alebo naopak, ako obmedzí naše práva. 
Pokúsime sa vám však ponúknuť dva rôzne pohľady na kopírovanie – po-
hľad producenta a pohľad „hackera“ (prepáčte nám toto nesprávne označe-
nie, ale slovíčko „hacker“ tu sedí asi najlepšie).

PRODUCENT
KOPÍROVANIE JE KRÁDEŽ!
Vďaka internetovému pirátstvu sa z prosperujúceho priemyslu stáva stra-
tový biznis. Umelec, ani vydavateľ dnes už predajom nosičov nezaro-
bia. Ľudia si nekupujú CD, pretože všetko nájdu na sieti a zadarmo. Celý 
album alebo fi lm dnes stiahnete rýchlejšie, než ich dokážete vyhrabať 
niekde zo skrine. A potom, kde by ste si asi tak mohli kúpiť nejaké CD či 
DVD? Máme zopár internetových obchodov a samozrejme už aj iTunes, 
ale „kamenné“ obchody a videopožičovne pre rozmáhajúce sa pirátstvo 
postupne zmizli. Disky dnes kúpite na Slovensku vo veľmi obmedzenej 
ponuke len v hypermarketoch, vo vybraných kníhkupectvách a v zopár 
obchodoch s elektronikou. Aby sme nezabudli, ešte aj v novinových stán-
koch, kde každý týždeň nájdete vyše 50 nových titulov, lenže...

Aby sa človek uživil hudbou, musí byť nielen dobrý hudobník, ale musí ve-
dieť okolo seba robiť patričný rozruch (druhé meno bulváru je PR) a pre-
dávať sa cez médiá. Aby vážne zarobil, musí predávať lístky na koncerty, 

Ad. ACTA
...ALEBO DVA 

POHĽADY NA VEC
ACTA – tieto štyri písmená vyvolali 

v médiách na celom svete obrovskú vlnu vášnivých 
diskusií. U nás ju síce jemne zatienila kauza Gorila, no 

o to viac sa diskutovalo na internete. Ľudia protestovali 
a často ani netušili, prečo.

Foto: Wikimedia

extrahype.com
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kalendáre, knihy, tričká, mikiny, zberateľské limitované edície - jedným slovom 
merchandising. Umelci, ktorí chcú prežiť, sa nevenujú samotnej podstate 
umeleckej tvorby, ale veciam okolo, ktoré sú náročnejšie a odvádzajú pozor-
nosť od podstaty samotnej tvorby. Pirátstvo im berie časť príjmov, ale nejde 
o novodobý problém. Kopírovalo sa aj pred internetom, hoci v menšom.

Autorský zákon vraví jasne – za každé použitie diela má autor nárok na odme-
nu. Na kompenzáciu strát sa zaviedla daň na „kopírovacie prístroje“ a nena-
hrané nosiče, ktorú platíme každý, bez ohľadu na použitie. Ak si kúpite pevný 
disk, napaľovačku, prázdne DVD, alebo dokonca papier do kopírky, v jeho ce-
ne je ukrytá malá suma, ktorou si „predplácate“ kopírovaný obsah. Je jedno, či 
ste to použili pre archiváciu rodinných fotografi í alebo pirátske fi lmy, časť z ce-
ny sa odvádza do fondu, odkiaľ ju organizácie kolektívnej správy prerozdeľu-
jú vydavateľom a umelcom, ktorých zastupujú. Celkovo ide o riadny balík, čo 
dokazujú ročné výsledky slovenskej SOZA a LITA, českej OSA a iných. Piráti 
argumentujú tým, že si touto daňou už svoje zaplatili a zákon im dáva zatiaľ za 
pravdu. U nás môže ktokoľvek vlastniť pre osobnú potrebu kópiu chráneného 
diela, ktoré bolo zverejnené na našom území. Ak teda máte na disku fi lm, ktorý 
už niekde mal premiéru alebo hudbu, ktorá zaznela na koncerte či z rádia, ne-
porušujete tým zákon, pokiaľ ich používate v súkromí. Zákon neporušuje ten, 
kto sťahuje (downloader, čiže koncový užívateľ), ale ten, kto zdieľa chránené 
dielo (kopírovač, uploader, server a pod.). Softvér má práva ošetrené trochu 
inak. Nikomu z nás by nenapadlo ísť do obchodu a vziať si odtiaľ bez zaplate-
nia knihu, fi lm či CD, no na internete nám príde úplne normálne sťahovať všet-
ko zadarmo. Je to predsa internet, a tam je dovolené všetko. Ak by ACTA pre-
šla, producenti a umelci by boli lepšie chránení aj tu a mohli by sa viac venovať 
tvorbe. Platiť by sme mali dokonca aj vtedy, keď si kúpime nejaký nosič a ch-
ceme vytvoriť jeho kópiu na inom médiu/v inom formáte. Veď aj keď si kúpime 
napr. softvér do PC, neznamená to automaticky, že by sme ho dostali zadarmo 
rovno aj pre mobil, tablet alebo ďalšie počítače, ktoré vlastníme.

HACKER
KOPÍROVANÍM NIKOHO 
NEOKRÁDAM
„Tým, že kopírujem, nikomu neškodím, pretože to nie je krádež a nikomu pri 
tom nevzniká fyzická škoda“ – tak toto je najčastejší argument všetkých zá-
stancov kopírovania. Môžete ukradnúť auto, ale kopírovaním nie je možné 
niečo ukradnúť, pretože to nekradnete, ale duplikujete! To by v prípade auta 
znamenalo, že by ste ho pomocou kopírovacieho stroja zduplikovali a fyzicky 
by tak majiteľovi nevznikla žiadna škoda, iba vy by ste mali novú kópiu jeho 
auta. Nepoškodzujete však výrobcu automobilov tým, že vyrábate ich lacné 
kópie a on ich potom nedokáže predávať? 

„Sťahujem a kopírujem, ale nikomu tým nevzniká škoda, pretože by som 
si to aj tak nikdy nekúpil. Nik tu neprichádza o peniaze.“ Otvára sa tým 
však otázka, prečo to potom robíme, keď to vlastne nepotrebujeme, ne-
chceme a nekúpime? Naozaj nikoho nepoškodzujeme? Keby sme prišli 
do kníhkupectva a skopírovali si tam knihu, bolo by to OK? Prečo je jej 
stiahnutie iné? Podľa hackerov to, čo má pre nás skutočne nejakú hod-
notu, si väčšinou neskôr „zlegalizujeme“ (kúpime). Kópie sú len na to, 
aby sme si pred kúpou všetko „vyskúšali“. Častý je napríklad argument, 
že „za zlý alebo predražený fi lm predsa nebudeme platiť“. Skúsili ste 
však ísť do kina, pozrieť si fi lm a počas záverečných titulkov žiadať na-
späť peniaze, pretože fi lm nesplnil vaše očakávania?! 

Veľké fi lmové štúdiá a nahrávacie spoločnosti si to zapríčinili samé, pre-
tože sú nenásytné a nedokážu svoje produkty dostať medzi ľudí tak jed-
noducho, rýchlo a lacno. Keby disky neboli predražené, nekopírovali by 
sa, pretože by sa to skrátka nevyplácalo. Chápete ale potom, prečo sú 
warezové fóra plné fi lmov, ktoré si môžete kúpiť každý len za 1-2 € v no-
vinovom stánku? Umenie by sa nemalo robiť pre peniaze, ale pre pote-
šenie a umelci by práve v tom mali hľadať zmysel života. Hudba má byť 
zadarmo a spevák má žiť z koncertov. Kopírovanie im nielenže neškodí, 
ba naopak, dosť výrazne im pomáha, pretože takto sa ich diela dosta-
nú čo najviac medzi bežných ľudí, ktorí potom neváhajú podporiť svo-
jich obľúbencov napríklad zakúpením lístkov na koncerty. Pirátstvo je tak 
akási forma PR pre hudobníkov. Rovnako fi lmári by mali žiť len z kina 
a predaja práv televíziám.

Pirátstvo a kopírovanie sú spoločnosťou akceptované bez ohľadu na 
to, či je to ilegálne, alebo časťou ľudí považované dokonca za krádež. 
Predstava, že by sme autorské zákony prijaté niekedy v minulom storočí 
mohli aplikovať na súčasnú dobu internetu, je prinajmenšom odvážna. 
Zaviesť zákony a pravidlá na internete je dnes nemožné bez drastickej 
zmeny fungovania samotného internetu. 

PRÁVNIK
PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍC-
TVA JE KOMPLIKOVANÁ VEC
Z pohľadu právnika, ktorý sa venuje aj právu duševného vlastníctva, ide 
o tak širokú tému, že nie je možné poskytnúť komplexný prehľad a vtes-
nať ho na pár riadkov. Okrem toho, právo duševného vlastníctva je kom-
plikovaná oblasť, ktorej sa profesionálne venuje len málo odborníkov a 
právnikov. Problémom tiež je, že nie vždy sa na verejnosť dostanú kom-
plexné informácie. Niečo podobné sa stalo aj s ACTA. Hneď na začiatku 
poviem, že ACTA nebudem obhajovať ani zatracovať. 

O ACTA sa objavilo množstvo dezinformácií, pričom len minimum vyjad-
rení bolo od právnikov. Jedným z dôvodov mohlo byť aj to, že väčšina ľu-
dí text ACTA nečítala. Ak aj niektorí áno, čítali ho spôsobom dosť selek-
tívnym a nie v súvislostiach (napr. v kontexte so všetkými ustanoveniami 
ACTA, našimi zákonmi a európskou legislatívou). Nepopieram, že text je 
zložitý a nie je ani dokonalý. Tiež si myslím, že text mal byť sprístupnený 
skôr (hoci jedným z argumentov je, že išlo o štandardný postup, ako v 
prípade iných obchodných dohôd), aby mohli byť vedené širšie verejné 
a odborné debaty. 

Textu ACTA je vytýkaná i jeho prílišná všeobecnosť, ide však o štandard 
v prípade medzinárodných zmlúv, keďže zmluvnými štátmi sú krajiny s 
rôznym právnym poriadkom. Napriek tomu, že ACTA nie je dokonalá, 

Foto: Canon

Foto:1zoom



Súboj producentov a hackerov je zaujímavý aj preto, že ukazuje, ako ľahko sa z technickej 
možnosti stáva v očiach ľudí nové právo, právo kopírovať čokoľvek kamkoľvek. Ide zatiaľ 
o nehmotné veci, lenže v hre je niečo viac. Prichádzajú 3D tlačiarne schopné premeniť dáta na 
fyzický výrobok (prečítajte si viac o 3D tlačiarňach na strane 16). Podľa analytikov by sme si 
o takých 20 rokov mohli sami doma „vytlačiť“ na cenovo dostupnej 3D tlačiarni drobné predmety 
osobnej spotreby. Predstavte si, že si potom stiahnete súbor z internetu a doma si vytlačíte 
značkové okuliare, tenisky, hodinky, MP3 prehrávač či potraviny. Zrúti sa potom ekonomika, 
alebo nastane nová epocha vo vývoji ľudstva?

mnohé informácie, ktoré boli prezentované na verejnosti, nevy-
chádzajú zo skutočnosti. Príkladom je kontrola notebookov na 
hraniciach štátov. ACTA hovorí, že pokiaľ niektoré krajiny medzi 
sebou obmedzili akúkoľvek kontrolu tovaru cez svoje hranice, tým-
to sa pre nich nič nemení, opatrenia zostávajú zachované (napr. 
Schengen). Stále platí, že mimo EÚ si krajiny môžu uplatňovať 
vlastný režim a bude to platiť aj naďalej (napr. USA). Poskytovatelia 
internetových služieb nebudú povinní monitorovať obsah, naopak, 
bolo by to priamo v rozpore so smernicou o elektronickom obcho-
de. Provideri budú povinní poskytnúť informácie na identifi káciu 
predplatiteľa len vtedy, ak to ustanoví štát svojim príslušným orgá-
nom a ak bude zachovaná sloboda prejavu, spravodlivý proces 
a súkromie (autor sa už dnes môže v zmysle Autorského zákona 
domáhať takýchto informácií). Žiadne ustanovenie o odpájaní od 
internetu ACTA neobsahuje. Z textu ACTA vyplýva aj to, že tzv. vý-
nimky z autorského práva (napr. rozmnožovanie pre osobnú po-
trebu) zostanú zachované. 

Právnici sa zhodujú, že text ACTA je približne na 95-97% kompa-
tibilný s našou právnou úpravou, teda to, čo obsahuje, už máme 
ustanovené v našich zákonoch (Autorský zákon, Trestný zákon, 
Občiansky súdny poriadok, colné predpisy). ACTA je tiež plne v 
súlade s európskym právom. Na európskej úrovni už teraz exis-
tujú smernice a nariadenia upravujúce segmenty, ktoré rieši ACTA 
(s výnimkou trestnoprávnej oblasti - tieto otázky však máme do-
statočne riešené v Trestnom zákone). Na čo nám teda ACTA je? 
Dôležité je vedieť, že zmluvnými štátmi ACTA sú aj mimoeuróp-
ske štáty, ktoré nemajú taký štandard právnej úpravy, ako EÚ. 
Argumentom proti dohode však môže byť to, že napriek tomu, že 
ACTA by v súčasnej dobe nevyžadovala zmenu legislatívy, je po-
trebné sa zamyslieť nad tým, či by nás neoklieštila v prípade, že 
v budúcnosti by sme chceli nejaké zmeny zaviesť. V tom nás už 
však tak či tak okliešťuje európska legislatíva. Ale čo v prípade, ak 
bude záujem o zmenu legislatívy na európskej úrovni? 

Filip Ferianc

Z TECHNICKEJ MOŽNOSTI 
NOVÉ PRÁVO
Téma autorského práva je komplikovaná a záludná. Navyše digitálny content je no-
vé médium, a tak sa k nemu treba aj správať. Nežijeme v 80-tych rokoch minulého 
storočia. Veď už aj peniaze na účte v banke alebo na kreditnej karte sú len digitálne 
dáta (ktoré sa dajú duplikovať). Nemyslíme si, že by nejaká ACTA zastavila kopí-
rovanie. Nanajvýš túto aktivitu postavia ofi ciálne mimo zákon, ale kto bude chcieť, 
cestičku si nájde. Mohla by však nastať situácia, kedy by sme museli dokazovať, 
ako sme sa k danej nahrávke dostali a či ju vlastníme legálne, alebo ide o ilegál-
nu kópiu. Kontrolu by mohli vykonávať napr. colníci na letisku. Za nelegálnu hudbu 
v prehrávači alebo fi lmy v notebooku by nám mohli prístroje zabaviť, vyhostiť nás 
z krajiny, prípadne by sme sa mohli dostať aj do väzenia (ak to trochu preženieme). 
Strašidelné? Ale veď takéto niečo funguje už istý čas pri príchode do USA, kde ma-
jú colníci právo (pod zámienkou boja proti terorizmu) prehľadať vám aj obsah dát 
vo vašom notebooku! A bojuje proti tomu niekto?

Foto: Z Corporation

Foto: Wikimedia
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FYZICKÉ PARAMETRE:
231 x 158 x 8,6 mm, 448 g

DISPLEJ:
8,9“ LCD, 16,7 mil. farieb, 
1 280 x 800 b., 170 ppi, dotykový, 
kapacitný, multitouch

TECHNICKÉ PARAMETRE:
procesor NVIDIA Tegra 2 (1 GHz,
dvojjadrový), 1 GB RAM, 
16/32/64 GB pamäť, Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n (+DLNA), Bluetooth 
3.0 (s A2DP), OS Android 
Honeycomb 3.1 (čoskoro 
upgrade na Android 4), 30-pin 
Samsung konektor, microUSB 
2.0, foto 3,15 Mpx, AF, LED blesk, 
Geo-tagging, HD video (720p), 
sekundárna 2 Mpx kamera, 
stereo repro, GPS, digitálny 
kompas, 3,5 mm audio konektor, 
akcelerometer, gyroskop, snímač 
okolitého osvetlenia, Samsung 
TouchWiz UX, Polaris Offi ce, 
Facebook, YouTube, Google 
mapy, Gmail, Social Hub, Music 
Hub, Samsung Apps, Google 
Play, Li-Pol 6 000 mAh

od 429,00€ 
(Wi-Fi, 16 GB) 

+ kompaktnejšie rozmery, 
výdrž batérie, jemný displej

-
chýbajúci slot pamäťových 
kariet a USB, 30-pin 
Samsung konektor

www.samsung.sk

SAMSUNG POPRI 
ÚSPEŠNOM MODELI 

TABLETU GALAXY 
TAB 10.1 PONÚKA AJ 
MIERNE ZMENŠENÚ 
A VYPROFILOVANÚ 

VERZIU S 8,9-PALCOVÝM 
DISPLEJOM. MENŠÍ 

BRAT PONÚKA 
LEPŠIU ERGONÓMIU 
A SYMPATICKEJŠIU 

HMOTNOSŤ. AKO SA 
VŠAK PREJAVILA MENŠIA 
VEĽKOSŤ DISPLEJA A MÁ 
VÔBEC ZMYSEL VYRÁBAŤ 
ĎALŠÍ MODEL, KTORÝ JE 
LEN O PÁR MILIMETROV 

MENŠÍ?

PRI POUŽÍVANÍ SAMSUNG GALAXY TAB 8.9 SOM OCENIL KOMPAKTNOSŤ MENŠÍCH ROZMEROV. ERGONÓMIA 
JE LEPŠIA, AKO V PRÍPADE MODELU 10.1, OVLÁDANIE JE PRÍJEMNEJŠIE A VÝKON PRAKTICKY IDENTICKÝ. 
TIENISTOU STRÁNKOU JE CHÝBAJÚCI 3G MODUL. OPAKOVANE VYHĽADÁVAŤ A DÚFAŤ V MOŽNOSTI 
MIESTNEHO WI-FI PRIPOJENIA ALEBO NEUSTÁLE VYTVÁRAŤ HOTSPOT NA SMARTFÓNE MI NIE JE VÔBEC PO 
CHUTI A URČITE NEBUDE ANI VÁM. NAŠŤASTIE MÁ SAMSUNG AJ 3G VERZIU, PRIPLATÍTE SI VŠAK TAKMER 
100 €. AK VÁM JE 10 PALCOV PRIVEĽA A 7 PALCOV ZASE PRÍLIŠ MÁLO, GALAXY TAB 8.9 JE VÝBORNÁ 
VOĽBA. NAVYŠE OČAKÁVANÁ AKTUALIZÁCIA NA ANDROID 4 PRÍJEMNE ROZŠÍRI JEHO MOŽNOSTI.

Testovaný tablet Samsung Galaxy 
Tab 8.9 bol síce predstavený už 
pred rokom, ale do predaja sa na 
Slovensku dostal len nedávno. 
Veľkosť uhlopriečky displeja 
8,9-palcov je však natoľko zaujímavá, 
že sme test tabletu nemohli vynechať. 
Dizajn sa oproti Galaxy Tab 10.1 
vôbec nezmenil, novinka však 
vskutku pôsobí ako mladší brat 
veľkého súrodenca. Konštrukcia 
je totožná, šasi je tiež z rovnakého 
materiálu. Plastové telo sa zdá 
byť kvalitné a pomohlo aj celkovej 
hmotnosti, ktorá je len 448 gramov. 
Hrúbku 8,6 mm si tiež budete 
pochvaľovať, tablet sa v rukách drží 
výborne. Čítanie v posteli, pozeranie 
fi lmov či surfovanie po internete je 
pohodlnejšie, ako s 10,1” palcovou 
verziou, ktorú som testoval minulé 
leto. Aj písanie textov je vďaka 
menšiemu telu omnoho ľahšie a 
príjemnejšie. Ak by som si mal vybrať 
medzi modelmi 8.9 alebo 10.1, bez 
rozmýšľania by som sa rozhodol pre 
menšiu verziu tabletu. Po stranách 
narazíte na systémový konektor, 
stereo reproduktory, 3,5 mm audio 
konektor a tlačidlá pre reguláciu 
hlasitosti. Mrzí ma absencia USB 
slotu, no ešte viac mi chýbal slot pre 
microSD kartu. Nechápem, prečo 
ho výrobca do tabletu neintegroval, 

miesto by sa určite našlo! Svet síce 
mieri do cloudu, avšak Android 
tablety takto strácajú ďalšiu výhodu 
konkurovať silným iPadom. Našťastie 
si za cca 25 € dokážete spomínané 
redukcie dokúpiť, ale verte mi, že 
keď ich budete najviac potrebovať, 
väčšinou ich nebudete mať pri sebe. 
V mojom prípade som bol ukrátený aj 
o 3G konektivitu. Výrobca našťastie 
ponúka Galaxy Tab 8.9 aj so slotom 
pre SIM kartu, dokonca sme už mali 
možnosť vyskúšať aj jeho LTE verziu 
(reportáž MWC 2012).

JE TO LÁSKA
Menší 8,9-palcový displej 
používa technológiu PLS TFT a 
ponúka rovnaké rozlíšenie, ako 
väčší brat (1 280 x 800 bodov). 
Menšia veľkosť jemnosti displeja 
sympaticky prospela, aj keď pri 
pohľade na 5,3-palcový displej 
Samsung Galaxy Note taktiež s 
rovnakým rozlíšením uznáte, že je 
čo vylepšovať. Operačný systém 
Android Honeycomb čoskoro 
prejde na novú verziu Ice Cream 
Sandwich. Samozrejmosťou je 
nadstavba TouchWiz, ktorá príjemne 
rozširuje možnosti Androidu v 
tablete. Spoľahnúť sa teda môžete na 
výborné miniaplikácie či rýchly prístup 
k správcovi procesov. Dodávané a 

inštalované aplikácie na editovanie 
dokumentov, kalendár, internetový 
prehliadač či slušný e-mailový klient 
kvalitou potešia. Základný čipset 
tvorí staršia, ale stále výkonná 
NVIDIA Tegra 2 s dvojjadrovým 
procesorom, ktorý je taktovaný na 
frekvenciu 1 GHz. Operačná pamäť 
RAM poskytuje štandard 1 GB. 
Odozva systému je skvelá, avšak 
nie dokonalá. Fotoaparát disponuje 
3,15 Mpx rozlíšením s autofókusom 
a LED svetlom, na bežné momentky 
jeho kvalita postačuje. Video je 
možné natáčať maximálne v HD 
rozlíšení (1 280 x 720 bodov). 
Vnútorná pamäť nie je rozšíriteľná, 
preto dobre zvážte, koľko miesta v 
skutočnosti využijete. Na výber je 
16 GB, 32 GB alebo 64 GB verzia. 
Pripojenie k internetu zabezpečuje 
len Wi-Fi modul. Samsung navyše 
pribalil aj technológiu DLNA pre 
zdieľanie fotografi í či videí na väčšej 
televíznej obrazovke. Na lokálny 
prenos výborne poslúži Bluetooth 
3.0. Ak budete chcieť využiť tablet 
ako navigáciu, musíte pre absenciu 
A-GPS dlhšie čakať na zameranie 
presnej polohy. Batéria so 6000 mAh 
kapacitou má dobrú výdrž. Vďačí za 
to jednoducho nezabudovanému 
3G modulu. Bez dobíjania vydrží pri 
bežnom používaní pokojne aj 2-3 dni.      

TABLET 
ŠITÝ NA 

MIERU

TIP ŠÉFREDAKTORA

Samsung
Galaxy

Tab 8.9
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FYZICKÉ PARAMETRE:
179 x 282 x 13 mm, 325 g

DISPLEJ:
9,5“ (241 mm), refl exný LCD, 
odolný voči poškriabaniu, biela 
farba písma

TECHNICKÉ PARAMETRE:
indikátor zapnutia, tlačidlo 
ukladania/prebudenia a 
zmazania, pamäť 8 MB
(200 vektorových obrázkov) 
s exportom do PDF, funkcia 
grafi ckého PC tabletu 
(cez samostatný program), 
microUSB, podpora OS Windows 
a Mac OS, stylus v balení, Li-Pol 
batéria, výdrž približne 
týždeň/60 dní v pohotovosti

95,00€

+ ekologický princíp, praktická 
pomôcka pri práci i zábave

- možnosť zmazať len celý 
obrázok naraz, vysoká cena

www.agem.sk

BOOGIE BOARD RIP JE ŠIKOVNÝ A JEDNODUCHÝ PRÍSTROJ SO ZAUJÍMAVÝMI 
MOŽNOSŤAMI. AK PRESNE VYSTIHUJE VAŠE POTREBY, NEVÁHAJTE A BERTE, 

NEMÁ VÁS ČÍM SKLAMAŤ. TREBA SA VŠAK ZMIERIŤ S TÝM, ŽE AK SA PRI PÍSANÍ/
KRESLENÍ POMÝLITE, MUSÍTE ŠKRTAŤ ALEBO ZAČAŤ ODZNOVA. CENA JE TIEŽ DOSŤ 

NEPRÍJEMNÁ, ZA PRÍPLATOK 50-70 € ZÍSKATE PLNOHODNOTNÝ ANDROID TABLET 
S OCEÁNOM MOŽNOSTÍ. SKRÁTKA EKOLOGICKÝ NEROVNÁ SA EKONOMICKÝ, ASPOŇ 

V TOMTO PRÍPADE NIE.

TAKÝTO TABLET SME 
EŠTE NETESTOVALI. 
BOOGIE BOARD, AKO 
EKOLOGICKÁ NÁHRADA 
PAPIERA, POSLÚŽI NA 
ZAPISOVANIE POZNÁMOK, 
PRIPOMIENOK, ALE 
AJ AKO MALIARSKA 
TABUĽKA PRE DETI. 
SKVELÝ NÁPAD MÁ VŠAK 
DVE CHYBY...

Boogie Board Rip LCD Writing Tablet

Boogie Board je síce tablet, s takým Apple iPadom 
má ale spoločný iba dotykový displej, aj to úplne 
inej technológie. Na refl exnom LCD paneli sa nič 
nezobrazuje, písať alebo kresliť naň môžete buď 
dodávaným stylusom, nechtom alebo iným tvrdým 
predmetom. Povrch je chránený proti poškriabaniu. 
Výhodou je, že na dotyk prstom či dlaňou nereaguje, 
takže si kresbu nechtiac nerozmažete. Veľkým 
problémom je absencia určitého druhu gumy – 
zmazať môžete jedine celý obrázok naraz. 9,5“ 
model poskytuje veľkorysú plochu aj na náročnejšie 
kresby a oproti predchodcom je vybavený pamäťou 
asi na 200 obrázkov. Tie však nemožno z pamäte 
obnoviť a spätne vykresliť na displeji Boogie Boardu. 
Pamäť slúži na prenos do počítača, konkrétne cez 
dodávaný USB kábel a vo formáte PDF, ktorý môžete 
ďalej upravovať napríklad v Adobe Illustrator. Počas 
prenosu dát sa zároveň nabíja batéria.

TABUĽKA SO 
ZELENÝM SRDC   M

FYZICKÉ PARAMETRE:FYZICKÉ PARAMETRE:
179 x 282 x 13 mm, 325 g179 x 282 x 13 mm, 325 g

DISPLEJ:DISPLEJ:
9,5“ (241 mm), refl exný LCD, 9,5“ (241 mm), refl exný LCD, 
odolný voči poškriabaniu, biela odolný voči poškriabaniu, biela 
farba písmafarba písma

TECHNICKÉ PARAMETRE:TECHNICKÉ PARAMETRE:
indikátor zapnutia, tlačidlo indikátor zapnutia, tlačidlo 
ukladania/prebudenia a ukladania/prebudenia a 
zmazania, pamäť 8 MBzmazania, pamäť 8 MB
(200 vektorových obrázkov) (200 vektorových obrázkov) 
s exportom do PDF, funkcia s exportom do PDF, funkcia 
grafi ckého PC tabletu grafi ckého PC tabletu 
(cez samostatný program), (cez samostatný program), 
microUSB, podpora OS Windows microUSB, podpora OS Windows 
a Mac OS, stylus v balení, Li-Pol a Mac OS, stylus v balení, Li-Pol 
batéria, výdrž približne batéria, výdrž približne 
týždeň/60 dní v pohotovostitýždeň/60 dní v pohotovosti

95,00€95,00€

www.agem.sk

AJ AKO MALIARSKA AJ AKO MALIARSKA 
TABUĽKA PRE DETI. TABUĽKA PRE DETI. 
SKVELÝ NÁPAD MÁ VŠAK SKVELÝ NÁPAD MÁ VŠAK 
DVE CHYBY...DVE CHYBY...

