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editorial
BERLÍN - IFA 2012

A k žijete technológiami, pravdepodobne vám neunikla 
správa o najväčšej svetovej výstave spotrebnej 
elektroniky IFA 2012, ktorá sa opäť konala v Berlíne. 

Jej načasovanie je vždy výborné, začiatkom septembra si totiž 
môžete vyhliadnuť svoj vianočný darček a máte dostatok času na 
to, aby ste si svoj sen splnili. A že bude o čom snívať! IFA už nie 
je len o nových televízoroch, ale svoje miesto tu mali i svetové 
premiéry toho, čo práve letí –smartfóny, tablety či ultrabooky. 
Kórejský gigant Samsung doslova ovládol výstavu. Na IFA 2012 
uviedol druhú generáciu smartfóno-tabletu Samsung Galaxy 
Note II a keďže som jednotku používal dlho a rád, na novú 
generáciu som sa veľmi tešil. Výrazné vylepšenia som však 
neočakával, a tu ma Samsung prekvapil. Nielenže vylepšil všetky 
hardvérové parametre, ale poriadne sa pohral aj so softvérom pre 
svoje unikátne pero S Pen. Našťastie nejde o žiadne nepraktické 
novinky, skôr naopak. Najviac ma zaujala možnosť vytvoriť si 
poznámky priamo počas hovoru, stačí vytiahnuť pero S Pen a 
zapísať si dôležitú informáciu. Samsungu sa navyše zapáčilo 
vytvárať nové segmenty na trhu. Minulý rok bola práve IFA 
miestom, kde uzrel svetlo sveta prvý tableto-smartfón, tentokrát 
výrobca prišiel s prvým foto-smartfónom. Samsung Galaxy 
Camera je fotoaparát, ku ktorému akoby ste prilepili špičkový 
smartfón, avšak bez možnosti telefonovania. Takéto riešenie vám 
umožní ihneď pracovať s fotografiami, odosielať ich cez Wi-Fi 
či 3G siete alebo ich uploadovať napríklad na Facebook. Len pár 
dní pred touto novinkou uviedol podobný koncept aj Nikon. Žeby 
sa blížila nová éra smartfotoaparátov?

IFA bola tento rok bohatá najmä na novinky z oblasti tabletov. 
Tu je však vývoj nového konceptu akosi obmedzený, a tak 
sa väčšina výrobcov snažila napodobniť známu koncepciu 
modelu ASUS Eee Pad Transformer. Lepšie a odvážnejšie už 
boli nápady na nové zariadenia s Windows 8, kde napríklad 
Dell predstavil zaujímavé riešenie s preklápacím displejom – 
Dell XPS Duo 12. Ukrývali ho však za sklom, a tak som si ho 
nemohol poriadne vyskúšať. Zato ultrabook Toshiba Satellite 
u920t disponoval vysúvacou konštrukciou, ktorá by mohla byť 
v budúcnosti veľmi obľúbená. V zasunutom stave tak máte 
v rukách veľký tablet a po vysunutí plnohodnotný ultrabook. 
Ak máte malú obývačku, radšej ani nečítajte ďalej, doménou 
výstavy IFA totiž boli aj obrovské televízory, ktoré dosahovali 
uhlopriečky od 75 do 90 palcov. Pre takéto telky je však už 
Full HD rozlíšenie nedostatočné, preto množstvo výrobcov vo 
svojich novinkách stavilo na tzv. 4K (QFHD) rozlíšenie – až 
3840 x 2160 bodov! Už len mať si čo na takýchto televízoroch, 
ktorých ceny sa pohybujú v tisíckach eur, prehrať. V stánku 
Sharp som si dokonca vyskúšal 70-palcovú QFHD multitouch 
obrazovku (viď. foto). Pokrok nezastavíme, naplno si ho teda 
užívajme. Už teraz sa tešíme na budúci ročník IFA 2013, 
TECHBOX bude určite pri tom!

Príjemné čítanie

Roman Calík
šéfredaktor
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Po tom, čo sa 
Android Market 
premenoval na 
Google Play, nie je 
nezvyčajné, že tento 
obchod rozširuje 
svoju ponuku 
o predaj fi lmov, 
seriálov, TV šou, 
hudby a časopisov. 
Zatiaľ však len na 
americkom trhu!ČO

JEN
O

VÉ
(1)

(2)

(1) Je tu ďalšie Nexus 
zariadenie. Nejde 

o smartfón, ale o prvý tablet 
s týmto menom. Google Nexus 7
je veľmi dobre vybavený prístroj 
so 7-palcovým IPS displejom. Jeho 
rozlíšenie je 1 280 x 800 bodov
 a chráni ho odolné Gorilla 
Glass sklo. Pod ním je v 10,5 mm 
hrubom tele ukrytý štvorjadrový 
Tegra 3 procesor, 1 GB pamäť 
RAM a 8, resp. 16 GB fl ash 
pamäť. Samozrejmosťou je 
najnovší Android 4.1 (viac info 
na strane ??), Wi-Fi, Bluetooth, 
NFC a GPS moduly. Slot na 
pamäťové karty či GSM modul 
však chýbajú. Rovnako chýba 
aj fotoaparát, no 1,2 Mpx HD 
webkamera sa v tablete zíde asi 
viac. S 4 325 mAh batériou tablet 
váži príjemných 340 gramov. 
Najväčším prekvapením je cena, 
v USA sa predáva za 200 (8 GB), 
resp. 250 (16 GB) dolárov! 

(2) Keď sa povie Denon, mnohí 
vyznávači kvalitného 

zvuku zbystria pozornosť. Určite 
zbystria aj pri slúchadlách Denon 
AH-D7100 zo série Music Maniac, 
ktoré patria medzi vlajkové lode 
spoločnosti. Slúchadlá majú 
ručne vyrezávanú ozvučnicu 
z mahagónového dreva, v ktorej 
sú ukryté 50 mm budiče Free Edge 
Nano Fiber Drivers najvyššej 
kvality. Uši vám obklopí jemná 
koža ukrývajúca pamäťovú 
penu, kvalitnú konštrukciu 
zas zabezpečujú sklené vlákna, 
samozrejmosťou je odnímateľný 
kábel. V balení dokonca nájdete aj 
kratší kábel s ovládaním hlasitosti 
pre váš iPhone či iPod. Nečakajte 
však, že kvôli tomuto káblu budú 
slúchadlá dostupné pre každého 
majiteľa iPhonu. Ich cena na 
našom trhu je 1 249 €.

(3) Počas výstavy IFA 2012 sa 
ASUS rozhodol predstaviť 

svoje novinky úplne mimo 
výstaviska. Okrem špičkového 
ultrabooku predstavil aj dvojicu 
tabletov. Menší z dvojice, ASUS 
Vivo Tab RT, je postavený na 
operačnom systéme Windows 8 RT 
a ARM procesore Nvidia Tegra 
3 s 4+1 jadrami a 12-jadrovou 
grafi kou. Nechýba ani poriadna 
pamäť RAM – 2 GB a ROM – 32 GB.
Koncept nového tabletu 
pripomína známu sériu 
Transformer, teda odnímateľná 
klávesnica s batériou a tabletová 
časť, ktorá má len 520 gramov 
a hrúbku 8,3 mm. Dotykový 
displej poteší uhlopriečkou 
10,1 palca a rozlíšením 1 366 x 768
bodov. Z technologických 
vychytávok nechýba NFC či GPS 
a 8 Mpx fotoaparát. Moduly ako 
Wi-Fi, Bluetooth, GSM a HSPA sú 
samozrejmosťou. Cenu výrobca 
zatiaľ nezverejnil, na trhu sa však 
nový tablet objaví po ofi ciálnom 
spustení predaja OS Windows 8, 
teda už 26. októbra 2012.

N
O

VÉ
N

O
VÉ

(3)



(4)

inzercia

Sociálny gigant Facebook.com 
zverejnil svoje prvé fi nančné 
výsledky od príchodu na 
burzu. Neprestáva rásť, výnosy 
medziročne vzrástli o 32 % na 
1,18 miliardy dolárov, čistý zisk 
činí 295 mil. USD. Aspoň raz 
mesačne sa na Facebook prihlási 
955 miliónov používateľov.

(5)

(4) Fujifi lm počas horúceho leta 
predstavil šikovný kompakt 

s poriadnym zoomom. Fujifi lm 
FinePix F800EXR disponuje 
objektívom s 20x optickým zoomom 
a 1/2” EXR-CMOS snímačom 
s rozlíšením 16 Mpx 
(max. ISO 12 800). Objektív začína na 
pomerne širokouhlých 25 mm pri f/3,5, 
nie je však stabilizovaný. Otrasy sú 
ošetrené stabilizovaným snímačom. 
Okrem bežných funkcií novinka 
ponúkne i špeciálne EXR režimy, 
napríklad EXR DR pre zvýšenie 
dynamického rozsahu či EXR SN pre 
fotenie tmavých scén. Nechýba ani 
Full HD video pri 30 fps so stereo 
zvukom. Tým najzaujímavejším na 
novinke je integrácia Wi-Fi modulu, 
ktorý okrem komunikácie s počítačom 
dokáže k fotoaparátu pripojiť aj 
smartfón. Ak máte niektorý s iOS 
alebo Androidom, stačí si stiahnuť 
aplikáciu Fujifi lmu a zálohovať fotky 
z F800-ky, pridávať im GPS súradnice 
alebo zdieľať na sociálnych sieťach. 
Cena novinky by sa mala pohybovať 
okolo 300 €.

(5) Nokia tesne pred uzávierkou 
tohto čísla predstavila svoju 

vlajkovú loď s Windows Phone 
8. Nadupaná Nokia Lumia 920 
má dvojjadrový 1,5 GHz procesor 
Snapdragon, 1 GB RAM a 32 GB 
ROM pamäte. Z hardvérovej výbavy 
nechýba prakticky nič dôležité, 
dokonca k HSPA+ výrobca pridáva 
aj podporu LTE sietí. Čipy ako 
GPS, NFC, Bluetooth, Wi-Fi sú 
samozrejmosťou. Prekvapením 
je „len“ 8,7 Mpx fotoaparát 
s technológiou PureView, no má 
opticky stabilizovaný objektív Carl 
Zeiss so svetelnosťou f/2,0. Chýba však 
xenónový blesk. Absolútnou novinkou 
je aj 4,5” PureMotion HD+ displej 
s rozlíšením až 1 280 x 768 bodov! 
Unikátny je aj dotykovou vrstvou 
reagujúcou na nechty či rukavice. 
Taktiež nevídané v segmente 
mobilných telefónov je bezdrôtové 
nabíjanie ako súčasť telefónu. 
Stačí mobil položiť na podložku 
a 2 000 mAh batéria sa nabíja, bez 
káblov. Zo softvérových vylepšení 
je zaujímavá aplikácia Nokia City 
Lens fungujúca na báze rozšírenej 
reality – Lumiu stačí „namieriť“ 
smerom do ulice a na displeji uvidíte, 
kde sú aké reštaurácie a iné dôležité 
miesta. Negatívom novinky sú azda 
len rozmery (130 x 70,8 x 10,7 mm), 
hmotnosť (185 g), chýbajúci slot 
microSD karty a zatiaľ nezverejnená 
cena, ktorá ak nebude dostatočne 
prijateľná, Nokia Lumia 920 upadne 
do zabudnutia.

Microsoft vyhodil Hotmail.com a nahradil ho 
portálom Outlook.com! A hoci 

Outlook.com neponúkne toľko možností, 
ako jeho desktopový brat, ide o zaujímavo 

a hlavne čisto spracovaný e-mailový 
portál s integrovaným Skype klientom 

a vylepšenými spam fi ltrami. Časom by vraj 
Microsoft mal zmeniť koncovku 

@hotmail.com na @outlook.com. 



Note

8|9

...EŠTE VIAC NOVINIEK NÁJDETE NA TECHBOX.SK

Na Marse úspešne pristála sonda Curiosity. Na tejto 
červenej planéte bude najbližšie dva roky hľadať 
vodu a stopy po akomkoľvek živote. To si už sonda 
stihla aj vyskúšať laserom a spektrometrom, čím 
vyvolala ošiaľ o strieľaní laserom do planéty.

Telefónica O2 predstavila roamingový dátový balík EU Internet. 
Za 2 € na deň získate 25 MB voľných dát v akejkoľvek sieti v rámci EÚ. 

Stačí poslať SMS v tvare EUNET A na 99222. Ak je vám 25 MB málo, 
ďalších 25 MB získate zaslaním EUNET na rovnaké číslo. Prvých 50 kB 

prenesených v roamingu počas jedného dňa je bezplatných.

(6) Panasonic si na jeseň 
pripravil tri unikátne 

fotoaparáty, medzi ktorými sa 
objavil aj unikátny ultrazoom. 
Po dvoch rokoch sa tak japonský 
výrobca s modelom 
Panasonic Lumix DMC-FZ200
opäť zaradí medzi fotoaparáty, ktoré 
disponujú poriadnym zoomom. Hoci 
26-násobné priblíženie objektívu 
Leica (25 – 600 mm) nie je žiadny 
tromf, vďaka pevnej clone f/2,8 na 
celom jeho rozsahu mu patrí 
svetové prvenstvo. Za objektívom 
je vylepšený CMOS senzor (High 
Sensitivity MOS) s rozlíšením 
12,1 Mpx (ISO 6400), vylepšený je 
aj Venus Engine VII FHD procesor. 
Novinka používa Light Speed AF 
autofókus, pričom vďaka kombinácii 
rýchlych prvkov dokáže snímať 
rýchlosťou až 12 fps.
Určite poteší i 120 fps pri HD videu, 
samozrejmosťou je aj Full HD 
v progresívnom režime pri 
30 fps, so stereo zvukom a v AVCHD 
formáte. Novinkou v FZ200-ke je 
aj vylepšený EVF hľadáčik, ktorý 
má rozlíšenie 1,3 Mpx. Displej 
je výklopný, uhlopriečka má 
3 palce, rozlíšenie však dosahuje 
podpriemerných 460 tisíc bodov. 
Batéria s kapacitou 1 200 mAh 
by mala podľa výrobcu zvládnuť 
na jedno nabitie až 500 snímok. 
Ofi ciálna cena novinky je 599 €.

(6)

NoteNote

Samsung prišiel v týchto dňoch na trh so svojou 
novinkou, tabletom Samsung GALAXY Note 10.1. 
Pri jeho navrhovaní sa kládol dôraz na funkčnosť 
a precíznosť, na ktorú sme zvyknutí pri používaní 
ceruzky a papiera. Dokonale čitateľný 10.1-palcový 
displej poskytuje nekonečné možnosti využitia 
tvorivých schopností užívateľa, prácu s najbežnejšie 
používanými formátmi dokumentov, a ako už sám 
názov napovedá, Note umožňuje písanie poznámok 
a komentárov jednoducho priamo k obrázkom, 
dokumentom, alebo stránkam prezentácie. Intuitívne 
a svižné ovládanie zabezpečuje 1,4 GHz štvorjadrový 
procesor a 2GB operačná pamäť. Novinkou je jeho 
ovládanie prostredníctvom stylusu S Pen, s ktorým 
plne využijete potenciál obrazovky. Vďaka funkcii 
Viacnásobná obrazovka na ňom môžete využívať až 

dve aplikácie súčasne, pretože displej je dostatočne 
veľký. Otvára sa vám tak nová dimenzia spôsobu 
vlastnej tvorby. Využijete ju napríklad pri štúdiu, keď si 
v jednom okne prezeráte internetové stránky a v druhom 
zapisujete poznámky. Ďalšími vychytávkami sú 
dobre známe funkcie ako napríklad SmartStay, 
ktorá sleduje vaše oči, aby sa displej neprepol do 
úsporného režimu v nevhodný okamih, či Prehrávanie 
v okne, vďaka ktorej môžete počúvať hudbu, alebo na 
obrazovke sledovať video, zatiaľ čo súčasne pracujete 
s inou aplikáciou. Nájdete v ňom aj množstvo ďalších 
aplikácií, ktoré sú šité na mieru priamo pre jeho 
funkcionalitu – písanie so stylusom. Samsung GALAXY 
Note 10.1 sa predáva v dvoch verziách – len s WiFi za 
499 € alebo s WiFi a súčasne 3G pripojením za 579 €. 
Pozrite si aj recenziu na stranách 34 - 37.

inzercia
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Máte smartfón? Určite v ňom máte aj gyroskop, 
malú vecičku, ktorá podľa polohy telefónu 
upravuje rôzne funkcie. Celkom šikovná vec. 
Predstavte si ale niečo takéto v aku skrutkovači. 
S novým Black & Decker GYRO 4V Max tak 
netreba pri skrutkovaní 
prepínať medzi chodom 
vľavo či vpravo, stačí 
pootočiť zápästím do 
jednej alebo druhej 
strany. Čerešničkou 
je zmena otáčok, 
taktiež pomocou 
natočenia 
zápästia. 
Aj cena by 
mala byť 
zaujímavá, 
cca. 35 €.

Umelca Lorenza Maggioreho omrzelo zabíjanie múch 
klasickým spôsobom a vymyslel na ne strelnú zbraň. Ale 
ako zostreliť malú muchu či komára? Riešením je soľ. 
Porekadlo „soľ nad zlato“ sa opäť potvrdzuje. Plastovú 
zbraň BugASalt mieni umelec reálne vyrábať a na trhu 
by mala stáť okolo 30 €. Stačí ju naplniť soľou, nabiť 
a strieľať. Maličké zrnká soli nikomu a ničomu prakticky 
neublížia, muchu a iný otravný hmyz však „dajú dole“!

The Bicycle Rearview Camera od Hammacher Schlemmer s cenovkou 
cca.150 € ponúka jednoduchú montáž na bicykel a takmer dokonalý výhľad 
za seba. Ten môže rušiť jedine 75° pozorovací uhol a pre niekoho malý 
3,5-palcový displej. Okolo šošovky sú však infra diódy na nočné videnie, 
pod odolným displejom voči poveternostným vplyvom je vraj dostatočne 
silná Li-Ion batéria na to, aby ste mohli nerušene šliapať do pedálov 
najbližších 10 hodín.

Zapamätajte si názov OUYA. Je to totiž prvá 
herná konzola postavená na operačnom 
systéme Android a procesore Tegra 3! Štýlovú 
kocku cez projekt Kickstarter podporilo viac 
ako 63-tisíc ľudí, takže s fondom 8,6 milióna 
dolárov nebude mať problém sa dostať aj do 
celého sveta. Konzole pritom nechýba nič 
dôležité. HDMI, USB, LAN a Wi-Fi
sú samozrejmosťou, vlastný herný ovládač 
taktiež. Hier tiež nebude málo. Zmluvy 
s veľkými hráčmi sú už na stole výrobcu. 
A cena? Približne 80 €!

GADGETY
Vysávač Dyson Digital Slim je akási zmenšená verzia klasických modelov od 
tohto výrobcu. Zmenšený je hlavne motor a nádoba na odpad, príslušenstvo 
našťastie nie. Napriek tomu sa výrobcovi podarilo do malého tela za 299 € 
vpratať technológiu Root Cyclone a 22,2 V Li-Ion batériu, vďaka ktorej vraj 
plnohodnotne poslúži 20 minút.

Google okrem 
iných noviniek 

na americký trh 
prinesie malú štýlovú 
guľu, ktorá vo svojich 

útrobách ponúkne 1,5 GHz 
dvojjadrový procesor, 1 GB RAM 

a 16 GB fl ash pamäte. Pomerne výkonný 
hardvér umožní z Nexus Q spraviť domáce 

multimediálne centrum. Necelé kilo vážiaca 
guľa pobeží na OS Android, pričom vďaka 

Wi-Fi, Bluetooth a NFC čipom dokáže 
jednoducho komunikovať s aplikáciou 

v smartfóne. HDMI konektor pripojí 
akúkoľvek TV či iné zariadenie, o prenos 
zvuku sa zase postará 3,5 mm konektor. 

Cena je však poriadna, až 245 €.

Leto síce pomaly končí, ale vďaka teplej jeseni bude ešte dosť času si 
užiť pohodu v prírode. Philips Shoqbox je malý a odolný reproduktor, 
ktorý ponúka nevšedné riešenia. Na vrchnej strane je dotykové ovládanie 
s technológiou Swype, 2x 4W stereo reproduktory s technológiou wOOx 
radiator a nechýba ani mikrofón na handsfree telefonovanie. 
450-gramový neforemný valec sa nabíja cez USB, pripíja 
k mobilu cez Bluetooth a stojí 
približne 150 €.



Ktorý zo smartfónov HTC One chceš?

Skrátené pravidlá súťaže (viac na www.techbox.sk):

S
V

Organizátorom súťaže je spoločnosť BCmobil.sk, s.r.o. • Cenu do súťaže – smartfón z radu HTC One podľa 
vlastného výberu výhercu venovala spoločnosť HTC Corporation • Odpoveď odoslaná cez e-mail je bezplatná. 
Správna odpoveď musí byť zaslaná vyplnením formulára na www.techbox.sk alebo e-mailom na htc@techbox.sk 
najneskôr do 31. októbra 2012 do 24:00 hod. • Zlosovanie sa uskutoční 5. novembra 2012. • Výhercu súťaže budeme 
kontaktovať e-mailom a zároveň ho uverejníme na stránke www.techbox.sk a v čísle 11-12/2012 časopisu TECHBOX.

Smartfóny z radu HTC One patria k absolútnej špičke 

na trhu. Ponúkajú všetko, na čo si len spomeniete. 

V aktuálnych modeloch HTC One X, HTC One S

a HTC One V objavíte aj tieto vychytávky:

 | operačný systém Android 4.0

 | unikátnu nadstavbu HTC Sense 4 s novými 

praktickými vylepšeniami

 | špičkový fotoaparát s HTC ImageSense, vďaka 

ktorému získate ostré a kvalitné fotografi e aj

v nepriaznivých podmienkach, navyše veľmi rýchlo

 | funkciu Video Pic, ktorá vám umožňuje snímať 

súčasne videá aj fotografi e

 | cloudové úložisko Dropbox pre fotografi e

a dokumenty s kapacitou až 25 GB!

 | technológiu Beats Audio pre dokonalú kvalitu 

štúdiového zvuku

Len 4 jednoduché otázky a môžete vyhrať 
HTC One smartfón podľa vášho želania. 
Správne odpovede hľadajte aj na www.htc.sk
a pošlite na e-mail htc@techbox.sk najneskôr
do 31. októbra 2012.

1. Je možné so smartfónmi radu HTC One vytvoriť fotografi u 
aj počas nahrávania HD videí?
a) určite áno b) to nedokážu

2. Všetky smartfóny radu HTC One majú mimoriadne kvalitný 
zvuk. Ktorej vychytávke za to vďačíme?
a) Beats Audio b) Electronic Beats

3. Aká technológia vám v smartfónoch HTC One zabezpečuje 
špičkovú kvalitu fotografi í a videí?
a) HTC ImagePerfect b) HTC ImageSense

4. Ktorý z nových smartfónov HTC One ponúka supervýkonný 
1,5 GHz štvorjadrový procesor?
a) HTC One X b) HTC One S
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Evolúcia Olympus PEN
Séria štýlových a špičkových CSC fotoaparátov PEN dostala na Photokine 2012 
dva vylepšené modely. Pred Vianocami si tak budete môcť dopriať prepraco-
vaný model PEN E-PL5, alebo malý, no rovnako výkonný model E-PM2. Obe 
novinky majú množstvo prvkov identických, takže je len na vás, ktorý z novej 
dvojice vás zaujme viac. Oba nové PEN-y majú nový Live MOS senzor s rozlí-
šením 16,1 Mpx a dvojosou stabilizáciou v kombinácii s prepracovaným proce-
sorom TruePic VI. Pre nepríjemné osvetlenie je pripravené ISO 25 600, rýchle 
scény vám zas neuniknú vďaka 8 fps kontinuálnemu snímaniu. Nechýbajú ani 
videá v plnom Full HD rozlíšení (1080p). Manuálne režimy P/A/S/M či HDR sní-
manie dopĺňa 12 Art fi ltrov. Každý z nich je pritom možné ďalej ešte upraviť pre 
vytvorenie nezameniteľných fotografi í. Novinkou je možnosť použitia viacerých 
fi ltrov počas natáčania videa s využitím Art Fade prechodov. Z obyčajného vi-
dea sa tak môže stať majstrovské dielo! Absolútnou novinkou novej PEN série 
je FlashAir technológia pre spojenie fotoaparátu so smartfónom, vďaka ktorej 
môžete svoje fotografi e a videá zdieľať na sociálnych sieťach či YouTube.

Za neuveriteľných 79 € si môžete k novinkám zo série PEN dopriať unikátny objektív 15 mm 
1:8.0 Body Cap. Minimalistický 30 mm objektív spraví z vášho PENu dokonalý kompakt. Nový 

Olympus Body Cap zároveň chráni jemnú elektroniku vo vnútri fotoaparátu voči prachu.

accessories

Horúce novinky

Olympus
z Photokina 2012

Práve v čase vyjdenia jesenného čísla 
TECHBOXu končí v nemeckom Kolíne jedna 

z najväčších svetových výstav fototechniky, 
Photokina 2012. Nám sa podarilo získať 

exkluzívne informácie o novinkách z dielne 
Olympusu. Pozrite sa, čím tento výrobca 

ohúril návštevníkov výstavy.

Čo najmenšiu veľkosť fotoaparátu zabezpečuje pevný displej 
s uhlopriečkou 3 palce a rozlíšením 460 tis. bodov.

Olympus PEN E-PL5 má oproti menšiemu modelu E-PM2 3-palcový výklopný 
dotykový displej s rozlíšením 460 tis. bodov a je možné ho natočiť v uhle až 180°.



Olympus OM-D E-M5
Európsky CSC fotoaparát 2012-2013 

Známa európska asociácia EISA nedávno ocenila 
model OM-D E-M5 ako najlepší CSC fotoaparát 
v Európe. Niet sa čomu čudovať. Tento špičkový 
model s neprekonateľnými vlastnosťami zbiera 

ocenenia jedno za druhým a určite ešte neskončil.

Olympus TG-1
Európsky fotoaparát 

do každého počasia 2012-2013
Druhý ocenený model Olympus TG-1 si porotu 
EISA získal svojim extrémne odolným telom, 

v ktorom je ukrytý high-end kompakt. 
V náročných situáciách či na dovolenke sa 

tak nemusíte v ničom obmedzovať, kvalitný 
výsledok získate kedykoľvek.

www.olympus.sk

VÍŤAZ TESTU

w
in

Olympus  predstavil  aj  úplne  novú  značku  fotoaparátov,  kto-
rá  spája  výhody  a dlhoročné  skúsenosti Olympusu. Označenie 
STYLUS  zastreší  všetky  digitálne  kompaktné  fotoaparáty  znač-
ky  Olympus.  Digitálne  fotoaparáty  STYLUS  defi nuje  niekoľko 
základných  pojmov:  technológia,  dizajn,  štýl,  inteligencia  a  ak-
tívnosť. Každý z týchto piatich prvkov dáva novej značke osobit-
nosť. STYLUS prináša krásne fotky, je značkou, ktorej používanie 
je čistým pôžitkom. Je značkou, ktorá prináša radosť z osobné-
ho prejavu  a  každodenného objavovania! Áno,  digitálne  foto-
aparáty sú všade navôkol, aby dokumentovali náš život. STYLUS 
však ponúka  zachytávanie  týchto  životných príbehov na úplne 
inej úrovni.

Olympus STYLUS XZ-2
Po úspechu modelu XZ-1 pokračuje Olympus v približovaní sa 
k dokonalosti novým high-end kompaktom s ešte lepšími vlast-
nosťami.  Zásadným  vylepšením  je  pomerne  veľký  BSI  CMOS 
senzor  s  technológiou  iHS,  rozlíšením  12,3  Mpx  a  hodnotou
ISO 12  800. Nechýba  TruePic VI  procesor  a  samozrejme  vyni-
kajúci  objektív  i.ZUIKO DIGITAL  (28-112 mm)  s  f/1,8  až  f/  2,5. 
Svetelný objektív  je  vynikajúcim  spoločníkom nielen na  fotenie 
tmavých scén, ale  i portrétov s úžasným bokehom. Schopnosti 
videa  na  tom nie  sú o  nič  horšie.  Počas  natáčania  Full HD  vi-
dea  sa môžete  spoľahnúť  na Multi-motion Movie  IS  stabilizá-
tor. Hľadáčikom  je  špičkový  3-palcový  LCD displej  s  rozlíšením 
920  tis. bodov.  Je dotykový a môžete ho naklápať  v  rozmedzí 
+/- 90°. Okrem displeja vám ovládanie zrýchli aj hybridný krú-
žok okolo objektívu,  ktorému môžete  jednoducho priradiť  via-
cero funkcií. Samozrejmosťou sú Art fi ltre i nová FlashAir techno-
lógia pre prenos fotografi í do smartfónu. 
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Aj najnovšie uvedené výrobky Olympus PEN vsadili na 
jednoduchosť a skvelú kvalitu fotografi e.
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Nekonečný internet 
v mobile sa oplatí!

Telefón už dnes mnohí 
nepoužívajú len na 

telefonovanie či posielanie 
SMS alebo MMS správ. 

Navyše sú stále viac 
obľúbené moderné 

smartfóny. Tie sú bez dát, 
ako autá bez kolies. Áno, 

odosielanie e-mailov, 
kontrola vášho Facebook 

účtu, prezeranie webových 
stránok, stiahnutie aplikácie 

či sledovanie videí na 
YouTube – na všetko 

potrebujete mobilné dáta. 
Pozrite sa, akú výhodnú 

ponuku má pre vás Orange.

Viete, že Orange ponúka unikátnu službu MusicJet, s ktorou si môžete užívať až 
1,5 milióna skliadieb priamo cez mobil? MusicJet môžete mať k svojmu Internetu 
v mobile už za 5,90 €/mesačne.  A keďže MusicJet využíva dáta, za uvedený poplatok 
získate až 1000 MB dát/mesačne na počúvanie hudby!

Nekonečný internet v mobile Štart Klasik Premium

predplatené dáta neobmedzene neobmedzene neobmedzene

objem dát s plnou rýchlosťou* 700 MB 2 000 MB 5 000 MB

max. rýchlosť sťahovania 7,2 Mbit/s 21 Mbit/s 21 Mbit/s

max. rýchlosť odosielania 0,5 Mbit/s 1 Mbit/s 1 Mbit/s

MusicJet Premium** +4.99 € +4.99 € +3,99 €

mesačný poplatok 6,99 € 9,99 € 15,99 €

* po prekročení mesačného objemu dát s plnou rýchlosťou klesne rýchlosť prenosu dát na 16 kbit/s.
** so službou MusicJet Premium máte k dispozícii až 1,5 milióna skladieb. Tie si môžete vypočuť kedykoľvek vďaka balíku 1000 MB dát, ktoré k službe získate.

PREČO DÁTA?
Možno  budete  prekvapení,  ale  zo  všet-
kých  predaných  telefónov  u  operáto-
ra Orange,  tvoria  smartfóny  až  70% po-
diel.  Smartfónom  je  každý  telefón,  ktorý 
má  operačný  systém  s  množstvom  uži-
točných funkcií. Medzi najznámejšie a naj-
obľúbenejšie operačné systémy patria iOS 
(napríklad  v  Apple  iPhone),  OS  Android 
(napríklad v Samsung Galaxy S III), OS Win-
dows Phone (napríklad v Nokia Lumia 610).
Smartfóny  vám  umožňia  pohodlné  pre-
hliadanie webových stránok, ktoré je kom-
fortné  takmer  ako  na  počítači.  Taktiež  si 
môžete sledovať svoj Facebook účet, kde 
určite oceníte možnosť pridávania fotogra-
fi í  či  statusov  kedykoľvek  a  odkiaľkoľvek. 

Samozrejme  len  v  prípade,  ak máte  aktívne 
dátové  služby  operátora.  Môžete  si  taktiež 
vyhľadávať  a  sťahovať  nové  aplikácie,  ktoré 
sú často úplne zadarmo. Kto by nechcel mať 
vo svojom telefóne množstvo hier či užitoč-
ných aplikácií ako je televízny program, ces-
tovný poriadok a  iné? A to nie  je všetko, ak 
ste online, môžete si pozerať videá či dokon-
ca  televíziu.  Tieto  služby  sú  už  náročnejšie 
a  preto  je  dobré  vedieť,  že Orange má  tak 
rýchlu dátovú sieť, že video z YouTube si mô-
žete pozrieť takmer kdekoľvek na Slovensku. 
Áno, cez mobilný telefón. A čo tak vypočuť si 
obľúbenú skladbu? S aplikáciou MusicJet má-
te cez telefón k dispozícii približne 1,5 milió-
na skladieb. Doba, kedy je všetko online je už 
tu, neskrývajte sa pred ňou a užívajte si ju na-
plno s dátovými balíčkami operátorov.

NEKONEČNÝ 
INTERNET V MOBILE
Keďže  dáta  a  ich  využívanie  sú  neodmysli-
teľnou  súčasťou  mobilnej  komunikácie,  pri-
šiel Orange s atraktívnou ponukou. K progra-
mom Orange WOW si totiž môžete aktivovať 
úplne  nové  balíčky  Nekonečného  internetu 
v mobile,  ktorých  najväčšou  výhodou  je,  že 
môžete  surfovať  koľko  len  chcete,  ale nikdy 
nezaplatíte  viac,  ako  ste  si  naplánovali.  Ako 
je  to možné? Jednoducho si predplatíte ba-
líček  s  Nekonečným  internetom  v  mobile 
s určitým objemom dát, a ak ho aj v danom 
mesiaci  miniete  skôr,  operátor  vám  nebude 
účtovať  žiadne  poplatky  za  prenesené  dáta 
navyše. Zníži sa vám len rýchlosť prenosu dát. 
Ak  máte  napríklad  najdostupnejší  Internet 
v  mobile  Štart  s  objemom  dát  700  MB,
aj  pri  prenesení  800  MB  neplatíte  viac, 
ako  je  mesačný  poplatok  programu  Štart. 
Vyberať si môžete z troch dátových balíčkov 
Nekonečného internetu v mobile: Štart, Klasik 
a Premium. Podrobnejšie informácie o balíč-
koch vidíte v našej tabuľke. S najvyšším balíč-
kom Premium máte k dispozícii až 5 000 MB
dát,  ktoré môžete  využívať  s  rýchlosťami  až 
21  Mbit/s  pre  download  (sťahovanie  dát) 
a 1 Mbit/s pre upload (odosielanie dát). Verte 
nám však, že na bežné používanie vám úpl-
ne postačí základný balíček Štart. Ak si chce-
te častejšie pozrieť videá na YouTube či sťahu-
jete rôzne aplikácie a hry, vyberte si výhodný 
Nekonečný  internet  v  mobile  Klasik  s  obje-
mom dát 2 000 MB. Balíček Premium je sku-
točne  len pre  tých  najnáročnejších používa-
teľov,  ktorí  denne  sledujú  videá,  počúvajú 
hudbu či využívajú iné náročnejšie aplikácie.

Foto | Samsung
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Ak si aktivujete 
niektorý z mesačných 
balíčkov Nekonečného 
internetu v mobile, 
môžete si k nemu za 
zvýhodnený mesačný 
poplatok aktivovať 
nekonečné balíčky 
SMS/MMS správ. 
Napríklad k balíčku 
Klasik za neobmedzené 
odosielanie SMS/MMS 
správ zaplatíte len
1,99 €/mesačne. To je 
naozaj skvelá ponuka.

Neobmedzujte sa a využívajte svoj mobilný telefón, smartfón či tablet naplno. Dnes sa už nemusíte 
obávať žiadnych ďalších poplatkov naviac. Ak si vyberiete niektorý z balíčkov Nekonečný Mobilný 
Internet v mobile alebo Neobmedzený internet pre tablety, máte u operátora Orange istotu, že 
nezaplatíte nikdy viac ako váš mesačný poplatok. Nezabudnite tiež, že Orange má najväčšie pokrytie 
3G sieťou s vysokorýchlostnou nadstavbou HSPA+ na Slovensku, kde si užijete skutočne pohodlné 
surfovanie či plynulé sledovanie videí a televízie. Aby toho nebolo málo, to najlepšie z online sveta 
nájdete v jedinej aplikácii Orange Go. Vy ešte nemáte internet od Orangeu?

Orange Go
Ak už vlastníte smartfón a máte aktívne 
dátové pripojenie, určite si nainštalujte 
novú aplikáciu Orange Go. Na jednom 
mieste tak nájdete praktické informácie, 
atraktívne služby a množstvo zábavy. 
Môžete si napríklad pravidelne sledovať 
svoju spotrebu či faktúry, alebo si 
jednoducho aktivovať služby operátora 
priamo cez aplikáciu. Nemusíte si 
pamätať žiadne heslá, aplikácia váš 
prístup rozpozná. Menu je prehľadne 
rozdelené do piatich položiek SLUŽBY, 
ZÁBAVA, ŠPORT, INFO a BIZNIS. 
V každej je niekoľko ikon, pod ktorými 
sa skrývajú rôzne služby. Nechýba 
napríklad možnosť sledovania televízie 
priamo cez mobil – TV v mobile, taktiež 
unikátna služba MusicJet pre počúvanie 
hudobných skladieb cez váš mobilný 
telefón alebo tablet. Môžete si dokonca 
zakúpiť elektronické knihy alebo 
časopisy cez známy systém Wooky. 
Samozrejme aj náš časopis TECHBOX, 
platbu jednoducho nájdete vo vašej 
faktúre. Alebo chcete vedieť, aké bude 
počasie, aké sú najnovšie športové 
výsledky, kurzové lístky bánk alebo 
situácia na burze? Aplikácia Orange Go 
vás určite prekvapí svojimi možnosťami, 
tak ako prekvapila i nás. Oceňujeme, že 
tvorcovia aplikácie si dali záležať a do 
aplikácie umiestnili aj množstvo odkazov 
na najznámejšie služby ako je YouTube, 
Pokec, Facebook a dokonca nechýbali 
ani informácie o obľúbenom festivale 
Pohoda 2012. Aplikácia Orange Go si 
preto zaslúži náš TIP REDAKCIE.

Orange Go

Orange si na svojej stránke www.orange.sk pre vás pripravil aj 
jednoduchú kalkulačku spotreby dát. Ak si neviete predstaviť, 
koľko dát môžete mesačne minúť, kalkulačka vám výborne 
pomôže odhadnúť vašu spotrebu a dokonca odporučí 
najvhodnejší balíček Nekonečného internetu v mobile.

Tablet ZTE Light Tab 2 si u operátora Orange kúpite 
s vybranými dátovými balíčkami už od 1 €

Tablet ZTE Light Tab 2 si u operátora Orange kúpite Tablet ZTE Light Tab 2 si u operátora Orange kúpite 

INTERNET
AJ PRE TABLETY
Orange  ponúka  aj  špeciálne  balíčky  dátovo  ne-
obmedzeného  internetu  vhodné  pre  využívanie 
v tabletoch. Na výber je štvorica balíčkov: Klasik+, 
Premium+, Exkluzív či Exkluzív+, ktorých cena za-
čína už od 15,99 €. S najvyššími balíčkami Exkluzív 
a  Exkluzív+  máte  k  dispozícíí  až  20  000  MB  dát 
pri  plnej  HSPA+  rýchlosti,  t.j.  až  do  teoretických 
42,2 Mbit/s. Reálna rýchlosť bude menšia, i tak bu-
de patriť k  tomu najlepšiemu, čo môžete vo svo-
jom mobilnom zariadení dnes u mobilného operá-
tora získať. K dátovému balíčku si môžete zakúpiť 
za zvýhodnené ceny aj jeden z najnovších tabletov 
Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Huawei Mediapad ale-
bo ZTE Light Tab 2. Samozrejme aj v tabletoch vám 
bude  plnohodnotne  fungovať  aplikácia  Orange 
Go. A dokonca si tablet môžete objednať aj k naj-
novšiemu programu WOW.

RÝCHLOSŤ 
3G SIETE ORANGE
Ak  už  sa  raz  rozhodnete  naplno  využívať  dáta 
u svojho operátora, určite sa zaujímajte aj o rých-
losť a pokrytie jeho 3G siete. Orange má v súčas-
nosti najväčšiu vysokorýchlostnú 3G sieť v štandar-
de HSPA+ na Slovensku. Pre vás  to znamená, že 
až  v  137 mestách  a  600  obciach  si môžete  uží-
vať mobilné dáta  s  teoretickou  rýchlosťou  až do 
21,1 Mbit/s pre download. To je až 71,6% celej na-
šej populácie. Takmer všade, kde sa ocitnete si tak 
môžete surfovať po internetových stránkach či sle-
dovať videá, televíziu alebo sťahovať hudbu v neu-
veriteľne rýchlej dátovej sieti. Navyše Orange svoju 
sieť  vylepšuje a  vo vybraných  lokalitách  sprístup-
ňuje ešte vyššie rýchlosti svojej siete s teoretickým 
maximom sťahovania dát až na úrovni 42,2 Mbit/s. 
Že to nedokáže ani vaše pevné dátové pripojenie? 
Žiadne  prekvapenie,  mobilné  technológie  sa  vy-
víjajú  neuveriteľne  rýchlo  a Orange myslí  na  va-
še neustále narastajúce nároky na dáta a rýchlosti.

VYUŽÍVANIE 
INTERNETU V MOBILE
Orange realizoval aj zaujímavý prieskum, kde zis-
til, že najčastejšie využívame Internet v mobile v si-
tuáciách, keď potrebujeme niečo rýchlo nájsť. Až 
20% ľudí v prieskume uviedlo, že využíva dátové 
služby operátora  keď  je mimo domu. Medzi  top 
trojku  situácií,  kedy  siahnete  po  dátach  patrí  aj 
MHD a cestovné poriadky. Mobil však poteší aj po-
čas voľných chvíľ, pri cestovaní či v čakárni u leká-
ra. Prieskum ukázal,  že sa mobil  často využíva aj 
pri nákupoch, pravdepodobne si porovnávate ce-
ny produktov a snažíte sa nakúpiť čo najvýhodnej-
šie. Existuje vôbec situácia, kedy by ste nepomys-
leli na možnosť byť online?