Boogie Board je síce tablet, s takým Apple iPadom 
má ale spoločný iba dotykový displej, aj to úplne 

ZELENÝM SRDC   MZELENÝM SRDC   MZELENÝM SRDC   MZELENÝM SRDC   MZELENÝM SRDC   MZELENÝM SRDC   MZELENÝM SRDC   MZELENÝM SRDC   MZELENÝM SRDC   MZELENÝM SRDC   M

EKOLÓGIA NIEČO STOJÍ
Výhodou Boogie Board je tiež možnosť prepojiť s počítačom 
pomocou programu Virtual Desktop Companion a na 
displeji počítača vidíte v reálnom čase, čo kreslíte či píšete. 
Kameňom úrazu je cena. Pri sume takmer 100 € nemá 
v žiadnom prípade zmysel prepočítavať, či sa vám skôr oplatí 
papier a pero. Výrobca má však v ponuke aj lacnejšie modely 
– 8,5“ za asi 40 € a 10,5“ za asi 60 €. U nich však musíte 
oželieť možnosť ukladať a exportovať obrázky, čo vôbec nie je 
zanedbateľná zmena.

microUSB 
konektor 
slúži na 
prenos 

informácií 
do počítača 

i na 
nabíjanie 

batérie
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Sony
Xperia S
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Stalo sa. 
Sony odkúpil 

celý podiel 
Ericssonu 

zo spoločnej 
fi rmy, a tak 
sa budeme 
stretávať už 

len s telefónmi 
s logom 

SONY. Jedným 
z prvých 

kúskov je aj 
model Xperia 
S, ktorý upúta 

na prvý pohľad. 
A taktiež aj na 

druhý, stačí 
sa pozrieť 

na technickú 
špecifi káciu. 

Obrázky 
a tabuľka však 
nie sú všetko.

Pokiaľ máte pri 
fotení zvolený 

režim Rozpoznanie 
scény (a.k.a „plné 
auto“), podrobné 

nastavenia sa 
skryjú. Ak chcete 

meniť ISO, 
hodnotu a meranie 

expozície či 
vyváženie bielej, 
zapnite si režim 

Normálny.

Dizajn novinky je úplne iný, na aký sme 
boli zvyknutí z modelov spoločnej fi rmy 
Sony a Ericssonu. Dizajn bol síce vždy 
odlišný od ostatných výrobcov, no Sony 
zvolilo cestu fi remnej identity, kde hrany sú 
čo najostrejšie a zariadenia sú doplnené 
o pútavé detaily. Tak je tomu i v modeli 
Xperia S. Tenký kváder má len jemne 
zabrúsené rohy a vypuklú zadnú stranu pre 
lepšie držanie v ruke. Hoci má hmotnosť 
144 gramov, v ruke ju vôbec necítiť. Veľkosť 
však už áno, hlavne ak chcete jednou rukou 
odblokovať telefón a nie ste náhodou ľavák. 
Tlačidlo vypínania/blokovania je totiž v ľavej 
časti hornej steny. Takmer celá predná časť 
je zaliata odolným krycím sklíčkom (nie však 

Gorilla Glass), ktoré je potiahnuté nano 
fi lmom. Ten by mal chrániť pred odtlačkami 
prstov. Ide mu to dobre, teda lepšie ako 
konkurencii, no odtlačkom sa nevyhnete 
nikdy. Malé bodky pod displejom naznačujú 
dotykové tlačidlá, ich ikonky sú ale 
v priesvitnom pásiku oddeľujúcom spodnú 
časť. Naživo veľmi efektné. V prípade 
stlačenia tlačidiel sa pásik rozsvieti, škoda 
len, že neupozorňuje aj na zmeškané 
udalosti. Ľavá i pravá časť obsahujú veľmi 
diskutabilné kryty konektorov (microUSB 
a microHDMI), ktoré po čase používania 

tip

Štýlový pásik pod displejom 
rozdeľuje celý telefón na dve časti

TIP REDAKCIE
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FYZICKÉ PARAMETRE:
128 x 64 x 10,6 mm, 144 g

DISPLEJ:
4,3“ (109,2 mm), 16,7 mil. 
farieb, 720 x 1 280 b., kapacitný, 
multitouch, Mobile BRAVIA 
Engine, Gorilla Glass

TECHNICKÉ PARAMETRE:
GPRS - HSPA (14,4/5,76 
Mbps), Qualcomm MSM8260 
Snapdragon (1,5 GHz, 2 jadrá), 
Adreno 220 GPU, 1 GB RAM, 
1,5 GB ROM, 25,8 GB Flash 
pamäť, microUSB, microHDMI, 
microSIM, OS Android 2.3.7, 
Bluetooth 2.1, Wi-Fi b/g/n 
(+DLNA), NFC, prehliadač 
dokumentov, GPS, GLONASS, 
el.kompas, 12,1 Mpx Exmor R 
CMOS snímač, f/2,4 objektív, 
AF, LED blesk, Full HD video 
(1080p, 30 fps, stereo zvuk), 
Sweep panorama, digitálna 
stabilizácia, 1,3 Mpx HD 
webkamera, geotagging, 3,5 mm 
audio konektor, audio a video 
prehrávač, xLoud, widgety, Track 
ID, FM rádio s RDS, Timescape,  
Li-Ion 1 750 mAh

479,00€

+ superjemný displej, rýchly 
hardvér, kvalitný fotoaparát

-

chýba slot na microSD, 
podpora microSIM, 
nekvalitne spracované kryty 
konektorov

www.sonymobile.com
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 www.sonymobile.com

Sony Xperia S ako jeden z mála
telefónov na trhu vie stáť po výške aj
po šírke. Drobnosť, ale poteší.

Elegantný kvádrik od Sony s prvkami pôvodnej značky Sony Ericsson je dobrým 
vstupom znovuzrodenej značky do sveta mobilných telefónov. Dizajn je elegantný 
a odlišný, displej patrí medzi špičku, dvojjadrový procesor je dostatočne rýchly, 
fotoaparát ponúka kvalitu priemerného kompaktu a takto by sa dalo pokračovať ďalej. 
Detaily však rozhodujú. Preto absencia Androidu 4.0, slotu na microSD, ON/OFF 
tlačidlo v hornej časti, microSIM karta či odstávajúce kryty konektorov môžu odradiť. 
Celkovo je však možné hodnotiť telefón najvyššími známkami.

odstávajú a namiesto elegantného 
celku dojem len kazia. Celoplastová 
zadná časť je v matnom prevedení, 
čo novinku opäť odlišuje od lesklej 
konkurencie z Južnej Kórei, no 
pomerne skoro sa ošúcha. 

ACH, TEN DISPLEJ!
Jednou z najväčších čerešničiek 
novinky je Reality Display doplnený 
Mobile BRAVIA Engine pre ešte 
krajšie podanie farieb a detailov. 
4,3-palcovému krásavcovi niet 
jednoducho čo vytknúť. Displej 
vynikne prakticky pri akejkoľvek práci 
či zábave. Prezeranie webu, fotografi í 
či sledovanie videí je úchvatné, 
rovnako i hranie hier. Populárne 
Angry Birds sa mi ešte nikdy nezdali 
tak detailné, ako na tomto displeji. 
Novinka je vybavená aj Sony Exmor 
R CMOS snímačom s 12,1 Mpx 
rozlíšením a šošovkou s clonovým 
číslom f/2,4. Veľkou výhodou je 
mechanická spúšť fotoaparátu, 
ale aj extrémne rýchle spustenie 
aplikácie fotenia i v zablokovanom 
režime. Reklama Sony teda neklame, 
nezmeškáte žiadny dôležitý okamih. 
Jedine ak by trval kratšie ako pár 

Hlavné menu s nádherne 
jemnými ikonami je možné 
usporiadať podľa vlastných 

preferencií

Internetový prehliadač je jednoduchý, 
zvláda aj fl ash a zobrazí bez problémov 

celú stránku aj po výške

NFC tagy je možné naprogramovať 
veľmi jednoducho a ešte jednoduchšie 

fungujú

(využiteľných 1,72 GB), fl ash pamäť 
ponúkne až 25,8 GB (dostupných), 
na microSD karty zabudnite. 
Z dátových štandardov nechýba nič. 
HSPA, Wi-Fi či Bluetooth. Osobne 
ma veľmi potešila prítomnosť NFC 
a koncept tzv. NFC tagov – maličkých 
medailónov s NFC čipom, ktorým je 
možné naplánovať konkrétne úlohy. 
Ak napríklad nasadnete do auta, 
priložením k tagu sa zapne napríklad 
navigačný softvér, Bluetooth či sa 
zvýši hlasitosť zvonenia. Škoda však, 
že tieto tagy budú za príplatok. Xperia 
S má samozrejme i GPS modul, 
prekvapením je podpora satelitov 
GLONASS (ruské „GPS“, u nás zatiaľ 
nefunkčné) a navigačná aplikácia 
Wisepilot, ktorá ale v bezplatnej 
verzii mapy a informácie ťahá 
z internetu, tak pozor na dáta. Poteší 
microHDMI konektor, no ak máte 
TV s DLNA certifi káciou, nie je nič 
jednoduchšie, ako si spojiť tieto dve 
zariadenia. Ďalšie funkcie nájdete už 
len v tabuľke, nezabudnite si pozrieť 
aj fotogalériu na TECHBOX.sk s viac 
ako siedmimi desiatkami displejov 
a živými fotkami! Mimochodom, 
v správe sa pri uvedení Xperie 
S spomínalo extra rýchle nabíjanie. 
Len jedno slovo – chyba. 1 750 mAh 
batéria sa vybije po dni aktívneho 
používania, nabije sa však štandardne 
za niečo vyše 2 hodín. 

sekúnd, pokiaľ 
si vyberiete 
telefón 
z vrecka 
a stlačíte 
spúšť. Full 
HD video 
je samo-
zrejmosťou. 
Výsledky 
sú u oboch 

režimov na výbornej úrovni, atakujú 
i lacnejšie kompakty. Zaujímavosťou 
fotoaparátu je digitálna stabilizácia, 
pokročilé rozpoznávanie úsmevu či 
3D fotenie. Škoda len chýbajúceho 
makro režimu. Pomerne šikovný je 
audio prehrávač, zvláda všetky známe 
formáty, ponúka praktický ekvalizér, 
priestorový zvuk či technológiu xLOUD 
pre zvýraznenie skladieb a ClearBass 
pre plnšie hĺbky. Poteší aj ovládanie 
prehrávača pri zamknutom displeji.

STARÝ ZNÁMY, 
NO S NFC!
Presne taký je operačný systém 
Android ešte vo verzii 2.3, konkrétne 
2.3.7, doplnený o aplikáciu 
Timescape. Škoda absencie 
najnovšieho Androidu 4.0, ten však 
má prísť ešte pred letom aj do tohto 
modelu. V systéme tak nenájdete nič 
nové. Chýbajúce skratky v stavovej 
lište výrobca stále nedoplnil, pribudli 
len aplikácie, ktoré u nás aj tak 
nevyužijete (Music Unlimited, Video 
Unlimited). Systém poháňa dvojica 
jadier procesora s taktom 1,5 GHz, 
grafi ka Adreno 220 a 1 GB pamäť 
RAM. Pamäť ROM má kapacitu 2 GB 

Škoda plastových krytov konektorov, 
ktoré po čase určite znehodnotia vzhľad
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LG OPTIMUS SOL

V jarnom ringu sa objavili dva 
zaujímavé smartfóny, ktoré pekne 

dokazujú, že za plne vybavený 
a navyše štýlový mobil už nie je 

potrebné vysoliť štyri stovky. Dvojičky 
si navonok rozhodne nepomýlite, vnútri 

však majú veľa spoločného.

1. PLACKA
VS. HLINÍKOVÉ VAJÍČKO
LG Optimus Sol veľmi nevybočuje z davu, keďže 
si zachováva klasický „plackový“ vzhľad. Naopak 
Huawei Vision je mimoriadne originálny, okrúhla 
horná i dolná stena a čierne sekcie na chrbte 
prístroja sú jasným identifi kátorom čínskeho 
giganta. Rozdiel je aj v použitých materiáloch. 
Kým LG je celý vyrobený z lesklého plastu (zadná 
strana aspoň nezachytáva odtlačky), Huawei má 
hliníkové telo. Kvôli tomu je citeľne ťažší. Oba 
prístroje majú nad displejom webkameru a pod 
ním sadu senzorových tlačidiel. Vision disponuje 
aj prakticky už zabudnutým ovládačom hľadania. 
Nevýhodou oboch teda je, že pre odomknutie 
displeja treba hľadať vypínač v hornej stene. LG 
má vedľa neho krytý USB konektor a audio jack, 
v Huawei sa dátové rozhranie usídlilo naspodu. 
Ešte jedným rozdielom je fakt, že čínsky model 
má zabudovanú batériu. K obom mobilom si 
určite dokúpte pamäťovú kartu, v balení nie 
je žiadna a bez nej sa k mnohým funkciám 
nedostanete. Keďže oba modely majú svoje pre 
aj proti, prvé kolo končí remízou.

LG 1-1 Huawei

2. JE LEPŠIE MAŤ NA VÝBER
Podobne ako hardvér, tak aj softvér oboch prístrojov klame telom. Pod nielen výzorom 
zaujímavými nadstavbami sa nachádza v oboch modeloch Android 2.3, hoci v odlišných 
verziách. Kľúčovým rozdielom je spôsob, akým výrobca systém upravil. Kým LG šlo cestou 
štandardných hĺbkových úprav, Huawei použil veľmi zaujímavé a šikovné riešenie. Nadstavba 
je vyriešená aplikáciou tretej strany, konkrétne schopným launcherom SPB Shell 3D, ktorý 
zaujme pôsobivými priestorovými efektmi, ale aj praktickými vychytávkami. Ak vás efekty omrzia 
alebo chcete hlavne šetriť batériu, pokojne môžete presedlať na čisto-čistý Android. Malými 
nevýhodami Huaweiu sú iba česká lokalizácia systému a chýbajúce skratky v informačnej 
lište, na ktoré sme si u konkurencie zvykli. LG skratky má, okrem nich sa chváli aj prehľadným 
pridávaním objektov na plochu a viacerými štýlmi menu s priečinkami. Škoda len, že ovládanie 

hudobného prehrávača v stavovom riadku prekáža, aj keď hudba nehrá. Druhou malou 
nevýhodou je nepatrný pokles výkonu Optimusu Sol v dôsledku užívateľskej nadstavby. 
Ten však badať u všetkých konkurentov s pozmenenými rozhraniami, výnimkou sú 

V jarnom ringu sa objavili dva 
zaujímavé smartfóny, ktoré pekne 

dokazujú, že za plne vybavený 
a navyše štýlový mobil už nie je 

potrebné vysoliť štyri stovky. Dvojičky 
si navonok rozhodne nepomýlite, vnútri 

však majú veľa spoločného.VSÚBOJ ÁZIJSKÝCH TIGROV

Vision 
má menšie

rozmery

DOBRÁ CENA DOBRÁ CENA

LG Optimus Sol

Huawei Vision
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HUAWEI VISION

Novinky od ázijských tigrov majú toľko spoločné-
ho, dokonca aj cenu. O vašom víťazovi teda roz-
hodnú len malé rozdiely. Ak preferujete o niečo 
kvalitnejší displej a fotoaparát, voľte Optimus Sol. 
Ak často hráte hry alebo z iného dôvodu potrebu-
jete vyšší výkon, prípadne oceňujete možnosti čis-
tého OS Android, správnou voľbou bude Huawei 
Vision. Pokojne sa ale môžete rozhodnúť srdcom, 
keďže Vision a Sol sú takpovediac dvojičky, čo sa 
výbavy týka. Prípadne zvážte aj konkurenciu, taká 
Xperia Neo V ponúka za podobnú cenu kvalitnejší 
fotoaparát a aktualizáciu na Android 4.0.

prístroje Nexus a Huawei. Čo sa týka doinštalovaných aplikácií, nad 
štandard tu toho veľa nenájdeme. LG si zaslúži pochvalu za editor (a 
nielen prehliadač) dokumentov a doplnenie možnosti ovládať mobil 
šikovnými pohybovými gestami. Huawei vás ešte pred kúpou bude 
pokúšať hrou Angry Birds. Rozdiely sú opäť neveľké, tentokrát však určite 
v prospech čínskeho bojovníka.

LG 1-2 Huawei

3. ROVNAKÉ SRDCE, INÁ TVÁR
Výkonnostné parametre oboch súperov sú navlas rovnaké – 1 GHz proce-
sor Snapdragon, 512 MB RAM, grafi ka Adreno 205 a dokonca aj rovnaké 
úložisko poskytujúce asi 900 MB priestoru. Mierny rozdiel však kvôli rieše-
niu nadstavby systému badať v interpretácii výkonu do praxe. LG vám ne-
chá asi 190 MB voľnej RAM, Huawei približne o 20 MB viac (vypnutím nad-
stavby získate ďalších 30) a tiež je silnejší v benchmarkoch, v Quadrante 
asi o 300 bodov. Nie je to síce priepastný rozdiel, ale ukazuje aspoň výho-
dy OS Android bez úprav. Väčší rozdiel už badať pri porovnávaní disple-
jov. Oba sú veľmi jemné (800 x 480 b.) a majú podobné uhlopriečky. LG si 
však dalo viac záležať a nasadilo novovyvinutý Ultra AMOLED displej, ktorý 
nad Huaweiom víťazil nielen krajšou farebnou paletou, ale najmä širšími 
pozorovacími uhlami. LG má zas náskok aj vďaka odolnému kryciemu sklu 
Gorilla Glass, naopak mu nepochopiteľne chýba svetelný senzor. V oboch 
prípadoch určite ide o veľmi kvalitné zobrazovače.

LG 2-3 Huawei

4. MULTIMÉDIÁ – SLUŠNÝ PRIEMER
Papierovo sľubujú fotoaparáty duelantov priemerné snímky, čo je v 
podstate pravda. Žiaľ rozhranie fotoaparátu Huawei je opäť spomalené a 
pri svetelných prechodoch dokonca dochádza k nepríjemnému trhaniu. 
Z modelu X5 sa teda výrobca zjavne nepoučil. Naopak, modelu Vision 
nemožno uprieť oproti LG výhodu v podobe LED blesku. V ostatnom už 
ale víťazí Juhokórejec. Produkuje lepšie snímky a jeho záznam videa je 
vďaka automatickému preostrovaniu oveľa použiteľnejší. Žiaľ kvalitného 
zvuku sme sa nedočkali ani v jednom prípade, čo výsledný záznam 
zbytočne degraduje. V ostatnej multimediálnej oblasti sú konkurenti opäť 
zhodní – až na známy fakt, že Vision vďaka rýchlejšiemu systému podáva 
trochu vyšší výkon. Oba prístroje možno vďaka plnej kompatibilite 
odporučiť aj na hranie HD hier. Vo výdrži batérie tiež nečakajte rapídne 
rozdiely. LG má silnejší článok, svižnejší systém Huaweiu však jeho 
náskok znižuje. Môžete sa spoľahnúť na zhruba dva dni pri miernej až 
slabej záťaži, prípadne celý týždeň v nečinnosti.

LG 3-3 Huawei

Rozhranie Androidu doplnené 
prvkami od LG

Ovládanie LG môžete zefektívniť 
šikovnými gestami

Oku lahodiace efekty a obrovské 
možnosti SPB Shell 3D

Čistý Android v Huawei má stále 
svoje čaroS

Lesklý zadný kryt Optimusu Sol
s úpravou proti odtlačkom prstov a štrbina 

reproduktora

Vision pod miniatúrnym krytom skrýva 
SIM a microSD slot

www.lg.com/sk www.huawei.com

Fyzické 
parametre: 122,5 x 62,5 x 9,8 mm, 110 g 118 x 60 x 9,9 mm, 121 g

Displej:
3,8“ (97 mm), 480 x 800 b., 246 
ppi, Ultra AMOLED, Gorilla Glass, 
multitouch

3,7“ (94 mm), 480 x 800 b., 252 ppi, 
TFT LCD, multitouch

Technické 
parametre:

GPRS – HSPA (7,2/2 Mbps), 
procesor Qualcomm Snapdragon 
S2 MSM8255 (jednojadrový, 1 GHz, 
Adreno 205), 512 MB RAM, 900 MB 
Flash, microSDHC, Bluetooth 3.0, 
A2DP, Wi-Fi b/g/n, Android 2.3.4+LG 
UI 2.0, editor dokumentov, VGA 
webkamera, 5 Mpx fotoaparát, AF, 
HD video (1 280 x 720 b., 30 fps, 
AMR zvuk, preostrovanie), audio a 
video prehrávač, GPS, proximity a 
polohový senzor, Li-Ion 1 540 mAh

GPRS – HSPA (14,4/5,76 Mbps), 
procesor Qualcomm Snapdragon 
S2 MSM8255 (jednojadrový, 1 GHz, 
Adreno 205), 512 MB RAM, 900 MB 
Flash, microSDHC slot, Bluetooth 
2.1+EDR, A2DP, Wi-Fi b/g/n, Android 
2.3.5 + SPB Shell 3D (vypínateľná 
nadstavba), prehliadač dokumentov, 
5 Mpx fotoaparát, AF, LED blesk, HD 
video (1 280 x 720 b, 30 fps), VGA 
webkamera, audio a video prehrávač, 
GPS modul, proximity, svetelný a 
polohový senzor, Li-Ion 1 400 mAh

Cena: 279,00 € 279,00 €

+ tenké a ľahké telo, preostrovanie vo 
videu, Ultra AMOLED displej, gestá

čistý a rýchly Android, kvalitná 
konštrukcia a originálny vzhľad

- len senzorové tlačidlá, nekvalitný 
záznam zvuku

vyššia hmotnosť, kvalita fotoaparátu, 
iba senzorové tlačidlá
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SAMSUNG FORUM 2012
AUTOR A FOTO: ROMAN CALÍK

Z CES do Európy...
13. február 2012
Kongresové centrum Praha

V minulom čísle TECHBOX 
sme vám ukázali novinky 
z celosvetovej výstavy 2012 
International CES, ktorá sa 
pravidelne koná v Las Vegas. 
Samsung sa s tými svojimi 
však každoročne rád pochváli 
aj v Európe. Zvoláva Samsung 
Forum, ktorého ročník 2012 bol 
tentokrát v Prahe a priniesol aj 
jednu svetovú premiéru. Skúste 
si tipnúť, akým produktom sa 
výrobca pochválil na pôde 
našich českých bratov? 
Správnu odpoveď hľadajte vo 
fotoreportáži. Samsung patrí 
medzi najväčších výrobcov 
spotrebnej elektroniky na svete 
a je európskou jednotkou 
až v 10-tich produktových 
kategóriách! Dokonca 
prvýkrát sa v roku 2011 stal na 
najdôležitejších európskych 
trhoch najobľúbenejšou 
značkou spotrebnej elektroniky. 
Po tom, čo sme videli v Prahe, 
je priam isté, že Samsung si 
svoje prvenstvá udrží i naďalej. 
Pozrite sa na nové televízory, 
tablety, notebooky či iné 
lahôdky. A nečudujte sa, ak 
vám kvapne nejaká tá slina 
na stránky časopisu. Tiež by 
sme najradšej z výstavy odišli 
s 55-palcovou telkou Samsung 
ES8000 na chrbte.

Ešte predtým, než 
sme sa zoznámili 

s novinkami, vypočuli 
sme si slová najvyšších. 

CEO Samsung pre 
Európu Seokpil 

Kim s nadšením 
hovoril o budúcnosti. 

Samsung vraj bude 
neustále inovovať 

a významne pokračovať 
v investíciách do vývoja 

a výskumu. Inovácie 
roka 2012 sú tak 

postavené na troch 
hlavných pilieroch: 
Smart Interaction, 

Smart Content a Smart 
Evolution, čo vidieť 
najmä v najnovších 

generáciách televízorov.

Samsung Super 
OLED TV je unikát 

svojho druhu. 
Až 55-palcový 

Super OLED 
tenučký panel sa 

pýši unikátnymi 
živými farbami 

a špičkovou 
kvalitou obrazu. 

Dokonca televízor 
získal i ocenenie 
na CES 2012 za 

najlepšiu inováciu.

Veľkou pýchou výrobcu 
je najnovší LED 

televízor Samsung 
ES8000 so stojanom 

v tvare pýsmena 
U a uhlopriečkou až 
do 75-palcov. Rám 
obrazovky takmer 

nezbadáte, a to čo 
vás zaručene dostane 

sú nové technológie. 
Televízor totiž dokáže 

vďaka integrovanej 
kamere a dvom 

mikrofónom snímať vaše 
pohyby a hlas tak, že 

napríklad mávnutím ruky 
môžete prepnúť na ďalší 

program.

Z CES do Európy...Z CES do Európy...
Ešte predtým, než 
sme sa zoznámili 

s novinkami, vypočuli 
sme si slová najvyšších. 

CEO Samsung pre 
Európu Seokpil 

Kim s nadšením 
hovoril o budúcnosti. 

Samsung vraj bude 
neustále inovovať 

a významne pokračovať 
v investíciách do vývoja 

a výskumu. Inovácie 
roka 2012 sú tak 

postavené na troch 
hlavných pilieroch: 
Smart Interaction, 

Smart Content a Smart 
Evolution, čo vidieť 
najmä v najnovších 

generáciách televízorov.
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Televízor dokonca dokáže rozpoznať vašu tvár a napríklad vás 
prihlásiť na váš Facebook účet. To nie je všetko. Ak si totiž 
kúpite tento top model, technologické novinky máte zaručené aj 
do budúcnosti vďaka tzv. balíčku Evolution Kit. Váš televízor si 
môžete v budúcnosti upgradovať po hardvérovej aj softvérovej 
stránke – jednoducho vymeníte malú „krabičku“ v zadnej časti 
televízora. Skvelý nápad, len aby ho nezabila cena balíčkov.

Ak pracuje-
te s grafi kou, 
videom, alebo 
jednoducho 
chcete mať na 
svojom stole 
jeden z najlep-
ších monitorov, 
zaostrite na no-
vý Samsung 

monitor série 9. Totiž jeho panel s technoló-
giou Natural Colour Expert (zaisťuje hardvérovú 
kalibráciu farieb) a PLS (farebná reprodukcia 
s viac ako jednej miliardy odtieňov) ponúkne 

QHD rozlíšenie až 2 560 x 
1 440 bodov. Navyše zaujme aj 
svojím dizajnom a dotykovým 
ovládaním ukrytým v stojane.ovládaním ukrytým v stojane.

Samsung to aj s notebookmi myslí vážne. Síce v našej ankete TECHBOX NOTEBOOK ROKA 
2011 sa ukázalo, že Slováci ešte nepodľahli kórejskej vlne, možno ich však presvedčí druhá ge-
nerácia notebookov Samsung Série 9. Napríklad 13-palcový ultrabook novej série sa vás bu-
de snažiť ohúriť hrúbkou 12,9 mm a hmotnosťou 1,16 kg. 15-palec je len o niečo tažší a hrubší. 
Pozrite si rozdiel s našim redakčným Dell XPS M1330.

VYSKÚŠAJTE NOVINKU

ZADARMO!

INZERCIA

INTERNET
SECURITY 2012

Samsung do Európy priniesol aj vlastnú technológiu elektrónkového zosilňovača, 
ktorý má zaručiť vysokú kvalitu zvuku porovnateľnú s prémiovými konkurentmi. 
Takýto zosilňovač výrobca integroval aj do najnovšieho domáceho kina s Blu-ray 
prehrávačom, 7.1-kanálovým zvukom, Wi-Fi a podporou 3D - Samsung HT-E6750W.

Samsung Forum 2012 malo i svoju veľkú premiéru. Bol tu totiž 
uvedený Samsung Galaxy Tab 2 (7.0) s dvojjadrovým 1 GHz 
procesorom a 1 GB RAM. Potešujúci je prvýkrát použitý najnovší 
operačný systém Android 4.0 a vylepšené „Huby“, kde pribudol 
Video Hub. Novinkou je aj použitie TFT PLS zobrazovacieho 
panela (rozlíšenie však zostalo na 1 024 x 600 bodov).

Samsung DA-E750 je štýlová dokovacia stanica s mahagónovým 
povrchom, ktorá zaručí špičkovú kvalitu zvuku taktiež vďaka 

elektrónkovému zosilovaču. Je to zároveň prvýkrát, čo výrobca 
umožňuje pripojiť prostredníctvom dvoch dokovacích konektorov 

množstvo zariadení z radov Galaxy S, ale i od Apple (aj bezdrôtovo). 
DA-E750 ponúka systém reproduktorov 2.1, ktorý je navyše doplnený 

subwooferom s výkonom 100 W.