TIP REDAKCIE
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Hlavné dôvody 
náhleho 
vzniku triedy 
Ultrabookov sú 
úspech Apple 
MacBook Air, 
nezanedbateľné 
ohrozenie Intelu 
v podobe ARM 
procesorov 
(vďaka Windows 
8 RT majú 
dvere otvorené) 
a stagnujúci 
trh klasických 
počítačov. V post 
PC ére, ako ju 
nazval Steve 
Jobs, už nestačí 
na oživenie trhu 
každoročné 
vylepšovanie 
čipov, treba 
výraznejšie 
inovovať. 
Výsledkom 
sú masívne 
investície Intelu 
do úplne nového 
segmentu 
počítačov. Aké 
sú Ultrabooky 
dnes, rok po 
vzniku? A ako 
sa budú vyvíjať 
v budúcnosti? 
Tu je niekoľko 
znakov, podľa 
ktorých ich 
poznáte.

11 
znakov 
moderného 
počítača

Tenký ako žiletka
Na začiatku éry Ultrabookov sa prísne dbalo na dodržanie požiadaviek Intelu, v opačnom prípade daný 
notebook nemohol získať označenie Ultrabook. Dnes už zvykneme takto pomenovávať aj prístroje, ktoré 
špecifikácie nespĺňajú úplne. Pravý Ultrabook by nemal byť hrubší ako 21 mm a ťažší ako 1,5 kg. Cieľom 
bolo vytvoriť ultramobilné zariadenie, ktoré ponúkne perfektný kompromis medzi výkonným notebo-
okom a malým netbookom. Preto je najbežnejšia 13,3“ uhlopriečka displeja, menšie modely majú 11,6“ 
a väčšie 14“ či dokonca 15,6“.

Ušľachtilé materiály
Prvá generácia oscilovala okolo cenovej hranice 1 000 €. Išlo o prémiové prístroje, ktorým zákazník ťaž-
ko odpúšťa chyby v spracovaní. Nosná časť tiel Ultrabookov pozostávala z hliníku alebo špeciálnej zliati-
ny, plasty boli použité iba na najnutnejších miestach. S poklesom cien sú výrobcovia nútení šetriť a plast 
sa vracia čoraz viac. Stále však platí, že Ultrabooky patria z hľadiska spracovania medzi top notebooky.

S jedinečným srdcom
Malé a najmä tenké telá nedovoľujú použiť výkonnejšiu ventiláciu. Kovové šasi síce funguje sčasti ako 
pasívne chladenie, no aj tak Intel musel rozlúsknuť ťažký oriešok: vytvoriť čipy výkonom hodné vyššej 
triedy, no zároveň úsporné s minimálnym tepelným vyžarovaním. Výsledkom sú procesory radu Core 
i3/i5/i7 (2xx7M a novšie 3xx7U) so spotrebou iba 17 W, čo je polovica bežných hodnôt. Výkon však zo-
stal viac než polovičný a s prehľadom stačí na bleskové vykonanie všetkých bežných úloh. Prechod na 
pokročilejší výrobný proces v generácii Ivy Bridge priniesol nemalé navýšenie výkonu a budúcoročný 
Broadwell urobí ešte viac, pričom súčasne zníži spotrebu na 15 W.

SSD – blesk v 2,5“ škatuľke
Povinnou súčasťou prvej generácie boli aj SSD disky. Tieto náhrady klasických magnetických HDD sú 
síce drahšie a kapacitne menšie, zato disponujú neporovnateľne vyššou prenosovou rýchlosťou a bles-
kovou odozvou. Vďaka tomu ultrabooky bežne nabootujú Windows 7 do 20 sekúnd, v osmičkách to bu-
de smiešnych pár sekúnd. Veľký rozdiel pocítite aj pri spúšťaní ostatných programov. SSD-čka patria 
však medzi najdrahšie komponenty a čiastočne padli za obeť zlacňovaniu druhej generácie. V súčasnos-
ti je preferovaný rozumný kompromis – hybridný HDD (320 – 500 GB) s rýchlou 20 GB SSD časťou pre 
zrýchlenie behu systému. Čo sa týka operačnej pamäte, takmer všetky modely ju majú s veľkosťou 4 GB.

Graficky vládne Intel
Do Ultrabooku ako takého sa dedikovaná grafika nehodí. Nie sú to herné prístroje a veľké výhrevné 
teleso neuživia. Navyše integrované riešenie Intelu, predovšetkým HD Graphics 4000 v Ivy Bridge, 
postačí na akceleráciu Full HD videa. Markantné navýšenie grafického výkonu očakávame aj v bu-
dúcej generácii čipov Haswell. Napriek tomu sa objavilo pár ultrabookov s dedikovanou grafikou, no 
nárast výkonu oproti iGPU nie je, a ani nemôže byť veľký, do napájacieho ani rozmerového limitu sa 
silná karta nezmestí.
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Konektorové osadenstvo plné kompromisov
Nielen chladenie je kvôli tenkému telu riešené kompromisne. Najmä prvá generá-
cia bola často kritizovaná za veľmi chabú konektorovú výbavu. Dva USB porty, jeden 
obojsmerný audio jack, nabíjačka a prípadne HDMI – to je kritická, pre mnohých ne-
dostatočná výzbroj. Chýbali konektory RJ45, VGA a aspoň jeden USB navyše. Druhá 
generácia sa v tomto ohľade zlepšuje, Intel tiež začal požadovať osadenie rýchlych 
USB 3.0 portov a časom sa možno dočkáme aj Thunderboltu. Optické DVD mechani-
ky už sa považujú za prežitok, má ich len zopár veľkých modelov.

Displej čoraz jemnejší a čoskoro dotykový
Na relatívne menších paneloch zatiaľ prevažuje štandardné HD Ready rozlíšenie 
(1 366 x 768 b.), ktoré si s tlačením ceny nadol drží silné postavenie. Drahšie prístro-
je však už dnes majú 1 600 x 900 bodov, prípadne Full HD a trend je v tomto ohľade 
jasný. Podľa vízie Intelu na nás v budúcnosti čakajú superjemné 4K panely, čo znie 
veľmi prehnane, ale nepredbiehajme. S príchodom Windows 8 dostáva zmysel aj do-
tyková vrstva na zobrazovači, ktorá sa bude objavovať čoraz viac. Tabletové využitie 
viac než kilogramového počítača je veľmi obmedzené, preto pribúdajú modely s od-
deliteľnou klávesnicou.

Maratónska výdrž
Ultramobilnému počítaču nesmie 
chýbať dlhá výdrž batérie. Rozmery 
jej veľkosť síce obmedzujú, no 
s úsporným procesorom, integro-
vanou grafi kou a efektívnymi SSD 
diskami nie je problém vydržať dl-
ho aj na malých článkoch. Päť hodín 
požaduje Intel ako minimum, bežné 
sú aj dvojnásobné hodnoty, väčšina 
sa však pohybuje medzi 6 a 8 hodi-
nami. S napredovaním efektivity 
hardvéru sa budú tieto hodnoty ďa-
lej zlepšovať.

Softvérové 
vychytávky
od Intelu
Jednou z požiadaviek Intelu na 
výrobcov je aj použitie riešení 
od tejto fi rmy. Ide predovšetkým 
o technológie Rapid Start (na-
štartovanie dlhodobo uspaného 
Windowsu 7 do 7 sekúnd), Smart 
Response (zrýchlený prístup 
k častým súborom a programom), 
Anti-Theft (diaľkové zmazanie 
dát v prípade krádeže) a Smart 
Connect (aktualizovanie sociál-
nych sietí či e-mailov aj v režime 
spánku). Konkurenčné AMD za-
tiaľ alternatívy k šikovnému soft-
véru neponúka.

Cena
– kameň úrazu
Ultrabooky sú fajn prístroje za-
merané na pomerne širokú cieľo-
vú skupinu, cena 1 000 € ju však 
spoľahlivo minimalizuje. Druhá 
generácia Ultrabookov preto pri-
náša predovšetkým zníženie cien. 
Tie najlacnejšie modely dnes zo-
ženiete za 700 €, čo je stále dosť, 
ale to ešte nie je koniec. Ak sa do-
staneme na 500 €, môžeme už ho-
voriť o mainstreame a o reálnom 
ohrození klasických notebookov.

Už nielen Intel
Otázka ceny nás neodvratne 
privádza k odvekému rivalovi 
Intelu, fi rme AMD. Označenie 
Ultrabook je ochrannou znám-
kou Intelu a AMD ho používať 
nesmie, preto vznikla podobne 
zameraná platforma Ultrathin
s cenou už od 600 dolárov. Daňou 
za to síce bude nižší, hoci stále pl-
ne postačujúci procesorový vý-
kon, na druhej strane integrova-
nú grafi ku má AMD podstatne 
lepšiu. Ultrathiny s AMD Trinity 
pokles cien ešte zrýchlia. Doba 
ultratenkých notebookov sa blíži.
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Acer Aspire S5 s dotykovým 
displejom a Windows 8
Foto | Acer

ASUS Transformer BookASUS Transformer Book
 s oddeliteľnou klávesnicou  s oddeliteľnou klávesnicou 

Foto | ASUS

Foto | Intel
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DO 1OOO€
Škola volá, treba nový notebook. Najlepšie jeden 
z moderných ultrabookov. Ale ktorý si vybrať? 
Poradíme vám práve v našom veľkom teste ultrabookov 
do 1 000 €. Súperiace modely nám zaslali zástupcovia 
výrobcov, ktorým sme stanovili jasné podmienky. 
Naším cieľom nebolo to, aby sa z veľkého testu 
ultrabookov stala prehliadka len toho najlepšieho 
a mnohokrát aj cenovo nedostupného hardvéru. 
Chceli sme, aby sa proti sebe stretli ultrabooky, ktoré si 
môžete dovoliť a je možné ich využívať na každodennú 
prácu. Nakoniec nám do redakcie dorazilo až sedem 
silných konkurentov, pričom niektorým sa nepodarilo 
dodržať najmä cenovú hranicu. Samozrejme sme na to 
vo výslednom hodnotení náležite prihliadali.

Ako sme testovali?
Každý testovaný ultrabook bol 
nanovo preinštalovaný do stavu, ako 
po prvom vybalení. Neodinštalovali 
sme žiadne aplikácie od výrobcu, 
ani sme nijako neupravovali výkon 
jednotlivých modelov. Po reinštalácii 
sme zapojili ultrabook do elektrickej 
siete a nastavili vyvážený napájací plán 
(resp. jeho ekvivalent). Programom PC 
Mark 7 sme otestovali celkový výkon 
jednotlivých ultrabookov. Program HD 
Tune zase zmeral priemernú rýchlosť 
zápisu a prístupovú dobu na primárny 
a sekundárny pevný disk (v prípade, že 
ho ultrabook obsahoval). Následne sme 
kopírovali 10 GB dát z USB 3.0 kľúča 
(ADATA N005 16 GB), pričom sme použili 
testovací balík 3 351 súborov v celkovej 
veľkosti 10,0 GB. Zároveň sme merali čas 
kopírovania na primárny pevný disk. Test 
bol opakovaný 3x za sebou. Nakoniec 
program Battery Eater simuloval plné 
zaťaženie na batériu a meral jej celkovú 
výdrž (UPOZORNENIE: pri plnom 
zaťažení je odber energie priemerne 2-3x 
vyšší, ako pri kancelárskej práci, preto sú 
namerané výdrže ultrabookov na prvý 
pohľad nižšie).

Naše jednoduchépodmienky pre test:koncová cena ideálne okolo 800 €, 
maximálne však do 1 000 €,ultrabook by mal byť zaujímavý, štýlový a ľahký,

dobrá výdrž na batériu, tak aby dokázal prežiť 

pracovný deň na jedno nabitie.



VEĽKÝ TEST
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Acer Aspire S3
(S3-391-73514G12add)

Acer, ako jediný z testovaných ultrabookov, dokázal v stanovenej 
cenovej hranici ponúknuť výkonný procesor Intel Core i7. Ako 
sa však ukázalo, výkon procesora nakoniec nepostačoval na 
celkové výkonnostné víťazstvo. Aj tak je však S3-ka rýchlym 
a svižným ultrabookom a väčšinu úkonov zvláda s pokojom 
Angličana. Dizajnu by som vytkol jedine umiestnenie portov, 
totiž takmer všetky sa nachádzajú na zadnej strane (jedine 
čítačku pamäťových kariet a audio konektor nájdete po stranách 
ultrabooku). Zaujalo ma tiež tlačidlo zapínania umiestnené 
nezvyčajne na kĺbe displeja. Časté „boje“ nastávali s touchpadom, 
ktorého „klikateľná“ časť si zaslúži lepšie spracovanie. Naopak, 
s klávesnicou som bol spokojný. Spojenie najvýkonnejšieho 
procesora a najmenšej batérie v teste sa odrazilo aj v najkratšej 
celkovej výdrži. Škoda, dlhšia výdrž a vhodnejšie umiestnenie 
portov by tomuto modelu iba prospeli.

Zaujímavým prvkom je 
zapínanie umiestnené na 

kĺbe displeja

ASUS Zenbook 
UX32V
Nový ultrabook ASUS je doslova 
plný hardvéru. Okrem dvojice 
pevných diskov má totiž aj dve 
grafi cké karty. Popri integrovanej 
4000-ke sa v tele zariadenia usídlila 
aj NVIDIA GeForce GT 620M. Jej 
prínos (s výkonom vyšším približne 
o 50% voči integrovanému riešeniu) je 
však otázny. UX32-ka sa tak herným 
ultrabookom pravdepodobne nestane. 
Dominantným zameraním však môžu 
byť multimédiá, čomu napomáha aj 
kvalitnejšia dvojica reproduktorov 
podporených technológiami od 
Bang & Olufsen, ako aj kvalitný 
13,3-palcový displej. ASUS takisto 
zvolil pomerne šalamúnske riešenie 
pri vyrovnaní sa s nedostatkom miesta 
po stranách zariadenia. K notebooku 
tak dostanete USB sieťovú kartu či 
redukciu s VGA portom. Napriek tomu 
má osadenú až trojicu USB 3.0 portov 
(ich rýchlosť je však diskutabilná, 
vid. tabuľka). Dizajnovo sa ASUS 
drží svojho „Zenbook“ štýlu, ktorého 
charakteristikou je najmä klinový tvar 
a množstvo kovu. Potešili ma i jasne 
oddelené tlačidlá touchpadu.

Asus použil 
u svojich 

portov 
zaujímavú 

mikro verziu 
VGA výstupu, 

našťastie 
dodáva 

v balení aj 
redukciu



HP Spectre XT Pro
Ultrabook HP Spectre XT Pro zaujme 
už na prvý pohľad. Jeho hliníkové 
telo je robustné, až na pánty, ktoré 
sú na môj vkus voľnejšie. Spomedzi 
všetkých testovaných modelov upútal 
najmä tenkým profi lom a rýchlym 
štartom. Pohodlná klávesnica tiež 
poteší väčšinu užívateľov, horšie je 
to ale s nepraktickým touchpadom. 
Kvalitný SSD disk našťastie nesklamal 
počas celého testovania a jeho rýchlosť 
bola príkladná. XT-čko bolo takisto, 
ako jedno z mála, schopné využiť 

Nie každý má v ultrabooku štvoricu 
reproduktorov a k tomu optimalizáciu 

od Beats Audio

VÍŤAZ TESTU

Asus Zenbook UX32V
 3x USB 3.0, dedikovaná grafi cká karta, dizajn
 slabší výkon, niektoré porty len 
cez adaptéry, vyššia cena

Lenovo IdeaPad U310
 veľký disk + SSD, pomer cena/výkon, kvalita spracovania
 absencia Bluetooth, vyššia hmotnosť

Sony VAIO T (SVT1311M1ES)

 výdrž batérie, dobrá cena
 slabší výkon, len 1x USB 3.0

Toshiba Portégé Z830-10R
 nízka hmotnosť, výdrž batérie, dobrý touchpad
 slabší výkon, len 1x USB 3.0

Dell XPS 13 Ultrabook (L321X)

 odolný displej, rýchle USB
 vysoká cena, málo portovscore

Acer Aspire S3 (S3-391-73514G12add)

 dobrý výkon, kvalitná klávesnica
 touchpad, absencia LAN, výdrž batérie

HP Spectre XT Pro
 výborný výkon, kvalita zvuku, rýchly disk
 len 1x USB 3.0, vyššia cena

plný potenciál USB 3.0 kľúča, s ktorým 
sme testovali prenos súborov. Displej sa 
skôr hodí do interiéru, no pri troche snahy 
s ním zvládnete pracovať aj v exteriéri. 
Zaujímavým prvkom je integrácia až štyroch 
reproduktorov, ktoré v spolupráci s Beats 
Audio optimalizáciou dokázali vyprodukovať 
zaujímavý zvuk. Škoda len vyššej ceny 
testovaného ultrabooku.
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Lenovo 
IdeaPad U310

Veľké pevné disky sú u výrobcu 
Lenovo rozhodne v kurze. Po 750 

GB kapacite harddisku v U410-ke 
(recenzia v TECHBOX 7-8/2012), 
sme v nami testovanej U310-ke 

objavili 500 GB harddisk, ktorému 
sekunduje 32 GB SSD disk. Takáto 

kombinácia nemala pri štarte 
systému problém konkurovať 
ani „plnokrvným“ SSD-čkam 

konkurencie, no bežné používanie 
trpelo občasným čakaním pri 
načítavaní dát. Zameranie na 

študentov a mladých ľudí evokuje 
celkový dizajn pripomínajúci 
zošit. U310-ka poteší aj po jej 

otvorení. Tlačidlá na klávesnici 
majú veľmi príjemný zdvih 

a touchpad je možné zaradiť 
k lepšiemu priemeru. Oceňujem 
i kvalitu konštrukcie, ultrabook 
pôsobí pevným dojmom vďaka 
kombinácii kovu a plastových 

častí. To sa však odrazilo 
v najvyššej hmotnosti medzi 

testovanými ultrabookmi, čo tiež 
nemusí vyhovovať každému. 

Znižovanie koncovej ceny zrejme 
stojí aj za absenciou rozhrania 

Bluetooth. Až na tento nedostatok 
však U310-ka disponuje 

štandardnou konektivitou.

Dizajn nových IdeaPadov evokuje 
zakladač na papiere či knihu

Sony VAIO T 
(SVT1311M1ES)

Testovaný model od Sony nie je 
síce najrýchlejší, no ukázal, že na 
bežnú prácu postačujú aj procesory 
z radu Intel Core i3. Za väčšiu brzdu 
systému však považujem klasický 
pevný disk, ktorý je síce aj v tomto 
prípade spárovaný s malým SSD 
diskom, no pri práci boli znateľné 
pomalšie reakcie. Rozdiely pri 
práci si však všimnete až vtedy, keď 
máte VAIO po boku iných modelov. 
Dizajnom si Sony razí svoj vlastný 
charakteristický štýl, a tak sa 
dočkáte ostrejších kriviek a dobrého 
spracovania. Môže za to napokon aj 
horčíkovo-hliníkové telo. Klávesnica 
je na špičkovej úrovni, no touchpad 
pôsobí ako keby nebol dotiahnutý 
do konca... Zaujímavými prvkami 
sú „vyskrutkovateľná“ batéria či 
kĺb displeja, ktorý po otvorení slúži 
ako nožičky ultrabooku. Potešila 
ma tiež výdrž batérie, ako aj tiché 
chladenie. Rovnako prítomnosť VGA 
portu už dnes nie je v ultrabookoch 
samozrejmosťou.

Gumové výstupky na zadnej 
strane displeja slúžia po otvorení 

ultrabooku ako nožičky

TIP REDAKCIE
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Toshiba 
Portégé 
Z830-10R
Ultrabook od Toshiby bol 
zaujímavý už hneď pred jeho 
samotným vybalením. Kolega 
si totiž podľa hmotnosti 
myslel, že na test nám prišla 
prázdna krabica. Novinka 
Portégé Z830-10R je rozhodne 
najľahším ultrabookom testu, 
a tak ultrabooku prepáčim aj 
„ohybnejšie“ telo. Rozhodne 
by však bolo zaujímavé 
pozorovať životnosť kĺbu 
displeja. K atraktívnym 
dizajnovým prvkom sa 
dá zaradiť aj vyčnievajúci 
ventilátor, ktorý sa skrýva pod 
„kopulou” na spodnej strane 
či touchpad s oddelenými 
tlačidlami. Prekvapením bola 
aj dosiahnutá najdlhšia výdrž 
spomedzi testovaných modelov, 
čo pri danej hmotnosti robí 
z tohto modelu ideálneho 
spoločníka na cesty. Toshiba 
zakomponovala do svojho 
ultrabooku aj pomerne obsiahlu 
zbierku portov, žiaľ USB 
3.0 v nej nájdeme iba jeden. 
Portégé Z830 však disponuje 
oddelenými jack konektormi 
pre slúchadlá a mikrofón.

Chladenie hardvéru 
je vystúpené, aby mal 

ventilátor lepší prístup 
k vzduchu

Dell XPS 13 
Ultrabook

(L321X)

Do veľkého testu nám prišiel aj 
ultrabook od spoločnosti Dell, no 

kvôli jeho súčasnej konečnej cene 
presahujúcej naše kritériá, do 

celkového hodnotenia jednoducho 
nemohol byť zaradený. Jedná sa 

však o zaujímavý model, ktorý 
sme nechceli vynechať. Zaujímavý 

je predovšetkým jeho čistý dizajn 
s obdĺžnikovými tlačidlami 

a vynikajúcim displejom, 
ktorý dosahoval asi najlepšiu 
viditeľnosť v interiéri, pričom 

je ukrytý pod odolným Gorilla 
Glass sklom. Najatraktívnejšou 

častou je však paradoxne 
karbónový spodok, ako aj malý 

kryt v jeho strede. Pod ním sa 
ukrývajú iba nálepky od výrobcu. 

Celkovo nové XPS-ko pôsobí 
veľmi decentným až biznisovo-

elegantným dojmom. Takisto sa 
jedná o jeden z mála ultrabookov, 
ktoré dokázali vyťažiť maximum 
z USB 3.0 portov pri kopírovaní 
z kľúča na disk. Inovatívny je aj 
prístup k pripájaniu externého 

displeja. Namiesto HDMI či VGA 
sa na bočnej strane usídlil mini 

DisplayPort.

DOBRÁ CENA

Dell si zachováva čistý dizajn, ešte aj nevzhľadné nálepky ukryl 
pod elegantný kryt v spodnej časti



Musím uznať, že každý 
z testovaných ultrabookov 
ma niečím zaujal. Ak by 
som však mal upozorniť 
na dve veci, ktoré ma pri 
testovaní prekvapili, tak to 
boli touchpady a rýchlosť 
kopírovania z USB kľúča. To, 
že nové typy touchpadov so 
skrytými tlačidlami mi veľmi 
nesadnú, som sa presvedčil 
už pri teste prvého modelu. 
V tomto teste bola ale väčšina 
touchpadov tak zlá, že aj 
bežné klikanie na ikony bolo 
skôr utrpením. Chválim preto 
klasický touchpad od Toshiby 
a obstojný touchpad od 
Lenova. Pri kopírovaní z USB 
kľúča som naopak neočakával 
také priepastné rozdiely medzi 
jednotlivými modelmi. Keď 
totiž zasuniem USB 3.0 kľúč do 
USB 3.0 portu a kopírujem na 
SSD disk, tak na prvý pohľad 
neexistuje dôvod, prečo by 
rýchlosť kopírovania nemala 
byť limitovaná práve kľúčom 
(testovaná ADATA N005 má 
limit okolo 140-160 MB/s). Žiaľ 
iba dva ultrabooky zo sedmičky 
testovaných dosiahli rýchlosti 
od 130 do 140 MB/s (HP a Dell). 
Ostatné sa s kopírovaním 
trápili niekedy priam tragickou 
rýchlosťou 20 MB/s. 

Ak teda zhrniem všetky 
klady a zápory jednotlivých 
ultrabookov, tak ako VIŤAZ 
TESTU vystupuje HP Spectre 
XT Pro. Má dobré reakcie, 
rýchly SSD disk aj USB porty 
a na pomery ultrabooku aj 
dobré reproduktory. Jediné 
negatíva vidím v slabšej výdrži 
batérie, horšiemu ovládaniu 
cez touchpad a samozrejme 
v cene, ktorá je tesne nad naším 
stanoveným limitom. Aj preto 
si titul TIP REDAKCIE vyslúžil 
lacnejší Lenovo IdeaPad U310. 
Tento ultrabook síce netrhal 
prvé priečky v samotných 
testoch, no na druhej strane 
výrazne nesklamal. Navyše 
obsahuje najväčší disk a taktiež 
má prívetivú cenu. A Toshiba? 
Jednoznačný TIP DOBRÁ 
CENA. Prečítajte si o nej ešte 
raz a zamyslite sa nad tým, či 
by ste si nekúpili práve tento 
ľahký ultrabook. Nech sa teda 
rozhodnete pre akýkoľvek 
z testovaných ultrabookov, 
verím, že tento test vám pri 
rozhodovaní ušetrí mnoho času 
a prípadných otázok.

 Erik Birčák
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Telekom 
Happy

V polovici augusta 
Telekom do svojej 
ponuky zaradil 
úplne nový typ 
paušálov, ktoré 
na Slovensku 

len tak nevidieť. 
Dôvodom je fakt, 
že každý z novej 
pätice programov 
má už v základe 
určitý objem dát, 
tie vyššie majú 
dáta dokonca 
neobmedzené! 

Rovnako 
neobmedzené 
sú pri vyšších 
programoch 

aj SMS a MMS 
správy a nechýba 

ani program 
s neobmedzenými 

hovormi do 
všetkých sietí. 

Jednoducho, aby 
ste boli Happy :)
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Ale aby sme nepredbiehali. Čo sú programy Telekom Happy? Už ako názov 
napovedá, Happy paušály by vás mali spraviť šťastnými. Minimálne pri 
vašich telekomunikačných nárokoch. Päť nových programov totiž ponúka 
neobmedzené volania vo vlastnej sieti prakticky už od najnižšieho paušálu. 
Najvyšší paušál ich má dokonca neobmedzené pre všetky siete na Slovensku! 
To je už veľmi zaujímavé. Navyše každý program je určený pre niekoho iného. 
A za mobilné telefóny neplatíte na začiatku viazanosti, ale pekne postupne...

Tabuľka mesačných poplatkov programov Telekom Happy

Pozn.: Cena po prekročení minút je 0,13 €/min. pre Happy XS a S, resp. 0,06 €/min. pre Happy M a Happy L.                  Zdroj | Telekom 

Program
Happy

XS
Happy 

S
Happy 

M
Happy

L
Happy

XL
Mesačný poplatok 9,99 € 16,99 € 23,99 € 29,99 € 44,99 €

Neobmedzené volania do siete Telekom večer+víkend nonstop nonstop nonstop nonstop

Voľné minúty do všetkých sietí 50 100 150 250 neobmedzene

Neobmedzené SMS/MMS - - áno áno áno

Internet v mobile 100 MB 100 MB 500 MB neobmedzený neobmedzený

Happy XL 
to je už 
najsilnejšia 
káva z novej 
ponuky. Za 
44,99 € mesačne 
dostanete 
kompletný fl at. 
Že neviete, čo 
to je? Tak si 
zapamätajte 
jediné slovo – 
neobmedzenosť. 
Neobmedzené 
získate úplne 
všetko – hovory, 
SMS, MMS 
a dáta. Pri dátach 
platí rovnaké 
pravidlo ako pri 
programe Happy 
L. Inak neexistujú 
absolútne žiadne 
obmedzenia.

Pre koho je ktorý Happy? 
Happy XS
si zoberte, ak 
voláte svojim 
známym a rodine 
v sieti Telekom 
hlavne večer a cez 
víkend. Nemusíte 
sa však báť ani 
volaní počas dňa. 
Za SMS alebo 
MMS zaplatíte
10 centov, no ak 
ich často posielate, 
pribaľte si balíček 
Neobmedzené 
SMS/MMS za 
4,89 € mesačne 
a máte vystarané. 
K tomu máte ešte 
100 MB na e-maily 
alebo občasné 
kliknutie na web 
v mobile. Z tú 
cenu? No nekúp to!

Happy S 
je veľmi podobný 
XS-ku, no v sieti 
Telekom môžete 
volať kedykoľvek 
bez akýchkoľvek 
obmedzení! 
Do iných sietí 
dostanete až 
100 minút 
a taktiež i 100 
MB na surfovanie 
v mobile. 
Opäť, ak často 
posielate SMS 
alebo MMS, 
aktivujte si 
radšej balíček 
neobmedzených 
SMS/MMS 
správ. Už pri 
50 správach 
mesačne sa vám 
oplatí viac.

Happy M
je síce drahší, 
ale ponúka 
najzaujímavejší 
pomer služieb a ceny. 
Veď za 23,99 € 
mesačne dostanete 
neobmedzené 
volania v sieti 
Telekom kedykoľvek, 
neobmedzené SMS 
a MMS do všetkých 
sietí a 150 voľných 
minút do ostatných 
sietí v SR. K tomu 
si pridajte 500 MB 
voľných dát na 
surfovanie v mobile 
a je to! Okrem toho si 
k programu môžete 
kúpiť akciové mobily 
z vyššej kategórie 
štýlových.

Happy L
je program pre 
pomerne náročného 
užívateľa. Veď 250 
minút do všetkých 
sietí a všetko ostatné 
neobmedzené len 
tak hocikto nevyužije. 
Neobmedzené 
máte nielen hovory 
vo vlastnej sieti, ale 
i všetky SMS a MMS 
správy a taktiež aj 
internet v mobile! 
Jedine si musíte dávať 
pozor, aby ste cez 
mobil nesťahovali 
videá a iné veľké 
súbory,
po presurfovaní 
2 000 MB dát sa vám 
totiž zníži rýchlosť na 
slabých 64 kbps.



inzercia

Kopčianska 92, 851 01 Bratislava 5

tel.: 02/6381 3873, 0907 901 170 

obchod@agora.sk

www.agora.skAutorizovaný distribútor www.nokia.sk

Žite lepšie. Zvládnite viac.
| Operačný systém Windows Phone 7.5
| Neuveriteľne svižné reakcie
| Hladký dizajn a 4,3-palcový displej

Kopčianska 92, 851 01 Bratislava 5Kopčianska 92, 851 01 Bratislava 5

tel.: 02/6381 3873, 0907 901 170 tel.: 02/6381 3873, 0907 901 170 

Tak čo? Vybrali ste si ten svoj Happy 
paušál? Nie? Neveríme, veď ponuka 

je široká a dokáže sa prispôsobiť 
menej náročným, ale i najnáročnejším 

užívateľom. Stačí si porovnať Happy 
s programom, ktorý aktuálne používate. 

Budete prekvapení, koľko toho ponúkajú 
nové Happy paušály navyše.

Príklad 1
Ak sa rozhodnete pre program Happy XS a mobilný telefón 
Sony Xperia tipo s cenou 1 € mesačne, budete platiť operátorovi 
mesačne: 9,90 € + 1 € t.j. 10,90 € počas viazanosti 24 mesiacov. 
Za dva roky vás teda novučká Xperia tipo vyjde len na 24 €.

Príklad 2
Ak sa rozhodnete pre viazanosť s programom Happy M, môžete 
si vyberať zo Štýlových telefónov. Ak však máte vytúžený 
špičkový smartfón Samsung Galaxy S III, ktorý sa nenachádza 
v tejto kategórii zariadení, môžete si ho vybrať aj z kategórie 
Exkluzívnych telefónov (mesačný poplatok telefónu je 13 €). Vtedy 
zaplatíte pri podpise viazanosti jednorazový doplatok 99 €, za 
možnosť vybrať si telefón z vyššej kategórie. Následne budete 
platiť 23,99 + 13 € t.j. 36,99 € mesačne. Samsung Galaxy S III vás 
za dva roky viazanosti výjde na 411 €, čo je oproti bežnej cene 
stále lákavá ponuka.

Doplnkové chuťovky
Telekom pre dokonalú Happy náladu pripravil ešte niekoľko 
balíčkov, ktoré si môžete k jednotlivým Happy programom 
dokúpiť. Samozrejme, ak si vyberiete najvyšší program Happy 
XL, kľudne túto časť článku preskočte, takmer všetko 
v ňom už totiž máte. Aké sú teda možnosti 
vylepšenia programov Happy?

1 Balíček neobmedzený internet 
v mobile vás môže stáť 7,69 €, 

resp. 4,19 € mesačne pre programy, 
ktoré ho nemajú v základe.

2 Neobmedzené SMS a MMS stoja 
len 4,89 € mesačne, čo sa určite 

oplatí už pri 50 správach mesačne.

3 Za 100 minút do všetkých sietí 
navyše zaplatíte 4,89 € mesačne, 

takže minúta hovoru bude stáť 
neuveriteľných necelých
5 centov!

4 Ak by ste chceli volať na tri rôzne čísla
z ktorejkoľvek siete a kedykoľvek, pripravte si 6,99 € 

mesačne. Balíček neobmedzené volania na 3 čísla padnú vhod 
najmä menšej rodinke.

5 Volania do EU+USA za 9 centov/min. sú zase pre tých, ktorí 
majú veľa známych v EÚ a USA. Za príplatok 1,39 € mesačne 

s nimi môžete volať len za 9 centov/min.!

Tieto balíčky sú naozaj vhodné zväčša pre nižšie programy 
a výborne rozšíria ich možnosti. Pred ich aktiváciou si však 
zvážte, či sa vám neoplatí aktivovať si radšej vyšší program, ktorý 
stojí len o pár eur viac a niektoré z výhod už obsahuje.

Za mobil neplatíte na začiatku viazanosti
Telekom pri nových programoch Happy zmenil aj spôsob, 
akým získate výhodné dotované telefóny a tablety. Pri kúpe 

vám teraz stačí len pár eur, a to aj pri najlepších 
a najdrahších zariadeniach. Ako je to 

možné? Jednoducho neplatíte dotovanú 
cenu okamžite, ale postupne počas 

viazanosti. Telekom vám bude 
účtovať sumu od 1 € do 22 € 
ku každej faktúre, až do konca 
viazanosti. Navyše je ponuka 
zariadení rozdelená do troch 
kategórií: Obľúbené, Štýlové 
a Exkluzívne telefóny. Z týchto 

kategórií si môžete vyberať podľa 
toho, ktorý mesačný program Happy 

si chcete aktivovať. V prípade najnižších 
programov Happy XS a S si vyberáte 

z ponuky Obľúbené telefóny, kde nájdete 
napríklad HTC Desire C či Samsung Galaxy Ace 2. Ak 

ste sa rozhodli pre vyšší program Happy M alebo L, vyberať 
si už môžete z kategórie Štýlových telefónov a tabletov. 
Za smartfón Sony Xperia P alebo tablet Samsung Galaxy 
Tab 2 7.0 zaplatíte len 4 € mesačne. Exkluzívne telefóny 
sú dostupné k programu Happy XL a nájdete tu napríklad 
vychytávky ako Apple iPhone 4S 16 GB či Samsung Galaxy 
S III za 13 € mesačne. Dokonca existuje aj možnosť vybrať si 
telefón z vyššej kategórie, ako tej určenej k vášmu programu. 
Musíte si však priplatiť 99 € (viď. príklad 2).

dokúpiť. Samozrejme, ak si vyberiete najvyšší program Happy 
XL, kľudne túto časť článku preskočte, takmer všetko 
v ňom už totiž máte. Aké sú teda možnosti 

Ak by ste chceli volať na tri rôzne čísla

vám teraz stačí len pár eur, a to aj pri najlepších 
a najdrahších zariadeniach. Ako je to 

možné? Jednoducho neplatíte dotovanú 
cenu okamžite, ale postupne počas 

viazanosti. Telekom vám bude 
účtovať sumu od 1 € do 22 € 
ku každej faktúre, až do konca 
viazanosti. Navyše je ponuka 
zariadení rozdelená do troch 
kategórií: 
a Exkluzívne telefóny

kategórií si môžete vyberať podľa 
toho, ktorý mesačný program Happy 

si chcete aktivovať. V prípade najnižších 
programov Happy XS a S si vyberáte 

z ponuky Obľúbené telefóny, kde nájdete 
napríklad HTC Desire C či Samsung Galaxy Ace 2. Ak 

ste sa rozhodli pre vyšší program Happy M alebo L, vyberať 
si už môžete z kategórie Štýlových telefónov a tabletov. 



Program televízie DajtoSobota 01. september 2012
04:20 Aj múdry schybí06:00 Všetci sú za dverami06:50 Dereš

07:40 Anderov rebrinák08:35 Svet v ohrození10:00 Flynn Carsen. Návrat do baní kráľa Šalamúna
11:35 112
12:10 J.P.P. - Jožo Pročko pokúša12:55 Je to možné?!13:50 Extra tím

14:40 Správni chlapi15:25 Správni chlapi16:10 Top Gear
17:05 Top Gear
18:05 Lasko. Päsť Božia19:00 Dobrodružstvá Jackieho Chana19:20 Tučniaci z Madagaskaru19:50 Kung Fu Panda20:10 NCIS. Los Angeles21:05 NCIS. Los Angeles22:00 Netvor

23:35 Sexy výhra01:05 Netvor
02:30 Prepadnutie v 13. okrsku
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Milujeme rôznorodosè êivota, 
kaêdë deû nás naserie nieço iné.

Reklamy pre 
chlapov?
Kvôli tomuto nasratému článku som musel dva večery 
pozerať Dajto, aby som zistil, ktoré � rmy spojili svoj brand 
s takýmto biednym obsahom. Že medzi nimi bude COTY 
so svojimi chlapskými voňavkami Adidas a PLAYBOY, 
sa akosi prvoplánovo očakáva. Orange so spotom na 
apku Go ma trochu prekvapil, ale pre poriadny chlapský 
smartfón budiž. Potom ale prišla reklama na ženskú 
minikáru Hyundai i20, čo je spot akosi logicky cielený na 
divákov s prsiami, akých chlapská televízia asi veľa nemá. 
No a zabila to Jednota s kampaňou na Michalovskú 
tehlu. V akcii!

* Nič nie je zadarmo. Ani citát od 
kamaráta, ktorý som použil v úvode 
článku. Kopirajt patrí Edovi, ale 
keďže si za to vytúženú letenku do 
Stockholmu nekúpi, tak by som len chcel 
pripomenúť, že pokiaľ hľadáte kvalitné 
obaly na hocičo, čeknite jeho web
www.espack.sk.

twitter.com/kimijan
foto | archív, lsjmedia.com

Chlapi pozor! V dôsledku sledovania 
televízie Dajto môžete spôsobiť vášmu 
televízoru zranenia nezlúčiteľné s jeho 
ďalším životom.

To určite nedám
Som chlap. Mám chlpaté nohy, dlho vydržím pod vodou a pekne pískam*. Občas si večer otvorím pivo a zapnem telku. OK, ešte som nedorástol na 
Ingmara Bergmana, ale aj tak si rád pozriem dobré � lmy. Bavia ma aj duchaplné seriály, extrémne športy a chytré dokumenty, tie môžem tiež. V pohode 
by som mohol byť ideálna cieľovka televízie pre chlapa. To ale neznamená, že som degenerovaný idiot, ktorému stačí ukázať kozy a už nikdy neprepne. 
Takto nejako si asi diváka televízie pre chlapov predstavujú jej stratégovia. 

Nový projekt s názvom Dajto (WTF?!) môže byť všeličo - môže to byť televízia pre pamätníkov, môže to byť televízia pre masochistov, alebo to kľudne 
môže byť aj telka pre ľudí, ktorí boli posledných dvadsať rokov stratení v Malých Karpatoch. Určite to ale nemôže byť televízia pre chlapov! Len si to skúste 
predstaviť – s pískajúcimi gumami zaª ekujete pred panelákom, svoju motorku hodíte na stojan a bežíte do večierky. Predavačke nechávate päť eurovku 
za tri pivá, len aby ste nestrácali čas čakaním na výdavok a už šprintujete hore schodmi na siedme. V tej rýchlosti vyrazíte dvere od bytu, v motorkárskych 
čižmách a nohaviciach od blata sadáte na béžovú sedačku, hoci dobre viete, že za to budete týždeň bez sexu a chvejúcou sa rukou zapínate televízor. 
Stihli ste to! Na Dajto práve začína Anderov rebrinák! Tiež ste sa tešili, že už nikdy vo svojom živote v telke neuvidíte Olivera Andrásyho alebo Joža Pročka? 
Chyba. Televízia pre chlapov recykluje diela ako Dereš, Aj múdry schybí, Jožo Pročko pokúša alebo Je to možné?! Myslíte si, že to teda zachránia � lmy 
a seriály? Ďalší omyl. V programe si môžete zakrúžkovať iba také fajnovosti, ako Jackie Chan Superpoliš 1, Kobra 11, NCIS LA 1. séria, kreslených Mužov 
v čiernom alebo Chucka Norrisa v jeho životnej úlohe Walker Texas Ranger.

Najväčším a najsilnejšie promovaným ťahákom televízie pre chlapov je Sexy Šport. Relácia, v ktorej sa pravdepodobne životom ošľahané striptérky na 
striedačku so študentkami, ktoré asi nenašli lepšiu brigádu, vyzliekajú a popritom sa snažia čítať športové správy. Tie prvé nevedia artikulovať, tie druhé 
majú okrem toho problém aj pri vyzliekaní, zvršky si preťahujú cez hlavu a ich mrmlanie výsledkov z US Open tak končí v tričku. Keď sa podľa nejakého 
čudného scenára dotýkajú svojho tela, intonáciu hlasu automaticky prepínajú do smiešneho režimu lacnej erotickej linky. #celezle Premýšľam, koho 
môže Sexy Šport osloviť. Vychádzajú mi len násťroční, ktorí od svojich kojeneckých čias nevideli ženskú bradavku a fotrovci im � ltrujú adult obsah. Keď 
chce normálny chlap v roku 2012 vidieť inú nahú ženu, ako tú, čo má doma, tak ich má na webe milióny a môže si ich triediť podľa všetkých dôležitých 
parametrov. V pohode aj cez mobil. Niežeby som to niekedy robil, ale chalani z redakcie hovorili. Vyzliekajúce sa moderátorky boli cool v rovnakom čase, 
ako show Joža Pročka.

Aby som bol objektívny, musím uznať, že Dajto vysiela aj program, ktorý by som si do telky pre chlapa namixoval aj ja sám - TopGear. Sú to síce časti z éry 
pred vynájdením ABS, ale stále je to o pár tried lepšie, než zvyšok programu. Ako by teda mohol vyzerať ideálny televízny program pre moderného chlapa? 
Tak napríklad slovenské televízne premiéry top � lmov, legendárne seriály Californication, Dexter, Homeland a ďalšie, prebraté šupy z Discovery Channel, 
seriózny šport, kvalitná hudbička a kľudne by sme zniesli aj varenie s Gordonom Ramsay. Chlapi, kašlite na televíziu, ktorá si pravdepodobne myslí, že 
nemáme nárok na kvalitný obsah. Po večeroch radšej čítajte TECHBOX, v jednom našom čísle nájdete viac užitočných vecí pre chlapa, ako vo vysielaní 
Dajto za celý rok.