Ak prídete k televízoru a poviete „Hi TV“, automaticky sa televízor 
zapne. Taktiež po čarovnom „Hi TV“ je vždy pripravený počúvať 
vaše pokyny. Vy tak môžete hlasom prepínať TV programy, ovládať 
hlasitosť, otvoriť internetový prehliadač či spustiť ďalšie funkcie 
televízora. Funguje to výborne. Pri hlasovom ovládaní vidíte 
nápovedu pokynov aj na obrazovke televízora.
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FYZICKÉ PARAMETRE:
98,9 x 59,8 x 26,7 mm, 198 g

DISPLEJ:
3,0“ (76,2 mm) TFT LCD, 
460 tis. bodov, PureColor II G

TECHNICKÉ PARAMETRE:
12,1 Mpx  1/1,7” CMOS senzor 
(4 000 x 3 000 b.), TTL AF, ISO 
3 200 (max ISO 6 400), pomer 
strán 4:3, formáty RAW a JPEG 
(Exif v2.3), Canon objektív 5x 
zoom (24-120 mm, f/2,0 – f/5,9), 
inteligentný IS, DIGIC 5 procesor 
s iSAPS, 2,3 obr./s kontinuálne, 
9,6 fps v high-speed režime, 
kompenzácia expozície +/- 3 EV, 
Smart Auto (32 scén), PASM a C 
režimy, efekty, uzávierka 15 - 1/2 
000 s., video: Full HD  - 1 920 
x 1 080 (24 fps), 720p (30 fps), 
VGA (120 fps), QVGA (240 fps), 
MOV formát (H.264), stereo zvuk, 
miniUSB 2.0, miniHDMI, SDXC 
slot, GPS modul s trackovaním, 
Li-Ion 1 120 mAh (NB-5L)

439,00€

+
malé rozmery, výborná 
kvalita výstupu, zabudované 
GPS

-
slabá výdrž batérie, 
priemerný displej, vyššia 
cena

www.canon.sk
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Canon PowerShot S100

VYSNÍVANÝ 
KOMPAKT

V RUKÁCH SA MI OBJAVIL JEDEN 
Z NAJVYBAVENEJŠÍCH KOMPAKTOV 
PRE BEŽNÝCH SPOTREBITEĽOV, 
AKÝ SOM KEDY TESTOVAL. MODEL 
POWERSHOT S100 PONÚKA BOHATÚ 
VÝBAVU, KOMPAKTNÉ ROZMERY, 
VÝBORNÉ FOTOGRAFICKÉ VÝSLEDKY 
A KVALITNÉ VIDEO. JEDINÝM 
ZÁPOROM SA ZDÁ BYŤ CENA.

PowerShot S100 je priamym 
nástupcom modelu PowerShot 
S90, ktorý v dobe svojho 
uvedenia patril medzi top 
kompakty. Ešte lepšie vybavený 
nástupca už na prvý pohľad 
zmenil dizajn. Na prednej 
strane pribudol hlavne gumový 
pásik na lepšie držanie. Horná 
strana tiež neostala rovnaká, 
tlačidlo na zmenu funkcie krúžku 
okolo objektívu sa presunulo 
na zadnú stranu. Tá dostala 
lepšie tvarované pogumovanie, 
ovládacie tlačidlá zmenili funkcie, 
hlavnou je rýchle spustenie 
nahrávania videa. CCD snímač 
nahradil novší CMOS s rozlíšením 
12,1 Mpx, pričom maximálne ISO 
je dvojnásobné. Výrobca využil 
i svoj najnovší DIGIC 5 procesor, 
vďaka čomu si novinka poradí 
so snímaním rýchlosťou 2,4 fps, 
v špeciálnom režime až 9,6 fps 
(do 8 obrázkov). Canon vylepšil 
i objektív, ktorý začína na 24 mm 
a končí na 120 mm, takže ponúka 
5x zoom. Svetelnosť v najširšom 
ohnisku dosahuje f/2,0, pri 
plnom zoome však menej 
príjemných f/5,9. Stabilizačný 
systém disponuje 7 módmi, 
medzi ktorými si fotoaparát 
vyberá sám. Vylepšený by mal 
byť aj autofókus, no v tmavých 
scénach si často nevedel poradiť 
a ostrenie mu trvalo podstatne 
dlhšie. Z ďalších funkcií poteší 
HDR (len cez fi ltre) skladajúce 
priamo v kompakte výsledok 
z trojice rôznych fotografi í 
a Nočná scéna, ktorá taktiež 
vytvorí viac záberov a zloží ich 

PODČIARKNUTÉ A ZHRNUTÉ - NOVINKA JE JEDNOZNAČNE LEPŠIE VYBAVENÁ, AKO JEJ PREDCHODCA, 
VYTVÁRA KVALITNEJŠIE VÝSLEDKY, KTORÉ POTEŠIA NEJEDNÉHO AMATÉRSKEHO NADŠENCA 
A ZLEPŠILO SA TIEŽ OVLÁDANIE A MANIPULÁCIA. NIEKTORÉ NEDOSTATKY VŠAK POWERSHOT S100 
DOSLOVA DEGRADUJÚ NA OBYČAJNÝ KOMPAKT. NAPRÍKLAD SLABÁ BATÉRIA, POMERNE TMAVÝ 
OBJEKTÍV V MAXIMÁLNOM ZOOME ČI POMALŠIE GPS. ZAMRZÍ VŠAK AJ VYŠŠIA CENA. NAPRIEK TOMU 
PATRÍ S100-KE MOJE UZNANIE, VEĎ NAJVÄČŠÍ PREHREŠOK – BATÉRIU JE MOŽNÉ VYRIEŠIŤ KÚPOU 
NÁHRADNEJ. 

Volič režimov, pohodlná spúšť a návykový ovládací 
prstenec okolo objektívu

Pomerne prehľadné menu, základné 
ovládacie prvky a gumový grip pre 
lepší úchop fotoaparátu

1 120 mAh batériu dokáže zapnuté 
GPS a aktívne fotenie a natáčanie vybiť 
prekvapivo rýchlo

do jedného. Mňa si opäť získalo 
otočné koliesko okolo objektívu 
s viacerými funkciami (podľa 
zvoleného režimu). V manuálnych 
režimoch slúži väčšinou na 
ovládanie clony, v automatických 
na ovládanie zoomu, v kreatívnom 
zas na prepínanie medzi fi ltrami. 
Je skutočne návykové.

FULL HD ALEBO HD?
Ak radi natáčate videá či len 
video momentky, určite vás 
poteší dedikované tlačidlo na 
rýchle zapnutie nahrávania (na 
zadnej stene). Novinka umožňuje 
vytvárať video v maximálne Full 
HD rozlíšení pri 24 fps a stereo 
zvuku. Video s 30 fps vytvoríte 
len v HD rozlíšení. Ak chcete byť 
kreatívni a vytvárať zaujímavejšie 
kompozície, aj vo video režime 
môžete využiť kreatívne efekty. 
Napríklad efekt miniatúry natáča 
zrýchlené video pri cca 6 fps 
(VGA), zvoliť si však môžete aj 
vysokorýchlostný režim, v ktorom 
natočíte obraz rýchlosťou až 120 
(VGA) alebo 240 fps (QVGA). 
Nanešťastie novinka nedovoľuje 
manuálne ovládať nastavenia 
ako clona či ISO. Aspoň že 
môžete počas točenia zoomovať. 
Hľadáčikom je 3-palcový TFT 
LCD displej s rozlíšením 461 tisíc 
bodov. Viditeľnosť na priamom 
slnku nie je najlepšia, v top 
kompakte by som tiež čakal 
jemnejší displej. GPS modul 
v staršom modeli chýbal, tu ho 
však využijete jedine na výletoch 
(teda v exteriéri). Ak chcete GPS 
aktívne využívať, dokúpte si 
minimálne jednu batériu naviac. 
Pri teste som dokázal vybiť batériu 
pri zapnutom GPS, aktívnom 
fotení a natáčaní približne za 2 
hodiny. Hoci indikátor sa išiel 
zblázniť signalizáciou vybitia, 
novinka dokázala s vypnutým GPS 
a bez videa vyfotiť ešte niekoľko 
desiatok obrázkov. 
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FYZICKÉ PARAMETRE:
116,5 x 62,5 x 36,2 mm, 220 g 
(len telo)

DISPLEJ:
3,0“ (76,2 mm), 614 tis. pixlov, 
62 x 46 mm, AMOLED

TECHNICKÉ PARAMETRE:
BSI CMOS senzor 20,3 Mpx 
(APS-C - 23,5 x 15,7 mm), 
max ISO 12 800, sRGB/aRGB, 
15-bodový AF, AF detekcia 
kontrastu, +/- 3 EV, formáty RAW 
a JPEG, 7 fps do 11 JPEG/8 
RAW  (max 30 fps v 5 Mpx), 
detekcia tváre (max 10), JPEG, 
RAW, 9 režimov (Smart Auto, 
P, A, S, M, Priorita objektívu, 
Magic, Panorama, Scéna, Film), 
uzávierka 30 - 1/4000 s.+ bulb, 
automatické čistenie senzora, 
Full HD video (1 920 x 1 080 b., 
30 fps, stereo zvuk AAC, MP4 
- H.264), Samsung NX bajonet, 
miniUSB 2.0, miniHDMI, slot 
pre SDXC, Li-Ion 1 030 mAh 
(BC1030)

719,00€ 
(s 18-55 mm objektívom)

+
výborný výsledný obraz, 
špičkový displej, pohodlné 
menu

-
pomalšie ostrenie v tmavých 
scénach, horšie držanie, 
veľký setový objektív

www.samsung.sk
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www.samsung.sk

VRECKOVÁ 
ZRKADLOVKA?

SAMSUNG NX200 SA PO ZLEPŠENIACH VO SVOJOM VNÚTRI KONEČNE ZARADIL MEDZI DÔSTOJNÝCH 
KONKURENTOV PRE OSTRIEĽANÉ ZNAČKY AKO OLYMPUS, PANASONIC ČI SONY, KTORÉ MAJÚ 
S BEZZRKADLOVÝMI FOTOAPARÁTMI UŽ BOHATÉ SKÚSENOSTI. SAMSUNG NX200 MÁ SÍCE DROBNÉ 
NEDOSTATKY (POMALŠIE OSTRENIE V TME, HORŠÍ ÚCHOP, SLABŠIA BATÉRIA), ALE SVOJE MIESTO MEDZI 
KONKURENTMI SI URČITE NÁJDE. TLAČIDLO I-FUNCTION JE NÁVYKOVÉ, AMOLED DISPLEJ UŽ NEBUDETE 
CHCIEŤ PUSTIŤ Z RUKY A FOTOGRAFIE VÁS PREKVAPIA OSTROSŤOU A VÝBORNÝMI FARBAMI.

Model NX200 je už štvrtým modelom série 
NX, ktorú výrobca doteraz obmieňal akoby len 
z vonkajšej strany. Až model NX100 priniesol 
zaujímavý doplnok, tzv. i-Function tlačidlo na 
objektíve, hoci zmizol elektronický hľadáčik. 
Od posledného modelu sa NX200-ka odlišuje 
pomerne výrazne. Dizajn výrobca upravil 
najmä pre lepší úchop, grip je masívnejší, no je 
pogumovaný veľmi tvrdou gumou. Občas sa preto 
šmýka, pričom k dobrému držaniu bráni i očko 
pre pútko na krk. Ovládacie prvky sú rozložené 
primerane, volič režimov je osadený šikovne 
pod palcom, v zadnej stene pribudlo tlačidlo na 
okamžité spustenie nahrávania videa. Ovládacie 
koliesko na zadnej strane má nové, logickejšie 
funkcie. Celkovo je spracovanie výborné, použitá 
zliatina horčíka robí svoje. Prekážať viacerým bude 
asi len neistý úchop a možno väčšie rozmery, 
ktoré ani s „pancake“ 16 mm objektívom nie sú 
najmenšie.

NOVÉ VNÚTRO = LEPŠIE 
VÝSLEDKY
Po zapnutí vás prekvapí hlasný zvuk čistenia 
senzora, ale aj výborný AMOLED displej, na 
ktorom uvidíte obraz aj počas jasného dňa. Viacerí 
výrobcovia by si mali brať príklad, veď sme v 21. 
storočí. Hlavnou zmenou v novinke je nový CMOS 
snímačktorého rozlíšenie sa zvýšilo na 20,3 Mpx 
a maximálna hodnota ISO poskočila na 12 800. 
Vďaka vylepšenému vnútornému vybaveniu je 
novinka schopná kontinuálne snímať rýchlosťou 
7 fps do 10 JPEG obrázkov. Výsledné snímky sú 
na vysokej úrovni, len občas musíte mať pevné 
nervy pri zaostrovaní tmavých scén. Radšej 
použite manuálne ostrenie, je rýchlejšie. NX200 
umožňuje natáčanie Full HD videí so stereo 
zvukom a v stratovejšom MP4 formáte, no aspoň 
je pre amatérskych nadšencov jednoduchšie na 
spracovanie. Počas videa nie je možné snímať 

VRECKOVÁ VRECKOVÁ 

statické snímky. Slot na pamäťové karty podporuje 
aj SDXC štandard. Dodávaná Li-Ion batéria mohla 
byť aj silnejšia, 1 030 mAh je na fotoaparát s veľkým 
snímačom a Full HD videom pomerne málo. Na deň 
fotenia (približne 220-250 fotiek a asi 15-20 minút 
videa) vám ale bez problémov vystačí. 

NÁVYKOVÉ I-FUNCTION 
Novinku sme testovali so setovým objektívom 18-
55 mm (f/3,5 – f/5,6) a 16 mm (f/2,4) „pancake“ 
sklom. Setový objektív sa mi osobne zdal poriadne 
veľký, no vďaka pevným plastom aj ľahký. Oba 
objektívy sú vybavené i-Function tlačidlom, vďaka 
ktorému v režime Priority objektívu môžete meniť 
scénické alebo magické režimy pomocou prstenca 
manuálneho ostrenia na objektíve. Druhým stlačením 
tlačidla sa aktivuje digitálny zoom (1x, 1,2x, 1,4x, 1,7x 
a 2x). Zvláštne však je, že v tomto režime je video 
len vo VGA rozlíšení pri 15 fps. i-Function v PASM 
režimoch funguje zas na rýchlu zmenu nastavení 
(zmena clony, uzávierky ai.), sklamala ma jedine 
nemožnosť meniť Magic fi ltre pomocou prstenca. 
Tieto sa dajú meniť dosť komplikovane cez Fn tlačidlo 
a ovládacie koliesko. Škoda, lebo práve Magic fi ltre 
(Skica, Rybie oko, Starý fi lm,...) budú pravdepodobne 
u mnohých používateľov dominovať, keďže 
fotografi ám dodajú úplne iný nádych. 

S
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X
2
0
0

Tlačidlo i-Function na pomerne veľkom
 setovom objektíve 18-55 mm

NÁSTUPCA KOMPAKTU S VEĽKÝM APS-C SNÍMAČOM DOSLOVA DOSPEL. 
VÝROBCA VYLEPŠIL, ČO SA DALO, A TAK SA NA REDAKČNOM STOLE OCITÁ 

NAJVYŠŠÍ MODEL FOTOAPARÁTOV Z JUŽNEJ KÓREI – SAMSUNG NX200. 
NOVINKA PRINÁŠA MNOHO POZITÍVNYCH ZMIEN, 

MUCHY SA VŠAK OPÄŤ NÁJDU.

Grafi cky výborne spracované menu s pomocníkom pomôže menej skúseným
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Telo Sony SLT-A77 sa skutočne vydarilo, príjemne 
prekvapí ergonomickým prevedením i kvalitou 
spracovania. Osobne ma potešilo zvolenie 
lepších povrchových plastov s pogumovaním. 
To je veľmi jemné, ale popritom odolné voči 
ošúchaniu. Predchádzajúce modely alfa na 
mňa pôsobili skôr lačnejším dojmom. Sony pri 
novinke deklaruje odolnosť voči poveternostným 
podmienkam, dôkazom čoho je práve horčíkové 
telo a spomínané kvalitné plasty. Dva otočné 
voliče a stavový displej posúvajú tento model 
medzi vážnejšiu konkurenciu. Množstvo 
priamych tlačidiel vyvedených na telo zrkadlovky 
v kombinácii s výklopným displejom, robí 
fotografovanie a natáčanie videí pohodlnejšími. 
Vyzdvihnúť musím aj profesionálne spracovaný 
grip, ktorý padne do ruky ako uliaty. Azda 
jedinou výhradou pri ovládaní tejto zrkadlovky 
je použitý joystick, ktorým sa veľmi ľahko 
preťuknete o dva až tri kroky, namiesto jedného. 
Kompenzáciou je slušné neprefarbené 
a prehľadné menu s množstvom nastavení, ktoré 
sú usporiadané do logických celkov.   

V redakcii sme sa potešili dlho 
očakávanej zrkadlovke 
s polopriepustným zrkadlom 
Sony SLT-A77 (nástupcu modelu 
A700). Drahšia, kvalitnejšia a 
nadupanejšia alternatíva, ktorá bola 
uvedená spolu s SLT-A65, vzbudila 
enormný rozruch najmä vďaka veľmi 
kvalitnému 24-megapixlovému 
snímaču a vysokej rýchlosti 
snímania.

Sony SLT-A77

NADUPANÁ 
ZRKADLOVKAZRKADLOVKA

RADOSŤ FOTIŤ
Srdcom zrkadlovky nie je klasické sklopné 
zrkadlo, ale polopriepustné, ktoré prepúšťa 
väčšinu svetla na snímač a časť sa odrazí na 
snímač fázovej detekcie. Fázová detekcia 
pre rýchle automatické zaostrovanie je 
využívaná aj v klasických DSLR zrkadlovkách. 
V nepravých zrkadlovkách sa zas používa 
kontrastné ostrenie, ktoré je oveľa pomalšie. 
Výhodou použitia takéhoto systému je 

bezkonkurenčné fotografovanie v Live View 
móde pri zachovaní rýchleho ostrenia na 
báze fázovej detekcie! V tomto režime vlastne 
funguje A77 stále aj vďaka unikátnemu a zatiaľ 
najlepšiemu elektronickému hľadáčiku, aký 
môžete na trhu nájsť. Jedná sa o XGA OLED 
displej s uhlopriečkou 0,5 palca (1,3cm) 
s neuveriteľným rozlíšením až 2,4-milióna 
obrazových bodov!

Fotografi e použité na dvojstrane sú vytvorené fotoaparátom Sony SLT-A77. Foto: Roman Bugáň
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FYZICKÉ PARAMETRE:
142,6 x 104 x 80,9 mm, 732 g

DISPLEJ:
3“ (cca 75 mm) LCD Xtra Fine 
TruBlack, 921 600 bodov, 
výklopný a otočný + 0,5“ XGA 
OLED hľadáčik, 100% pokrytie

TECHNICKÉ PARAMETRE:
snímač Exmor APS HD CMOS 
24,3 Mpx (23,5 x 15,6 mm), 
BIONZ procesor, SteadyShot 
INSIDE stabilizácia, ISO 100 - 
16 000, AF systém 19 bodov 
(11 b. krížového typu) TTL, AF 
LED, 1200-zónové meranie 
expozície, kompenzácia 
expozície (+/- 5 EV), uzávierka 
1/8000 - 30 s., kontinuálne 
snímanie 12 fps (do 17 JPEG/13 
RAW), Sony A bajonet, Auto +, 
PASM režimy, Full HD video s 
AF (1 920 x 1 080 b., 50 fps/25 
fps, 28/24 Mbps, stereo zvuk) 
AVCHD/MP4 formát, Multi-Frame 
(redukcia šumu), Auto HDR, 
11x efekty, Sweep panorama 
(2D, 3D), 3D snímanie, GPS, 
geotagging, slot na MS PRO 
Duo/SDXC, 3,5 mm HDMI a 
USB vstup, 1 600 mAh Li-Ion, 
nabíjanie v tele

1 449,00€

+
vynikajúci hľadáčik, rýchle 
ostrenie a fotografovanie 
akčných scén

-
nižšia kvalita JPEG obrázkov, 
pri vyššom snímaní ako 8 fps 
vynutý Live View

www.sony.sk

inzercia

Pre zrýchlenie 
fotografovania 
si vypnite hlavný 
displej. Nábeh 
hľadáčika je 
potom okamžitý.

Spoločnosť Sony nám v novinke SLT-A77 nadelila balíček inovácií, množstvo 
technických vymožeností a kvalitných parametrov. Navyše je potešiteľné že výrobca 
vie všetko zložiť do jedného spoľahlivého, kvalitného a dizajnovo príťažlivého 
prístroja. Výrobca núti konkurenciu k ostražitosti a ovplyvňuje svojimi inováciami aj 
konzervatívne konkurenčné fi rmy. Mňa novinka dostala!

V uvedenom hľadáčiku 
prakticky nerozoznáte či sa 
jedná o elektronický hľadáčik, 
prezradia ho až jeho možnosti 
a menšie nedostatky v extrémnych 
podmienkach. Navyše si v ňom 
môžete zobraziť množstvo 
informácií, ale aj mriežku či dokonca 
elektronickú vodováhu. Nevýhodou 
elektronického hľadáčika je fakt, 
že obraz nie je nikdy reálny, vždy 
je spracovávaný procesorom. 
V šere dokonca vystupuje do 
popredia nepríjemný šum. Takisto mi 
prekážalo, že na určitú dobu (cca. 
1-2 sec.) vypisoval fotoaparát po 
odfotení snímky nápis v hľadáčiku: 

„spracúvam“. Nemožno sa tak 
odosobniť od faktu, že to nie je 
pravá zrkadlovka. Na druhej strane 
v rýchlosti snímania 12 obrázkov za 
sekundu v plnom rozlíšení patrí medzi 
špičku. Taktiež oneskorenie spúšte 
len 50 ms a rýchle zaostrovanie 
predurčuje túto zrkadlovku aj na 
akčnejšie scény.

KVALITA OBRAZU
Vynikajúci APS-C snímač typu 
CMOS má v tejto triede neuveriteľné 
rozlíšenie 24,3 miliónov efektívnych 
pixlov. Je zdrojom jemných 
detailov a dynamického kontrastu, 

v kombinácii s procesorom BIONZ 
produkuje aj skvelé farby a prijateľné 
úrovne šumu. Pre vyťaženie maxima 
z tejto zrkadlovky musíte siahnuť do 
RAW formátu, JPEG je v porovnaní 
s konkurenciou trochu slabší, verím 
však že nový fi rmvér by to mohol 
napraviť. Čo sa týka ISO, pri JPEG 
sú použiteľné snímky do hodnoty 
1 600 a pri RAW do hodnoty ISO 
2 500, pri tak veľkom rozlíšení na 
APS-C senzore je to však úspech. 
Zrkadlovku sme dostali na test 
s adekvátnym svetelným objektívom 
DT 16-50/2,8. Kvalita zodpovedá 
cene a v rozsahu použitia poskytuje 
dobrú kvalitu.

V uvedenom hľadáčiku „spracúvam“. Nemožno sa tak v kombinácii s procesorom BIONZ 

XGA OLED 
hľadáčik 

poskytuje 
neuveriteľne 

ostrý obraz a 
je veľký ako pri 
profesionálnych 

modeloch 
zrkadloviek.
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Cambridge
Audio One+

KEĎ NA VEĽKOSTI ZÁLEŽÍ
Ak vo vašej izbe už neostalo priveľa 
voľného miesta pre uloženie Hi-Fi 
systému, môže váš problém vyriešiť 
mikrosystém, akým je napríklad 
aj testovaný Cambridge Audio 
One+.  Prekvapí nielen veľkosťou 
a čistotou zvukového prejavu, ale aj 
kombináciou množstva využiteľných 
zdrojov hudby vrátane doku pre 
iPod alebo iPhone.

Renomovaná britská značka Cambridge Audio 
nie je na našom trhu až tak známa. V jej portfóliu 
sa však nachádza mnoho audio systémov, ktoré 
oslovia aj pomerne náročnejších zákazníkov, 
navyše za prijateľnú cenu. Jedným z nich je aj 
mikrosystém One+, ktorý v skutočne malom 
a elegantnom tele dostupnom v čiernom 
alebo striebornom prevedení ponúka bohatú 
kombináciu možných zvukových zdrojov. Okrem 
CD alebo digitálneho či FM rádia si svoje 
obľúbené skladby užijete aj z pamäťovej karty, 
USB kľúča, MP3 prehrávača, a dokonca aj 
z vášho iPodu či iPhonu vďaka pribalenému doku.

Aj napriek tomu, že výstupný 
výkon 2 x 30 W do 6 Ohmov 
alebo 2 x 25 W do 8 Ohmov na 
papieri príliš neoslní, v skutočnosti 

sa môžete tešiť na krásne prekreslený zvuk 
s dokonalými výškami. Keď k určenému 
výstupu pripojíte subwoofer, užijete si aj hlboké 
tóny. Ako menšiu nevýhodu by som označil iba 
dvojriadkový displej, na ktorom sa pomerne 
ťažko vyhľadáva v štruktúrovanej knižnici 
hudobných albumov na CD alebo USB kľúči. 
Niekoho môže tiež odradiť pomerne veľké 
a nemotorné diaľkové ovládanie, ktoré sa 
k mikrosystému až tak nehodí. Ak však na tieto 
nevýhody zabudnete, bude pre vás Cambridge 
Audio One+ dobrým spoločníkom a za cenu 
499 € aj vynikajúcou voľbou.

LUXUSNÝ ZVUK NA CESTY
Každý z nás má svoje obľúbené hudobné 

albumy v smartfóne, ktorý má väčšinou 
stále so sebou. Malý reproduktor 

smartfónu však pre ozvučenie 
miestnosti nestačí. Tu prichádza na 

rad externý bezdrôtový reproduktor. 
Hádam za ten najlepší môžeme označiť 

BOSE SoundLink Wireless Mobile, 
ktorý ponúkne veľa muziky, avšak aj za 

pomerne veľa peňazí.

Amerického výrobcu BOSE poznajú najmä tí 
z nás, ktorí sú ochotní za kvalitnejšie znejúce 
tóny hudby nejaké to euro si priplatiť. Audio 
sústavy BOSE často nájdete aj v príplatkovej 
výbave množstva svetových automobiliek. Prečo 
si teda nedopriať takúto luxusnú dávku hudby 
aj na opekačke s priateľmi či vonku na chate? 
Poslúži vám k tomu prenosný reproduktor BOSE 
SoundLink Wireless Mobile, ktorý sme mali 
možnosť vyskúšať a veľmi milo nás prekvapil. 
Malá hranatá krabička s rozmermi 24 x 13 x 
5 cm a trošku vyššou hmotnosťou 1,4 kg je 
zakrytá elegantným krytom, ktorý jednoduchým 

odklopením okamžite premeníte 
na stojan. Následne začujete 
veľmi čistý hudobný prejav 
aj pri vysokej hlasitosti, 
dokonca si tento malý zázrak 
prekvapivo dobre poradí 
aj s basovými zložkami 
skladby.

BOSE SoundLink Wireless Mobile Standard

Každý z nás má svoje obľúbené hudobné 
albumy v smartfóne, ktorý má väčšinou 

stále so sebou. Malý reproduktor 
smartfónu však pre ozvučenie 

miestnosti nestačí. Tu prichádza na 
rad externý bezdrôtový reproduktor. 

Hádam za ten najlepší môžeme označiť 
BOSE SoundLink Wireless Mobile, 

ktorý ponúkne veľa muziky, avšak aj za 

Úplnú prenosnosť BOSE SoundLink 
Wireless Mobile zabezpečí integrovaná 
batéria, ktorá po dve a pol hodine 
nabíjania udržala reproduktor pri 
živote zhruba po dobu ôsmych hodín 
prehrávania. Kompatibilné smartfóny, 
tablety a iné zariadenia hravo pripojíte 
pomocou Bluetooth a v prípade, že vaše 
zariadenie túto technológiu nepodporuje, 
nemusíte zúfať. K dispozícii je totiž aj 
pripojenie pomocou 3,5 mm audio 
konektora. V šestici ovládacích prvkov na 
vrchnej strane nájdete ovládanie hlasitosti, 
výber zdroja a tlačidlo pre zapnutie. 
Bohužiaľ nastavenia ekvalizéra alebo 
integrovaný FM prijímač chýbajú, takže 
sa budete musieť spoľahnúť na to, čo 
dokáže váš smartfón. SoundLink Mobile 
je skutočne kvalitným spoločníkom na 
cesty, má však jeden problém, ktorým 
nie je nič iné, ako vysoká cena. Investíciu 
dosahujúcu takmer 300 € si mnohí z nás 
niekoľkokrát zvážime, ak sa však pre 
kúpu BOSE SoundLink Wireless Mobile 
Standard rozhodnete, svoje rozhodnutie 
istotne nebudete ľutovať. 