Nový paušál Happy
! Nekonečné hovory do mobilnej a pevnej siete Telekom
! Množstvo voľných minút do ostatných sietí   
! Internet v mobile pre každého
! Nekonečné SMS a MMS (Happy M – XL)
! Super mobily už od 1 € mesačne

Len od

9,99 €
mesačne

Ceny sú uvedené v € s DPH. Podmienkou poskytovania programov Happy s kúpou mobilných telefónov je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných 
služieb s viazanosťou na 24 mesiacov (bližšie v aktuálnom Cenníku programov a služieb). Kúpna cena mobilného telefónu je 0,02 €. Cena 9,99 € sa vzťahuje na 
mesačný program služieb Happy XS. Nekonečné hovory zahŕňajú voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla v mobilnej sieti Telekom 
a vo všetkých pevných sieťach v SR, pre program Happy XS iba počas víkendov a sviatkov (t. j. soboty, nedele a štátne sviatky počas celých 24 hodín) a počas 
pracovných dní v čase od 19.00 hod. do 7.00 hod. Ponuka platí do 15. 10. 2012.
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CESTA TABLETU
Novodobú tabletovú revolúciu bezpochyby odštartoval Apple so svojím iPad-om, lenže to 

nebol prvý tablet v histórii. Vedeli ste o tom? Že nie? A viete, ako vyzerali jeho predchodcovia 
a prečo až iPad spustil taký boom? Čítajte ďalej, veľa sa dozviete.

ALAN KAY S PROTOTYPOM
PÔVODNÉHO DYNABOOKU  

Foto | Wikimedia

1968
Dynabook
Jeho autorom je Alan Kay, ktorý ho 
vymyslel ako digitálnu náhradu za 
papier. Špekulovalo sa o armádnom 
využití pre dokumentácie v teréne, ale 
Alan mal inú víziu – počítače pre ľudí 
všetkých vekových kategórií. Išlo však 
len o koncept bez hardvéru, softvéru 
a potrebného technického zázemia. 
Neskôr na ňom pracovali v Xerox PARC, 
no stále len v rovine prototypov, ktoré sa 
nikdy naplno nerealizovali.

1987
Cambridge Z88
Prvý praotec tabletu pochádza už z roku 
1987. Bez dotykovej obrazovky, ale zato 
s monochromatickým LCD displejom 
s rozlíšením 640 x 64 bodov a tichou 
gumenou klávesnicou. Dnes by sa dal 
prirovnať skôr ku kalkulačke, 
ako k tabletom.

1990  

GRiDPad 1910
O tri roky neskôr sa objavil 
tablet, ktorý vyrábal Samsung 
ako subdodávateľ pre GRiD 
Systems Corporation. 
Ovládanie bolo pomocou 
stylusu, tablet disponoval 
2 MB RAM a až 20 MB HDD. 
Monochromatický displej 
ponúkal rozlíšenie 
640 x 480 bodov.

1992  
GRiD 2260 System
Jeden z prvých „transformerov“ 
- notebook, ktorý mal 10,5” 
monochromatickú dotykovú obrazovku 
a dal sa využívať aj ako tablet so 
stylusom. Pevné magnéziové telo 
ukrývalo vo vnútri procesor Intel 386. 
V rovnakom roku sa dostal do predaja aj 
model bez klávesnice plne prispôsobený 
ovládaniu iba pomocou stylusu 
s označením GridPad 2050SL.

1992  

Apple Newton
Jeden z prvých PDA (Personal Digital 
Assistant) na svete. Vyrábal sa iba 
6 rokov a nikdy nedosiahol očakávaný 
úspech. Dôvodov bolo niekoľko – 
pomerne malé využitie, oneskorené 
uvedenie na trh, vysoká cena a veľkosť. 
Práve tu sa však začína rodiť koncept 
PDA, ktoré položili základ aj pre 
smartfóny a dnešné tablety.

1993  
AT&T EO Personal 
Communicator 440
Tento jednoduchý tablet patril medzi 
prvé modely ponúkané mobilným 
operátorom a hoci bol dotovaný 
v časoch pred internetom, dali sa ním 
posielať a prijímať správy a samozrejme 
komunikovať na diaľku.CAMBRIDGE Z88

Foto | Wikimedia

APPLE NEWTON
Foto | Gizmodo.com



CESTA TABLETU
...alebo od Dynabook po iPad

2000  

Compaq iPAQ H3100
V apríli miléniového roku uviedla 
fi rma Compaq svoj prvý iPAQ 
s monochromatickým dotykovým 
displejom. Nebolo to ich prvé Pocket PC,
resp. PDA, ale názov iPAQ sa začal 
používať až v tomto roku. Compaq o pár 
rokov neskôr kúpila spoločnosť HP, ktorá 
robila vlastné vreckové počítače (napr. 
legendárny rad HP Jordana), no HP 
značku zachovalo a uviedlo ešte niekoľko 
veľmi úspešných vreckových HP iPAQ.

2003 

HP Compaq TC1000
Tablet alebo notebook? Ani sám 
výrobca v tom nemal jasno. Takýchto 
hybridných zariadení bolo naozaj veľa, 
pretože sa stále uvažovalo o tablete 
ako o notebooku, a tak sa stal dock 
s klávesnicou nevyhnutným doplnkom. 
V tomto prípade však bol ako operačný 
systém použitý Windows XP s jemnou 
úpravou vo forme Tablet Edition.

2005 

Nokia 770 Internet Tablet
Tento experiment spoločnosti Nokia 
môžeme pokojne označiť za jeden 
z prvých moderných smartfónov. Nemal 
síce integrované klasické funkcie 
mobilov, ale zavolať ste si mohli cez 
internet. Vo vnútri sa ukrýval procesor 
TI OMAP 1710 s taktom 252 MHz. Pri 
hmotnosti iba 230 g išlo o zaujímavé 
riešenie s pomerne dobrým displejom. 

2007 
Samsung Q1 Ultra 
NP-Q1UA000
A na svete bol fi nálny koncept UMPC. 
Vybavený 800 MHz procesorom Intel 
A110, 1 GB DDR2 RAM, VGA Intel 
945GM s podporou pre 3D grafi ku, 
7” WSVGA displejom s rozlíšením 1 024 x 
600 bodov, 1,3 Mpx fotoaparátom a VGA 
webkamerou. Pri hmotnosti 699 gramov 
vydržal na batérie 4 hodiny a pracoval na 
OS Windows Vista. Všetci očakávali, že 

po fi asku s Tablet PC bude práve 
v UMPC vytúžená budúcnosť, 
lenže nebola. UMPC upadli do 
zabudnutia.

2007 
Apple Axiotron Modbook
Že ste o ňom nikdy nepočuli? Nevadí. 
Je to jeden z tých tabletov, na ktoré sa 
krátko po uvedení zabudlo. Bol to prvý 
tablet s hardvérom Mac postavený pre 
Mac OS, ale Apple mal s tabletmi iné 
plány a preto Axiotron nechal potichu 
zapadnúť prachom.

COMPAQ 
IPAQ H3100
Foto | Compaq

HP COMPAQ
TC1000
Foto | HP

NOKIA 770
INTERNET TABLET
Foto | Nokia

2006 
Samsung Q1
Samsung v spolupráci s Intelom 
a Microsoftom predstavili 
predchodcu tzv. UMPC. Q1 bolo 
trochu väčšie PDA (23 x 14 cm, 
800 g), ktoré vo vnútri ukrývalo PC 
s OS Windows. A cena? Približne 
1 000 USD, čo bolo trochu menej, 
ako lepší notebook.

SAMSUNG Q1
Foto | Samsung

APPLE AXIOTRON
MODBOOK

Foto | Apple
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2012 

Microsoft Surface
Microsoft je opäť v hre o mobilný 
operačný systém a má aj vlastné tablety. 
Od nového Windows 8 a Windows 
8 RT si mnohí veľa sľubujú. Keďže je 
vývojárov pre platformu Windows viac 
ako dosť, bude to zaujímavé aj z pohľadu 
aplikácií. Už koncom roka by sa mali 
na trhu objaviť prvé lastovičky s novým 
operačným systémom, a to nielen od 
Microsoftu, ale od všetkých popredných 
výrobcov.

2012 

Samsung Galaxy Note 10.1
Tableto-smartfón má i svojho väčšieho 
brata. Je to síce už „len“ tablet, ale 
vďaka peru S Pen dokáže skvelé kúsky. 
Prečítajte si recenziu na nasledujúcich 
stranách.

2012 

Nový Apple iPad
Namiesto trojky len „nový“, ale zato 
s Retina displejom, ktorý má najvyššie 
rozlíšenie, aké kedy bolo použité 
v mobilnom zariadení. Tomu sekunduje 
dobre odladený výkon s ohľadom na 
nízku spotrebu a kvalitnejší fotoaparát. 
Apple tak už pár rokov diktuje smer, 
ktorým sa bude uberať celý trh 
a pravdepodobne sa to tak skoro ani 
nezmení. Nejde tu totiž len o hardvér, 
ale aj o služby, ktoré sú naň naviazané 
– jednoduché nakupovanie aplikácií 
cez AppStore, nakupovanie hudby 
a fi lmov cez iTunes, nakupovanie 
kníh cez iBooks, iCloud a mnoho 
iného. Konkurencia tak stále má čo 
doháňať. A hoci prešlo od predstavenia 
nového iPadu pol roka, konkurenti 
na výstave IFA 2012 nepredstavili 
nič podobné. Na mysli máme hlavne 
zariadenie s displejom s extrémne 
jemným rozlíšením. Aj napriek tomu 
sa bolo na čo pozerať, ale posúďte sami. 
Fotoreportáž nájdete na stranách 40–44!

 Marek Líška

2010 
Toshiba Libretto W100
Svojou troškou do mlyna sa pokúsila 
prispieť aj Toshiba uvedením 
miniatúrneho vreckového tabletu 
s dvoma displejmi. Vyššia cena, malý 
rozmer displejov, vysoká spotreba 
a neprimeraná hlučnosť chladenia 
odsúdili Libretto na neúspech.

2011 
Motorola XOOM
Na výstavu CES 2011 prišiel prvý tablet 
postavený na systéme Android 3.0, ktorý 
si získal mimoriadne pozitívne ohlasy. 
Zvlášť vyzdvihovaný bol multitasking 
a ohromujúci výkon v paralelnom 
spracovávaní niekoľkých úloh.

2011 

ASUS Eee Pad Transformer EP101
Trh bol v pomerne 
krátkom čase doslova 
zaplavený najrôznejšími 
tabletmi, z ktorých mnohé 
ponúkali vyšší výkon 
a viac možností, ako Apple 
iPad. Ľudia však stále 
hľadali nejaké praktické 
využitie pre tablety, 
videli v nich totiž len 
nekompletnú náhradu za 
notebook. Nerozhodných 
sa preto pokúsil osloviť 
ASUS so svojím prvým 
Transformerom. 
S klávesnicou je to 
notebook, bez nej dobre 
vybavený tablet.

2011 
Samsung GALAXY 
Note

Chýba vám pri písaní pero? Poznámky 
a náčrtky sa perom robia predsa len 
jednoduchšie, ako prstom po displeji. 
Z toho sa snaží vyťažiť tento tablet 
skrížený so smartfónom. Alebo naopak? 
Každopádne ide o veľmi vydarený 
koncept, ktorý má už svojho nástupcu.

2012 

ASUS PadFone 

Po necelom roku od predstavenia 
konceptu sa na trhu objavil unikát 
s názvom PadFone. ASUS opäť potvrdil, 
že to s tabletmi myslí vážne a ponúkol 
zariadenie, ktoré je smartfónom, 
tabletom a netbookom! Smartfón stačí 
vložiť do tabletovej časti a je z neho 
tablet. S pripojenou klávesnicou v štýle 
Transformera je z PadFone zas netbook 
s dotykovým displejom. K nemu 
dostanete samozrejme aj stylus, ktorý 
je zároveň i headsetom (prečítajte si 
recenziu na strane 38).

2007 

Apple iPhone
Steve Jobs pri predstavení niekoľkokrát 
zopakoval, že iPhone je zariadenie, 
ktoré v sebe integruje iPod, telefón 
a internetový prehliadač. Davy šaleli 
a svet objavil smartfón ovládaný iba 
prstami. Stylus bol odsúdený na zánik 
a vývoj tabletov začal doslova cez noc 
naberať nový smer.

2007 
Amazon Kindle
Amazon Kindle síce nie je klasický 
tablet, no je to čítačka elektronických 
kníh, čo je jedna z primárnych 
funkcií tabletov. Pre čítačku e-kníh 
je najdôležitejší kontrast, takže sa 
nepoužívajú farebné displeje. Prvá 
generácia prišla v novembri 2007, 
a keďže Amazon má pod palcom 
najväčšie kníhkupectvo na svete, 
o úspechu nikto nepochyboval.

2010 

Apple iPad
„Ale veď je 
to len iPhone 
s veľkým 
displejom!“ 
A práve o to 
ide. Systém 
iOS, ovládanie 
prstami, 
previazanie 
s obchodom 
iTunes, 
kompatibilita 
so staršími 
iPhone 
aplikáciami 
a predaných 
vyše 15 
miliónov kusov 
len za prvý 
rok. Tablety, 
ako vidíte 
aj z nášho 
prehľadu, tu boli už niekoľko rokov, 
lenže nik nevedel vymyslieť rozumné 
rozhranie pre ich jednoduchú obsluhu. 
Konkurenčné riešenia preto upustili od 
systémov postavených na tradičných 
oknách a začali uprednostňovať systémy 
používané v mobilných telefónoch.

2010 
Samsung GALAXY Tab 

Osem mesiacov po iPad-e priniesol na 
trh svoj tablet aj Samsung, ktorý mal 7” 
displej, kvalitné prevedenie, ale i veľa 
vymožeností, o ktorých mohli priaznivci 
Apple len snívať (fotoaparát s kamerou, 
čítačku pre pamäťové karty, USB port 
ai.). Nemal síce iTunes, zato však mal 
veľmi silnú podporu zo strany Google 
a stal sa ikonou medzi Android tabletmi.

APPLE IPAD
Foto | Apple

ASUS 
PADFONE
Foto | ASUS
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Nazvať niektorý z nových tabletov killerom iPad-u sa 
dnes už nenosí. Veď takých zariadení, čo mali za cieľ 

zosadiť z trónu túto ikonu, tu už bolo. 
Na druhej strane Android tablet, ktorý by sa dal 

nazvať zabijakom všetkých poznámkových blokov, 
sme tu ešte nemali. A presne preto Samsung vymyslel 

Galaxy Note 10.1.

S kúste sa na chvíľu 
vžiť do role dizajnéra 
tabletu. Máte? Tak 

potom mi určite dáte za 
pravdu, že v prípade takej 
placky, akou nový Note 
je, majú títo chlapíci dosť 
zviazané ruky, pokiaľ chcú 
navrhnúť ovládacie prvky 
pre pohodlné používanie. 
Ale na niečo je to aj dobré. 
Nemusíte sa totiž obávať 
prevratných, niekedy až 
uletených riešení, ktoré majú 
od takého ovládania ďaleko. 
Žiadne výstrelky poslednej 
módy však v Galaxy Note 
10.1 nenájdete. Všetko je 
presne tam, kde by ste to 
čakali.

Aj napriek tomu, že telo je 
vyrobené výhradne z plastu, 
jeho spracovanie je na 
príkladnej úrovni a vďaka 
použitému materiálu sa 
vám nebude zdať Note 
priťažký. Hornú stranu 
okupujú ovládacie prvky, 
3,5 mm audio konektor, sloty 
pre SIM a microSD kartu, 
nájdete tu aj malé okienko 
infračerveného vysielača. 
Tlačidlá samotné majú 
výbornú odozvu, problémom 
však môže byť malá medzera 
medzi tlačidlom pre zapnutie 
a dvojtlačidlom pre ovládanie 
hlasitosti. Jednoducho si ich 
pomýlite. Veľký 10,1“ displej 
sa síce nepýši modernou 
technológiou IPS, ale zato 
zobrazuje veľmi živé a verné 
farby z rôznych uhlov. 
Pochvalu si zaslúži dvojica 
stereo reproduktorov po 

stranách displeja, z ktorých 
zvuk smeruje priamo na 
vás a nie od zariadenia, ako 
u niektorých konkurenčných 
tabletov. Na spodnej strane 
objavíte však niečo, čím 
vás Note 10.1 nepoteší. 
Namiesto štandardného 
microUSB konektora 
tu nájdete konektor 
samsungácky. Škoda. 
Krásny biely plast zadnej 
strany premeníte v priebehu 
pár hodín používania na 
daktyloskopický raj. Odtlačky 
sú všade. Ukrýva sa tu aj 
objektív integrovaného 
fotoaparátu s LED bleskom, 
osobne som však doposiaľ 
fotografovaniu s tabletom na 
chuť neprišiel. 

Keď si prezriete hardvérovú 
výbavu novinky, budete 
prekvapení, koľko toho Note 
10.1 ponúkne. Pod plastovým 
krytom tlčie štvorjadrové 
srdce Samsung Exynos 
s taktom 1,4 GHz, pomáha 
mu grafi cký akcelerátor 
Mali-400MP a dokonca 2 GB 
operačnej pamäte. Rovnaké 
parametre má aj Samsung 
Galaxy S III, takže výkonu 
má Note 10.1 na rozdávanie, 
našťastie aj pri reálnom 
použití. Novinka je skutočne 
rýchla. Jasné, niekedy, 
najmä ak máte spustených 
niekoľko náročných aplikácií 
naraz, potrebuje krátky 
čas na rozmyslenie, ale nie 
je to nič, čo by vám mohlo 
prekážať. Note 10.1 sa do 
predaja dostane vybavený 
predposlednou verziou 
Androidu (Ice Cream 
Sandwich), ale výrobca 
sľubuje čoskorú aktualizáciu 
na tú najnovšiu. Nie každý 
užívateľ je zástancom 
grafi ckých nadstavieb 
operačných systémov, avšak 
Samsung TouchWiz, ktorý 
Note 10.1 dostal do vienka, 
musím len pochváliť. Ide 
o jednoduché a rýchle 
prostredie s bohatými 
možnosťami úprav.
Vďaka grafi ckej nadstavbe 
TouchWiz si užijete na 
Note množstvo funkcií, 
ktoré by ste v Androide 
samotnom hľadali márne. 
V prvom rade sú to bohaté 
možnosti prispôsobenia 
domácich obrazoviek 
vrátane nastavenia veľkosti 

Foto Peter Frolo | Modelka Zuzana Mišurová | Vizáž Veronika Adamová
Šaty Jana Pištejová | Topánky www.topankovo.sk | Kreslo KABINET
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Gestom 
„pinch-to-zoom“ na 
klávesnici môžete 

rýchlo prepínať 
medzi plnohodnotnou 

QWERTY 
klávesnicou, 

pohyblivou malou 
klávesnicou, 

alebo rozdelenou 
klávesnicou pre 

pohodlnejšie písanie 
pomocou dvoch 

prstov.

widgetov, ale aj možnosti 
usporiadania aplikácií v menu. 
Rovnako ako Galaxy S III, aj 
Note 10.1 ponúkne funkciu Smart 
Stay, takže sa nemusíte báť, že 
vám displej zhasne, kým čítate 
elektronickú knihu. Pop Up 
Play umožní prehliadanie videa 
alebo prehrávanie audio súborov 
v malom okne nad všetkými 
aplikáciami. Váš obľúbený seriál 
tak môžete sledovať aj počas 
odpisovania na email či prezerania 
internetových stránok. Ak by vám 
malé okno nestačilo, Note ponúka 
špecialitku v podobe viacnásobnej 
obrazovky. Po aktivácii tejto 
funkcie sa obrazovka rozdelí na 
polovicu a vy tak budete mať 
vedľa seba dve plnohodnotné 
aplikácie. Škoda, že táto 
funkcia nie je prístupná v celom 
systéme, ale je obmedzená len na 
niekoľko systémových aplikácií. 
Čerešničkou na torte je panel pre 
rýchle spustenie aplikácií skrytý 
v spodnej časti obrazovky. Nech sa 
nachádzate kdekoľvek v systéme, 
okamžite máte k dispozícii prístup 
k desiatim aplikáciám.

Dotykové pero S Pen je elegantne 
ukryté v pravom spodnom rohu 

tabletu. Je dostatočne veľké a veľmi 
presne sa s ním po displeji píše.

Príjemne prekvapil slot pre microSD 
karty, ale i IrDA vysielač, vďaka

ktorému môžete cez aplikáciu Smart 
Remote ovládať váš televízor, kľudne 

aj 10 rokov starý.



Vytvoriť Samsung Galaxy Note 10.1 bol 
skutočne vynikajúci nápad. Ak si 
potrebujete často zapisovať poznámky 
alebo niečo nakresliť či upraviť, bude 
Note tým správnym zariadením pre vás. 
Hravo zastúpi bežný poznámkový blok 
a svojim nadbytkom výkonu poteší aj 
hráčov mobilných hier, ktorí rovnako, ako 
ostatní užívatelia, ocenia extrémnu výdrž 
na jedno nabitie. Škoda však chýbajúceho 
microUSB konektora a displeja s nižším 
rozlíšením. Ak sa vám Note 10.1 zapáčil, 
určite ho môžem len odporúčať.