TIP REDAKCIE
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FYZICKÉ PARAMETRE:
52 x 29 x 17 mm, 24 g

TECHNICKÉ PARAMETRE:
unifying vysielač (2,4 GHz 
pásmo) do USB, dosah 25 m, 
dve tlačidlá, dotyková plocha na 
scrollovanie, prezentačný mód 
(vpred/vzad), microUSB (len 
dobíjanie),podpora Windows XP 
- Windows 7, LED indikátor stavu 
batérie, ON/OFF tlačidlo, Li-Pol 
batéria, výdrž do 7 dní, obal na 
prenášanie 

69,99€

+
miniatúrne rozmery, 
praktické využitie, intuitívne 
ovládanie

- vyššia cena, nepohodlná na 
dlhé používanie

www.logitech.czwww.logitech.czLogitech Cube

MIKROMYŠ 
S PREKVAPENÍM
Kocka, ktorá nie je kockou, myš, ktorá nie je myšou. 
Nie je to hádanka, je to krátka charakteristika novej 
bezdrôtovej myši od Logitechu, ktorá vás po zdvihnutí 
zo stola prekvapí.

Azda najmenšia 
myš na svete nie je 
lacnou záležitosťou, 
no tí, ktorí využijú 
naplno jej schopnosti, 
si ju určite nebudú 
môcť vynachváliť. 
Škoda niekoľkých 
nedostatkov a  
absencie laserového 
pointera, ktorý by 
používatelia určite 
privítali.

Ak patríte medzi ľudí, ktorí často v škole či práci prezentujú, Logitech 
Cube by nemala vo vašej výbave chýbať. Myška má rozmery len 52 x 
29 x 17 mm a hmotnosť smiešnych 24 gramov. Napriek tomu dokáže 
všetko, čo bežná myš, hoci s poriadnym ergonomickým obmedzením. 
Malé rozmery jednoducho neponúknu požadované pohodlie. 
Aj napriek tomu však Cube zvláda plnohodnotne zastúpiť 
bežnú myš. Horná strana totiž obsahuje dve ukryté tlačidlá 
v rade (náhrada ľavého a pravého tlačidla myši) a dotykovú 
plochu, pomocou ktorej sa scrolluje – pomalým pohybom 
prsta pomalšie, rýchlym zase rýchlo.  Po inštalácii programu 
Flow Scroll od Logitechu je scrollovanie podobné ako na 
dotykovom telefóne – nezastaví sa okamžite, ale pomaličky 
„dokončuje“ posunu. 

Akonáhle myšku zodvihnete zo stola, stáva sa z nej diaľkový 
ovládač na ovládanie prezentácie. Stlačením tlačidla v normálnej 
polohe (tlačidlami nahor) listujete vpred, otočením dolu hlavou (tlačidlami 
nadol) zas vzad. Ide vlastne o náhradu tlačidiel Page Up a Page Down, 
takže listovať môžete v akomkoľvek dokumente či web stránke. Škoda 

Zadná časť s ON/OFF tlačidlom 
a microUSB portom, v spodnej 

časti laserový snímač

len, že zdvihnutím z podložky sa vypína funkcia 
scrollovania. Druhou nevýhodou je podpora len 
pre operačné systémy od Microsoftu. Do tretice 
sa mi tiež nepozdávalo neustále prepínanie 
medzi normálnym a prezentačným módom už 
jemným zdvihnutím myši pri potrebe posunutia 
ruky na stole. Výdrž batérie je výborná (5 dní a 
viac), nabíja sa jednoducho cez microUSB port. 

AUTOR: ROMAN BUGÁŇ | ZAPOŽIČAL: M-LINK, S.R.O.

iLuv ArtStation

LUXUSNÁ 
DOKOVAČKA
Kde máte položený svoj iPad? Na stole? To nie je 
ono...je množstvo situácií, ktoré si žiadajú vhodnú 
dokovaciu stanicu. My sme takú pre vás našli, 
navyše je luxusná a oživí nejeden pracovný stôl.

iLuv Artstation iMM727 
svojim hudobným RMS 
výkonom síce nijak 
neohúri, ale kvalita 
zvuku a spracovania je 
na vynikajúcej úrovni. 
Po čase si nebudete 
vedieť predstaviť ranné 
vstávanie bez tohto 
spoločníka. Navyše aj 
nepríjemné čakanie na 
nabíjanie vášho miláčika 
si môžete odteraz 
spríjemniť prehrávaním 
hudby či rádia. A cena? 
Príjemných 108 € u 
predajcu www.m-link.sk.

iLuv podporuje aj špeciálne uhly náklonu pre 
pohodlné písanie na iPade.

Vhodný typ konštrukcie predurčuje stereo 
dokovaciu stanicu iLuv s označením 
iMM727 pre široké využitie. Má zošikmený 
tvar s veľkým  ramenom pre uchytenie 
ťažkého iPadu alebo po výmene nástavca 
aj menšieho iPhone. Obe zariadenia sú 
uchytené pod vhodným uhlom pre dobrú 
čitateľnosť displeja. Výhodou dokovacej 
stanice je, že iPhone či iPad môžete zároveň 
nabíjať, prehrávať hudbu či synchronizovať 
so svojím iTunes. Použité materiály pridávajú 
zariadeniu na elegancii a tvoria s telom iPadu 
či iPhonu jeden zladený celok. Výrobca iLuv 
ponúka k stiahnutiu z AppStore aplikáciu 
iLuv, ktorá v elegantnom prostredí  vytvorí 
z vášho jablčného zariadenia vhodného 

spoločníka na vstávanie. Aplikácia obsahuje 
prepracovaný budík, informácie o počasí, aplikáciu 
rádio, či priame prehrávanie hudby. Budiť sa tak 
môžete s tónmi svojej obľúbenej skladby a zároveň 
máte prístup k dôležitým informáciám. Stojan pre 
iPad umožňuje postavenie prístroja na výšku aj 
šírku. Poskytuje tak dobrú oporu aj pri pozeraní 
fi lmov. Navyše s dodávaným diaľkovým ovládačom, 
ktorý plne spolupracuje s iPhone či iPadom, 
pohodlne navolíte požadovanú funkciu či hlasitosť.

iLuv podporuje aj špeciálne uhly náklonu pre 
pohodlné písanie na iPade.

prepracovaný budík, informácie o počasí, aplikáciu 

môžete s tónmi svojej obľúbenej skladby a zároveň 
máte prístup k dôležitým informáciám. Stojan pre 

fi lmov. Navyše s dodávaným diaľkovým ovládačom, 

pohodlne navolíte požadovanú funkciu či hlasitosť.
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VEĽKÝ BRAT

(Časť 1.)PO  ÚVAPO  ÚVAPO  ÚVA
Snaha dostať sa k informáciám nenápadne, bez súhlasu a vedomia 
zainteresovanej strany je stará ako ľudstvo samo, no technické 
prostriedky pre odposluch boli v minulosti obmedzené len na 
použitie akustických zvukovodov – či už máme na mysli dômyselné 
architektonické úpravy miestností, alebo povestný hrnček pritlačený 
k stene. Nedalo sa hovoriť o žiadnom dokonalom odposluchu, a už 
vôbec nie o monitoringu na diaľku, hoci primitívne metódy diaľkového 
prenosu informácií ako dymové a svetelné signály či tam-tamy sú 
extrémne málo odolné voči monitoringu nepovolanou osobou.

NAJMÄ

zariadenia potrebný, kým neinvazívne 
prostriedky sa bez neho zaobídu.
V povedomí verejnosti fi gurujú vo väčšej miere 
práve prostriedky invazívneho odposluchu, 
ktorými môžu byť rôzne ploštice, kamery, 
mikrofóny, alebo zariadenia na záznam zvuku 
a obrazu. Takéto prvky sa dajú identifi kovať 
pomocou rôznych spektrálnych analyzátorov, čo 

sú detektory špecifi ckého rádiového 
vyžarovania „ploštíc“ a iných 

monitorovacích systémov, 
alebo pri fyzickej prehliadke. 

Oboje však môže byť pri 
dnešnej úrovni technológií 
a miniaturizácie problém.

V prípade neinvazívneho 
odposluchu prienik 
do monitorovaných 
priestoroch potrebný 

nie je a používajú sa naň 
smerové mikrofóny, laserové 

snímače, alebo kontaktné 
stetoskopické mikrofóny. 

Keďže tieto zariadenia sa napr. 

vyžarovania „ploštíc“ a iných 
monitorovacích systémov, 

snímače, alebo kontaktné 
stetoskopické mikrofóny. 

v rokovacej miestnosti, o ktorej monitoring má 
tretia strana záujem, nenachádzajú, žiadna, 
ani tá najpodrobnejšia fyzická prehliadka ich 
nemôže odhaliť. Môžu ich však eliminovať isté 
zásady bezpečnosti, pokiaľ poznáme fyzikálne 
princípy fungovania takýchto metód. Ochrana 
má v tomto prípade charakter prevencie 
a defenzívnych opatrení.

PO KÁBLOCH 
AJ V ÉTERI
Ďalšie delenie 
monitorovacích 
prostriedkov je 
možné podľa 
prenosu informácií. 
Ten môže byť 
bezdrôtový, v praxi 
sa používa hlavne 
rádiové spojenie, 
alebo linkový - po 
metalickom alebo 
optickom vedení. 
Obe prenosové 

V šetko ale zmenil príchod elektriny, 
telefónu a elektroakustických meničov. 
Rozvoj rádiokomunikačnej techniky 

potom nasadil metódam technického 
odposluchu korunu. U vojenských spojárov 
bolo kedysi aktuálne heslo „Pozor! Nepriateľ 
počúva!“. Dnes vieme, že rovnako ľahko a často 
môže (od)počúvať aj „priateľ“ a žiaľ, v mnohých 
prípadoch nejde o neškodnú zábavu, ani 
o recesiu. Po odhalení najväčšieho, hoci zďaleka 
nie prvého slovenského škandálu s odpočutými 
rozhovormi v kauze Gorila, sme akosi zbystrili 
pozornosť a viac sa zaujímame o možnosti 
monitorovania zvuku, prípadne obrazu. Naozaj 
nemôžeme byť nikde v bezpečí? Nuž, pozrime 
sa teda na najčastejšie metódy technického 
monitoringu a prípadnú ochranu proti nim. 

Technické prostriedky pre monitoring môžeme 
rozdeliť podľa niekoľkých kritérií. 
Monitoring je skôr všeobecnejšie 
označenie, pretože okrem odposluchu 
je bežné aj snímanie, prenos 
a záznam obrazového 
signálu prostredníctvom 
maskovaných kamier 
a rekordérov, samostatnou 
kapitolou je sledovanie 
komunikácie cez počítač. 
Najzákladnejším je 
delenie podľa nutnosti 
fyzického prieniku do 
sledovaných priestorov - 
na invazívne a neinvazívne 
prostriedky. 

V prvom prípade je prienik do 
monitorovaných priestorov za 
účelom umiestnenia špionážneho Foto: avasinweb.com

Foto: HobbyWireless.com

AUTOR: JURAJ PROCHÁZKA
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Foto: Sony

Špionážna kamera



metódy majú svoje výhody, nevýhody a limity.
Linkový prenos siaha ďaleko do histórie, veď 
po drôte sa odpočúvalo už od objavenia 
telefónu. No existujú aj sofi stikované formy 
linkových prenosov. Okrem symetrických 
vedení môžu byť na pripojenie použité aj 
nesymetrické vodiče vrátane rozvodov 
nízkeho napätia, štrukturovaná kabeláž 
alebo optické káble. Práve vláknová optika 
je nebezpečná, lebo je imúnna voči detekcii 
pomocou bežne používaných detektorov. Na 
konci optického kábla pritom môže byť okrem 
aktívneho zariadenia – kamery, ploštice a pod. 
umiestnený len pasívny prvok, napr. objektív 
kamery, pričom snímač obrazového signálu, 
rekordér, prípadne vysielač sa v tomto prípade 
nachádza mimo monitorovaných priestorov. 
Výhodou metalického linkového pripojenia 
je možnosť prenášať aj napájanie, snímače 
preto nie sú odkázané na časovo obmedzené 
napájanie z batérií. Nevýhodou linkového 
prenosu však je, že pri fyzickej prehliadke 
je vyššie riziko odhalenia, pretože okrem 
samotných skrytých kamier či mikrofónov 
môže osoba vykonávajúca prehliadku naraziť 
aj na samotný kábel. Linkové prepojenie je 
okrem toho náročné na inštaláciu aj kamufl áž 
a nedá sa zriadiť nenápadne počas priateľskej 
návštevy. Maskovanie samozrejme odpadá 
v prípade, že sa prenos signálu uskutočňuje 
po iných, bežne nainštalovaných vedeniach, 
napr. po elektrických alebo slaboprúdových 
rozvodoch.

TELEFÓN 
– NEISTÝ 
SPOVEDNÍK
 Odpočúvanie 
telefonátov je 
samostatnou kapitolou, 
ktorá sa ani po 
digitalizácii spojovacích 
a prenosových systémov 
nestala minulosťou 
a neeliminoval ju ani 
príchod digitálnych 
mobilných sietí. 
Odhliadnuc od 

skutočnosti, že pred vznikom automatických 
telefónnych ústrední bol súkromný 
telefonický rozhovor ilúziou - spojovateľka 
za manuálnym, aj poloautomatickým 
prepojovacím pultom mohla do hovoru 
vstúpiť, aj sa naň nepozorovane napojiť 
a do sýtosti počúvať – ani dnes si netreba 
telefón zamieňať s bútľavou vŕbou. Nejeden 
podnikateľ, politik či zločinec na úteku už 
oľutovali, že sa neuvážene spoľahli na telefón. 

Pri mobilných sieťach je rizikovým bonusom 
okrem možného monitorovania komunikácie 
(vrátane SMS a MMS) aj lokalizácia a sledovanie 
pohybu, a to nielen v reálnom čase, ale aj 
spätne zo záznamov ústredne. Osudným sa to 
stalo aj českému nájomnému vrahovi Kajínkovi, 
keď po úteku z väzenia jedinýkrát použil mobil, 
aby sa pochválil novinárom. Navyše moderné 
smartfóny je možné monitorovať aj podľa Wi-Fi 
hotspotov a GPS.

So smerovým mikrofónom je možné 
monitorovať rozhovor na vzdialenosť 
100 metrov Foto: Sportsman‘s Guide

Foto: Lookk.com

Pevná aj mobilná telefónna sieť má vo 
svojej pavučine uzly, kde sa dá pomocou 
technických prostriedkov hardvérovo 
pripojiť a odpočúvať komunikáciu na 
konkrétnom účastníckom čísle. Na základe 
požiadavky orgánov činných v trestnom 
konaní alebo tajných služieb po splnení 
zákonných podmienok je telekomunikačný 
operátor povinný poskytovať súčinnosť. 
Telekomunikačné tajomstvo má teda svoje 
hranice a nepodliehajte ilúzii, že by vás mohlo 
ochrániť utajené číslo alebo zákaz prezentácie 
vášho čísla pri volaní (CLIR). 

Pri zachytení zlomyseľného volania operátor 
dokáže veľmi rýchlo zistiť nielen to, z akého 
čísla hovor prebiehal, ale aj kde sa daný 
telefón nachádza, a to isté platí aj pri 
monitorovaní hovorov. Jedinou prekážkou boli 
v minulosti volania z analógových telefónnych 
ústrední, sieť je však už dávno digitalizovaná. 
Ak sa teda obávate, že polícia bude odpočúvať 

Foto: IndoreCity.org

Rádiovým prostriedkom odposluchu sa budeme 
venovať v druhej časti seriálu v budúcom čísle.

inzerciainzercia
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Podľa skúseností nielen z našej politickej scény (spomeňme napr. nedávne škandály s odpočúvaním 
britských občanov novinármi(!) z bulvárneho týždenníka News of the World) je opatrnosť a rozumná 
miera ostražitosti určite namieste. K špionážnym metódam odposluchov a monitoringu, ale aj 
k spôsobom ochrany, či prevencie pred takýmito typmi elektronických útokov sa preto vrátime 
v ďalšom pokračovaní našej témy.

neexistuje stopercentne bezpečné spojenie. 
Nikdy nemáte istotu, či číslo, ktoré voláte, 
najmä ak patrí do okruhu záujmových osôb, je 
„čisté“ a existuje možnosť umiestniť „plošticu“ 
priamo do telefónneho prístroja. Potom už je 
relevantná aj spomínaná dodávka, lebo dosah 
ploštice je obmedzený. 

Najmenej pravdepodobné, ale nie nemožné, 
je odpočúvanie mobilných telefónov priamo 
v éteri. Čo pri analógových mobiloch NMT 
nebol problém, je pri sieťach GSM výrazne 
sťažené a siete UMTS (3G) sú zatiaľ bezpečné. 
Digitálny signál je síce šifrovaný, algoritmus  
A5/1 používaný v sieťach GSM už však bol 
prelomený a pri odchytení kódovacieho kľúča 
je pri použití výkonného počítača možné 
hovor v mobilnej sieti odpočúvať. Snímať je 

však potrebné komunikáciu medzi mobilom 
a základňovou stanicou (BTS) na kontrolnom 
kanáli a aktuálnom bežnom komunikačnom 
kanáli, no predtým je nutné získať kľúč 
používaný na šifrovanie komunikácie medzi 
telefónom a BTS. Dešifrovanie je preto 
pomerne náročné, nespoľahlivé a navyše 
sa takto nedajú dekódovať paketové dáta 
prenášané cez GPRS/EDGE, ani komunikácia 
v 3G sieti. 

Osobitnou kapitolou sú upravené mobilné 
telefóny s bonusom v podobe špeciálneho 
hardvéru a softvéru, ktoré umožňujú 
odpočúvanie formou nepriznaného 
konferenčného hovoru, preposielanie SMS 
a MMS na určené číslo a ďalšie formy 
monitoringu. Ich používanie je síce nelegálne, 
ale na internete sa veselo ponúkajú pre 
žiarlivých partnerov a kreatívnych obchodných 
konkurentov. Možno nezaškodí trochu 
ostražitosti pri darovanom mobile.
Samotné smartfóny sa vďaka operačnému 
systému a možnosti inštalovania aplikácií 
tretích strán stávajú rizikovými nástrojmi. 
Vďaka ich masovému rozšíreniu a pripojeniu 
k internetu sú čoraz populárnejšou 
destináciou pre šírenie malware a rôznych 
infi ltrácií, antivírusový program bude zrejme 
nevyhnutnou výbavou aj v mobilných 
telefónoch, aspoň v tých „múdrych“. Toto je 
už ale iná kategória potenciálneho rizika ako 
monitorovanie hovorov pomocou informačno-
technických prostriedkov. 

Foto: Kaspersky

však potrebné komunikáciu medzi mobilom 
a základňovou stanicou (BTS) na kontrolnom 
kanáli a aktuálnom bežnom komunikačnom 
kanáli, no predtým je nutné získať kľúč 
používaný na šifrovanie komunikácie medzi 
telefónom a BTS. Dešifrovanie je preto 
pomerne náročné, nespoľahlivé a navyše 
sa takto nedajú dekódovať paketové dáta 
prenášané cez GPRS/EDGE, ani komunikácia 
v 3G sieti. 

Osobitnou kapitolou sú upravené mobilné 
telefóny s bonusom v podobe špeciálneho 
hardvéru a softvéru, ktoré umožňujú 
odpočúvanie formou nepriznaného 
konferenčného hovoru, preposielanie SMS 
a MMS na určené číslo a ďalšie formy 
monitoringu. Ich používanie je síce nelegálne, 
ale na internete sa veselo ponúkajú pre 
žiarlivých partnerov a kreatívnych obchodných 
konkurentov. Možno nezaškodí trochu 
ostražitosti pri darovanom mobile.
Samotné smartfóny sa vďaka operačnému 
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Foto: Kaspersky

váš mobil rádiovými prostriedkami kdesi 
v šedivej dodávke, ktorá vás  sleduje, 
alebo sa napichne na pevnú linku v pivnici 
bytového domu, bojíte sa zbytočne. Platí 
však pravidlo: „Ak ste paranoik, neznamená 
to ešte, že vás nedostanú.“ Príslušné orgány 
majú totiž k dispozícii omnoho komfortnejší 
prístup k telefónnym účastníkom priamo 
na hlavnom rozvode, alebo na príslušnom 
rozhraní komunikačných systémov. Tento 
prístup, rovnako ako detailný výpis, prípadne 
záznam prevádzky konkrétneho čísla im 
však musí poskytnúť operátor, a ten tak 
učiní (zostáva tomu len veriť) len po splnení 
zákonom stanovených podmienok vrátane 
súdneho príkazu. Ak použijete v mobilnom 
telefóne neznáme číslo, novú SIM kartu, 
odpočúvanie síce výrazne sťažíte, ale ani tu 
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AUTOR: IMRICH MAŤOeMIL
LÍSTOK NA VLAK 
CEZ MOBIL
eMIL, elektronický Mobilný Internetový Lístok, je nová služba 
vlakového dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
Cez mobil si teda okrem parkovacieho lístka či lístka na MHD 
(oba len vo vybraných mestách) už môžete od 1.2.2012 kúpiť aj 
lístok na vlak vo vnútroštátnej preprave. Ako?

DÔLEŽITÉ

Nákup lístka je možný najneskôr 3 hodiny pred odchodom 
vlaku z jeho východiskovej stanice! Iba pri IC vlakoch je to 
15 minút pred odchodom. Lístok predložíte ako SMS
v mobile alebo ako PDF dokument s 2D kódom.

Šikovné a prakti cké. Stále 
funguje aj možnosť nákupu cez 
počítač a webové rozhranie. Aj 

v tomto prípade môžete obdržať 
lístok vo forme PDF i ako SMS. Celý 

proces určite uľahčí plánovaná možnosť 
registrácie zákazníkov. Najdôležitejším a pre 

cestujúcich najpotrebnejším krokom bude možnosť skrátenia času nákupu (okrem 
IC vlakov) z troch hodín pred odchodom vlaku z východiskovej stanice na 20-30 minút 

z nástupnej stanice. Cestovatelia by určite ti  ež privítali možnosť takéhoto zakúpenia lístka 
aj do zahraničia (aspoň do susedných štátov). Snáď sa týchto vylepšení skoro dočkáme.

Pomerne jednoducho. Stačí 
v internetovom prehliadači 
mobilu zadať adresu 
m.slovakrail.sk alebo na 
plnej webovej verzii stránky 
prepravcu ísť na odkaz 
„Nákup eMIL“ (vľavo hore). 
Na prvej stránke formulára 
zadáte parametre pre 
vyhľadanie vlaku z/do vami 
požadovanej stanice.

Ďalej vyplníte osobné 
údaje platiteľa dokladu, 
cestujúceho, resp. 
cestujúcich, zvolíte si, či 
vám má byť lístok zaslaný 
aj na e-mail (v PDF)...

...a po potvrdení 
správnosti údajov 
a obchodných 
podmienok 
prejdete k 
samotnej úhrade 
cestovného. Aj pri 
tomto mobilnom 
nákupe, rovnako 
ako cez web, 
platí 5%-ná 
zľava (okrem IC 
vlakov). Uhradenie 
cestovného 
lístka je možné 
platobnou kartou 
VISA alebo 
MasterCard po 
zadaní príslušných 
údajov.

Cestovný lístok vám príde 
na zadané číslo mobilného 
telefónu ako SMS, 
prípadne aj na e-mail vo 
formáte PDF.

Vlakový personál potom 
buď zaznamená údaje z 
SMS-ky, alebo pomocou 
terminálu načíta 2D kód 
z PDF lístka cez displej 
mobilu.

Z ponuky si vyberiete 
konkrétny vlak a tlačidlom 
„Nákup“ prejdete ku 
špecifi kácii cestovného 
dokladu.

Okrem rôznych kategórií 
zliav (dieťa, žiak/študent, 
nad 70 r. ai.) či triedy máte 
možnosť zakúpiť si aj 
miestenku.

1

2

3

4
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6
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Sony Ericsson Xperia PLAY

NAJLEPŠÍ HRÁČ 
NA TRHU

Xperia PLAY pri 
svojom predstavení 

vzbudila skôr 
rozpačité reakcie. Má 

to byť herný mobil 
a nemá dvojjadrový 

procesor? A čo tá 
cena 400 €? Nedávno 

však PLAY zlacnela 
o nemalú sumu, čo ju 
stavia do úplne iného 

svetla. Poviem to hneď 
na začiatku – je to 

najlepší herný mobil, 
aký v súčasnosti 

zoženiete.

Už prvý pohľad na Sony 
Ericsson Xperia PLAY 
hovorí, že toto nie je 
zďaleka obyčajný mobil. 
Hrúbka pôsobí na dnešné 
pomery masívnym 
dojmom, takisto zvýšenú 
hmotnosť v rukách i vo 
vrecku pocítite. Má to však 
svoje opodstatnenie, a tým 
je vysúvateľná klávesnica 
s hernými tlačidlami. 
O nich však neskôr. PLAY 
je spracovaná na výbornú, 
kritiku si zaslúžia iba lesklé 
vonkajšie kryty (vnútorné 
sú matné). Naopak taká 

vec, ako štyri hardvérové 
tlačidlá pod displejom, 
to sa už dnes nevidí. 
Pravobok okrem menšieho 
ovládača v strede obsahuje 
dve herné tlačidlá. Oba 
konektory sa nachádzajú 
na opačnej strane, vypínač 
v hornej. Jeho horšia 
dostupnosť neprekáža, 
keďže displej odomknete 
aj tlačidlom „domov“. 
Na chrbte prístroja sa 
nachádza fotoaparát 
a po stranách stereo 
reproduktory. Fotografi e 
sú slušnej kvality, aj 

keď Exmor R známy 
z iných modelov značky 
tu nenájdete. Video po 
dávnejšej aktualizácii 
zvláda aj 720p rozlíšenie, 
príjemne potešil kvalitný 
zvuk a kontinuálne 
preostrovanie.

BEZKON-
KURENČNÉ 
OVLÁDANIE
Použitý hardvér (Quadrant 
1300-1500 bodov, 210 
MB voľnej RAM) sa síce 

radí k priemeru, bez 
akýchkoľvek problémov 
však zvládne všetky hry 
súčasnej doby. Dvojjadro 
teda nechýba. Vráťme 
sa ale k unikátnej hernej 
klávesnici. Po jej vysunutí 
sa objavia tri systémové 
(klasické Android „menu“ 
a dve pre PlayStation hry), 
tri ovládacie prvky pohybu 
(štyri digitálne šípky 
a dva ďalšie analógové 
joysticky) a štyri funkčné 
tlačidlá známe z konzol 
PlayStation. K tomu 
ešte pripočítajme dve 

tlačidlá efektne ovládané 
ukazovákmi a výsledkom 
je maximálne pohodlné 
ovládanie kompatibilných 
hier. S virtuálnymi tlačidlami 
na displeji sa to skutočne 
nedá porovnať. OS Android 
ako herná platforma je na 
tom veľmi dobre, grafi ka 
a hrateľnosť hier je na 
výbornej úrovni. Kameňom 
úrazu je najčastejšie 
nepohodlné ovládanie 
a tento problém rieši jedine 
Xperia PLAY. Žiaľ, problém 
s rýchlym vybíjaním batérie 
počas hrania má zjavne 

Všetky nainštalované hry nájdete na jednom mieste Bojový žáner bol v minulosti veľmi populárny Crash Bandicot grafi kou neoslní, hrateľnosť sa však 
stala legendou

Herná klávesnica ponúka široké možnosti a vysoký komfort
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tuhší korienok. No i tak sa 
môžete spoľahnúť na cca 
5 hodín HD hier pri nižšej 
intenzite jasu a hlasitosti.

DVE STOVKY 
TITULOV 
PlayStation fón používa 
operačný systém Android 
2.3.4 s nadstavbou výrobcu, 
na jar bude dostupný 
Android 4.0. Zaujímavosťou 
je, že celé prostredie môžete 
po vysunutí hernej časti 
používať v režime na šírku 
a ovládať šípkami. Výrobca 
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FYZICKÉ PARAMETRE:
119 x 62 x 16 mm, 175 g

DISPLEJ:
4“ (102 mm), 16,7 mil. farieb, 480 
x 854 b., multidotykový, Bravia 
Engine mobile, LED podsvietenie

TECHNICKÉ PARAMETRE:
GPRS - HSPA (7,2/5,76 
Mbps), procesor Qualcomm 
Snapdragon S2 (jednojadrový, 
1 GHz, Adreno 205), 512 MB 
RAM, 400 MB Flash, microSDHC 
(8 GB v balení), Android OS 
2.3.4, Timescape/Mediascape, 
microUSB, Mass storage, 
Bluetooth 2.1 (A2DP), Wi-Fi 
b/g/n (+DLNA), internetový 
prehliadač (webKit), prehliadač 
dokumentov, GPS (Wisepilot), 
5 Mpx foto s AF, LED blesk, 
digitálny stabilizátor obrazu, HD 
video (1 280 x 720 b., 30 fps, 
AAC zvuk), VGA webkamera, 
geotagging, audio a video 
prehrávač, 3,5 mm konektor, 
svetelný, proximity a polohový 
senzor, widgety, PlayStation 
Suite, vysúvateľné herné tlačidlá, 
Li-Pol 1 500 mAh

279,00€

+
herné tlačidlá, množstvo 
optimalizovaných hier, jemný 
displej, cena

- lesklé kryty, vyššia hrúbka 
a hmotnosť

www.sonymobile.comwww.sonymobile.com

V Android 
Markete nájdete 
viac ako 200 

hier optimalizo-
vaných pre 
Xperia PLAY, 
mnohé z nich 

sa pýšia titulom 
HD a viaceré sú 
exkluzívne pre 
tento prístroj 

zdarma.

Sú hry v mobile vašou prioritou? 
Potom neváhajte a kupujte, nič 
lepšie, než Sony Ericsson Xperia 
PLAY na trhu (zatiaľ) nenájdete. 
Vďaka veľmi zaujímavej cene, 
veľkému displeju, kvalitnému 
fotoaparátu a celkovo dobrej 
výbave sa však hodí aj do rúk 
občasných hráčov. Xperia PLAY 
uspokojí všetkých, ktorí jej 
odpustia jej vyššiu hmotnosť.

TIP

Systému 
neprekáža ani 
orientácia na 
šírku a ovládanie 
šípkami

Ukážka možností hernej klávesnice (Asphalt 6) PLAY zvláda aj HD hry (Star Battalion) Určite si zahrajte aj skvelý Asphalt 6, iba pre PLAY zdarma

sa našťastie vzorne 
postaral aj o podporu 
hier. Prvým zdrojom je 
emulátor PlayStation 
One – na PLAY spustíte 
akýkoľvek z legendárnych 
titulov. Po grafi ckej stránke 
síce stará platforma 
neprekvapí, hrateľnosťou 
práve naopak. Ako 
ochutnávka slúži bojovka 
Bruce Lee: Dragon Warrior 
a kultová skákačka 
Crash Bandicot, ďalšie 
hry môžete doplniť sami. 
PLAY si pravdaže poradí 
aj s Android HD hrami 

– predinštalované sú tituly 
Fifa 10, vesmírna akcia 
Star Battalion a známy 
sociálny simulátor The 
Sims 3. Navyše v Android 
Markete nájdete viac než 
200 hier optimalizovaných 
pre ovládanie hernými 
tlačidlami, mnohé z nich 
sa pýšia titulom HD 
a viaceré sú exkluzívne 
pre tento prístroj zdarma. 
Materiálu je teda prebytok, 
určite postačí aj tým 
najnáročnejším hráčom. 
Škoda, že som mal PLAY 
iba na týždeň.:)



Najväčšia mláka v Európe
Odmietate cestovať osem hodín k slovenskému 
moru, aby ste tam dovolenkovali s tisíckami 
Slovákov, ale radi by ste si na pár dní užili prímorskú 
atmosféru s jachtami a surfermi, len pár kilákov 
za našimi hranicami? Zbaľte si gadgety a solárne 
nabíjačky, ide sa do Rakúska. Na ja...

Ak prekonáte svoje konzumné pudy a prejdete u nás najznámejšou 
rakúskou dedinou Pandorf bez toho, aby ste odbočili na nákupy do 
outletu, tak sa po niekoľkých minútach ocitnete pred najväčšou 
mlákou v Európe. Od mestečka Neusiedl am See sa smerom na juh 
rozprestiera hladina jazera Neusiedler See, ktoré o 36 kilometrov 
južnejšie už na území Maďarska mení svoj názov na Fertő tó. 
Vyšantiť sa tu môžete na slušných 315 km2 vodnej plochy, jazero 
je dokonca vhodné aj pre neplavcov. V najhlbšom mieste má totiž 
iba 1,8 m, priemerne je tu však medzi dnom a hladinou 60 až 
80 centimetrov vody nezvyčajnej sivohnedej farby. Nečudujte sa 
preto, keď pár sto metrov od brehu vám nebude voda siahať ani 
po... kolená napríklad. Práve vďaka svojej hĺbke a neutíchajúcemu 
vetru je toto stepné jazero perfektným miestom pre plachtenie, 
windsurfi ng alebo kitesurfi ng.

Treba uznať, že Neusiedler See nie je plnohodnotnou alternatívou 
prímorských letovísk. Ak nerátame zopár jazerných kúpalísk, tak 
v 60 centimetrovej vode si bohvieako nezaplávate, navyše vďaka 
blízkosti dna tu hrozí prsnatým ženám a veľkým chlapom škaredý 
peeling tých najcennejších častí tiel. To, že tunajší Matrix beží na 
úplne inom leveli, ako ten náš, je jasné už od hraníc. Obrovskú 
priepasť si naplno uvedomíte už pri zdanlivo banálnych veciach 
– na dedinských kúpaliskách pri jazere majú krásne trávniky, 
špičkovú infraštruktúru a cyklotrasy? Tých je v okolí jazera viac 
ako 500 kilometrov, sú rozdelené do jedenástich samostatných trás 
s precíznym značením a svojou kvalitou v pohode dajú dole aj naše 
cesty prvej triedy. Najdlhšia a zároveň najobľúbenejšia zo všetkých 
cyklotrás je Neusiedler See Radweg B10. Vedie okolo celého jazera, 
čo znamená, že si užijete 132 kilometrov pohodového bikovania 
pomedzi vinice, polia a cez typicky punktlich upravené rakúske 
dedinky. Pre bikerov je tu vybudovaných množstvo odpočívadiel 
s lavičkami, dizajnérskymi prístreškami (mnohé z nich aj s tečúcou 
vodou), biker friendly je každá krčma či vináreň a fahrrad servis 
nájdete v každej dedine.
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V južnej časti vedie Bé Desina územím 
Maďarska, a tak ste okamžite po 
prekročení hraníc opäť v známej realite 
postkomunistickej krajiny – rozbité 
cesty, mizerné značenie a bezohľadní 
šoféri. Je celkom bežné, že okolo vás 
prefrčí kolóna veteránov v zostave 
žiguli, trabant, wartburg a zase žiguli, 
v takom prípade je najlepšie na pár 
minút zastaviť, (n)ostalgicky zaspomínať 
na dovolenky so starými rodičmi 

a počkať, kým olovnaté výfukové plyny 
z cesty odfúkne vietor, ktorý tu fučí 
rovnako nepríjemne, ako v Rakúsku. 
Maďarská časť cyklotrasy má necelých 
40 kilometrov a pokiaľ sa vám z nej 
nebude chcieť zachádzať približne 10 
kilometrov, aby ste si obzreli inak vraj 
veľmi pekné historické mesto Sopron, 
tak sa určite zastavte aspoň pri paláci 
Esterházyovcov (www.esterhazy-palace.
com), cyklotrasa vedie priamo popri 

ňom. Ak ste len hobby bikeri, ako my 
a nedáte 130 kilákov za deň, tak je dobré 
svoje opuchnuté zadky na noc zložiť 
v polovici cesty, čo je práve v Maďarsku. 
Odporučiť vám môžeme slušný penzión 
so srandovným menom Bozi Rozi Panzió 
a milými majiteľmi, kde za 10 500 HUF 
(asi 35 €) dostanete izbu + raňajky pre 
dvoch a bicykle môžete uschovať do 
obrovskej vinnej pivnice
(www.bozirozi.hu).

Autor a foto:
twitter.com/kimijan

Kilometre takejto hustej 
trstiny obklopujú Neusiedler 
See, bikovať po úzkom móle 

meter nad vodou je veľká 
sranda, treba vyskúšať.

Pretože Neusiedler See 
obklopuje pás trstiny 
široký občas až osem 
kilometrov, je možné 
hladinu jazera zapísaného 
do zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO 
zazrieť iba sporadicky. 
V Maďarsku sa k vode 
nepriblížite vôbec, na 
západnej strane rakúskej 
časti iba vtedy, ak 
využijete pár kilometrov 
dlhú príjazdovú cestu 
k jazeru v niektorej 
z rakúskych dedín. Zo 
všetkých odporúčame 
prebojovať sa rákosím 
až na breh v mestečku 
Morbisch, dôvodov je 
hneď niekoľko. 

V dvetisícovej dedine, 
ktorá leží na hranici 
medzi Rakúskom 
a Maďarskom, si okrem 
skvelého kúpaliska 
môžete vychutnať aj 
množstvo miestnych 
vín. Vinohrady sú všade 
naokolo, hrozno sa tu 
pestuje už od trinásteho 
storočia a víno produkuje 
viac ako tridsať fi riem. 
Ochutnať by ste mohli 
napríklad skvelé Cuvée 
d´Or alebo Merlot od 
Weingut Schindler
(www.weingut-schindler.at),
kde sa môžete aj 
ubytovať, ak vás 
degustácia zmôže.

Ostalgia je výraz, ktorým sa označuje nostalgia za životom v komunistickom režime, používaný v krajinách niekdajšieho východného bloku. Termín ostalgia 
vymysleli východní Nemci, u nás známi ako Dederóni, spojením slov ost (východ) a nostalgia. Takže keď vám niekto najbližšie povie, ako bolo dobre za 
komunistov, tak už budete vedieť, že trpí ostalgiou.!

Z týchto bobúľ je už dnes Kékfrankos 2011.

Aj u nás nesie meno Esterházy množstvo historických stavieb, no na sídlo, ktoré si tento aristokratický rod postavil 
v maďarskom Fertőde, sa žiadna z nich nechytá. Barokovo-rokokový zámok stavali 46 rokov a prívlastok „maďarský 
Versailles“ mu celkom pasuje.

Táto fotka zo 120 km dlhej 
cyklocesty B10 vznikla 

minulé leto a nie v roku 1980 
ako by sa vám podľa našich 

bicyklov mohlo zdať



N47 56 18.3 E16 50 31.0
Ak chcete vyraziť okolo jazera na 
bicykli, zaparkujte v Neusiedl am 
See priamo pri Radweg B10.

N47 38 09.5 E16 41 45.9
Fertőboz Gloriett kilátó
Rozhľadňa z roku 1802 v dedine 
Fertőboz s najlepším výhľadom na 
južnú časť jazera.

N47 44 05.4 E16 51 47.7
Najnižší bod Rakúska.
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N47 45 11.4 E16 41 56.3Morbisch 3v1 – tu nájdetejazerné kúpalisko, open air operu aj prístav. 

N47 51 37.3 E16 49 39.2
Maják na konci móla
v Podersdorf am See.

N47 37 18.4 E16 52 25.1
Palác Esterházyovcov v maďarskom meste Fertőd.

Dva kilometre za dedinou, oddelený pásom hustej trstiny, pomedzi ktorú vedie cesta pre autá aj chodník 
pre cyklistov, sa nachádza areál s desiatkami jácht a motorových člnov, ktoré mu dodávajú  atmosféru 
prímorského prístavu. Práve tu si môžete cyklovýlet okolo jazera výrazne skrátiť, stačí sa naložiť aj 
s bicyklami na trajekt a previesť sa na druhú stranu do prístavu mestečka Illmitz, čím sa vyhnete maďarskej 
časti a zo 130 kilometrovej cyklotúry vám tak zostane iba necelých sedemdesiatpäť kilákov, ktoré sa za 
jeden deň dajú zvládnuť. Ak by ste si aj túto smiešnu vzdialenosť chceli rozdeliť na dva dni, tak určite 
prespite v Morbischi, nuda nehrozí. Za 4 € sa môžete na celý deň vyvaliť v perfektne vybavenom kúpalisku 
Morbisch Seebad, ktoré bolo v päťdesiatych rokoch minulého storočia vybudované na mieste s najčistejšou 
vodou v okolí a štyridsať rokov na to rozšírené o výdobytky modernej civilizácie ako vyhrievaný detský 
bazén, tobogány, detské ihriská a bufety s pivom a wurstami. Ak ležiac na deke dokážete na chvíľu 
odtrhnúť oči od Rakúšaniek, Maďariek a Sloveniek v bikinách, tak zbadáte najväčšiu atrakciu mestečka 
Morbisch nachádzajúcu sa hneď za plotom kúpaliska. A to, že je najväčšia, platí doslovne. Obrovská stavba 
pripomínajúca tribúnu futbalového štadiónu je v skutočnosti divadelným amfi teátrom, konkrétne operným. 
To, že Rakúšania majú v dedine pánubohu za chrbtom open air operu väčšiu, ako väčšina našich futbalových 
štadiónov, nie je to najzvláštnejšie. Unikátna je hlavne tým, že na brehu je postavené iba hľadisko, javisko 
a obrovské kulisy sú umiestnené priamo na vode jazera! Ťažko to opísať, treba vidieť na vlastné oči. 
Príležitosť budete mať najbližšie od 12. júna do 25. augusta, kedy bude v Morbischi prebiehať ďalší ročník 
Seefestspiele, tentokrát sa bude hrať Straussova opera Die Fledermaus (www.seefestspiele-moerbisch.at).

Ako som už spomínal, Neusiedler 
See je stepné jazero skoro celé 
obklopené kilometre širokým pásom 
trstiny. To skoro z predchádzajúcej 
vety znamená, že je tu našťastie pás 
pobrežia, na ktorom tŕstie celkom 
chýba a miesto neho tu rastie 
tráva, na ktorej sa voľne pasú kone 
a kravy. Práve tento krátky úsek na 
východnom brehu v okolí mestečka 
Podersdorf am See je tým najkrajším, 
čo na jazere uvidíte. V Podersdorfe 
sa naozaj budete cítiť ako pri mori. 
Majú tu prístav plný jácht, vodu 
drtia windsurferi, na nebi sú mraky 
drakov, ktorí na dlhých šnúrach ťahajú 
po hladine kitesurferov. Pre obidva 
tieto coolové športy sú tu vynikajúce 
podmienky – obrovská plocha jazera, 

voda hlboká väčšinou tak po kolená 
a non-stop šialený vietor, takže máte 
perfektnú príležitosť postaviť sa na 
dosku a skúsiť si nejaký ten surfi ng. 
Víkendový kurz windsurfi ngu vyjde 
na 90 €, borci od kite-ov sú drahší, za 
dvojdňový základný kurz u nich dáte 
219 €, ale zase sľubujú Windgarantie, 
čo je na tomto mieste rovnaké, akoby 
garantovali, že ráno vyjde slnko. Ak 
chcete vidieť, ako fi čia po jazere profíci, 
tak sa zastavte v Podersdorfe medzi 
26. aprílom a 6. májom, kedy sa tu 
bude jazdiť Surf World Cup (www.
surfworldcup.at). Prísť sa oplatí už 
len kvôli sprievodným žúrom, piť so 
surfermi je vraj rovnaká zábava, ako piť 
s východniarmi, len namiesto borovičky 
so Šarišom sa rozlieva Bacardi s colou.

Západný breh 
jazera si môžete 
pozrieť z rozhľadne 
pri Podersdorfe.

Ráno v polovici 
cesty bolo po 

maďarskej čípeš 
klobáse výrazne 

príjemnejšie.

Open air opera v Morbischi. 
Že je väčšia, ako futbalový 

štadión vo vašom meste? A to 
ešte kulisy plávajú na jazere.!

Tam, kde je pri brehoch trstiny menej, 
sa voľne pasú kone aj kravy.
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Kitesurfi ng
ROZMLÁŤTE SI
ČUMÁK ŠTÝLOVO

Šport, pri ktorom využívate 
silu vetra na to, aby vás čo 
možno najrýchlejšie povláčil 
po rôznych povrchoch, pričom 
môžete zažívať úžasnú eufóriu 
vyvolanú adrenalínom v krvi. 
Základom je padák podobný 
tomu paraglidingovému, ktorý 
pri jazde držíte v rukách - hovorí 
sa mu aj drak, teda po  anglicky 
kite. Kite ovládate pomocou 
šnúry, v zásade platí, že čím 
sú šnúry dlhšie, tým vás kite 
ťahá rýchlejšie a adrenalínu je 
viac. Štandardné sú 30 metrové 
šnúry, profíci to ale vedia aj s 50 
metrovými. Uchytenie je riešené 
pomocou baru (špeciálny držiak) 
a trapézu (sedák) tak, aby vás 
pri silnom vetre kite nevytiahol 
do vzduchu a  nepovláčil po 
oblohe viac, ako máte v pláne. 
Na nohy si pripevníte dosku 
podľa zvoleného povrchu, pri 
snowkitingu na snehu je to 
snowboard alebo lyže, niečo 
ako namakanejší skateboard 
použijete pri landkitingu po 
zemi, no a kratšiu surferskú 
dosku nasadíte na vode pri 
kitesurfi ngu. Na zamrznutom 
Neusiedler See môžete vyskúšať 
aj icekiting, pri ktorom vás kite 
ťahá po ľade s korčuľami na 
nohách.

Po surfovaní si svoje narazené držky 
a ošúchané kolená môžete kurírovať na 
peknej veľkej pláži, o ktorú sa tu naozaj 
starajú, alebo v niektorej z kaviarní 
a reštaurácií, ktorými je tunajší bulvár 
obsypaný. Ak budete po kurze dobití tak, 
že sa bude hanbiť ukázať pred ľuďmi, tak 
si pri móle za 5 € prenajmite motorový čln 
s neuveriteľne slabým elektrickým motorom, 
odvezte sa dostredu jazera a tam sa s krutou 
športovou potupou snažte zmieriť. Cestu späť 
do Podersdorfu nájdete za každého počasia 
a duševného rozpoloženia podľa originál 
prístavného majáku, ten stojí na konci móla 
a vyzerá tak autenticky, akoby ho vytrhli 
z nejakého stredomorského letoviska. Práve 
vďaka nemu si z Podersdorfu prinesiete 
fotky, ktorými ľahko vytočíte kolegov 
s tvrdením, že ste si na víkend odskočili 
k moru. Rozdiel spozná len málokto.

Keď sa raz leto skončí a teploty 
klesnú na -10°C, tak, ako každá 
plytká mláka, aj Neusiedler See 
zamrzne a vtedy je tu rovnako 
super, ako v auguste. Svedčia 
o tom preplnené parkoviská 
a stovky ľudí na korčuliach. 
Predsa len súvislá vrstva ľadu 
dlhá 40 kilometrov sa len tak 
hocikde nevidí. Zamrznutý 
Neusiedler sme boli otestovať 
a môžeme len odporučiť. Ak ste 
vo forme, môžete prekorčuľovať 
až do Maďarska, v opačnom 
prípade sa pomotajte na 
korčuliach aspoň v okolí 
Neusiedl am See. Uvidíte tu 
miestnych šialencov, ktorí zo 
svojich lodiek odmontovali 
plachty, namontovali ich na 
špeciálne klzáky s nožmi 
a preháňajú sa tak po 
zamrznutom jazere slušnou 
rýchlosťou. Iní používajú ako 
pohon plachty zo surfov alebo 
padáky z kitesurfi ngu.

športovou potupou snažte zmieriť. Cestu späť 

Príťažlivosť ženy sa vraj dá matematicky vypočítať ako pomer 
obvodu drieku k obvodu bokov – Waist-to-Hip ratio (WHR). Ženy 

s WHR medzi 0,65 a 0,70 sú mužmi vnímané ako atraktívnejšie 
než ženy, ktorým vyjde vyššie číslo. Lobotková, pózujúca v okne 
rozhľadne Gloriett kilátó, s jej WHR 0,70 je na tom rovnako, ako 

Jessica Alba (0,70) alebo Salma Hayek (0,67).

Testovať smartfóny doma pri 
radiátore je pohodička, ale 
vyliezť testovať jazerný ľad 
do -10°C, to už chce riadne 
nadšenie pre prácu.

!

Ak sa vám nechce škriabať na 
3 798 m vysoký Grossglockner, 
aby ste sa postavili na najvyšší 
vrch Rakúska, tak sa určite 
zastavte aspoň na najnižšom 
mieste krajiny schnitzlov, ktoré 
leží pri cykloceste B10 pred 
mestom Apetlon. Vo výške 114 
m.n.m. tu nájdete tabuľu a kolík. 
Neopakovateľný zážitok.

Radler (cyklista) je označenie 
pre mix piva a citrónovej 
šťavy, ktorý vymysleli Nemci. 
Správny Radler by mal 
obsahovať polovicu piva 

a polovicu šťavy. V Rakúsku určite a polovicu šťavy. V Rakúsku určite 
vyskúšajte Radler od Gőssera, vyskúšajte Radler od Gőssera, 
naša korektorka naša korektorka 
Lobotková dala tri Lobotková dala tri 
pollitre, až potom pollitre, až potom 
zhodila vrchný diel zhodila vrchný diel 
plaviek.
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NOVÝ MERCEDES-BENZ
Luxusné MPV na druhú

TRIEDY B

Mercedes po inovácii vyšších 
modelov pristúpil aj k tým 
kompaktnejším. Začal B-čkom. 
To je úplne nové, aj keď na 
pohľad nie tak zásadne, ako 
trieda A, ktorá bola pred pár 
týždňami predstavená v Ženeve. 
Nový Mercedes-Benz triedy B si 
totiž zachoval svoju príbuznosť 
k MPV a výrobca postavil jedno 
vydarené, aj keď „poriadne 
drahé auto“.

Prečo som v úvode upriamil pozornosť aj 
na cenu nového B-čka? Totiž pri preberaní 
testovacej novinky ma zarazila cena 
konkrétneho modelu, od ktorého som dostal 
kľúče. Radšej si sadnite, je to presne 45 054 €
a to nebola, ako sa hovorí „plnka“! Áno, 
Mercedes-Benz je prémiová značka a voziť 
sa v aute s hviezdou na kapote vám dodá 
na výnimočnosti, ale mám zafi xované, že za 
cenu okolo 50-tisíc eur sa kupujú iné modely, 
resp. triedy áut. Ak si pamätáte test slušne 
vybaveného Volva XC60 v edícii Ocean Race 
z minulého vydania, tak pripomeniem, že jeho 
cena bola 47 780 €. Samozrejme kto si ide po 
B-čko, pravdepodobne nehľadá SUV či veľké 
kombi. Navyše nájsť priameho konkurenta pre 
triedu B v prémiovom segmente sa vám ani 
nepodarí. Netreba tiež zabudnúť na skutočnosť, 
že pri Mercedesoch je súčasťou ceny už aj 
6-ročný (alebo do 160 000 km) bezplatný 
servis. To sú nemalé náklady, ktoré s aktuálnou 
akciou trojročného bezplatného havarijného 
a zákonného poistenia stiahnu z cenovky peknú 
sumičku, ktorá je určite vyššia ako cca. 6 000 
eur. Dosť však bolo výpočtov, pozrime sa na to, 
čo vlastne za svoje peniaze dostanete.

PATRÍ DO RODINY
Trieda B je v ponuke Mercedesu špecifi ckým 
modelom, ktorého prvá generácia sa 
osvedčila. B-čko je akési rodinné auto, ktoré 
vás oproti sedanu či kombíku poteší vyšším 
sedením a vzdušnejším interiérom. Nová 
generácia nezaprie, že patrí do rodiny, aj 

vďaka neprehliadnuteľnej dvojlamelovej maske 
chladiča s veľkou hviezdou uprostred. Rovnako 
zadné svetlá či spätné zrkadlá identifi kujú 
príbuznosť k najnovším modelom výrobcu. 
Vzhľad novinky kopíruje súčasné ostrejšie 
a dynamické línie Mercedesov, kde príjemne 
prekvapí výrazným prelisom na bočnej strane. 
Nami testovaný kus mal svoju neprehliadnuteľnú 
charizmu, ktorú dotvárali disky s čiernymi 
prvkami, zatmavené okná či lišty okolo okien 
v lesklej čiernej, namiesto chrómu. Mimoriadne 
som si pochvaľoval príplatkový Intelligent 
Light System (1 400 €), ktorý sám dokázal 
riadiť osvetlenie, ale i prepínanie diaľkových 
a stretávacích svetiel. Jeho súčasťou sú aj 
efektné trubicové diódy. Svetlá nie sú jediným 
„detailom“, kde som si uvedomoval rozdiely 
v porovnaní s bežne dostupnými MPV. 
Postupne prichádzate na to, za čo si vlastne 
u Mercedesu priplácate. Napríklad štandardne 
dostanete vo výbave aj PRE-SAFE systém, 
ktorý mal premiéru pred desiatimi rokmi v triede 
S. Ten vás preventívne chráni pri možnej 
kolízii tak, že zabezpečí aby ste v prípade 
neodvratného nárazu doslova „vhodne búrali“. 
Systém napríklad sám pred kolíziou napne 
bezpečnéstné pásy, zatvorí bočné či strešné 
okná či prestaví elektricky ovládané sedadlo do 
polohy, kde majú ostatné bezpečnostné prvky 
najlepšiu účinnosť (napr. airbagy...). Počas 
testu som bol milo prekvapený aj dynamikou 
dieselového štvorvalca so zdvihovým objemom 
zníženým na 1,8 litra s označeným 200 
CDI a výkonom 136 koní (100 kW). Spolu 

s automatickou dvojspojkovou prevodovkou 
7G-DCT s ovládaním pod volantom to bola 
doslova radosť z jazdy. Tú však mal na svedomí 
aj kvalitný podvozok a celková tuhosť riadenia, 
kde som mal auto dokonale pod kontrolou. 
Spotrebu som však dosiahol napriek úspornej 
verzii motora (BlueEFFICIENCY) na úrovni 6 
litrov/100 km, pričom papierovo by ste sa mali 
dostať niekde na priemerku max. 4,7 l.

MODERNÝ INTERIÉR
Interiér je kompletne nový a nemá takmer žiadnu 
príbuznosť s modelmi vyšších tried výrobcu (až 
na tvar volantu, ktorý mi mimoriadne vyhovoval 
už pri teste CLS). Dominujúce výduchy 
klimatizácie chválim. Stredový panel nie je tak 
výrazne oddelený a skôr sa dizajnéri držali 
horizontálneho členenia palubnej dosky. Vedľa 
prístrojového panela nájdete aj veľký displej 
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FYZICKÉ PARAMETRE:
4359 x 1786 x 1557 mm, 1 505 kg

DISPLEJ:
 farebný LCD displej, uhlopriečka 
14,7 cm (5,8“), monochromatický 
displej palubného počítača

TECHNICKÉ PARAMETRE:
200 CDI BlueEFFICIENCY 
100 kW/136 k, 7-stupňová 
dvojspojková aut. prevodovka, 
ABS, ESP, ECO štart-stop, PRE-
SAFE, COLLISION PREVENTION 
ASSIST, manuálna klimatizácia, 
Hands free Bluetooth, Audio 20 
CD, MP3, AUX, USB, Navigačný 
systém Becker MAP PILOT, 
multifunkčný kožený volant, 
predný a zadný parkovací 
asistent, kožené čalúnenie, LED 
denné svetlá, Intelligent Light 
System, DISTRONIC PLUS, 
ATTENTION ASSIST, asistent 
mŕtveho uhla, Lane Assist, 
elektrická panoramatická 
strecha a i.