To, čo robí nový Note 
10.1 výnimočným, je pero 
S Pen. Samsung našťastie 
pochopil, že pero musí 
mať svoje miesto v tablete 
samotnom, a tak ho nájdete 
v pravom spodnom rohu. 
Umiestnenie je praktické, 
navyše po jeho vytiahnutí sa 
na displeji vyroluje malý dok 
s piatimi prednastavenými 
aplikáciami určenými pre 
využitie pera. Nie je to však 
pero S Pen, aké poznáte zo 
smartfónu Galaxy Note. 
Toto má väčšiu hrúbku pre 
lepšie držanie, snímanie 
tlaku vo viacerých úrovniach 
a špička pera je vyhotovená 
z gumy, takže sa lepšie 
šmýka po displeji. Výborné! 
Okrem bežných aplikácií 
známych z Galaxy Note 
ako S Note či S Calendar 

Marek Šimunek | www.samsung.sk | 579,00 € (16 GB + 3G) 

Rozmery 262 x 180 x 8,9 mm, 600 g Displej 10,1“ (1 280 x 800 b.), LCD Hardvér 1,4 GHz Exynos Quad-Core (štvorjadrový), 
GPU Mali-400MP, 2 GB RAM, 16 GB pamäť, HSPA+ (21 Mbps / 5,76 Mbps), Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 5 Mpx foto (1,9 Mpx predná 
kamera), HD video, GPS (A-GPS, Glonass), akcelerometer, gyroskop, digitálny kompas, 3,5 mm audio konektor, Samsung 30-pin 
konektor, Li-ion 7 000 mAh Softvér OS Google Android 4.0.4, Samsung TouchWiz, S Pen, S Note, S Calendar, Multi Screen, 
Adobe Photoshop Touch, Pop Up Play, Smart Stay, Google Play, Gmail, YouTube, Gtalk, Polaris Offi ce, Samsung S Suggest

 spracovanie, výdrž na jedno nabitie, 
výkon, možnosti S Pen
 chýbajúci USB konektor, citlivosť na 
odtlačky, obmedzenie viacnásobnej 
obrazovky

hodnotenie

Funkcia viacnásobnej obrazovky umožní prácu
s dvomi aplikáciami naraz

V nastaveniach si môžete zvoliť činnosť po 
vytiahnutí pera S Pen

Rýchly výber typu klávesnice pre pohodlné 
písanie pomocou gesta

nájdete v Note 10.1 aj ďalšie 
špeciálne aplikácie a funkcie, 
ktoré pero S Pen využívajú. 
Najviac ma upútala 
prepracovaná aplikácia na 
úpravu fotografi í Photoshop 
Touch. Praktické je tiež 
napríklad rozpoznávanie 
vzorcov alebo detekcia 
tvarov. Nechýba ani možnosť 
rozpoznávania písaného 
textu, táto funkcia si však 
lepšie rozumie s angličtinou, 
ako s našou rodnou rečou. Už 
za samozrejmosť považujem 
okamžité vytváranie snímok 
obrazovky s možnosťou 
priamej editácie, alebo rýchle 
vyvolanie novej poznámky 
dvojitým poklepaním po 
displeji. Možnosti písania 
poznámok sú naozaj široké. 
Na výber sú rôzne štetce, 
volíte si hrúbku písma, 

farbu, priehľadnosť a do 
poznámok si môžete vkladať 
aj obrázky či rôzne výrezy 
z iných častí obrazovky. Veľmi 
dobre sa s poznámkami 
pracuje práve v režime 
viacnásobnej obrazovky, 
kedy si jednoducho vytvoríte 
snímku jednej zo spustených 
aplikácií (napr. web 
prehliadača) a v druhom okne 
ju môžete priamo upravovať. 
Nechýba rýchla tvorba 
výrezov. Vďaka možnostiam 
pera S Pen je tento tablet 
tak vzdialený akejkoľvek 
konkurencii, že ak ho čo 
len raz dostanete do ruky, 
lepší tablet pre vás nebude 
existovať. Displej Note 
10.1 je priamo predurčený aj 
k prehrávaniu videí, pričom 
sa nezadýcha ani pri Full HD 

videách, ktoré však dokáže 
iba prehrať. Integrovaný 
fotoaparát totiž poskytuje 
maximálne rozlíšenie 5 Mpx 
a možnosť natáčania videa 
„iba“ v HD kvalite. V prípade, 
že sa nájde niekto, kto by 
rád využíval Note 10.1 viac 
na fotografovanie, nebude 
nadšený. Aj napriek bohatým 
nastaveniam fotoaparátu 
sú výsledné fotografi e 
priemernej kvality. Z čoho 
však istotne budete nadšení, 
je výdrž batérie. S kapacitou 
7 000 mAh dokáže Samsung 
vynikajúco hospodáriť a pri 
striedmom používaní nebol 
problém dosiahnuť výdrž 
niekoľko dní. Určite môžete 
počítať s takmer dvoma 
celým dňami aktívneho 
používania.

TIP ČÍSLA



Počuli ste už o tejto novinke? Ide o akýsi 
tablet od ASUSu. Alebo vlastne mobil. Či 
malý netbook? Tak čo vlastne?! Je to všetko 
v jednom, teda 3v1. Unikátny koncept dostal 
svoju reálnu podobu a práve prichádza na 
trh! Absolútnu novinku vo svete IT po vyše 10 
dňoch musíme však vrátiť. Škoda.

ASUS
PADFONE
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TIP REDAKCIE

A k si ASUS PadFone doprajete vy, len ťažko ho bu-
dete chcieť vymeniť. Jedine ak za novší kúsok. 
Tento koncept je totiž veľmi návykový, hoci má 

viaceré muchy. Základom je samozrejme PadFone, teda 
samostatný telefón s veľmi vydareným dizajnom a vý-
bavou. Tenká placka so 4,3-palcovým displejom sadne 
do ruky tak akurát. Zadná časť má jemnú štruktúru pre 
lepšie držanie, predná je zas takmer celá krytá odolným 
Gorilla Glass sklom. Nad displejom si našiel miesto re-
produktor a malá webka s VGA videom. Na ľavej stra-
ne tenkého tela sú nezvyčajne pri sebe umiestnené 
microUSB a microHDMI konektory a akýsi trojkonek-
tor v spodnej časti. Práve vďaka tejto kombinácii je mož-
né PadFone bez problémov zastrčiť do PadFone Station, 
a máte z neho tablet. Ale o ňom neskôr. Pod plastovým 
krytom je ukrytá 1 520 mAh batéria, ktorá vydrží sama 
o sebe deň používania. Ovládanie hlasitosti naboku i tla-
čidlo blokovania v hornej časti sú umiestnené tak aku-
rát, nemal som najmenší problém s ich ovládaním aj 
poslepiačky.

Čo sa týka hardvérovej výbavy, určite vás nesklame. 
Dokazuje to aj Quadrant test, v ktorom PadFone pred-
bieha aj HTC One X (a ten patrí medzi 4-jadrových 
kráľov). ASUS PadFone naopak využíva najnovší čip 
Snapdragon od Qualcommu s dvojicou jadier a taktom 
1,5 GHz a grafi ku Adreno 225. Operačná pamäť s kapa-
citou 1 GB na OS Android 4.0.3 úplne postačuje. Škoda 

Webový prehliadač je jednoduchý, ale ponúka všetky 
potrebné funkcie, vrátane ukladania stránok do off -line 
režimu či zdieľanie stránky

Quadrant test 
ukázal, že PadFone je 
svojou hardvérovou 
výbavou veľmi 
konkurencieschopný

3v1



16 GB flash pamäte, z ktorej využijete len necelých 9 GB. 
Naopak, poteší cloud priestor MyCloud od ASUSu s kapaci-
tou 32 GB a slot na microSDHC karty v telefóne, prípadne 
slot na SDHC karty v PadFone Station Dock. Celkovo tak na 
cestách môžete mať k dispozícii vyše 100 GB priestoru. Na 
prenos dát poslúži nielen Wi-Fi, ale i rýchle HSPA+. GPS, 
FM rádio, množstvo senzorov a snímačov je samozrejmos-
ťou. Telefón má tak prakticky všetko, na čo si spomeniete 
a čo by ste od smartfónu z roku 2012 mohli čakať. Z techno-
lógií mu chýba jedine NFC, inak mu po tejto stránke niet 
čo vytknúť. Čo sa týka používania, je to podobné, výhrady 
mám jedine k vyššej teplote tela dokonca aj po pár minútach 
YouTube videa. Taktiež by som ešte oko prižmúril nad fotoa-
parátom, ktorý so svojimi 8 Mpx a jedinou LED diódou patrí 
v súčasnosti medzi priemer. Kvalita nesklame, ale ani neosl-
ní, výstupné fotografie a videá sú také obyčajné. Potešila ma 
však možnosť okamžitého strihania videí v aplikácii Filmové 
štúdio. Apka je síce mierne neohrabaná, na základné zostri-
hanie však úplne postačí. Zaujímavým úkazom sú tiež web-
kamery – kým tá v PadFone je VGA, webkamera nad disple-
jom PadFone Station je už s 1,3 Mpx rozlíšením a HD videom. 
Žeby si ju PadFone nezaslúžil? 

Tablet z mobilu? A nielen to! Označenie 3v1 nie je použi-
té v úvode článku náhodou. Skutočne PadFone stačí zastr-
čiť do PadFone Station, a tablet je na svete. Pritom nemusí-
te mať dve rôzne zariadenia a nastavovať ich, aby vám sedeli 
ako uliate. To, čo máte v PadFone tablete, bude na 99% to, čo 
máte i v mobile. Rozdiel je len v rozložení ikon a niekoľkých 
aplikáciách, ktoré sú viac-menej určené pre tablet. Výborné 
riešenie, priam dokonalé. Od dokonalosti majú však ďaleko 
spomínané dvierka na PadFone Station s plastovými kĺbmi. 
Mám obavu, že dlho nevydržia, labilnosť je totiž ich domé-
nou. Rovnako tak aj hrúbka celej PadFone stanice je na sú-
časné pomery obrovská, no vzhľadom na nevídaný spôsob 
kooperácie sa to dá odpustiť. V rámci balenia za základnú ce-
nu dostanete aj špeciálny PadFone Stylus Headset, ktorý sa 
výborne drží v ruke. Jedine koncovka mohla byť omnoho už-
šia a menej gumená. Stylus však ponúka jedno prekvapenie – 
Bluetooth slúchadlo. Áno, v pere je zabudovaný reproduktor 
aj mikrofón! Spárovaním stylusu s PadFone tak môžete tele-
fonovať aj pri práci s tabletom. Stylus Headset je vhodný aj 
pre biznis používateľov, ktorí ho môžu mať nenápadne zastr-
čený v saku a jemné vibrovanie ich upozorní na prichádzajú-
ci hovor. Okrem tvrdšieho hrotu na styluse by som uvítal ešte 
aj miniatúrny informačný LCD displej priamo na jeho tele, 
ale to už asi predbieham dobu. 

Za 150 € navyše si môžete dopriať externú PadFone Station 
Dock. Ak poznáte ASUS Transformer modely, určite vám ten-
to dock predstavovať netreba. QWERTY klávesnica s ukry-
tou batériou ponúka dvojicu USB portov a čítačku SD kariet. 
Škoda, že sa výrobca ešte výraznejšie nepopasoval s okre-
saním hrúbky a hmotnosti. Celkovo má PadFone s table-
tom a QWERTY klávesnicou viac ako 1,5 kg a hrúbku 4 cm! 
Ale snáď sa toho dočkáme v druhej verzii PadFone. V bale-
ní okrem spomínaných súčastí nájdete aj kvalitné látkové 
puzdro, no je určené len pre PadFone Station, pre PadFone 
s pripojenou klávesnicou už nie. Vďaka celkovej kapacite ba-
térií 14 720 mAh (!) nemá PadFone ako notebook konkuren-
ciu. Bez problémov vydrží dva dni aktívneho používania, pri-
čom výborne vyriešená správa batérií umožňuje dobíjanie 
PadFone batérie z batérie tabletu alebo klávesnice. Mobil tak 
máte stále nabitý. Škoda len, že tablet nenabijete cez USB 
rozhranie počítača. Aby som nezabudol, OS Android 4.0.3 je 
prakticky bežný Android, ASUS pridal len niekoľko apliká-
cií a vylepšení, ktoré však výborne poslúžia každému. Okrem 
Inteligentnej správy batérie či iných spomínaných apliká-
cií v ňom nájdete napríklad i AppBackup (zálohovanie), 
AppLocker (zamykanie aplikácií), @Vibe (streaming on-line 
multimédií), MyLibrary (čítačka kníh), Press Reader (čítač-
ka novín), SuperNote (poznámky) či widget Úlohy (využíva-
nie aplikácií). 

Števo Porubský | www.asus.sk | 699,00 € (PadFone) + 150,00 € (PadFone Station Dock) 

Rozmery 128 x 65,4 x 9,2 mm, 129 g (PadFone) | 273 x 177 x 13,6 mm, 724 g (PadFone Station) Displej 4,3“ (540 x 960 b.)
Super AMOLED, Gorilla Glass | 10,1” (1 280 x 800 b.), TFT, Gorilla Glass Hardvér 1,5 GHz Snapdragon S4 8260A (dvojjadrový), GPU 
Adreno 225, 1 GB RAM, 16 GB pamäť (8,76 GB dostupných) + 32 GB cloud, microSDHC, HSPA+ (21/5,76 Mbps), Wi-Fi, DLNA,  
BT 3.0, GPS, 8 Mpx foto, f/2,2, LED blesk, Full HD video, VGA webkamera, 1,3 Mpx webkamera (PadFone Station), gyroskop, digitálny 
kompas, 3,5 mm audio konektor, FM rádio, microUSB, microHDMI, Li-Ion 1 520 mAh + 6 600 mAh Softvér Android 4.0.3 
PadFone Station Dock – 271 x 185 x 28 mm, 640 g, QWERTY klávesnica, touchpad, 2x USB 2.0, čítačka SDHC, 6 600 mAh Li-Ion 

 zariadenie 3v1, extrémna výdrž batérie, 
kvalitná HW výbava
 cena Station Docku, hmotnosť a rozmery 
PadFone Station, spracovanie dvierok

hodnotenie

Suma sumárum, PadFone je výborným 
odzrkadlením toho, kam speje doba – mať všetko 
v jednom. Výkonný mobil a tablet, malý notebook 
a pomerne kvalitný fotoaparát. Hoci má niekoľko 
múch, ktoré by stáli za vylepšenie, ide o výborné 
praktické zariadenie pre každého, kto potrebuje 
kvalitný mobil a jednoduchý notebook vždy 
poruke. Ak sa vám cena zdá byť privysoká, skúste si 
spočítať, koľko by vás stál výkonný smartfón a tablet 
samostatne. Jedine cena za Station Dock sa mi zdá 
byť vysoká, Transformer ju má o desiatky eur nižšiu.

Stiahnutím 
hornej lišty 
sa dostanete 
ku všetkým 
dôležitým 
nastaveniam. 
Určite 
vás poteší 
možnosť 
rýchleho 
zapnutia 
outdoor 
podsvietenia 
pre zvýšenie 
jasu displeja. 

Jeden z dvojice USB 2.0 portov 
na PadFone Station Docku 
môžete využiť aj na pripojenie 
myši alebo externého disku

Celý zázrak pripájania je 
ukrytý pod dvierkami, ktoré 

ale počas životnosti PadFone 
asi nevydržia
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Budúcnosť je ostrá   a jasná...
Tohtoročná IFA 2012 bola veľmi zvláštna. 

Zvláštna najmä tým, že jedna z najväčších 
svetových výstav sa neniesla v jedinom duchu, 

ako po minulé roky (napr. 3D), ale nosných 
tém bolo viacero. Dominovali prevažne 

tablety a ultrabooky s OS Windows 8,
ale aj smartfóny s Androidom, ekologické 

domáce spotrebiče a hlavne obrovské 
smart televízory. Tie neboli hocijaké. 3D je 

už samozrejmosťou, no tento rok sme videli 
pomerne veľa výrobcov so 4K rozlíšením, 

dokonale ostrým obrazom
a špičkovými farbami.

Na 52. ročník najväčšej európskej výstavy elektroniky sme 
boli pripravení už od leta. Tento rok sa čakalo na významné 
svetové premiéry, medzi ktoré určite patril aj očakávaný 
Samsung Galaxy Note II či tablety so systémom Windows 8. 
Bolo sa teda na čo tešiť. A to sme ešte nevedeli, že na
142 200 m2 výstavnej plochy nás čaká až neuveriteľných 
1 439 vystavovateľov z celého sveta. Samozrejme, 
nemohli sme stihnúť všetko, no tie najdôležitejšie svetové 
či európske premiéry sme stihli azda všetky. Aj tento 
rok najväčšiu pozornosť pútal stánok juhokórejského 
Samsungu, ktorý opäť zabral celú halu č.20 hneď pri 
vstupe na výstavisko. Pod stánkom si teda nepredstavujte 
žiadny stánok s hamburgermi z letného kúpaliska, veľkí 
výrobcovia brali celé haly! Japonské Sony pútalo štvoricou 
segmentov podľa zamerania, LG, Philips a Panasonic 
zas vsadili na obrovskú prezentáciu svojich televízorov, 
ktoré žiarili na všetky smery. Panasonic, ako jedna 
z „najzelenejších“ značiek sveta však ukázala aj množstvo 
spôsobov, ako sa dá v domácnosti ušetriť – práčky, sušičky, 
telky či ďalšie domáce spotrebiče, to všetko malo nálepku 
ECO. A čo sme teda na výstave videli?



Budúcnosť je ostrá   a jasná...
Samsung GALAXY Note II

Najočakávanejší tabletosmartfón 
s až 5,5-palcovým HD displejom 

a brutálnym hardvérom patrí medzi 
najvýkonnejšie smartfóny sveta. 

Štvorjadrový procesor s taktom 1,6 GHz, 
2 GB RAM pamäť a plnú dátovú výbavu, 

vrátane LTE, udrží pri živote omnoho 
dlhšie až 3 100 mAh batéria. Špičkový 

smartfón má aj vynovený stylus S Pen, 
ktorému výrobca pridal viacero nových 

funkcií. Nás najviac zaujala funkcia Air 
View – stačí sa s S Pen priblížiť k displeju 

a ukáže sa vám obsah e-mailu, 
kalendára, náhľad zložky či videa.

Prekvapením v mega stánku 
Samsungu bol kríženec kompaktného 

fotoaparátu a špičkového smartfónu 
- Samsung GALAXY Camera. 
Tento hybrid ponúkne funkcie 

4-jadrového smartfónu (bez možnosti 
telefonovania) s Wi-Fi a HSPA modulmi 

a obrovským 4,77” displejom. Z foto 
časti poteší 16,3 Mpx BSI CMOS senzor 

a objektív s 21x optickým zoomom 
a svetelnosťou f/2,8. Full HD video 

je samozrejmosťou, pri HD zvláda aj 
snímanie pri 120 fps. Prekvapil nás tiež 

systém ovládania – všetko sa deje na 
displeji.

Na pár strán časopisu sa všetky dôležité novinky nezmestia, kliknite si preto na náš web TECHBOX.sk, 
alebo zosnímajte tento QR kód, kde nájdete viac ako 40 článkov z IFA 2012!
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Samsung ES9500
Pri vstupe na stánok 
Samsung pútali 
pozornosť OLED 
televízory. Nedávno 
len koncept, dnes už 
reálny produkt. Prvá 
OLED TV s 55-palcovou 
uhlopriečkou sa do 
predaja dostane ešte 
tento rok za cenu 
okolo 6 800 €. Ak si ju 
doprajete, môžete sa tešiť 
na extrémne tenké telo, 
dokonale ostrý a kvalitný 
obraz. Vychytávkou tohto 
modelu je MultiView - 
možnosť sledovať dva 
rôzne programy naraz, 
stačí si založiť 3D okuliare 
so stereo slúchadlami.

Cenovým 
konkurentom, 
no omnoho 
štýlovejším, 
môže byť pre 
horných
10 tisíc práve 
táto exkluzívna 
Loewe 
Reference ID. 
Vyzerala a znela 
z každého uhla 
dokonale!

Samsung ATIV
Okrem Androidov Samsung predstavil aj absolútne novinky s operačným systémom 
Windows 8. V novej sérii ATIV sa už koncom roka na trhu objavia dva špičkovo 
vybavené tablety (ATIVsmart PC/ATIVsmart PC Pro a ATIV Tab) a jeden high-end 
smartfón ATIV S. Všetky novinky zaujmú hlavne tenučkým telom a pomerne 
nabitou výbavou. 

Samsung ukázal 
aj svoju najväčšiu 
komerčnú 3D 
Full HD TV s LED 
podsvietením, 
ktorá bude onedlho 
v ponuke za cca. 
8 000 €. Samsung 
ES9000 je 
75-palcový
(190 cm) obor, 
ktorý má 
samozrejme všetky 
technologické 
vychytávky výrobcu, 
vrátane výsuvnej 
webkamery na 
vrchnej strane 
či SMART funkcií 
(ovládanie hlasom, 
gestami...). Pekná, 
čo poviete?

Medzi IT novinkami s logom Samsungu sa objavil aj 
obrovský 15-palcový ultrabook Série 9. Ľahučký notebook 
s hmotnosťou 1,65 kg a hrúbkou 14,9 mm v sebe ukrýva 
procesory Intel Ivy Bridge či HD+ displej.