45 054,00€
(od 24 575 € - B 200 CDI 
BlueEFFICIENCY)

+

bezpečnostné a asistenčné 
systémy v základnej výbave 
(PRE-SAFE, COLLISION 
PREVENTION ASSIST, 
ATTENTION ASSIST),
bohaté možnosti výbavy, 
kvalita spracovania, 
Intelligent Light System

-

riešenie displeja multi-
mediálneho systému a navi-
gácie, chýba SK jazyk multi-
mediálneho systému,
vyššia cena vozidla aj prí-
platkovej výbavy, len manuál-
na klimatizácia v štandarde

www.mercedes-benz.sk

Na Mercedes-Benz sa treba pozerať inou lupou. Môj názor na priam pre-
dražené nové B-čko sa zmenil po tom, ako som si uvedomil, čo by som ako 
kupujúci vlastne skutočne dostal. Začína to bezplatným servisom, pokračuje 
bezplatným poistením, bezpečnostnými a asistenčnými systémami, ktoré sú 
v sériovej výbave...a úsporné motorizácie, kvalita spracovania a komfort pri 
šoférovaní sú tiež hodnoty, ktoré stoja za príplatok. Ak chcete malé rodinné 
MPV od medveďa a rozpočet vám to dovolí, môžem vám ho len odporučiť.

určený pre štandardne dodávaný multimediálny systém 
Audio 20 CD s veľmi kvalitným zvukom vzhľadom na 
sériovú výbavu. Ten je osadený v pomerne hrubom 
lakovanom čiernom rámiku s chrómovým olemovaním. 
Osobne by som však uvítal väčší displej alebo rámik 
zúžil. Takto nepôsobí najluxusnejšie. Navyše by potešila 
napríklad možnosť zasúvania displeja do palubnej 
dosky, pretože môže lákať zlodejov - pripomína totiž 
odnímateľnú navigáciu. Mercedes opäť použil svoj 
známy kruhový ovládač pred lakťovou opierkou s dvoma 
hardvérovými tlačidlami, ktorým celý multimediálny 
systém pohodlne dostanete pod kontrolu. Ním ovládate 
aj navigáciu Becker MAP PILOT, ktorá má jednu vzácnu 
vymoženosť. Vy si totiž pri konfi gurácii vášho B-čka 
môžete za 264 € zakúpiť len prípravu pre navigáciu 
a navigačný modul Becker MAP PILOT si dokúpiť 
kedykoľvek neskôr (aj za pár rokov) za ďalších 864 €.
Modul sa vkladá do priestoru v odkladacej skrinke 
spolujazdca. Výhodou riešenia navigácie v spolupráci 
so známou spoločnosťou Becker je aj to, že máte vo 
svojom B-čku kvalitnú navigáciu s najmodernejšími 
funkciami. Nechýbajú tak 3D budovy v mestách, 
prepracované doporučené jazdné pruhy či informácie 
o krajinách. Podpora slovenského jazyka chýba, ale 
dobre budete rozumieť aj českému menu a českým 
hlasovým pokynom. To však neplatí pre zvyšné časti 
menu systému Audio 20 CD, v češtine je totiž len 
navigácia. Rovnako vás sklame nemožnosť zadávať 
cieľ na alfanumerickej klávesnici, ktorú nájdete pod 

výduchmi klimatizácie. Škoda, praktickú klávesnicu tak 
využijete len pri zadávaní telefónnych čísel vstavaného 
Bluetooth. Jej väčšie využitie by ste našli pri systéme 
COMAND Online, ktorý sme testovali medzi prvými na 
Slovensku v septembri minulého roka v triede C. Je totiž 
za 3 144 € dostupný aj pre B-čko. 

ASISTENČNÉ SYSTÉMY
A nemôžem zabudnúť, čo nové B-čko ešte značne 
odlišuje od konkurencie a pravdepodobne sa tiež 
premietlo do ceny tohto prémiového MPV. Totiž každý 
nový Mercedes-Benz triedy B je sériovo vybavený 
asistenčným systémom COLLISON PREVENTION 
ASSIST, t.j. radarovým systémom na výstrahu pri 
hroziacej kolízii s adaptívnym brzdovým asistentom, 
ktorý zníži riziko nárazu auta do prekážky. Systém 
vás najskôr upozorní opticky, neskôr akusticky 
a pripraví brzdového asistenta na čo najlepšie 
brzdenie... a najlepšie na tom je, že systém funguje pri 
rýchlosti nad 30 km/h. Teda nie je to typický mestský 
bezpečnostný systém, naopak chráni vás pred väčšími 
a nebezpečnejšími kolíziami, ktoré vznikajú práve pri 
vyšších rýchlostiach. Ak chcete ísť hlbšie do vrecka, 
Mercedes vám to umožní, totiž aj do B-čka si môžete 
dokúpiť množstvo asistenčných systémov z vyšších 
modelových rád. Tak napríklad testovaný kus mal 
i DISTRONIC PLUS, čiže adaptívny tempomat, tiež 
asistent sledovania mŕtveho uhla alebo asistent pre 
udržanie v jazdnom pruhu.

Veľkorysý interiér 
je kompletne 

nový a zaujme 
najmä výduchmi 

klimatizácie. 
Kvalitu materiálov 

pocítite pri 
každom dotyku.

Minimalistický, mimoriadne praktický 
a presný kruhový ovládač celého 
multimediálneho systému 
a navigácie.

Ak vám to peňaženka povolí, určite 
si priplaťte za DISTRONIC PLUS, čiže 
adaptívny tempomat.

Alfanumerickú klávesnicu si 
v Mercedesoch vždy pochvaľujem. 
Škoda, že ju nie je možné tentokrát 
použiť aj pri zadávaní znakov 
v navigácii Becker MAP PILOT.

Minimalistický, mimoriadne praktický Minimalistický, mimoriadne praktický 
a presný kruhový ovládač celého 
multimediálneho systému Vstavaný hlavný displej pripomína bežnú navigáciu 

pripevnenú k palubnej doske. Môže tak lákať zlodejov.

adaptívny tempomat.

Menu multimediálneho systému je prehľadné 
a grafi ka známa z vyšších modelov. 
Mladšiemu duchu B-čka by sa však hodila 
skôr živšia a modernejšia grafi ka i farby. 
Chýba tiež slovenský alebo český jazyk.

Známe menu navigačného modulu? Áno, poznáme
ho z prenosných navigácií Becker. Dokonca je prítomný 
český jazyk v menu aj pre hlasové pokyny.
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Niekde na polceste k plne elektrickým automobilom budúcnosti sú tie, ktoré kombinujú klasický spaľovací motor s elektrickým poho-
nom. Audi Q5 je jedno z najľahších SUV na svete, ktoré dokáže jazdiť aj výlučne na batériu. Pritom celý hybridný systém má hmotnosť 
len 130 kilogramov.

Na prvý pohľad nerozhoznáte Audi Q5 hybrid od klasickej Q5-ky. Áno, fanúšikovia značky by ma opravili, napríklad mriežka chladiča 
kombinujúca chróm s lakovanou čiernou, nápisy hybrid a iné detaily jasne identifi kujú hybridnú verziu. Chcem však povedať, že Audi do 
karosérie bežnej Q5-ky precízne ukrylo celý hybridný pohon. Z batožinového priestoru si síce ukrojili 80 litrov, napriek tomu si myslím, že 
výrazne neovplyvnili úžitkové vlastnosti tohto kompaktného SUV. To, že sedíte v hybride pocítite už pri rozjazde - ticho však môže najmä 
okoloidúcich chodcov zmiasť. Audi Q5 totiž často využíva kapacity batérií (Li-Ion s hmotnosťou len 35 kg) najmä pri rozjazdoch z parko-
vacieho miesta či na križovatkách, avšak môžete s autom prejsť aj „symbolické“ cca. tri kilometre čisto len na elektrický pohon pri rých-
losti 60 km/h (maximálna rýchlosť elektromotora je 100 km/h). O všetko sa stará elektronika, vám stačí len sledovať špeciálne upravený 
„otáčkomer“ so zelenými plochami, ktorý vás informuje o efektívnosti jazdy či o dobíjaní batérie, alebo grafi ku hlavného/prístrojového 
displeja. Osemstupňový automat si s ústrojenstvom rozumie výborne. Výkon hybridnej verzie je obrovský, totiž výrobca doplnil elektrický 
pohon k silnému benzínovému dvojlitru, kde z verzie 2,0 TFSI hybrid quattro tiptronic dostanete až 245 koní (180 kW). Q5 je teda poriad-
ne žihadlo. Samotný elektromotor má výkon 40 kW (54 k) a poskytuje maximálny krútiaci moment 210 Nm. V porovnaní s bežnou verziou 
2,0 TFSI by ste mali papierovo dosiahnuť nižšiu spotrebu o 1,2 litra benzínu, teda priemerných 6,9 l/100 km. Pri krátkom teste som však 
túto hodnotu nedosiahol a skončil som pri veľmi úspornej jazde na priemernej úrovni 8,1 l/100 km. Ak som si nedával pozor, bežne som 
sa dostal na spotrebu atakujúcu takmer 10 litrov. Čakal som vyššiu úsporu, ale na hybrid a spôsob jazdy si treba zvyknúť. Otázne je, či 
príplatok 11 890 € za hybridnú verziu (v porovnaní s bežnou 2,0 TFSI quattro tiptronic) vám stojí za ekológiu a pocit, že sa vozíte v mo-
dernom úspornejšom full-hybridnom SUV. Ja som nadšenec moderných technológií, ale v tomto prípade by som radšej zvolil klasický 
dvojliter. Inak cena hybridnej verzie je 56 860 eur, cena nášho testovaného vozdila sa vyšplhala až na 74 057 €.

• nízka hmotnosť hybridnej 
technológie

• možnosť jazdy čisto len na 
elektrický pohon

• prehľadné ukazovatele hybridnej 
technológie, jednoduchá obsluha
a vysoký výkon motora

• bohatá výbava pre hybrid (v cene 
napr. MMI navigačný systém, farebný 
displej palubného počítača...)

• dojazd len cca. 3 kilometre
 v elektrickom režime

• malá úspora spotreby vzhľadom na 
pomerne vyšší príplatok za hybridnú 
technológiu

• menší batožinový priestor
v porovnaní so štandardnou Q5

• možné dodatočné náklady na údržbu 
v budúcnosti (napr. výmena batérií...)
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FULL-HYBRID V SUVFULL-HYBRID V SUV

Hybridné 
ústrojenstvo v Audi 
Q5 2.0 TFSI hybrid 
quattro (180 kW) 
tiptronic

Interiér je štandarne 
spracovaný precízne. Kvalitu 
Audi a prémových materiálov 

cítiť v každom detaile.

Jediný možný pohľad na 
„batériu“ ukrytú pod batoži-
novým priestorom. Akúkoľvek 
manipuláciu nechajte na 
odborný servis Audi.

Prístrojový panel je prispôsobený 
hybridnému pohonu. Miesto 
štandardného otáčkomera vidíte, ako sa 
práve správa vaše vozidlo (či napríklad 
dobíjate batériu, jazdíte úsporne...)

Stredový tunel s ovládaním MMI 
navigačného systému, ktorý je súčasťou 
výbavy hybrid

Na hlavnom displeji môžete sledovať 
spotrebu a dobíjanie batérie v časových 
intervaloch

Dôležité tlačidlo EV, vďaka 
ktorému maximálne využívate 
jazdu čisto na elekrický pohon
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Panasonic Convention 2012
DOKONALEJŠÍ OBRAZ, NOVÉ TECHNOLÓGIE
A PREVIAZANOSŤ PRODUKTOV

20.-21. február 2012 – Hamburg

Na tohtoročnej prezentácii Panasonic Convention oslávil 
japonský výrobca svoje päťdesiatročné pôsobenie na 
európskom trhu a ukázal svoje novinky pre rok 2012. 
Pochválil sa tiež so svojimi úspechmi, napr. obrovským 
42-percentným podielom na trhu plazmových televízorov, 
alebo skokom o 16% v predaji fotoaparátov Lumix 
G série. Vyhliadky do budúcna sú jasné. Čakajú nás 
pokročilé inteligentné televízory, dokonalejšie využívanie 
elektrickej energie alebo použiteľné LED žiarovky pre 
domácnosti. Predstavených bolo množstvo noviniek, 
vrátane sympatického smartfónu Eluga, nových 
Smart Viera televízorov s IPS a plazmovými panelmi, 
fotoaparátov Lumix či Blu-ray prehrávačov.

Panasonic vstúpil do sveta solárnej energie 
a zastrešuje projekt osadenia 4 400 fotovoltaických 
panelov  na stanici Blackfriars, ktorá je nad riekou  Temža 
v Londýne. Zabezpečí sa tak výroba  900 000 kWh elektrickej 
energie, ktorá o 50%  zníži produkciu emisií a odberu energie zo siete.

V Hamburgu bol ofi ciálne predstavený i smartfón 
Panasonic Eluga, s ktorým spoločnosť plánuje návrat 
na trh mobilných telefónov v Európe. Okrem konkuren-
cieschopnej výbavy ponúkne prekvapivo odolné telo.

Pre nový rok 2012 predstavil Panasonic šesť rôznych modelových rád plazmových tele-
vízorov. Od najvyššieho modelu VT50, cez GT50, ST50, UT50, XT50 až po najmenej vy-
bavený model X50. Nové plazmy budú osadené zdokonaleným NeoPlazma panelom, 
ktorý prinesie obnovovaciu frekvenciu na úrovni 2 500 Hz, sýtejšiu čiernu farbu alebo 
takmer 25 000-úrovňovú farebnú gradáciu dostupnú len pri profesionálnych displejoch. 
Životnosť panelu udáva výrobca na slušných 100 000 hodín prevádzky. Televízory budú 
dostupné s uhlopriečkami od 42 až do 65 palcov. Vlajková loď Panasonic VT50 ponúk-
ne 3D Full HD rozlíšenie, frekvenciu 2 500 Hz, dvojjadrový vylepšený obrazový proce-
sor Pro4, zdokonalený NeoPlazma panel a platformu Smart Viera. Samozrejmosťou je 
internetový prehliadač, Wi-Fi s DLNA, konverzia 2D na 3D, špeciálny kalibračný režim, 
Bluetooth, Viera Link alebo Viera Connect.

Pre nový rok 2012 predstavil Panasonic šesť rôznych modelových rád plazmových tele-
vízorov. Od najvyššieho modelu VT50, cez GT50, ST50, UT50, XT50 až po najmenej vy-
bavený model X50. Nové plazmy budú osadené zdokonaleným NeoPlazma panelom, 
ktorý prinesie obnovovaciu frekvenciu na úrovni 2 500 Hz, sýtejšiu čiernu farbu alebo 
takmer 25 000-úrovňovú farebnú gradáciu dostupnú len pri profesionálnych displejoch. 
Životnosť panelu udáva výrobca na slušných 100 000 hodín prevádzky. Televízory budú 
dostupné s uhlopriečkami od 42 až do 65 palcov. Vlajková loď Panasonic VT50 ponúk-
ne 3D Full HD rozlíšenie, frekvenciu 2 500 Hz, dvojjadrový vylepšený obrazový proce-
sor Pro4, zdokonalený NeoPlazma panel a platformu Smart Viera. Samozrejmosťou je 

V najvyšších radoch TV (plazma, ale aj LCD) dosta-
nete v balení dvojicu aktívnych 3D okuliarov či veľmi 
šikovný Viera Touch Pad ovládač. Jeho najväčšiu plochu 
zaberá samotný touch pad pre jednoduchšie ovládanie 
aplikácií či internetu. Mobilné aplikácie na ovládanie TV tak-
tiež hrali jednu z hlavných úloh. Pri najvyšších modeloch tele-
vízorov totiž dovoľujú kompletné ovládanie, sledovanie televízie v telefóne či tab-
lete alebo rýchle zdieľanie obsahu (video, fotografi e, internet) cez intuitívne gestá.
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Kontakt: Silvia Calíková, 0904 476 719, predplatne@techbox.sk 

OBJEDNAJTE SI ROČNÉ PREDPLATNÉ
ČASOPISU TECHBOX LEN ZA 9,00 €!  

(VYCHÁDZA 16. MÁJA 2012)

RECENZIE

Ak si objednáte ročné predplatné dvojmesačníka TECHBOX (6 vydaní), môžete voči bežnej cene 
ušetriť až 2,40 €/rok a nové číslo vás po vydaní bude vždy čakať vo vašej schránke.

Ultrajemný displej naostro

nový Apple iPad

Panasonic opäť potvrdil pozíciu lídra v oblasti plazmových televízorov, kde doslova ušiel konkurencii. LCD televízory 
získali veľmi sympatický dizajn a vďaka 1 600 Hz vyzerá obraz výborne aj počas veľmi rýchlych scén. Bude tiež 
zaujímavé sledovať cestu dvoch exotických japonských telefónov v európskych vodách. Používateľom majú určite čo 
ponúknuť a navyše sú vodotesné, čo by tiež mohlo dopomôcť plánu predať ich celkom 16 miliónov kusov do roku 2016. 
Gratulujeme spoločnosti Panasonic k 50. výročiu v na európskom trhu a želáme veľa úspechov. Ďakujeme i za pozvanie 
na Panasonic Convention 2012, bol to pre nás zážitok.

Panasonic ukázal, že najnovšie LCD s 3D IPS panelom dokážu krásne obhájiť svoje miesto aj v pritvr-
dzujúcej konkurencii OLED panelov. LED televízory WT50, DT50, ET50 prichádzajú s veľkosťou uhlo-
priečky 47 až 55 palcov a oproti minuloročným modelom majú až o 25% nižšiu spotrebu. Špičkovým 
modelom sa stal Panasonic WT50 s výnimočne krásnym dizajnom. Rám je z priehľadného plastu, logo 
Panasonic je podsvietené a zakončuje to dizajnový podstavec v tvare „V“. Nový 3D Full HD IPS LCD 
panel ponúka až 1 600 Hz technológiu, pri ktorej nehrozí žiadne rozmazávanie obrazu. Do špecifi kácií 
sa opäť dostal obrazový procesor Pro4, prepracovaný systém Smart Viera či Wi-Fi s DLNA. WT50 dis-
ponuje aj špeciálnym zvukovým systémom, ktorý obsahuje 8 reproduktorov a jeden subwoofer.

Väčšina nových Panasonic DIGA Blu-ray prehrávačov je vybavená 
novým systémom Smart Viera, DLNA a samozrejme nahrávaním. 
Nové možnosti dovoľujú zároveň nahrávať dva rôzne programy a po-
zerať fi lm z pevného disku, ktorý dosahuje veľkosť až 1 TB. Spolu 
s aplikáciou v smartfóne môžete pozerať iný program v televízii a iný 
v samotnom telefóne cez domácu Wi-Fi sieť. Už nepísaným štandar-
dom je možnosť prehrávania Full HD 3D fi lmov, avšak potešila kom-
patibilita zvukového formátu FLAC. Zaujímavosťou je, že v pohoto-
vostnom režime majú Panasonic Blu-ray prehrávače spotrebu len 0,1 
W. Používatelia sa ďalej môžu tešiť na štrbinovú mechaniku, množ-
stvo vstupných a výstupných portov alebo ovládač s touch padom.

Prestížnu cenu Good Design Gold 
získala spoločnosť Panasonic za 
LED žiarovku, ktorá vyzerá ako kla-
sické staré žiarovky s vláknom. 
Vyžarované svetlo je upravené a ne-
podobá sa na typicky číro biele svet-
lo, ale má skôr „žltý“ odtieň, na aký 
sme zvyknutí pri klasickej žiarovke. 
Začiatok predaja LED žiarovky od 
Panasonicu by mal odštartovať už 
v apríli 2012. Táto 8 W LED žiarov-
ka je ekvivalentom 40 W klasickej 
s vláknom. Jej životnosť má dosaho-
vať až 40 000 hodín prevádzky.

Prestížnu cenu Good Design Gold 
získala spoločnosť Panasonic za 
LED žiarovku, ktorá vyzerá ako kla-
sické staré žiarovky s vláknom. 
Vyžarované svetlo je upravené a ne-
podobá sa na typicky číro biele svet-
lo, ale má skôr „žltý“ odtieň, na aký 
sme zvyknutí pri klasickej žiarovke. 
Začiatok predaja LED žiarovky od 
Panasonicu by mal odštartovať už 
v apríli 2012. Táto 8 W LED žiarov-
ka je ekvivalentom 40 W klasickej 
s vláknom. Jej životnosť má dosaho-
vať až 40 000 hodín prevádzky.

Panasonic je podsvietené a zakončuje to dizajnový podstavec v tvare „V“. Nový 3D Full HD IPS LCD 
panel ponúka až 1 600 Hz technológiu, pri ktorej nehrozí žiadne rozmazávanie obrazu. Do špecifi kácií 
sa opäť dostal obrazový procesor Pro4, prepracovaný systém Smart Viera či Wi-Fi s DLNA. WT50 dis-
ponuje aj špeciálnym zvukovým systémom, ktorý obsahuje 8 reproduktorov a jeden subwoofer.

Väčšina nových Panasonic DIGA Blu-ray prehrávačov je vybavená 

V budúcom vydaní 5-6/2012

Pozor na susedov!

Sony DEV-5

Olympus OM-D (E-M5)
Nová revolúcia?

TÉMA
AUTÁ 
BUDÚCNOSTI
Technológie 
dnes a zajtra
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Cocktail Flow
DRINK NA KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ

Chystáte sa večer pozvať priateľov na oslavu a radi 
by ste ich ohúrili svojím barmanským umením? Nie 

je nič jednoduchšie. Vďaka bezplatnej aplikácii Cocktail Flow získate 
prístup k neustále sa rozrastajúcej databáze receptov na rôzne 
koktaily. K jednotlivým nápojom samozrejme nechýba dokonalý 
popis postupu výroby, ako aj potrebných ingrediencií, ktorý je navyše 
doplnený efektným obrázkom výsledného koktailu. Ak neviete, čo 
sa dá namiešať z toho, čo doma máte, Cocktail Flow vám poradí i 
v tomto prípade. Postačí v aplikácii zadať ingrediencie, ktoré akurát 
máte po ruke a v priebehu okamžiku sa zobrazí ponuka možností, 
z ktorých si už stačí iba vybrať. Nechýba ani možnosť označovania 
jednotlivých koktailov ako obľúbených, vyhľadávanie v databáze 

alebo sady 
koktailov, ktoré sa 
hodia k jednotlivým 
príležitostiam, ako 
je napríklad nový 
rok alebo Vianoce. 
Za niektoré si však 
budete musieť 
priplatiť. 

Vroomstar
PRETEKAJME SO ŠKODOVKAMI

Spoločnosť ŠKODA AUTO prekvapila majiteľov smart-
fónov s operačným systémom Apple iOS a Google 
Android vlastnou hrou Vroomstar, ktorú si záujemco-

via môžu bezplatne stiahnuť v App Store alebo Android Markete. Hra 
Vroomstar poskytne hráčom 11 rôznych kôl pretekov, v ktorých sa mení 
okrem trate samotnej aj počasie a ročné obdobie, čo sa samozrejme 
prejavuje aj na reakciách jednotlivých pretekárskych áut. Súťažiť môžete 
na výkonnej Škode Fabia S2000, ale trate môžete zdolávať aj v limuzíne 
Škoda Superb či off-roade Škode Yeti. Na výber máte niekoľko vozidiel 
tejto automobilky. Ovládanie hry samotnej je veľmi intuitívne a pokiaľ pat-
ríte k hráčom mobilných pretekov na smartfónoch určite sa ani v prete-
koch Vroomstar nestratíte. Vaše dosiahnuté úspechy môžete navyše jed-
noducho zdieľať s priateľmi na sociálnej sieti Facebook. 

popis postupu výroby, ako aj potrebných ingrediencií, ktorý je navyše 

Drink si môžete vybrať na základe 
jeho farby, druhu alebo 
základného alkoholu

Ku každému koktailu nájdete 
podrobný rozpis použitých 

ingrediencií a presný postup 
prípravy

Priamo v aplikácii sa môžete naučiť 
aj základy miešania koktailov a 

zaužívané postupy
COCKTAIL FLOW 

Kategória: životný štýl
Výrobca: Distinction Ltd.

Platforma: Apple iOS 5.0 a vyšší / Android OS
Veľkosť: 36,3 MB

Cena: zadarmo
Hodnotenie: 

VROOMSTAR
Kategória: Hry

Výrobca: ŠKODA AUTO a.s.
Platforma: Apple iOS, Google Android

Veľkosť: 13 MB
Cena: Zadarmo

Hodnotenie: 

PRAKTIKUMAUTORI: MAREK ŠIMUNEK, IMRICH MAŤO

Snapseed
PROFI FOTKY PRIAMO V IPHONE

Snapseed je vynikajúca aplikácia pre iOS, ktorú môžete 
mať v iPhone rovnako, ako aj v iPade a slúži na jednoduchú 

editáciu vami vytvorených fotografi í. Nejde však len o bežné orezávanie 
alebo doplnenie rámiku. Aplikácia ponúka bohaté možnosti nastavenia 
fi ltrov a rôznych úprav, takže môžete z vašich fotografi í pomocou niekoľkých 
jednoduchých krokov vytvoriť hotové umelecké diela. Okrem úprav celých 
fotografi í môžete v Snapseed-e využiť aj selektívne upravovanie iba 
niektorých oblastí, pričom nechýbajú ani nové a moderné fi ltre, ktoré dodajú 
vašim fotografi ám jedinečný nádych.  Výsledok vašich úprav môžete uložiť 
priamo do albumu vo vašom zariadení, ale aj jednoducho zdieľať s priateľmi 
na sociálnych sieťach Twitter či Facebook, odoslať emailom alebo do vášho 
albumu v aplikácii Flickr, ba dokonca môžete fotografi e priamo po úprave 

tlačiť na kompatibilnej tlačiarni 
pomocou technológie AirPrint. 
Aplikáciu Snapseed si môžete v 
App Store kúpiť za 3,99 €. 

SNAPSEED
Kategória: Fotografi a a Video

Výrobca: Nik Software, Inc.
Platforma: Apple iOS 4.2 a vyšší

Veľkosť: 25,6 MB
Cena: 3,99 €

Hodnotenie: 

koch Vroomstar nestratíte. Vaše dosiahnuté úspechy môžete navyše jed-koch Vroomstar nestratíte. Vaše dosiahnuté úspechy môžete navyše jed-

V aplikácii môžete fotografi e 
upravovať pomocou rôznych 
fi ltrov, pričom nechýbajú ani 

selektívne úpravy

Hra ponúka jednoduché 
nastavenia, medzi ktorými 

nechýba ani možnosť zvolenia 
slovenského jazyka

Okrem uloženia fotografi í do 
albumu ich môžete odoslať 

emailom, prípadne zdieľať na 
sociálnych sieťach

Na výber máte šesť áut ŠKODA, 
medzi ktorými nájdete aj výkonnú 

Škodu Fabiu S2000

Ak by ste si s niektorými 
nastaveniami nevedeli rady, 

súčasťou aplikácie Snapseed je 
aj jednoduchý pomocník

Aj napriek tomu, že hra neoslní 
grafi ckými prvkami istotne 

mnohých nadšencov značky 
poteší a zabaví

editáciu vami vytvorených fotografi í. Nejde však len o bežné orezávanie editáciu vami vytvorených fotografi í. Nejde však len o bežné orezávanie 

Náš dojem
Zábavná hra od známej českej 
automobilky.

Náš dojem
Databáza tých 
najlepších koktailov 
vždy poruke. 

Náš dojem
Vynikajúca aplikácia na úpravu 
fotografi í, ktorá dodá vašim snímkam 
nádych jedinečnosti.

tip Súčasťou aplikácie je aj jednoduchý kurz, ako 
správne miešať koktaily a aké náradie k tomu 
použiť.

tip Počas upravovania fotografi í si môžete kedykoľvek prezrieť i 
pôvodnú fotografi u, aby ste videli výsledok svojich úprav. 

tip Počas hry môžete zvýšiť rýchlosť vašej škodovky 
zbieraním znakov ŠKODA a tým získať aj cenné body.



Memory Trainer
POTRÁPTE SVOJE MOZGOVÉ ZÁVITY

Nemusíme si nahovárať, že nie je potrebné trénovať 
aj našu pamäť. Existuje niekoľko spôsobov, ako 

zlepšiť koncentráciu, pamäť a výkonnosť nášho mozgu. Ak by ste si 
však radi svoj tréningový nástroj nosili vo svojom vrecku, aplikácia 
Memory Trainer je určená práve vám. Formou jednoduchých úloh 
umožňuje trénovať vašu pamäť, sústredenie a celkovú výkonnosť 
vášho mozgu. Okrem možnosti otestovania vašej úrovne ponúka 
aplikácia aj množstvo užitočných tipov, ako vylepšiť vašu pamäť a 
koncentráciu. Aplikácia Memory Trainer obsahuje 40 úrovní, ktoré sa 
líšia nielen náročnosťou, ale aj zameraním. Nechýba štatistika vašich 
výkonov, ktorú môžete sledovať a opakovaním úloh svoje výsledky 

zlepšovať. Aplikáciu 
Memory Trainer si môžete 
zadarmo stiahnuť v 
Android Markete vášho 
smartfónu.

Video Hider / Lite
VIDEÁ UKRYTÉ V TREZORE

Na to, aby ste vo svojom bada smartfóne mali svoje súbory 
pod ochranou, nemusíte mať vždy zapnuté heslo telefónu. 

Stačí na to jednoduchá aplikácia. Video Hider (Lite) „ukryje“ pred zvedavcami 
videá v mobile podobne, ako v minulom čísle spomínaná aplikácia Contacts 
Hider, ktorá zabezpečí ochranu vašich kontaktov. Opäť stačí pri prvom spus-
tení vyplniť prihlasovací formulár, vojsť do zložky viditeľných videí a vybrať si 
video/videá, ktoré chcete ukryť. Tie sa potom v natívnom prehliadači multi-
médií ani v správcovi súborov nebudú zobrazovať. Pre opačný postup, teda 
zviditeľnenie ukrytých videí, vojdete do zložky neviditeľných videí, označíte prí-
slušné video a spustíte „Un-Hide“ proces. Rovnako môžete v mobile skrývať 
napríklad aj obrázky pomocou aplikácie Image Hider od toho istého produ-
centa, ako Contacts, Video či Gallery Hider.

Na úvodnej obrazovke aplikácie si 
môžete vybrať cvičenie, pokračo-

vať v nedokončenom cvičení alebo 
sledovať svoje štatistiky

Jednotlivé sekcie cvičení sú 
rozdelené na základe náročnosti, a 
tak môžete od tých jednoduchých 

postupovať k zložitejším

Súčasťou aplikácie je aj množstvo 
tipov, ako zlepšiť pamäť a 

koncentráciu

MEMORY TRAINER
Kategória: Logické hry

Výrobca: Urbian
Platforma: Google Android 1.6 a vyšší

Veľkosť: 3,4 MB
Cena: Zadarmo

Hodnotenie: 

VIDEO HIDER / LITE 
Kategória: Nástroje

Výrobca: Aims MIGITAL Technovations Pvt. Ltd.
Platforma: Samsung bada 1.0+ / 1.2+

Veľkosť: 1,73 MB / 1,55 MB
Cena: 2,00 € / Zadarmo

Hodnotenie: 

ANI DNES SME NEZABUDLI NA ŠESTICU APLIKÁCIÍ, KTORÉ BY NEMALI UJSŤ VAŠEJ POZORNOSTI. SPOLOČNE SA TAK NAUČÍME NAMIEŠAŤ SI KOKTAIL, 
VYTVORÍME UMELECKÉ FOTOGRAFIE PRIAMO V SMARTFÓNE, UKÁŽEME SI, AKO JEDNODUCHO A EFEKTNE ORGANIZOVAŤ SVOJE ÚLOHY, ALE TIEŽ PO-
TRÁPIME NAŠE MOZGOVÉ ZÁVITY. PRE MAJITEĽOV SMARTFÓNOV S OPERAČNÝM SYSTÉMOM BADA OS  SME SI TENTOKRÁT PRIPRAVILI NOVÚ APLIKÁ-
CIU NA KOMUNIKÁCIU S PRIATEĽMI, A TIEŽ SI UKÁŽEME, AKO ZABEZPEČIŤ VO SVOJOM SMARTFÓNE CITLIVÉ FOTOGRAFIE A VIDEÁ.

ChatON
S PRIATEĽMI STE ONLINE

V Samsungu si zrejme povedali: „Čo je doma, to sa počíta“ 
a uviedli do života novú chatovaciu aplikáciu ChatON. 

Prostredníctvom nej môžete chatovať podobne, ako s inými doteraz známymi 
aplikáciami. ChatON umožňuje nielen klasické chatovanie s jedným priateľom, 
ale aj skupinový chat. K správam môžu byť pripojené aj fotografi e, videá, 
zvukové súbory alebo kontakty. Nechýba ani možnosť blokovania neželaných 
kontaktov. Aplikácia meria interakciu, vďaka čomu vidíte s kým a ako často 
chatujete. Pri prvom spustení aplikácie sa musíte zaregistrovať prostredníctvom 
svojho telefónneho čísla, čo možno niektorých odradí. ChatON využíva 
synchronizáciu s kontaktmi v mobile. S kýmkoľvek z vášho adresára, kto má túto 
aplikáciu nainštalovanú, tak môžete ľahko a kedykoľvek chatovať. Nezabudnite 

však na dostatočné dátové 
pripojenie. ChatON je 
prioritne predinštalovaná 
v mobiloch s OS bada 2.0 
a stiahnuť si ju môžu aj 
používatelia OS Android. 
Postupne pribudnú ostatné 
modely od Samsungu, ako 
aj verzie pre  platformy iOS a 
BlackBerry.

CHATON
Kategória: Sociálne siete

Výrobca: Samsung Electronics

Platforma: Samsung bada 2.0, Android 2.1+
(v pláne: iOS, BlackBerry)

Veľkosť: 4,3 MB
Cena: Zadarmo

Hodnotenie: 

Moja stránka s osobnými údajmi 
a nastaveniami

Hlavné menu aplikácie

Konverzácie chatu

Výber videí na ukrytie

Detaily a interakcia kontaktu

Výber úložného priestoru pre 
videá pri opačnom procese, teda 

zviditeľnení
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Prostredníctvom nej môžete chatovať podobne, ako s inými doteraz známymi Prostredníctvom nej môžete chatovať podobne, ako s inými doteraz známymi 

Stačí na to jednoduchá aplikácia. Video Hider (Lite) „ukryje“ pred zvedavcami Stačí na to jednoduchá aplikácia. Video Hider (Lite) „ukryje“ pred zvedavcami 

Náš dojem
Praktická aplikácia na ochranu videí v mobile.

Náš dojem
Jednoduchý pomocník na zlepšenie koncentrácie a pamäti.

Náš dojem
Šikovná komunikačná 
aplikácia s možnosťou 
multichatu či 
zdieľania súborov.

tip Okrem jednotlivých úrovní si môžete vybrať aj súbor úloh
s určitým zameraním, napr. vizualizácia alebo koncentrácia. 

tip Zaujímavým doplnkom je stránka 
www.chaton.com/chataway s interaktívnym 
výukovým fi lmom, v ktorom ovplyvňujete 
rozhodovanie hlavného hrdinu i dej fi lmu :)

tip Lite verzia aplikácie Video Hider 
vám umožní ukrytie troch videí.



NÁZOV
TELEFÓNU

CENA
ROZMERY

HMOTNOSŤ, KONŠTRUKCIA
UHLOPRIEČKA, ROZLÍŠENIE

PAMÄŤ (RAM/ROM, UŽÍVATEĽSKÁ)
BATÉRIA

NA TRHU  BC RECNZIA

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

Pamäťová karta (typ)

Vysokorýchlostné data

Dátové prenosy

Audio konektorFotoaparát - rozlíšenie

Wi-Fi

Prisvietenie (blesk)

Hudobný prehrávač

FM rádio

GPS prijímač (navigácia)

Dokumenty

E-mailový prehliadač

Bluetooth

USB konektor (typ)

Multimediálne správy MMS
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Z Peňaženky paušálu O2 Filip si teraz môžete platiť aj telefón. Máte ho úplne bez viazanosti 
a podľa vášho výberu. Viac na http://www.o2.sk/pre-vas/telefony
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KATALÓG

TELEFÓNOVTELEFÓNOV

Telefón bez viazanosti  

S O2 Filip máte paušál s telefónom

INZERCIA

Aligator
D900 Dual SIM

52,00 €
112 x 47 x 9,6

80 g, klasická, 2xSIM
2,2”, 240 x 320

-
Li-Ion, 750 mAh

09/11

GPRS

1,3

micro 
SD

LED

micro

 

Aligator
R5

65,00 €
113 x 52 x 18,5

? g, klasická
1,8”, 128 x 64

-
Li-Ion, 1 000 mAh

12/11

LED

micro

 

•

Apple
iPhone 4

od 499,00 €
115,2 x 58,6 x 9,3
137 g, dotyková

RETINA, 3,5”, 640 x 960
16 / 32 GB

Li-Ion, 1 420 mAh
08/10 11-12/2010

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5 LED

3,5

 

••

Apple
iPhone 4S

od 690,00 €
115,2 x 58,6 x 9,3
140 g, dotyková

RETINA, 3,5”, 640 x 960
16 / 32 GB

Li-Pol, 1 420 mAh
10/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8 LED

3,5

 

•••

BlackBerry
9360 Curve

320,00 €
109 x 60 x 11

99 g, klas+QWERTY
2,44”, 480 x 360

512 MB
Li-Ion, 1 000 mAh

10/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•
•

BlackBerry
9780 Bold
340,00 €

109 x 60 x 14,1
122 g, klasic. + QWERTY

2,6”, 480 x 360
512 MB

Li-Ion, 1 500 mAh
01/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

 

BlackBerry
9800 Torch

529,00 €
111 x 62 x 14,6

161,1 g, slider+QWERTY
3,2”, 480 x 360

512 MB
Li-Ion, 1 300 mAh
11/10  1-2/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

BlackBerry
9810 Torch

410,00 €
111 x 62 x 14,6

161,1 g, slider+QWERTY
3,2”, 480 x 640
768 MB, 8 GB

Li-Ion, 1 270 mAh
10/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

BlackBerry
9900 Bold
519,00 €

115 x 66 x 10,5
130 g, klas., dotyk., QWERTY

2,8”, 640 x 480
768 MB, 8 GB

Li-Ion, 1 230 mAh
01/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

Aligator
A350 Senior

48,00 €
109 x 47 x 16
79 g, klasická
1,6”, 128 x 64

-
Li-Ion, 1 000 mAh

10/11

micro

•

3,5

 

Aligator
A850

79,00 €
115 x 53 x 14,6
123 g, klasická
2”, 220 x 176

-
Li-Ion, 1 200 mAh

11/11

2

micro 
SD

LED

micro
2,5

 

•

Emporia
TALKcomfort

39,00 €
114 x 55 x 15,5
80 g, klasická
1,8”, 128 x 64

-
Li-Ion, 1 000 mAh

01/12

• LED

 

•••

HTC
Desire S
339,00 €

115 x 59,8 x 11,63
130 g, dotyková

S-LCD, 3,7”, 480 x 800
768 MB, 1,1 GB

Li-Ion, 1 450 mAh
04/11 5-6/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

 
 

HTC
Desire Z
259,00 €

119 x 60,4 x 14,16
180 g, dotyk. + QWERTY
S-LCD, 3,7”, 480 x 800

512 MB, 1,5 GB
Li-Ion, 1 300 mAh
11/10  1-2/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

HTC
EVO 3D
269,00 €

126 x 65 x 12,05
170 g, dotyková

S-LCD, 4,3”, 540 x 960
1 GB, 1 GB

Li-Ion, 1 730 mAh
08/11 9-10/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5D

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

••

HTC
Explorer (A310e Pico)

179,00 €
102,8 x 57,2 x 12,9

108 g, dotyková
3,2”, 320 x 480

512/512 MB, 90 MB
Li-Ion, 1 230 mAh
10/11  3-4/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

 

HTC
Gratia

209,00 €
103,8 x 57,7 x 11,7

115 g, dotyková
3,2”, 320 x 480

384/512 MB
Li-Ion, 1 200 mAh

11/10

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC micro

3,5

 

   

HTC
HD7

429,00 €
122 x 68 x 11,2
162 g, dotyková

S-LCD, 4,3”, 480 x 800
576/512 MB, 8 GB
Li-Ion, 1 230 mAh
11/10  1-2/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5 LED

micro
3,5

 

 

HTC
ChaCha
209,00 €

114,4 x 64,6 x 10,7
124 g, dotyk. + QWERTY

2,6”, 480 x 320
512/512 MB

Li-Ion, 1 250 mAh
06/11 9-10/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

 

HTC
Incredible S

389,00 €
120 x 64 x 11,7

135,5 g, dotyková
S-LCD, 4”, 480 x 800

768 MB, 1,1 GB
Li-Ion, 1 450 mAh
03/11 3-4/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

••

HTC
Radar

349,00 €
120,5 x 61,5 x 10,9

137 g, dotyková
S-LCD, 3,8”, 480 x 800

512 MB / 8 GB
Li-Ion, 1 520 mAh

10/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5 LED

micro
3,5

 

•

HTC
Rhyme

409,00 €
119 x 60,8 x 10,85

130 g, dotyková
S-LCD, 3,7”, 480 x 800

768 MB / 4 GB
Li-Ion, 1 600 mAh
10/11  11-12/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•••

HTC
Sensation
429,00 €

126,1 x 65,4 x 11,3
148 g, dotyková

S-LCD, 4,3”, 540 x 960
768 MB / 1 GB

Li-Ion, 1 520 mAh
06/11  7-8/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•
•

HTC
Sensation XE

519,00 €
126,1 x 65,4 x 11,3

151 g, dotyková
S-LCD, 4,3”, 540 x 960

768 MB / 4 GB
Li-Ion, 1 730 mAh
10/11  11-12/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

HTC
Sensation XL

539,00 €
131,5 x 70,7 x 9,9
162 g, dotyková

S-LCD, 4,7”, 480 x 800
768 MB / 12,5 GB
Li-Ion, 1 600 mAh
10/11  11-12/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

HTC
Titan

539,00 €
131,5 x 70,7 x 9,9
160 g, dotyková

S-LCD, 4,7”, 480 x 800
512 MB / 16 GB

Li-Ion, 1 600 mAh
10/11  1-2/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8 LED

micro
3,5

 

•••

HTC
Wildfi re S
219,00 €

101,3 x 59,4 x 12,4
105 g, dotyková
3,2”, 320 x 480

512/512 MB
Li-Ion, 1 230 mAh

05/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

Huawei
Honor (U8860)

329,00 €
122 x 61,5 x 10,9
135 g, dotyková
4”, 480 x 854
512 MB, 4 GB

Li-Ion, 1 900 mAh
02/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

 

Huawei
Ideos (U8150)

120,00 €
104 x 55 x 45

102 g, dotyková
2,8”, 240 x 320

256/512 MB, 200 MB
Li-Ion, 1 200 mAh

07/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 



S O2 Moja Firma môžu fi rmy a živnostníci volať do všetkých sietí na Slovensku
a do všetkých krajín Európskej únie bez obmedzení. Za hovory pritom 

nezaplatia nikdy viac ako 55 €! Viac na www.o2mojafi rma.sk 

•

Huawei
Ideos X5 (U8800)

220,00 €
120 x 62 x 11,6
130 g, dotyková
3,8”, 480 x 800
512 MB, 2/4 GB

Li-Ion, 1 500 mAh
10/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Huawei
Sonic (U8650)

120,00 €
116,3 x 60,5 x 11,9

120 g, dotyková
3,5”, 320 x 480

256/512 MB
Li-Ion, 1 400 mAh

08/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

•

Huawei
Vision (U8850)

279,00 €
118,5 x 59,5 x 9,9
121 g, dotyková
3,7”, 480 x 800
512 MB, 2 GB

Li-Ion, 1 400 mAh
01/12  3-4/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

LG
A200

64,00 €
99,8 x 51 x 15,8

95 g, slider
2,2”, 176 x 220

11,8 MB
Li-Ion, 900 mAh

10/11

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC micro

 

 •

LG
GS290 Cookie Fresh

75,00 €
108 x 52,9 x 12,5

89 g, dotyková
3”, 240 x 400

50 MB
Li-Ion, 900 mAh

05/10

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC micro

3,5

 

•

LG
GT540 Optimus

149,00 €
109 x 54,5 x 12,9
116 g, dotyková
3”, 320 x 480

115 MB
Li-Ion, 1 500 mAh
05/10  9-10/2010

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

 •

LG
Optimus 3D (P920)

419,00 €
128,8 x 68 x 11,9
168 g, dotyková
4,3”, 480 x 800
512 MB, 8 GB

Li-Ion, 1 500 mAh
07/11 9-10/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5D

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

 ••

LG
Optimus Black (P970)

349,00 €
122 x 64 x 9,5

108 g, dotyková
IPS, 4”, 480 x 800

1,3 GB
Li-Ion, 1 500 mAh
06/11 9-10/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

 

LG
Optimus Hub (E510)

199,00 €
113,4 x 60,8 x 11,9

124 g, dotyková
3,5”, 320 x 480

130 MB
Li-Ion, 1 500 mAh

11/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

LG
Optimus Chat (C550)

159,00 €
109 x 59 x 16,2

134 g, dotyk. + QWERTY
2,8”, 240 x 320

125 MB
Li-Ion, 1 280 mAh

05/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3

micro 
SDHC

 

micro
3,5

 

•

LG
Optimus Me (P350)

129,00 €
108 x 53 x 12,5
130 g, dotyková
2,8”, 320 x 480

140 MB
Li-Ion, 1 250 mAh

02/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

•••

LG
Optimus Net (P690)

179,00 €
113 x 59 x 12,1
108 g, dotyková
3,2”, 320 x 480

150 MB
Li-Ion, 1 500 mAh

10/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

••

LG
Optimus One (P500)

175,00 €
113,5 x 59 x 13,3
127 g, dotyková
3,2”, 320 x 480

165 MB
Li-Ion, 1 500 mAh

10/10

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3,2

micro 
SDHC

 

micro
3,5

 

•

LG
Optimus Pro (C660)

159,00 €
119,5 x 59,7 x 12,9

130 g, QWERTY
2,8”, 320 x 240

91 MB
Li-Ion, 1 500 mAh

10/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

LG
Optimus Sol (E730)

279,00 €
122,5 x 62,5 x 9,8
112 g, dotyková
3,8”, 480 x 800

1 GB
Li-Ion, 1 500 mAh
12/11  3-4/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC micro

3,5

 

••

LG
Prada 3 (P940)

559,00 €
127,5 x 69 x 8,5
138 g, dotyková
4,3”, 480 x 800

2+4 GB
Li-Ion, 1 500 mAh
02/12  3-4/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

LG
T300 Wink Lite

79,00 €
95,8 x 51 x 11,9
76 g, dotyková
2,4”, 240 x 320

17 MB
Li-Ion, 900 mAh

11/10

GPRS
EDGE

1,3

micro 
SD micro

3,5

 

LG
T310 Wink Style

84,00 €
102,9 x 56,9 x 11,9

86,5 g, dotyková
2,8”, 240 x 320

20 MB
Li-Ion, 900 mAh

12/10

GPRS
EDGE

2

micro 
SD micro

3,5

 

  

LG
T500 Ego
87,00 €

105 x 57 x 12
94 g, dotyková
2,8”, 240 x 320

50 MB
Li-Ion, 950 mAh

06/11

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC

 

micro

 

3,5

 
 

•

LG
T505 Ego Wi-Fi

89,00 €
105 x 57 x 12
96 g, dotyková
2,8”, 240 x 320

50 MB
Li-Ion, 950 mAh

02/12

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC micro

3,5

 

LG
Viper (T565)

92,00 €
109 x 58,5 x 9,8
94,5 g, dotyková
2,8”, 240 x 320

256 MB
neuvedená

02/12

GPRS
EDGE

3

micro 
SDHC micro

3,5

 

Motorola
Atrix

338,00 €
117,8 x 63,5 x 11
135 g, dotyková
4”, 540 x 960

1 GB / 10,7 GB
Li-Pol, 1 930 mAh
09/11 9-10/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

Motorola
Defy

216,00 €
107 x 59 x 13

118 g, dotyková
3,7”, 480 x 854

512 MB
Li-Ion, 1 540 mAh

05/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Motorola
Defy+

232,00 €
107 x 59 x 13,4
118 g, dotyková
3,7”, 480 x 854
512 MB, 2 GB

Li-Pol, 1 700 mAh
01/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Motorola
Fire XT311

130,00 €
116,5 x 58 x 13,5

110 g, dotyk,QWERTY
2,8”, 240 x 320

256/150 MB
Li-Pol, 1 420 mAh
10/11  11-12/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

•

Motorola
RAZR (XT910)

485,00 €
130,7 x 68,9 x 7,1
127 g, dotyková

S-AMOLED, 4,3”, 540 x 960
16 GB

Li-Ion, 1 780 mAh
12/11  1-2/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Motorola
Wilder
66,00 €

105 x 48,4 x 12,9
92 g, dotyková
2,8”, 240 x 320

64/128 MB
Li-Ion, 910

08/11

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC micro

3,5

 

••

Nokia
100

26,00 €
110 x 45,5 x 14,9

70 g, klasická
1,8”, 128 x 160

neuvedená
Li-Ion, 800 mAh

12/11

3,5

 

•

Nokia
101

31,00 €
110 x 45,5 x 14,9

71 g, klasická, 2x SIM
1,8”, 128 x 160

neuvedená
Li-Ion, 800 mAh

11/11

micro 
SDHC

3,5

 

  •

Nokia
1616

26,00 €
107,1 x 45 x 15
78,55 g, klasická
1,8”, 128 x 160

neuvedená
Li-Ion, 800 mAh

03/10

3,5

 

•

Nokia
1800

30,00 €
107 x 45 x 15,3
78,5 g, klasická
1,8”, 128 x 160

neuvedená
Li-Ion, 800 mAh

10/10

3,5

 

  •

Nokia
2220 slide

57,00 €
97,14 x 47 x 15,85

93,5 g, slider
1,8”, 128 x 160

16 MB
Li-Ion, 860 mAh

02/10

GPRS
EDGE

0,3

3,5

 

•••

Nokia
500

195,00 €
111,3 x 53,8 x 14,1

93 g, dotyková
3,2”, 360 x 640

2 GB
Li-Ion, 1 110 mAh
09/11 Techbox.sk

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC micro

3,5

 

•••

Nokia
700

303,00 €
110 x 50 x 9,7
96 g, dotyková
3,2”, 360 x 640

2 GB
Li-Ion, 1 080 mAh

09/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Nokia
701

346,00 €
117,2 x 56,8 x 11
131 g, dotyková
3,5”, 360 x 640

8 GB
Li-Ion, 1 300 mAh
09/11  1-2/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Nokia
7230

106,00 €
98 x 48 x 14,75

100 g, slider
2,4”, 240 x 320

70 MB
Li-Ion, 860 mAh

04/10  9-10/2010

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

Nokia
Asha 200
80,00 €

115,4 x 61,1 x 14
105 g, QWERTY, 2x SIM

2,4”, 320 x 240
10 MB

Li-Ion, 1 430 mAh
02/12

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC micro

3,5

 

••

Nokia
Asha 300
116,00 €

112,8 x 49,5 x 12,7
85 g, klasic. + dotyk.

2,4”, 240 x 320
140 MB

Li-Ion, 1 100 mAh
12/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC micro

3,5

 

Nokia
Asha 302
302,00 €

115,2 x 58,9 x 13,5
106 g, QWERTY
2,4”, 320 x 240

256 MB
Li-Ion, 1 430 mAh

03/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

•••

Nokia
C1-01
46,00 €

108 x 45 x 14
78,8 g, klasická
1,8”, 128 x 160

64 MB
Li-Ion, 1 020 mAh

12/10

GPRS

0,3

micro 
SDHC micro

3,5

 

•
•

Nokia
C1-02
41,00 €

108 x 45 x 14
77,5 g, klasická
1,8”, 128 x 160

64 MB
Li-Ion, 1 020 mAh

03/11

GPRS

 

micro 
SDHC

 

micro

 

 

3,5

 
 

Nokia
C2-00
54,00 €

108 x 45 x 14,65
74,1 g, klasická, 2x SIM

1,8”, 128 x 160
16 MB

Li-Ion, 1 020 mAh
10/11

GPRS
EDGE

0,3

micro 
SDHC micro

3,5

 

•••

Nokia
C2-01
77,00 €

109,8 x 46,9 x 15,3
89 g, klasická
2”, 240 x 320

71 MB
Li-Ion, 1 020 mAh

02/11

GPRS
EDGE
UMTS

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

••

Nokia
C2-02

100,00 €
103 x 51,4 x 17

115 g, slider, dotyk
2,6”, 240 x 320

10 MB
Li-Pol, 1 020 mAh

08/11

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC micro

3,5

 

•

Nokia
C2-03

100,00 €
103 x 51,4 x 17

118 g, slider, dotyk., 2x SIM
2,6”, 240 x 320

10 MB
Li-Ion, 1 020 mAh

12/11

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC micro

3,5

 



Volajte kedykoľvek potrebujete. Za rovnakú cenu 0,13 € /min. do všetkých sietí v SR. 
To je O2 Fér. Pri aktivovaní balíčkov minút si môžete znížiť cenu

za minútu  až na 0,06 € /min. Viac na www.o2fer.sk 

•

Nokia
C2-05
64,00 €

99,4 x 47,8 x 16,3
98,5 g, slider
2”, 240 x 320

10 MB
Li-Ion, 860 mAh

12/11

GPRS
EDGE

0,3

micro 
SDHC micro

3,5

 

•

Nokia
C2-06

100,00 €
103 x 51,4 x 17

118 g, slider, dotyk., 2x SIM
2,6”, 240 x 320

10 MB
Li-Ion, 1 020 mAh

12/11

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC micro

3,5

 

 •

Nokia
C3-00

107,00 €
115,5 x 58,1 x 13,6

114 g, klasic. + QWERTY
2,4”, 320 x 240

55 MB
Li-Ion, 1 320 mAh

10/10

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC micro

3,5

 

•

Nokia
C3-01 Touch & Type

164,00 €
111 x 47,5 x 11

100 g, klasic. + dotyk.
2,4”, 240 x 320

30 MB
Li-Ion, 1 050 mAh
10/10  3-4/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Nokia
C3-01 Gold Edition

257,00 €
111 x 47,5 x 11

100 g, klasic. + dotyk.
2,4”, 240 x 320

30 MB
Li-Ion, 1 050 mAh

09/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•••

Nokia
C5-00 5MP

154,00 €
112,3 x 46 x 12,3

95 g, klasická
2,2”, 240 x 320

256/512 MB, 270 MB
Li-Ion, 1 050 mAh

08/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•••

Nokia
C5-03

170,00 €
105,8 x 51 x 13,8

93 g, dotyková
3,2”, 360 x 640

40 MB
Li-Ion, 1 000 mAh

12/10

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC micro

3,5

 

•
•

Nokia
C6

244,00 €
113,4 x 53 x 16,8

150 g, dotyk. + QWERTY
3,2”, 360 x 640

200 MB
Li-Pol, 1 200 mAh
08/10  9-10/2010

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Nokia
C6-01

267,00 €
103,8 x 52,5 x 13,9

131 g, dotyková
AMOLED, 3,2”, 360 x 640

340 MB
Li-Ion, 1 050 mAh
02/11 3-4/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

  •

Nokia
C7-00

290,00 €
117,3 x 56,8 x 10,5

130 g, dotyková
AMOLED, 3,5”, 360 x 640

350 MB, 8 GB
Li-Ion, 1 200 mAh
12/10  1-2/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Nokia
E5

180,00 €
115 x 58,9 x 12,8

126 g, klasic. + QWERTY
2,4”, 320 x 240

256 MB
Li-Ion, 1 200 mAh

08/10

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•••

Nokia
E6

339,00 €
115,5 x 59 x 10,5

133 g, klas,dotyk,QWERTY
2,46”, 640 x 480

8 GB
Li-Ion, 1 500 mAh
06/11  9-10/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•••

Nokia
E7

490,00 €
123,7 x 62,4 x 13,6

175 g, dotyk. + QWERTY
AMOLED, 4”, 360 x 640

256 MB, 1+16 GB
Li-Ion, 1 200 mAh
04/11 5-6/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

 

LED

micro
3,5

 

•••

Nokia
E52

229,00 €
116 x 49 x 9,9
98 g, klasická

2,4”, 240 x 320
60 MB

Li-Pol, 1 500 mAh
08/09

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

3,2

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

Nokia
Lumia 710
322,00 €

119 x 62,4 x 12,5
125,5 g, dotyková
3,7”, 480 x 800
512 MB, 8 GB

Li-Ion, 1 300 mAh
03/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5 LED

micro
3,5

 

Nokia
Lumia 800
512,00 €

116,5 x 61,2 x 12,1
142 g, dotyková

AMOLED, 3,7”, 480 x 800
512 MB, 16 GB

Li-Ion, 1 450 mAh
02/12  3-4/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8 LED

micro
3,5

 