2012
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Pastvou pre oči 
boli aj koncepty, 
ktoré by sa mohli 
časom dostať 
aj do reálneho 
predaja. Ohromila 
nás hlavne 
368-centimetrová 
telka s rozlíšením 
neuveriteľných 
7 680 x 4 320 
bodov! Bližšie 
detaily však 
výrobca 
neprezradil. Ide 
len o koncept.

Pre tých z vás, 
ktorí chcete 
mať doma 
dokonalé 3D 
kino, môžete 
vsadiť na nový 
Full HD 3D 
projektor 
PT-AT6000E, 
alebo na takúto 
3D TV, ku ktorej 
nepotrebujete 
žiadne okuliare.

Sony svoje 
účinkovanie 
na IFA 2012 
taktiež poňalo 
s pompéznosťou. 
Pod heslom 
“Kando“ šéf Sony 
predstavil najskôr 
nový Sony Xperia 
Tablet S, ktorý 
okrem odolnosti 
voči vode a 
zaujímavým 
dizajnom 
nevybočuje 
zo súčasného 
radu špičkových 
Android tabletov.

Zaujímavé boli 
aj 4 nové Xperia 
smartfóny
(J, V, T, TX), 
ktoré sú taktiež 
odolné voči vode 
a svojou výbavou 
zaujmú stredne 
náročných až 
najnáročnejších 
zákazníkov. Top 
model Xperia T 
(vpravo dole) 
osloví 4,55” 
Reality HD 
displejom 
a 13 Mpx 
fotoaparátom. 
Model TX sa 
vraj na náš trh 
nedostane.

vsadiť na nový 

žiadne okuliare.

Panasonic predstavil nový model TV TX-L60ET5 s uhlopriečkou 60 palcov 
(152,4 cm). Full HD, 3D konverzia či špičkový IPS panel neprekvapí, hlavnou 

novinkou je integrácia technológie VIERA Connect s aplikáciou 
Smart VIERA Remote pre mobilné telefóny a tablety. Vďaka nej si môžete 

streamovať akýkoľvek obsah z mobilu priamo do televízora, ale aj naopak, takže 
TV program si pozriete aj mimo obývačky na displeji mobilu.
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Za pozvanie redaktorov časopisu TECHBOX na IFA 2012 ďakujeme spoločnostiam 
Samsung Electronics a Panasonic.

Autor a foto | Števo Porubský, Roman Calík

Pastvou pre oči 
hlavne mimo 
pódia sa stal jeden 
z prvých komerčne 
dostupných 4K 
televízorov Sony 
BRAVIA 84X900 
s uhlopriečkou
84 palcov, rozlíšením 
3 840 x 2 160 bodov 
a integrovaným 
systémom desiatich 
reproduktorov. Cena? 
Približne 19 000 € na 
predobjednávku! Ale 
je sa na čo pozerať. 
Proste nádhera.

O niečo skôr ako Sony 
predstavil výrobca LG tiež 
svoj tromf v zobrazovaní, 
ktorý sa dostane do predaja 
už tento mesiac. Nová 4K 
LCD TV sa na trhu objaví 
ešte tento rok za cenu okolo 
16 000 €. LG 84LM9600 
ponúkne uhlopriečku
84” (213 cm), rozlíšenie 
3 840 x 2 160 b. 
a množstvo najnovších 
technológií, vrátane Dual 
Play pre zobrazenie dvoch 
obrazov na jednom paneli 
s použitím 3D okuliarov.

Obrovskú telku so 4K 
rozlíšením si do Berlína 
priniesla aj Toshiba, no 
nás zaujal viac tento 
nezvyčajný Ultrabook. 
Toshiba Satellite U920t 
je nezvyčajný hlavne 
svojou konštrukciou. 
Časť s 12,5” displejom 
sa vysúva a sklápa, 
takže ide skôr o akýsi 
tablet s Windows 
8 systémom a Intel Core 
i5 procesorom, keďže 
aj na zadnej strane má 
3 Mpx fotoaparát.

Juhokórejské LG má okrem 
4K TV aj iné eso v rukáve. 
Ako prvý výrobca na 
svete čoskoro ponúkne 
extravagantný, no veľmi 
praktický monitor 
LG EA93 s pomerom strán 
21:9 a rozlíšením
2 560 x 1 080 bodov. IPS 
panel s takýmto pomerom 
strán padne vhod pre 
tých, ktorí majú akosi málo 
miesta na jednom monitore 
– bez problémov sa naň 
zmestia napríklad dve okná 
internetového prehliadača.

Nenápadne sa na 
výstave prezentovalo 
aj HTC s modelom, 
z ktorého sa môže stať 
na predvianočnom trhu 
bestseller. Pomerne 
dobre vybavený smartfón 
HTC Desire X bude 
disponovať dvojjadrovým 
procesorom s taktom 
1 GHz, 768 MB RAM či 
4” Super LCD displejom. 
Zamrzí natáčanie videa 
v rozlíšení len
720 x 480 bodov.
Cena 319 € by však mala 
potešiť viacerých.

Čo nevyšlo predtým, teraz 
by mohlo. To si zjavne 
povedali konštruktéri 
v spoločnosti Dell a opäť 
vytvorili nezvyčajnú 
konštrukciu otočného 
displeja na takmer 
klasickom notebooku. 
Jediným otočením sa tak 
z Dell XPS Duo 12 môže 
stať (poriadne hrubý) tablet 
s OS Windows 8. S týmto 
systémom by koncept 
mohol aj zafungovať. 
Full HD displej a poriadna 
výbava si však zjavne 
odnesú svoju daň v podobe 
vysokej ceny.

Čínske Lenovo sa prezentovalo množstvom noviniek, najväčšou je očakávaný 
tablet s OS Android. Konštrukciou podobný Transformerom od ASUSu je 
Lenovo IdeaPad S2110 prvým tabletom tohto výrobcu, ku ktorému si môžete 
pridať klávesnicu a získate malý netbook s extrémnou výdržou. Škoda starších 
hardvérových prvkov.

Logitech si taktiež na IFA 
2012 priniesol množstvo 
noviniek. Prím hrala 
séria UE (Ultimate Ears), 
ktorá sa dostala aj do 
tak bežných zariadení, 
ako malý bezdrôtový 
reproduktor Logitech 
Mobile Boombox. Navonok 
malý reproduktor však 
v sebe ukrýva „zázračnú“ 
technológiu, ktorá vyčaruje 
zvuk, aký by ste určite 
nečakali.

ifa



procesor Intel® Core™ i5 – 3570 (3,4 GHz, štvorjadrovy ́)
Intel® H77 chipset
NVIDIA GeForce GTX660 2 GB DDR5, HDMI, DVI, DP, DirectX 11
pevný disk 1 TB SATA3
pamäť 8 GB DDR3 1333 MHz
DVD/RW Dual double layer napalovačka
7.1 kanálovy ́ zvuk, čítačka kariet, USB 3.0, Gigabit LAN
operačny ́ systém Windows
antivírusová ochrana Eset Smart Security na 1 rok
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TURBO BOOST 2.0!
Úsporný a pritom výkonný. Agem Intelligence X536 
s procesorom Intel® Core™ i5 tretej generácie.
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14 dôvodov,
prečo ochutnať 
Android 4.1

Ešte ani rok 
života nemá za 
sebou Android 
4.0 a Google 
nám už servíruje 
ďalšiu softvérovú 
pochúťku. Na 
zahryznutie teraz 
ponúka sladké 
želé fazulky (Jelly 
Bean). Softvérové 
oddelenia výrobcov 
tak majú zas čo 
robiť, majitelia 
starších prístrojov 
bez možnosti 
aktualizácie dostali 
dôvod hnevať sa 
a hŕstka tých, čo 
sa nad to dokážu 
povzniesť, sa 
teší z nových 
vymožeností. 
Tentokrát je to 
však trochu inak. 
Želatínové fazuľky 
nie sú žiadnou 
revolúciou, iba 
miernou evolúciou.

Projekt Maslo
Asi najväčšou novinkou je tzv. 
Project Butter. V  minulosti bol 
terčom posmeškov neprajníkov 
fakt, že Android smartfóny síce
mali x-krát viac výkonu, ako taký
 iPhone alebo Windows fóny, no 
aj tak občas dochádzalo k  tráp-
nemu trhaniu obrazu. A  to do-
konca aj na domácich obrazov-
kách. S  tým je však koniec. Celý 
systém a teoreticky aj každá apli-
kácia budú v 4.1-ke bežať v reži-
me 60 fps, čo je dvojnásobok vše-
obecne uznávanej hranice ply-
nulosti. Nádheru prostredia zná-
meho už zo zmrzliny (Android 
4.0) si tak vychutnáte lepšie. Pod-
porou pre rýchlosť bude aj efek-
tívnejšie využívanie predovšet-
kým grafi ckých jadier proceso-
ra. Negatívnym následkom bu-
de (pravdepodobne) ďalšie, hoci
len mierne navýšenie hardvéro-
vej náročnosti a odberu energie. 
Google na svoju obranu uvádza 
výrazné optimalizácie zdrojové-
ho kódu. Prvé benchmarky po-
rovnávajúce výkon Androidu ver-
zie 4.0 a 4.1 sú zatiaľ rozporuplné.

Vylepšené prostredie
Labužnícka rýchlosť nie je jedinou viditeľnou zmenou. Ďalšie 
nájdete hneď na ploche, napríklad widgety konečne nie sú 
také tvrdohlavé a  ochotne sa prispôsobia voľnému miestu. 
Často kopírovaná zbraň OS Android, informačná lišta, umož-
ňuje rozkliknúť udalosti a získať tak viac info bez otravného 
vstupovania a vystupovania z aplikácie. Rýchle rozhranie foto-
aparátu prácu ešte zefektívni rôznymi gestami, napr. pre zma-
zanie nepodarenej snímky. Zmúdrela aj klávesnica, po vzore 
aplikácií tretích strán sa učí váš štýl písania a v predikcii je ove-
ľa úspešnejšia.

Siri, čo sa nehrá na človeka
Virtuálna asistentka Apple Siri dokázala spopularizovať kon-
cept hlasovej interakcie so smartfónom. Odpoveď od Googlu 
sa volá Now. Systém sa nesnaží napodobňovať človeka a z dô-
vodu nekompatibility slovenského jazyka nám zatiaľ veľmi ne-
pomôže, no má veľkú budúcnosť. Google Now čerpá udalos-
ti z kalendára, histórie vyhľadávania, pamätá si vaše umiest-
nenia alebo vyhľadávané dopravné spoje. Vďaka tomu doká-
že lepšie pochopiť, o čo vám ide a v istom zmysle predpove-
dá vaše priania. Na rozdiel od Siri nefunguje len na báze roz-
hovoru. Po spustení sa samé od seba zobrazia v  kartách in-
formácie, ktoré by ste mohli potrebovať, napr. aktuálne po-
časie, meškanie vášho pravidelného spoja atď. Vo vybraných 
jazykoch je samozrejme možná aj interakcia hlasom. Jadrom 
je vyhľadávanie na webe, Google Now dokonca dokáže z vý-
sledkov odpoveď vytiahnuť a ušetrí vás tak od nutnosti nav-
štíviť ďalšie stránky.

Projekt Maslo Vylepšené prostredie

Informačná 
lišta prináša 
bohatšie 
upozornenia

Widgety, ale 
aj skratky 
programov sa 
samé lepšie 
napasujú na 
plochu

Google 
Now dokáže 
vytiahnuť 
odpoveď na 
vašu otázku 
z Wikipédie

Základné 
zobrazenie 
Google Now 
v kartách
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Praktické vychytávky
Aby boli nové smartfóny dostatočne smart, 
Google vylepšil aj staršie služby uľahčujúce po-
užívateľovi život. Hlasové ovládanie, napríklad 
diktovanie správ, konečne funguje aj bez pripo-
jenia k  internetu. Google nedávno sprístupnil 
hlasové služby aj v slovenčine, a to aj pre staršie 
platformy. Mapy Google získali už dlhšie avizo-
vanú možnosť stiahnuť si mapu oblasti pre off -
line použitie. Zatiaľ je táto funkcia zbytočne ob-
medzená a ťažkopádna, takže konkurovať bez-
platnej navigácii od Nokie nemôže.

 Dominik Fúsek

Zmeny pod kapotou
Google už dlhšie odkladal aj riešenie problé-
mu s  aktualizáciou aplikácií v  Markete, teda 
po novom v  Google Play. Doteraz ste zakaž-
dým museli stiahnuť celý program niekedy veľ-
ký desiatky MB. Po novom sa už stiahne a pre-
píše iba zmenená časť, čo ušetrí veľa dát z pau-
šálu. Cez Play Store budú na predaj po novom 
aj fi lmy, hudba či dokonca zariadenia Nexus, 
žiaľ Slovensko opäť zostáva bokom. Zatiaľ. 
Vylepšený Android Beam spustí rýchly prenos 
dát cez Bluetooth okamžite po priložení dvoch 
NFC zariadení. Zdanlivou nevýhodou je absen-
cia podpory technológie Flash v Androide 4.1. 
Toto je však rozhodnutím Adobe ďalej neživiť 
dožívajúci jazyk. Fotografi e kontaktov môžu 
mať rozlíšenie až 720 x 720 bodov. Ďalšie no-
vinky potešia skôr profesionálov alebo vývojá-
rov: pribudla možnosť audio výstupu cez USB, 
5.1-kanálového zvuku cez HDMI či ochrana pla-
tených aplikácií pred warezom pridelením jedi-
nečného kódu každému stiahnutému exemplá-
ru. V  programoch a  hrách môžu programáto-
ri využívať úzke prepojenie s Google službami.

Foto | android.com

Našli ste svoj prístroj v zozname? Gratulujeme a prajeme veľa 
trpezlivosti, tvorba aktualizácií výrobcami je totiž zdĺhavý proces, 
v ktorom sa náhlivosť nevypláca. Alebo ste nemali toľko šťastia? 
Nezúfajte. Nový Android 4.1 je fajn, ale ak si odmyslíme u nás 
nedostupné novinky a čisto vizuálne vylepšenia, zostanú len 
neveľké zmeny. Android je plnohodnotným, zrelým a vyspelým 
systémom už od verzie 2.2 alebo 2.3, novšie vydania pridávajú 
vždy len čosi navyše.

Zoskenujte si QR kód a pozrite 
si porovnanie rýchlosti starého 
a nového prostredia - spomalený 
záber okom 150 fps kamery!

Kto sa môže tešiť?
V čase predstavenia želé fazuliek mal Android 4.0 krvopotne vydretý iba 10 %-ný podiel. Ako bude 
na tom nástupca? Technicky sa môžeme spoľahnúť na pravidlo, že ak daný prístroj utiahol Android 
4.0, utiahne aj jeho nástupcu a naopak. Či už si dajú výrobcovia tú námahu a pripravia aktualizáciu, 
je na nich. Prednosť budú mať samozrejme vlajkové lode. Promptne dostali aktualizáciu oba 
Google fóny – Nexus S a Galaxy Nexus. Google ako nový majiteľ fi rmy Motorola sa už postaral aj 
o oživenie tabletov XOOM, ktoré Android 4.1 dostali koncom júla. Výrobca tiež sľúbil aktualizovať 
„všetky smartfóny, ktoré Jelly Bean zvládnu“, z roku 2011 a novšie. V podpore vzorný ASUS 
aktualizuje starší Eee Pad Transformer a Slider, nástupcu Transformer Prime aj novinky Transformer 
Pad 300 a Infi nity. HTC potvrdilo update pre vlajkové lode One S, X a XL. Z Kórejcov má Jelly Bean 
istý Samsung Galaxy S III a nový tablet Galaxy Note 10.1. Sony určite nezabudne na nové Xperie T 
a V, staršie sú ešte v štádiu zvažovania. Zoznam teda stále nie je konečný. 

Kopčianska 92, 851 01 Bratislava 5

tel.: 02/6381 3873, 0907 901 170 

obchod@agora.sk

www.agora.skAutorizovaný distribútor www.nokia.sk

Dizajn pre vás
| Operačný systém Windows Phone 7.5
| Farebnejší spôsob, ako byť v spojení
| Stvorený pre cestovanie
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Nokia 808

Jeden krásny horúci letný večer som sa s priateľmi vybral na pivko a ako je zvykom, všetci 
sme si na stôl vyložili svoje smartfóny. V momente, ako som pekne displejom nadol 
a quasimodovským hrbom hore vyložil svoju novú testovaciu Nokiu, všetkých hneď zaujal 
nápis 41MP sensor. O debatu počas večera sme mali postarané. Začalo to otázkami typu  
„To si tam napísal sám?“, „To je nejaký fake z Číny?“ a podobne. Aby som všetkých prísediacich 
uviedol do obrazu, mohol som začať svoj monológ o novej Nokii 808 PureView.

P repis celého večerného rozhovoru by zabral 
niekoľko strán, a to mi šéf nedovolil. Takže 
budem stručný. Komu som novú Nokiu 

podal do ruky, okamžite komentoval hmotnosť tohto 
zabijaka kompaktov. PureView skutočne nepatrí 
k žiadnym pierkam, cítiť ju budete kdekoľvek. 
Navyše MeeGo, Android či Windows by ste v nej 
hľadali márne. Po zapnutí sa na vás rozžiari starý 
známy Symbian. Pre niekoho výhoda, pre iného 
neprekonateľná prekážka. Žiť sa s ním však dá, len 
musíte v niektorých nárokoch poľaviť. Odlišnosť 
väčšinou nie je na škodu, v tomto prípade sa mi ale 
Symbian nezdá ako správna voľba. Kašlať na to. 
Však kvôli operačnému systému, jednojadrovému 
procesoru či 512 MB RAM si Nokiu PureView nebude 
kupovať nikto. To, čo záujemcov pravdepodobne 
donúti investovať závratných 559 €, je fotoaparát 
s technológiou PureView.

Jasné, marketingovo nápis 41 MP určite zaváži, 
v skutočnosti však fotky v tomto rozlíšení nečakajte. 
Maximálne rozlíšenie je obmedzené na 38 Mpx. Ak 
sa ho rozhodnete využívať, priplaťte si za poriadnu 
pamäťovú kartu. Výsledná fotka totiž hravo dosiahne 
desiatky MB. Radšej teda spokojne foťte s rozlíšením 
8 Mpx, alebo dokonca 5 Mpx a kamarátom o tom 
nehovorte. Ušetríte miesto na karte alebo v 16 GB 
internej pamäti a aj tak nikto z nich nespozná rozdiel, 
veď tie fotografie sú tak či tak geniálne. Výsledné 
fotografie sú naozaj také dobré, že by som si hravo 
na dovolenku zobral iba túto Nokiu a kompakt by 
mi nechýbal. Fotenie je rýchle a vďaka hardvérovej 
spúšti môžete fotografovať v priebehu pár sekúnd. 
Krásne fotky vytvorí aj úplný začiatočník bez znalosti 
termínov ako ISO či vyváženie bielej. Ak si trúfate 
nastaviť si fotoaparát podľa seba, 808-ka vám ponúkne 
všetko okrem kontroly clony a expozície. Obľúbené 
nastavenia si uložíte do troch pozícií pre rýchlu 
voľbu a v priebehu sekundy tak zmeníte výslednú 
fotografiu. Ak by vás fotenie začalo nudiť, PureView 
zvládne aj Full HD video, ktorého kvalita je viac než 
dobrá aj vďaka stabilizácii obrazu a stereo zvuku. 
Hoci Nokia PureView neohúri každého, jej fotoaparát 
porazí všetky súčasné fotomobily a báť by sa dokonca 
mali začať aj kompakty do troch stovák. 

Marek Šimunek | www.nokia.sk | 599,00 €

Rozmery 123,9 x 60,2 x 17,95 mm, 169 gramov Displej 4“ (360 x 640 b.) AMOLED Hardvér 1,3 GHz ARM 1136JF-S ( jednojadrový) 
GPU Broadcom BCM2763, 512 MB RAM, 16 GB pamäť, HSPA (14,4 Mbps / 5,76 Mbs), Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 3.0, DLNA, NFC,  
41 Mpx foto Nokia PureView, LED a xenónový blesk, Full HD video, GPS, gyroskop, digitálny kompas, 3,5 mm audio konektor,  
FM rádio s RDS, FM transmiter, microUSB, microHDMI, Li-Ion 1 400 mAh Softvér Symbian Belle Feature Pack 1, Nokia Ovi Store, 
Nokia Drive, Nokia Maps, Nokia Social, JoikuSpot

 najlepší fotoaparát v smartfóne, 
xenónový blesk, kvalitné spracovanie
 starší operačný systém, výdrž na jedno 
nabitie, vysoká hmotnosť

hodnotenie

PureView



Vedeli ste 
o Nokii?
• Nokia v Ázii nikdy 

v číselnom označení 
svojich telefónov 
nepoužila číslo štyri, 
je totiž považované za 
nešťastné.

• Najpredávanejším 
modelom je Nokia 
1100, ktorej sa predalo 
viac ako 250 miliónov 
kusov.

• Nokia bola založená 
v roku 1865, v tej 
dobe však s telefónmi 
nemala nič. Venovala 
sa výrobe papiera, 
pneumatík a gumených 
topánok.

• Známy tón, ktorým 
staršie modely Nokie 
oznamovali prijatie 
textovej správy, 
je v skutočnosti 
Morseovým kódom pre 
písmená SMS.

• Pulzový analyzátor 
vyrobený v roku 
1962 bol prvým 
elektronickým 
prístrojom z dielne 
spoločnosti Nokia.