Nokia
Oro

1 052,00 €
117,3 x 57,5 x 12,2
131,7 g, dotyková

AMOLED, 3,5”, 360 x 640
350 MB, 8 GB

Li-Ion, 1 200 mAh
08/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

• •

Nokia
N8

303,00 €
113,5 x 59 x 12,9
135 g, dotyková

AMOLED, 3,5”, 360 x 640
16 GB

Li-Ion, 1 200 mAh
10/10  11-12/2010

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

12

micro 
SDHC

XEN

micro
3,5

 

•••

Nokia
N9

od 547,00 €
116,45 x 61,2 x 12,1

135 g, dotyková
AMOLED, 3,9”, 480 x 854

16 / 64 GB
Li-Ion, 1 450 mAh
10/11  11-12/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8 LED

micro
3,5

 

•

Nokia
X1-01
44,00 €

112,2 x 47,3 x 16
91,1 g, klasická, 2x SIM

1,8”, 128 x 160
neuvedená

Li-Ion, 1 320 mAh
08/11

micro 
SDHC

3,5

 

 •

Nokia
X2-00
90,00 €

111 x 47 x 13,3
82 g, klasická

2,2”, 240 x 320
48 MB

Li-Ion, 860 mAh
07/10

GPRS
EDGE

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Nokia
X2-02
75,00 €

113 x 50 x 15
71 g, klasická, 2x SIM

2,2”, 240 x 320
neuvedená

Li-Ion, 1 020 mAh
01/12

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC micro

3,5

 

Nokia
X2-05
54,00 €

111 x 47 x 13,3
87,8 g, klasická
2,2”, 240 x 320

neuvedená
Li-Ion, 800 mAh

02/12

GPRS
EDGE

0,3

micro 
SDHC micro

3,5

 

•
•

Nokia
X3 Touch & Type

153,00 €
106,2 x 48,4 x 9,6

78 g, klasic. + dotyk.
2,4”, 240 x 320

50 MB
Li-Ion, 860 mAh

10/10

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC micro

3,5

 

••

Nokia
X7

389,00 €
119,7 x 62,8 x 11,9

146 g, dotyková
4”, 360 x 640

350 MB
Li-Ion, 1 200 mAh
06/11  7-8/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Orange
Atlanta
60,00 €

116 x 49 x 11,3
84 g, klasická

2,4”, 240 x 320
neuvedená

Li-Ion, 820 mAh
07/11

GPRS
EDGE
UMTS

2

micro 
SD

 

micro

 

 

 

•
•

Orange
San Francisco (ZTE Blade)

140,00 €
114 x 54,5 x 11,8
130 g, dotyková

OLED, 3,5”, 480 x 800
150 MB

Li-Ion, 1 250 mAh
02/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

•
•

Orange Stockholm 
(Huawei Ideos X1)

100,00 €
104 x 56 x 13

100 g, dotyková
2,8”, 240 x 320

256/512 MB
Li-Ion, 1 200 mAh

08/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

3

micro 
SDHC micro

3,5

 

•

Samsung
B5722 Duos

125,00 €
104 x 54,9 x 14,5

108 g, dotyková, 2x SIM
2,8”, 240 x 320

30 MB
Li-Ion, 1 200 mAh
02/10  3-4/2010

GPRS
EDGE

3,2

micro 
SDHC

LED

 

•

Samsung
B7722 Duos

207,00 €
113,5 x 55,5 x 14,3

105 g, dotyková, 2x SIM
3,2”, 240 x 400

280 MB
Li-Ion, 1 200 mAh
09/10  11-12/2010

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

5

micro 
SDHC

LED

micro

 

•

Samsung
C3530
87,00 €

112,2 x 46,7 x 11,9
91,4 g, klasická
2,2”, 240 x 320

50 MB (500,1000)
Li-Ion, 960 mAh

11/10

GPRS
EDGE

3

micro 
SDHC micro

3,5

 

••

Samsung
C3750
84,00 €

98 x 49 x 15,4
89 g, slider

2,4”, 240 x 320
37 MB

Li-Ion, 800 mAh
06/11

GPRS
EDGE

3,2

micro 
SDHC

 

micro

 

 

3,5

 
 

•

Samsung
C6112 Duos

105,00 €
105,8 x 50 x 16,5

112 g, slider, 2x SIM
2,4”, 240 x 320

30 MB
Li-Ion, 960 mAh

02/10

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC

 

•

Samsung
Champ (C3300)

59,00 €
96,3 x 53,9 x 12,9

80 g, dotyková
2,4”, 240 x 320

30 MB
Li-Ion, 1 000 mAh

08/10

GPRS
EDGE

1,3

micro 
SDHC micro

3,5

 

•••

Samsung
E1150
31,00 €

88 x 44 x 19,8
72,5 g, véčko

1,43”, 128 x 128
500 kB

Li-Ion, 750 mAh
07/10

 

 
•

Samsung
E1190
33,00 €

88 x 44 x 18,9
71 g, véčko

1,43”, 128 x 128
500 kB

Li-Ion, 800 mAh
09/11

 

•

Samsung
E2530
65,00 €

94,4 x 47,2 x 17,4
86 g, véčko

2”, 128 x 160
10 MB

Li-Ion, 800 mAh
02/11

GPRS
EDGE

1,3

micro 
SDHC micro

3,5

 

•••

Samsung
GALAXY Ace (S5830)

249,00 €
112,4 x 59,9 x 11,5

113 g, dotyková
3,5”, 320 x 480

158 MB
Li-Ion, 1 200 mAh
02/11   7-8/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Samsung
GALAXY Gio (S5660)

171,00 €
110,5 x 57,5 x 12,15

102 g, dotyková
3,2”, 320 x 480

158 MB
Li-Ion, 1 350 mAh

04/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3

micro 
SDHC

 

micro
3,5

 

•••

Samsung
GALAXY Mini (S5570)

135,00 €
110,4 x 60,8 x 12,1

105 g, dotyková
3,1”, 240 x 320

160 MB
Li-Ion, 1 200 mAh

02/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3

micro 
SDHC micro

3,5

 

•

Samsung
GALAXY Nexus (I9250)

549,00 €
135,5 x 67,94 x 8,94

137,9 g, dotyková
S-AMOLED, 4,65”, 720 x 1 280

16 GB
Li-Pol, 1 750 mAh
12/11  1-2/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5 LED

micro
3,5

 

•••

Samsung
GALAXY Note (N7000)

602,00 €
146,85 x 82,95 x 9,65

178 g, dotyková
S-AMOLED, 5,3”, 800 x 1 280

16 GB
Li-Pol, 2 500 mAh
12/11  11-12/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•
•

Samsung
GALAXY S (I9000)

339,00 €
122,4 x 64,2 x 9,9
119 g, dotyková

S-AMOLED, 4”, 480 x 800
8 GB

Li-Ion, 1 500 mAh
08/10  9-10/2010

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC micro

3,5

 

•••

Samsung
GALAXY S II (I9100)

529,00 €
125,3 x 66,1 x 8,49

116 g, dotyková
S-AMOLED, 4,3”, 480 x 800

1/16 GB
Li-Ion, 1 650 mAh
06/11  5-6/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

• •

Samsung
GALAXY S Plus (I9001)

349,00 €
122,4 x 64,2 x 9,9
119 g, dotyková

S-AMOLED, 4”, 480 x 800
512 MB/2 GB, 8 GB
Li-Ion, 1 650 mAh
10/11 9-10/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC micro

3,5

 



S novou ponukou dátových balíčkov O2 môžete byť stále online. 
V 2G aj 3G sieti, na mobile aj na notebooku. 

Aktivujte si balíček a vyskúšajte ho na mesiac zdarma.

•

Samsung
GALAXY W (I8150)

289,00 €
115,5 x 59,8 x 11,55

114,7 g, dotyková
3,7”, 480 x 800

4 GB
Li-Ion, 1 500 mAh

11/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Samsung
GALAXY Xcover (S5690)

259,00 €
121,5 x 65,9 x 12
100 g, dotyková
3,65”, 320 x 480

158 MB
Li-Ion, 1 500 mAh

01/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

3

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

••

Samsung
GALAXY Y (S5360)

129,00 €
104 x 58 x 11,5
97,5 g, dotyková

3”, 240 x 320
160 MB

Li-Ion, 1 200 mAh
10/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

2

micro 
SDHC micro

3,5

 

••

Samsung
GALAXY Y Pro (B5510)

194,00 €
110,8 x 63,5 x 11,5

108,6 g, klas,dotyk,QWERTY
2,6”, 320 x 240

160 MB
Li-Ion, 1 200 mAh

12/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

Samsung
Omnia W (I8350)

269,00 €
115,97 x 58,8 x 10,9

115,3 g, dotyková
S-AMOLED, 3,7”, 480 x 800

512 MB, 8 GB
Li-Ion, 1 500 mAh

12/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5 LED

micro
3,5

 

•

Samsung
Nexus S (I9023)

409,00 €
123,8 x 63 x 10,88

129 g, dotyková
SC-LCD, 4”, 480 x 800

512 MB, 16 GB
Li-Ion, 1 500 mAh
03/11 3-4/2011

GPRS
EDGE
UMTS

 
HSDPA
HSUPA

5

 

LED

micro
3,5

 

 •

Samsung
S3350 Ch@t 335

99,00 €
111,2 x 61,2 x 11,9

100 g, klasic. + QWERTY
2,4”, 320 x 240

60 MB
Li-Ion, 1 000 mAh

02/11

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC micro

3,5

 

• •

Samsung
S5230 Star

79,00 €
104 x 53 x 11,9
93,5 g, dotyková

3”, 240 x 400
50 MB

Li-Ion, 1 000 mAh
06/09 7-8/2009

GPRS
EDGE

3,2

micro 
SDHC

 

•

Samsung
S5610
82,00 €

118,9 x 49,7 x 12,9
91 g, klasická

2,4”, 240 x 320
108 MB

Li-Ion, 1 000 mAh
10/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

5

micro 
SDHC micro

 

•

Samsung
Star II (S5260)

99,00 €
107,5 x 54 x 12,4

94 g, dotyková
3”, 240 x 400

30 MB
Li-Ion, 1 000 mAh

03/11

GPRS
EDGE

3,2

micro 
SDHC

 

micro
3,5

 
 

•

Samsung
Star II Duos (C6712)

129,00 €
109,5 x 56 x 12,2
100 g, dotyková
3,2”, 240 x 400

30 MB
Li-Ion, 1 200 mAh

07/11

GPRS
EDGE

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

Samsung
Wave II (S8530)

229,00 €
123,9 x 59,8 x 11,8

135 g, dotyková
SC-LCD, 3,7”, 480 x 800

2 GB
Li-Ion, 1 500 mAh
12/10  3-4/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

••

Samsung
Wave 3 (S8600)

279,00 €
125,9 x 64,2 x 9,9
127 g, dotyková

S-AMOLED, 4”, 480 x 800
4 GB

Li-Ion, 1 500 mAh
12/11  1-2/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

Samsung
Wave578 (S5780)

169,00 €
107,9 x 54,9 x 12,5

99,8 g, dotyková
3,2”, 240 x 400

100 MB
Li-Ion, 1 200 mAh

09/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

•
 

Samsung
Wave723 (S7230)

180,00 €
109,5 x 53,9 x 11,8

99,5 g, dotyková
3,2”, 240 x 400

100 MB
Li-Ion, 1 200 mAh
11/10  1-2/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Samsung
Wave Y (S5380)

139,00 €
110 x 58,2 x 12,3
102,4 g, dotyková
3,2”, 320 x 480

150 MB
Li-Ion, 1 200 mAh

01/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

2

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Samsung
Xcover 2 (C3350)

99,00 €
122 x 53 x 17.9
110 g, klasická
2,2”, 240 x 320

38 MB
Li-Ion, 1 300 mAh

11/11

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC

LED

micro

 

•••

Samsung
Xcover271 (B2710)

116,00 €
120,8 x 52,1 x 17,9

116 g, klasická
2”, 240 x 320

15 MB
Li-Ion, 1 300 mAh

12/10

GPRS
EDGE
UMTS

2

micro 
SDHC

 

Sonim
XP2 SPIRIT

348,00 €
130,7 x 59,7 x 21,7

170 g, klasická
2”, 240 x 320
128/128 MB
1 320 mAh

03/10

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3,2

micro 
SD

LED

micro
2,5

 

Sonim
XP3 ATEX
767,00 €

118,8 x 56,3 x 24,6
140 g, klasická
1,8”, 128 x 160

10 MB
Li-Ion, 1 100 mAh

04/11

 

GPRS

 

 

 

 

LED

mini

 

 

2,5

 
 

Sonim
XP1300 CORE

312,00 €
126 x 60 x 25
185 g, klasická
2”, 240 x 320

10 MB
Li-Ion, 1 750 mAh

12/10

GPRS
EDGE

micro 
SDHC mini

3,5

 

Sonim
XP3300 FORCE

408,00 €
126 x 60 x 25
185 g, klasická
2”, 240 x 320

10 MB
Li-Ion, 1 750 mAh

02/11

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC

LED

mini
3,5

 

Sonim
XP5300 FORCE 3G

450,00 €
126 x 60 x 25
185 g, klasická
2”, 240 x 320

10 MB
Li-Ion, 1 750 mAh

07/11

GPRS
EDGE
UMTS

2

micro 
SDHC

LED

mini
3,5

 

Sony
Xperia S
479,00 €

128 x 64 x 10,6
144 g, dotyková

BRAVIA, 4,3”, 720 x 1 280
1,5 GB, 32 GB

Li-Ion, 1 750 mAh
02/12  3-4/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

12,1 LED

micro
3,5

 

•
•

Sony Ericsson
Elm

110,00 €
110 x 45 x 14
90 g, klasická

2,2”, 240 x 320
280 MB

Li-Pol, 1 000 mAh
04/10

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro

 

•••

Sony Ericsson
Live with Walkman

179,00 €
106 x 56,5 x 14,2
115 g, dotyková
3,2”, 320 x 480

512 MB, 320 MB
Li-Pol, 1 200 mAh

10/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

••

Sony Ericsson
Mix Walkman

99,00 €
95,8 x 52,8 x 14,3

88 g, dotyková
3”, 240 x 400

100 MB
Li-Pol, 1 000 mAh

08/11

GPRS
EDGE

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

Sony Ericsson
txt

91,00 €
106 x 60 x 14,5

95 g, klas+QWERTY
2,55”, 320 x 240
64 MB, 120 MB

Li-Pol, 1 000 mAh
10/11

GPRS
EDGE

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

•

Sony Ericsson
txt pro

105,00 €
93 x 52 x 18

100 g, dotyk. + QWERTY
3”, 240 x 400

100 MB
Li-Pol, 1 000 mAh

08/11

GPRS
EDGE

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

••

Sony Ericsson
Xperia active

229,00 €
92 x 55 x 16,5

110,8 g, dotyková
3”, 320 x 480
512 MB, 1 GB

Li-Pol, 1 200 mAh
10/11  11-12/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Sony Ericsson
Xperia arc
335,00 €

125 x 63 x 8,7
117 g, dotyková

BRAVIA, 4,2”, 480 x 854
512 MB, 512 MB
Li-Pol, 1 500 mAh
04/11 3-4/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8,1

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•••

Sony Ericsson
Xperia arc S

339,00 €
125 x 63 x 8,7

117 g, dotyková
BRAVIA, 4,2”, 480 x 854

512 MB, 1 GB
Li-Pol, 1 500 mAh

10/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8,1

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Sony Ericsson
Xperia mini

159,00 €
88 x 52 x 16

99 g, dotyková
LED LCD, 3”, 320 x 480

512 MB, 320 MB
Li-Pol, 1 200 mAh

08/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•••

Sony Ericsson
Xperia mini pro

199,00 €
92 x 53 x 18

136 g, dotyk. + QWERTY
LED LCD, 3”, 320 x 480

512 MB, 400 MB
Li-Pol, 1 200 mAh
08/11 9-10/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

  •

Sony Ericsson
Xperia neo
289,00 €

116 x 57 x 13
126 g, dotyková

BRAVIA, 3,7”, 480 x 854
512 MB, 320 MB
Li-Pol, 1 500 mAh
06/11 5-6/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8,1

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•
•

Sony Ericsson
Xperia neo V

250,00 €
116 x 57 x 13

126 g, dotyková
BRAVIA, 3,7”, 480 x 854

512 MB, 320 MB
Li-Pol, 1 500 mAh

10/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

••

Sony Ericsson
Xperia Play

279,00 €
119 x 62 x 16

175 g, dotyková
BRAVIA, 4,2”, 480 x 854

512 MB, 400 MB
Li-Pol, 1 500 mAh
06/11  3-4/2012

GPRS
EDGE
UMTS

 
HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Sony Ericsson
Xperia pro
289,00 €

120 x 57 x 13,5
142 g, dotyk.+QWERTY
BRAVIA, 3,7”, 480 x 854

512 MB, 1 GB
Li-Pol, 1 500 mAh

10/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8,1

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

••

Sony Ericsson
Xperia ray
259,00 €

111 x 53 x 9,4
100 g, dotyková

BRAVIA, 3,3”, 480 x 854
512 MB, 1 GB

Li-Pol, 1 500 mAh
10/11

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8,1

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•
•

Sony Ericsson
Xperia X8
125,00 €

99 x 54 x 15
104 g, dotyková
3”, 320 x 480
128/128 MB

Li-Pol, 1 200 mAh
10/10  11-12/2010

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

 
 

Sony Ericsson
Xperia X10 mini

149,00 €
83 x 50 x 16

88 g, dotyková
2,55”, 240 x 320

128 MB
Li-Pol, 950 mAh
05/10  7-8/2010

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Sony Ericsson
Yendo

78,00 €
93,5 x 52 x 15,5
81 g, dotyková
2,6”, 240 x 320

5 MB
Li-Pol, 970 mAh

04/11

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC

 

micro

 

 

3,5

 
 

•

Zio
Lupus L1
51,00 €

116 x 54 x 13,6
95 g, klasic. + fl ip

2,2”
-

Li-Ion, 850 mAh
10/10  3-4/2011

micro

 

•

ZiO
Premium P1

45,00 €
116 x 54 x 14
95 g, klasická

2,2”
-

Li-Ion, 850 mAh
10/10

micro

 

•

ZTE Skate
(Orange Monte Carlo)

214,90 €
126 x 67 x 11,3
140 g, dotyková
4,3”, 480 x 800

512 MB
Li-Ion, 1 400 mAh
07/11  11-12/2011

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5
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OSBORNE 1 BOL VÔBEC 
PRVÝM POČÍTAČOM DO-
DÁVANÝM S PRIBALE-
NÝM KANCELÁRSKYM 
SOFTVÉROM! V ŠTAN-
DARDNOM BALENÍ BOL 
OKREM SPOMÍNANÉHO 
SYSTÉMU CP/M AJ CP/M 
UTILITY, TEXTOVÝ PRO-
CESOR WORDSTAR, TA-
BUĽKOVÝ KALKULÁTOR 
SUPERCALC, DATABÁ-
ZOVÝ PROGRAM DBASE 
II A PROGRAMOVACIE 
JAZYKY CBASIC OD DIGI-
TAL RESEARCH A MBA-
SIC OD MICROSOFTU. TO 
BOLA NAOZAJ LUXUSNÁ 
VÝBAVA (SOFTVÉR ZA 
1 500 USD FREE), KTO-
RÁ POMOHLA PRETLA-
ČIŤ OSOBNÝ POČÍTAČ 
AKO MOBILNÝ PRACOV-
NÝ NÁSTROJ.

MÁTE AJ VY SVOJ NOTEBOOK, TABLET, 

SMARTFÓN ALEBO NEJAKÝ INÝ 

PRENOSNÝ POČÍTAČ? A VIETE, 

AKO TO VŠETKO ZAČALO?

OSBORNE 1 BOL VÔBEC 
PRVÝM POČÍTAČOM DO-
DÁVANÝM S PRIBALE-
NÝM KANCELÁRSKYM 
SOFTVÉROM! V ŠTAN-

Adam Osborne
a prenosný  počítač 

Osborne 1 (revízia
 z roku 1982)

TROCHU 
HISTÓRIE
Prvý komerčne 
dostupný prenos-
ný mikropočítač na 
svete typu „všetko-
v-jednom“, teda akýsi 
praotec dnešných note-
bookov sa objavil už v apríli 
1981. Bolo to pár mesiacov pred 
uvedením prvého IBM PC, ktorý po-
ložil základy dnešných PC a jeho du-
chovným otcom bol Adam Osborne, 
po ktorom bol počítač pomenovaný 
. Tento „notebook“ vážil 12 kg, stál 1 
795 USD a cez spoločnosť Osborne 
Computer Corporation dokázal 
Adam predávať až 10 000 počítačov 
mesačne, čo bol neskutočný úspech 
(prvý milión dolárov zarobil už v sep-
tembri). Počítače v tej dobe vyzerali 
inak, ako ich poznáme dnes. Buď to 
boli veľké sálové stroje, ktoré zabera-
li niekoľko miestností, alebo „kláves-
nice“ typu Apple II (počítač integro-
vaný v klávesnici), ktorý sa pripájal 
na externý monitor. Osborne 1 sa-
mozrejme štandardne nemal baté-
rie, takže ste pre prácu nutne potre-
bovali elektrickú zásuvku. Existoval 
prídavný Battery pack s maximál-
nou výdržou 1 hodina, čo je skoro 
nepoužiteľné. Aj tak to bol revolučný 

Osborne 1 
PRVÝ 

PRENOSNÝ 

POČÍTAČ
AUTOR: MAREK LÍŠKA | FOTO: ARCHÍV

vynález, pretože umožňoval „mobili-
tu“, ktorá bola v tom čase nevídaná. 
Stačilo postaviť na stôl tento 12 kg 
box, rúčku použiť ako stojan, sklopiť 
veko s klávesnicou, pripojiť elektrický 
kábel a mali ste pred sebou počítač. 

HARDVÉR
Na zobrazovanie používal Osborne 
1 iba 5“ monochromatickú CRT ob-
razovku, čo je len o kúsok viac, než 
majú dnes priemerné smartfóny. 
Tento „monitor“ dokázal zobraziť 24 
riadkov textu s 52 znakmi. Osborne 
1 využíval 4 MHz procesor Z80 a mal 
aj sériové rozhranie RS-232C pre pri-
pojenie tlačiarne, ako aj dátový ko-
munikačný port IEEE 488 použiteľný 
napr. pre modemy. Pamäť mala ka-
pacitu iba 64 kB, z čoho len 60 kB 
mohli využívať aplikácie (4 kB boli ur-
čené pre obrazovku). Pamäť dopĺňali 
dve 5¼-palcové disketové mechani-
ky. Hardisky v tej dobe boli príliš veľ-
ké a drahé. Ako pamäťové médiá sa 
zvyčajne používali magnetické pá-
sky so sekvenčným záznamom, no 
diskety boli v tomto prípade určite 
praktickejšie. Ak sa použili Double-
density diskety, získali ste dátovú 

kapacitu 2x 204 kB, pričom jedna 
mechanika sa používala obvykle na 
operačný systém a aplikácie, tá dru-
há slúžila ako ukladací priestor pre 
dáta. Kapacita sa komunikovala ako 
„priestor pre uloženie 60 textových 
strán“, resp. 102 000 znakov na dis-
ketu (204 pri DD diskoch). Pod me-
chanikami bol odkladací priestor pre 
2x 10 diskiet, čo v tej dobe postačo-
valo. Zaujímavé bolo, že počítač mal 
„vodeodolné“ šasi. Mohli ste ho te-
da bezpečne prenášať aj v prípade, 
že vonku pršalo. Samozrejme vnút-
ro už vodotesné nebolo. Ďalšia zjav-
ná výhoda oproti mnohým konkuren-
tom bola numerická klávesnica pre 
účtovníkov.

SOFTVÉR
Osborne 1 mal vlastný základný sof-
tvér uložený v samostatne adresova-
teľnej ROM pamäti (čosi ako dnešný 
BIOS), ktorá sa však nedala updato-
vať. Základný systém tak musel byť 
dokonale odladený už z výroby, nie 
ako je bežné dnes. Ako operačný 
systém pre bežných používateľov sa 
odporúčal v tej dobe veľmi populárny 
8-bitový systém CP/M, ktorý neskôr 
na PC v mierne modifi kovanej verzii 
preslávil Microsoft ako MS DOS.

NO POVEDZTE ÚPRIMNE, NEKÚPILI BY STE HO?
12 KÍL (BEZ BATÉRIÍ) JE SUPERMOBILNÉ RIEŠENIE…



OM-D: VYTVORTE SI VLASTNÝ SVET

www.olympusomd.com

Sme na začiatku novej éry digitálnej fotografi e. U klasických digitálnych zrkadloviek od ich vzniku prakticky 
nedošlo k výraznejším zmenám vo veľkosti, hmotnosti ani užívateľskom rozhraní. Nový revolučný systémový 
fotoaparát bez zrkadiel Olympus OM-D ale toto všetko mení. Je nielen výnimočne ľahký a kompaktný, ale aj 
užívateľsky prívetivý. Jeho elektronický hľadáčik fotografom uľahčuje sledovať kompozíciu, teplotu farieb a rad 
ďalších nastavení v reálnom čase. Svet sa tak zmení z niečoho, čo len vidíte, na niečo, čoho ste súčasťou. 

OM-D advert A4 SK.indd   1 14/03/2012   13:44:29

dok       alý
notebook

Notebooky radu HP ProBook v štýlovom hliníkovom dizajne si vďaka vysokému 
výkonu a bezpečnostným prvkom nájdu spoľahlivé uplatnenie nielen v profesionálnej 

podnikovej sfére, ale i v každodennej práci. 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium 
Inside, vPro Inside, Xeon, a Xeon Inside sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a iných krajinách. Ďalšie informácie o stupni hodnotenia procesorov Intel nájdete na
www.intel.com/go/rating.

Tlačiareň 
HP DeskJet 2050A, 
All-in-One CQ199B 

 ZADARMO 

Tlačiareň 
HP DeskJet 2050A, 
All-in-One CQ199B 

 ZADARMO 

Ceny platia do vypredania tovaru

www.agem.sk

HP ProBook 4530s (A1D23EA)
-  procesor Intel® CoreTM i5-2430M (2.4GHz) s Turbo 

Boost Technology, nárast výkonu  na 2.9GHz
-  4GB DDR3 Mobile Intel® HM65 Express Chipset
-  AMD Mobility Radeon ™ HD 6490/1GB 
-  640 GB S-ATA II HDD
-  15.6” LED HD displej anti-glare
-  rozlíšenie 1366 x 768
-  720p HD kamera
-  WiFi, BlueTooth, 4x USB 2.0, HDMI, VGA
-  Windows 7 Home Premium 64, Office Starteŕ 10
-  taška na notebook HP Carrying Case

   Cena s DPH: 629 €

HP ProBook 4730s (A1D66EA)
-  procesor Intel® CoreTM i5-2430M (2.4GHz) s Turbo 

Boost Technology, nárast výkonu  na 2.9GHz
-  4GB DDR3 Mobile Intel® HM65 Express Chipset
-  AMD Mobility Radeon ™ HD 6490/1GB
-  640 GB S-ATA II HDD
-  17.3” LED HD displej anti-glare
-  rozlíšenie 1600 x 900
-  720p HD kamera
-  WiFi, BlueTooth, 3x USB 2.0, 1x USB 3.0, HDMI, VGA 
-  Windows 7 Home Premium 64, Office Starteŕ 10
-  taška na notebook HP Messenger Case

   Cena s DPH: 659 €
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Marec-Apríl 2012, ročník VIII.MWC2O12
REPORTÁŽ

EOS 5D MARK III
CANON

ALEBO DVA POHĽADY NA VEC
ADACTA

Marec-Apríl 2012, ročník VIII.

NOKIA LUMIA 800

SÚŤAŽ
+TEST

NOKIA LUMIA 800NOKIA LUMIA 800

The UEFA EURO 2012™ official logo is protected by trademarks, copyright and/or design. All rights reserved.
© Getty Images

canon-europe.com/euro2012

Platné obchodné podmienky: podrobnosti a detailné podmienky 
pre účasť v súťaži nájdete na stránke canon-europe.com/euro2012

Power to celebrate
VYHRAJTE VIP balíček 
alebo dva lístky na 
UEFA EURO 2012™

ALEBO jednu zo 6 000 
replík lopty adidas®

Súťaž platí od 1. 3. 2012 do 18. 6. 2012

Súťaž platí od 1. 3. 2012 do 27. 4. 2012

www.faxcopy.sk

TECHBOX_Canon_Euro2012_group_SX230_210x297.indd   1 3/18/12   8:53 PM
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