• Prvý komerčný hovor 
v sieti GSM bol 
uskutočnený v roku 
1991 a dodávateľom 
siete bola práve Nokia.

Kompletnú recenziu 
Nokie 808 PureView 
nájdete na stránke 
TECHBOX.sk alebo 
po zosnímaní tohto 
QR kódu.
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Milí starí r
odičia,

aby sme boli
 s vami stál

e v kontakte
, kúpili sme

 vám 

mobilné tele
fóny. Jeden 

pre dedka, j
eden pre bab

ku. 

Dedko, použí
vaj ten veľk

ý žltý, volá
 sa emporiaS

OLID. 

Určite si si
 všimol, že 

je oveľa väč
ší, ako ten 

babkin. Má r
ozmery 115 x

 58 x 20 mm 
a váži 142 g

ramov. 

Je totiž odo
lný, môžeš s

 ním chodiť 
na záhradu a

 ak ti 

aj spadne, n
ič sa nedeje

. Dokonca ho
 môžeš aj um

yť, 

len bacha, a
by boli doti

ahnuté skrut
ky vzadu! Tl

ačidlá 

sú schválne 
také veľké, 

aby sa ti do
bre stláčali

. 

Aby si vedel
 telefón rýc

hlo používať
, na bočných

 

stranách máš
 niekoľko tl

ačidiel. Nap
ríklad na za

pnutie 

baterky, kto
rá sa ti zíd

e, keď pôjde
š z kostola.

 Hoci 

je maličká, 
čo-to posvie

ti. SMS tlač
idlom sa dos

taneš 

rovno do spr
áv od nás al

ebo od babky
, tlačidlom 

Menu si otvo
ríš hlavné m

ožnosti tele
fónu a keď 

stlačíš budí
k, môžeš si 

ich nastaviť
 hneď viacer

o. 

To aby si ne
zaspal, keď 

si pôjdeš da
ť predpísať 

lieky k dokt
orovi. Na dr

uhej strane 
tlačidlami +

 a - 

nastavuješ h
lasitosť zvo

nenia alebo 
hovoru, je t

am aj 

tlačidlo na 
prepnutie hl

asitého hovo
ru a blokova

nia 

klávesnice, 
aby ti telef

ón vo vrecku
 sám niekde 

nevolal. V m
enu telefónu

 sa pohybuje
š šípkami po

d 

displejom. T
en je síce O

LED, ale je 
strašne kost

rbatý. 

Krajší v pod
obných model

och však aj 
tak nenájdeš

. 

Mimochodom, 
nastavili sm

e ti najväčš
ie písmená, 

ale 

ak chceš, mô
žeš si ich z

meniť na str
edné alebo m

alé. 

V menu si ok
rem telefónn

ych čísiel m
ôžeš ukladať

 aj 

narodeniny, 
nastavovať b

udík, počíta
ť na kalkula

čke 

alebo pozera
ť kalendár. 

Bluetooth ne
stláčaj, aj 

tak ti 

je na nič! A
 dedko, dáva

j si pozor p
ri nabíjaní.

 Musíš 

odklopiť spo
dný kryt a k

oniec nabíja
čky do konek

tora 

poriadne zas
unúť, inak s

a ti 1 450 m
Ah batéria 

nenabije! Ne
boj sa, tele

fón bude sta
čiť nabíjať 

tak 

raz za týžde
ň, vydrží do

sť dlho.

Babka, pre t
eba je ten d

ruhý, čierno
-strieborný 

telefón so s
rdiečkom vza

du s názvom 
emporiaCLICK

. 

Ak náhodou č
ítaš list ty

, lebo dedko
 zas nenašie

l 

okuliare, ta
k si zapamät

aj, tento mo
bil nie je 

odolný! Urči
te ho neumýv

aj, pozor, a
by ti nespad

ol 

na zem a urč
ite ho nedáv

aj dedovi do
 rúk, keď ro

bí 

na záhrade! 
Mobil je omn

oho menší a 
ľahší. Má le

n 

99 x 51 x 17
 mm a 102 gr

amov. Keď ti
 bude zvoniť

, 

stačí ho otv
oriť a stlač

iť veľké zel
ené tlačidlo

. Tri 

veľké tlačid
lá s rímskym

i číslami na
 klávesnici 

sú na 

rýchle volan
ie k nám dom

ov, Janke a 
Hanke. Rovna

ko 

ako dedo, aj
 ty máš v mo

bile svetiel
ko. Vždy, ke

ď 

podržíš tlač
idlo na bočn

ej strane, r
ozsvieti sa.

 Pod 

ním je VGA f
otoaparát. S

tačí ho stla
čiť a na dis

pleji 

uvidíš, čo f
otíš. Na dru

hej strane s
ú dve tlačid

lá na 

pridávanie h
lasitosti. T

o srdiečko n
a zadnej str

ane 

slúži v príp
ade núdze na

 zavolanie z
áchranky. Ke

ď ho 

podržíš dlhš
ie, telefón 

sám zavolá n
a 112-ku a z

ačne 

hlasno zvoni
ť, aby aj su

sedia počuli
, že sa nieč

o 

deje. Nestlá
čaj ho však 

len na vyskú
šanie, lebo 

ho 

nebudeš vedi
eť vypnúť! D

o telefónu s
i môžeš ulož

iť 

kontakty, dá
tumy naroden

ín, niekoľko
 budíkov, sp

očítať 

peniaze za n
ákup na kalk

ulačke alebo
 pozrieť kal

endár. 

Okrem toho m
ôžeš aj foti

ť. Obrázky s
i potom pozr

ieš 

kliknutím na
 ikonku obrá

zka hneď v m
enu. Škoda, 

že aj 

ty nemáš v t
elefóne lepš

í displej, m
ohol byť jem

nejší 

a videla by 
si viac. Bat

éria s kapac
itou 1 000 m

Ah 

vydrží kratš
ie, ako v de

dkovom telef
óne, no týžd

eň 

by mala zvlá
dnuť. Nabije

š ju jednodu
chým vložení

m do 

stojana a o 
nič sa už po

tom nemusíš 
starať. Dúfa

me, že 

aj napriek n
iekoľkým ned

ostatkom sa 
vám telefóny

 budú 

páčiť. Veľké
 tlačidlá, v

ýrazný displ
ej a jednodu

ché 

funkcie sú o
mnoho lepšie

, ako v tých
 našich star

ých 

telefónoch, 
ktoré vám dá

vame každý d
ruhý rok, ke

ď nám 

skončí paušá
l.

Pozdravujeme
! 

Števo, Aďa a
 vnúčatá

www.emporia.eu

stojana a o 
nič sa už po

tom nemusíš 
starať. Dúfa

me, že 

aj napriek n
iekoľkým ned

ostatkom sa 
vám telefóny

 budú 

stačí ho otv
oriť a stlač

iť veľké zel
ené tlačidlo

. Tri 

veľké tlačid
lá s rímskym

i číslami na
 klávesnici 

sú na 

rýchle volan
ie k nám dom

ov, Janke a 
Hanke. Rovna

ko 

ako dedo, aj
 ty máš v mo

bile svetiel
ko. Vždy, ke

ď 

podržíš tlač
idlo na bočn

ej strane, r
ozsvieti sa.

 Pod 

ním je VGA f
otoaparát. S

tačí ho stla
čiť a na dis

pleji 

uvidíš, čo f
otíš. Na dru

hej strane s
ú dve tlačid

lá na 

pridávanie h
lasitosti. T

o srdiečko n
a zadnej str

ane 

slúži v príp
ade núdze na

 zavolanie z
áchranky. Ke

ď ho 

podržíš dlhš
ie, telefón 

sám zavolá n
a 112-ku a z

ačne 

hlasno zvoni
ť, aby aj su

sedia počuli
, že sa nieč

o 

deje. Nestlá
čaj ho však 

len na vyskú
šanie, lebo 

ho 

nebudeš vedi
eť vypnúť! D

o telefónu s
i môžeš ulož

iť 

kontakty, dá
tumy naroden

ín, niekoľko
 budíkov, sp

očítať 

peniaze za n
ákup na kalk

ulačke alebo
 pozrieť kal

endár. 

Okrem toho m
ôžeš aj foti

ť. Obrázky s
i potom pozr

ieš 

kliknutím na
 ikonku obrá

zka hneď v m
enu. Škoda, 

že aj 

ty nemáš v t
elefóne lepš

í displej, m
ohol byť jem

nejší 

a videla by 
si viac. Bat

éria s kapac
itou 1 000 m

Ah 

vydrží kratš
ie, ako v de

dkovom telef
óne, no týžd

eň 

by mala zvlá
dnuť. Nabije

š ju jednodu
chým vložení

m do 

kontakty, dá
tumy naroden

ín, niekoľko
 budíkov, sp

očítať 

peniaze za n
ákup na kalk

ulačke alebo
 pozrieť kal

endár. 

ty nemáš v t
elefóne lepš

í displej, m
ohol byť jem

nejší 

 nízka hmotnosť, 
jednoduché ovládanie
 chýba microSD slot, 
slabý fotoaparát

115,-€
displejom. T

en je síce O
LED, ale je 

strašne kost
rbatý. 
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 zvýšená odolnosť, dlhá výdrž
 chýba FM rádio, vyššia cena

149,- €



Huawei Honor Sony Xperia P

 
výborná výdrž batérie, 
Android 4.0, cena

 
slabý fotoaparát, menšia 
RAM, slabší procesor

279,00 € 
www.huawei.cz

fotoaparát, výkon, 
displej, HDMI

slabá batéria, vyššia cena, 
chýba microSD slot

369,00 € 
www.sony.sk

Huawei vplyvom väčšej hrúbky 
a hmotnosti pôsobí zavalitejším dojmom. 

K spracovaniu nemám výhrady, jedine 
uzamykanie displeja mohlo byť na 

dostupnejšom mieste, ako v hornom 
rohu, bavíme sa totiž o pomerne vysokom 

zariadení. Obsah balenia neprekvapí,
1 930 mAh batéria s vysoko 

nadpriemernou výdržou (v pokoji 
neminula ani 1 % za deň!) rozhodne áno.

Xperia P má originálny hranatý dizajn, 
spodný kvádrik môžete vymeniť za 
kus inej farby. Zadný kovový kryt nie je 
odnímateľný, k výrazne poddimenzovanej 
batérii so slabou výdržou sa nedostanete. 
Micro SIM slot sa nachádza na ľavom 
boku, šachta na pamäťovky chýba. 
Naopak, poteší malý HDMI výstup, dobre 
dostupný uzamykania displeja na boku či 
kvalitnejšie slúchadlá (špunty) v balení.

Honor už stihol výrobca aktualizovať 
na Android 4.0, ktorý je doplnený 

pomerne jednoduchou nadstavbou. 
O ich beh sa stará 512 MB RAM (voľná 
bežne 90-120 MB), 4 GB rozšíriteľná 

pamäť a jednojadrový 1,4 GHz 
Snapdragon. Hardvér na plynulé 

používanie úplne stačí, v náročnejších 
úlohách (aj stredne náročné hry) však 

stráca dych.

Xperia žiadny z týchto problémov nemá. 
1 GHz dvojjadro so silnou grafi kou si 
pomáha s až 1 GB RAM (voľná takmer 
600 MB!). Integrovanú 12 GB pamäť 
žiaľ nerozšírite. Výkon stačí na všetko. 
Navyše testovaný Android 2.3 si môžete 
aktualizovať na verziu 4.0. Zaujímavé je, 
že v Quadrante skórovala s približne 2 200 
bodov, kým Huawei získal až 2 500 bodov. 
Predpoklady sú pritom úplne opačné.

Huawei žiaľ ešte stále používa 
menej kvalitné fotografi cké čipy, 

takže výsledky snímača papierovo 
zhodného s Xperiou sú len 

priemerné, HD video nedokáže 
zaostrovať (aj keď v Androide 

4.0 by malo natívne preostrovať). 4“ 
displej so štandardným rozlíšením 

ponúkne vzhľadom na cenu výborný 
používateľský komfort, aj keď ide iba 

o obyčajný TFT panel.

Sony naopak fotoaparátmi patrí ku špičke 
a Xperia P nie je výnimkou. Hardvérová 
spúšť umožňuje fotiť kedykoľvek, dokonca 
aj bleskovo zo zamknutého stavu. Oproti 
Honoru má viac nastavení, podstatne 
lepšie výsledky a Full HD video nielen 
s preostrovaním, ale dokonca 
so stabilizáciou. Rovnako veľký displej 
ako Huawei má v Xperii vyššie rozlíšenie, 
ideálnu jemnosť a technológiu White Magic 
zvyšujúcu jas, takže pôsobí lepším dojmom.

Rozmery
122 x 61 x 11 mm,

140 g
Displej

4“ TFT LCD, 
480 x 854 b.,
245 PPI
Hardvér

Qualcomm Snapdragon 
S2 MSM8255 
( jednojadrový,
 1,4 GHz, 

GPU Adreno 205, 
45 nm), 512 MB RAM, 

2 GB Flash 
+ microSDHC, HSPA, 
Bluetooth 2.1, Wi-Fi, 

GPS, 8 Mpx 
fotoaparát, AF, 
LED blesk, VGA 
webkamera, 

HD video (720p), 
Li-Ion 

1 930 mAh
Softvér

Android 4.0.3 
+ Huawei Spúšťač

Rozmery
122 x 59,5 x 10,5 mm, 

120 g
Displej

4“ LED TFT White Magic, 
540 x 960 b., 275 PPI, 

odolný voči poškriabaniu
Hardvér

ST-Ericsson NovaThor 
U8500 (dvojjadrový, 

1 GHz, GPU Mali-400MP, 
45 nm), 1 GB RAM, 
12 GB Flash, HSPA, 
Bluetooth 2.1, Wi-Fi, 
NFC, GPS (Wisepilot), 
8 Mpx fotoaparát, 
AF, LED blesk, VGA 
webkamera, Full HD

video (1080p) 
s preostrovaním 
a stabilizáciou, 3D 

fotografi e, HDMI výstup, 
Li-Ion 1 305 mAh

Softvér
Android 2.3.7

(aktualizácia na Android 4.0),
 Timescape

Súboj androidov strednej triedy

Hoci sú oba smartfóny papierovo vyrovnané, Honor a Xperia P
nie sú priamymi konkurentmi. Čo chýba jednému, na to je 

ten druhý špecialista. Ak hľadáte priemerný android s veľkým 
displejom a dlhou výdržou za dobrú cenu, Honor je výborným 

kandidátom, no musíte sa vzdať populárnych hier. Sony je 
výborný fotomobil vyššej strednej triedy, no všeobecnému 

odporučeniu bráni slabá, až smiešna kapacita batérie.

V RINGU SA POBIL I  SMARTFÓNY S PLNOU VÝBAVOU A RÔZNYMI PREDNOSŤAMI.

Operačný systém a výkon

Dizajn a ergonómia

Multimédiá

 Dominik Fúsek

VÍŤAZ SÚBOJA
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Philips Smart LED TV
55PFL8007K/12

Kúpa moderného Smart televízora nie je jednoduchou záležitosťou. Nároky máme neustále vyššie, 
telky sú totiž akýmsi centrom domácej zábavy. Cena je určite limitujúcim faktorom, ale ak chcete 
skutočne kvalitný televízor s množstvom najmodernejších funkcií, treba si priplatiť. Vtedy je dobré, 
ak sa výrobca vie odlíšiť a ponúknuť vám niečo naviac. Pozrite sa, aké esá vyťahuje Philips série 8000.

TIP ŠÉFREDAKTORA

H neď, ako som zaregistroval prvé 
informácie o najnovších televí-
zoroch Philips série 8000, som si 
povedal, že táto telka by stála za 

hriech. O to väčšia radosť bola pri rozbaľova-
ní modelu s najväčšou dostupnou uhloprieč-
kou 55 palcov, ktorá dorazila na test. K dis-
pozícii je na Slovensku aj 40-palcová verzia 
(lacnejšia o tisíc eur), v zahraničí si kúpite 
dokonca 46 palcov. Vôbec sa nemusíte obá-
vať veľkosti televízora. Áno, 140 cm je dosť, 
avšak novinka ponúka ultratenký rám, preto 
celková veľkosť televízora môže byť menšia, 
ako niektoré staršie či konkurenčné 50-pal-
ce. Menším sklamaním bola skutočnosť, že 
rám je plastový a plastovo i vyzerá napriek 
tomu, že výrobca deklaruje hliníkový vzhľad. 
Konkurenčný Samsung série 8000 vyzerá vo 
vypnutom stave lepšie. Podotýkam vo vyp-
nutom! Keď totiž Philips zapnete, okamži-
te podľahnete technológii Ambilight, ktorá 
je v novinke vo vylepšenej verzii Ambilight 
Spectra XL. Verte mi, už nikdy nebudete 
chcieť iný televízor. Ambilight vytvára oko-
lo televízora unikátnu svetelnú žiaru, ktorá 
sa automaticky prispôsobuje farbám a jasu 
svetla na obrazovke. Svetelnú žiaru tvoria 
LED diódy umiestnené v zadnej časti tele-
vízora po troch stranách a ich farebnú ver-
nosť si môžete prispôsobiť podľa farby steny 

za televízorom. V menu televízora si môžete 
vybrať jednu z 10 úrovní podsvietenia a tešiť 
sa z ešte väčšieho obrazu, ktorý vytvára ne-
opakovateľnú atmosféru. Pri dobre nasvie-
tenom koncerte alebo prírodopisnom fi lme 
vám s Ambilight garantujem lepší zážitok, 
ako u akejkoľvek konkurencie. A spotreba 
tejto vychytávky? V priemere len necelé 3W. 
Navyše televízor patrí medzi najúspornejšie 
LED televízory na trhu, energetický štítok 
A+ hovorí za všetko. Technológiu Ambilight 
má Philips patentovanú a v súčasnosti ju stá-
le ponúka ako jediný výrobca. Preto je svo-
jím spôsobom jedinečný.

Milým prekvapením bol aj mimoriadne kva-
litný zvuk s výbornými basmi. Ten vychá-
dza z dvojice 20W reproduktorov, ktoré sú 
umiestnené v stojane. Čítate dobre, v stoja-
ne. A práve stojan Sound Stage je ďalším mi-
lým prekvapením. Je totiž univerzálny a mô-
žete ho použiť aj na upevnenie televízora na 
stenu. V takom prípade si v menu len zme-
níte umiestnenie reproduktorov, ktorých 
zvuk sa novej situácii prispôsobí. Stojan už 
má hliníkový kryt a je na pohľad úplne jed-
noduchý. Ja som za to vďačný, akosi neviem 
prísť na chuť rôznym dizajnérskym výmys-
lom konkurencie. Páči sa mi aj jednoduché 
a prehľadné menu televízora s priehľadnou 

grafi kou. Full HD rozlíšenie sa pri takejto uh-
lopriečke očakáva, rovnako špičkové techno-
lógie zobrazovania pri vyššej cene televízo-
ra. Preto vás neprekvapí až 800 Hz Perfect 
Motion Rate technológia, vďaka ktorej sú 
pohyby aj v akčných scénach perfektne 
ostré. K dispozícii je aj aktívna technológia 
3D Max Clarity 700, nechýba ani konverzia 
z 2D na 3D. Kvalita 3D obrazu je vynikajú-
ca. Dokonca si vďaka podpore 3D môžete za-
hrať hry na celej obrazovke aj dvaja naraz. 
Nevýhodou je len vyššia cena ďalších okulia-
rov (2 ks v balení nestačia) a taktiež nemož-
nosť sledovať 3D pri ležaní.

Nielen Ambilight, ale i unikátne diaľkové 
ovládanie je to, čo Philips odlišuje od kon-
kurencie. Zabudnite na riešenia dvoch ovlá-
dačov, kde hrozí, že v prípade potreby nevie-
te, ktorý je ten správny. Vývojári vo Philipse 
vymysleli úplne jednoduché, ale mimoriad-
ne praktické riešenie – obojstranné diaľko-
vé ovládanie s plnohodnotnou QWERTY klá-
vesnicou. Bravó! Naozaj výborný koncept. 
Ak kdekoľvek v menu potrebujete zadávať 
text, stačí diaľkové ovládanie otočiť a môže-
te písať na QWERTY klávesnici rozdelenej 
na dve časti. Ak si však myslíte, že medzi 
tlačidlami je touchpad, nepoteším vás. To, 
čo na obrázku vyzerá ako touchpad, je len 



Diaľkové ovládanie, ktoré 
má zo spodnej strany 
QWERTY klávesnicu? 
Áno, skvelý nápad! 
Kiežby sa inšpirovali 
aj ostatní výrobcovia. 

Nielen zadávanie textov 
pri využívaní Smart 
TV funkcií je výrazne 

jednoduchšie.

Roman Calík | www.philips.sk | 2 599,00 € hodnotenie

Menu Smart TV je úplne nové, prehľadné a rýchle. 
Zamrzí len malý počet dostupných aplikácií. Našťastie 

YouTube či internetový prehliadač nechýbajú.

V menu televízora sa nestratíte. Potešia veľké 
texty a ikony, taktiež bohaté možnosti nastavení. 

Samozrejmosťou je slovenský jazyk.

Televízor môžete plnohodnotne ovládať napríklad 
aj cez tablet. Aplikácia MyRemote už čoskoro umožní 

aj sledovanie televízie na tablete/smartfóne.

Ambilight Spectra XL, 
diaľkové ovládanie
s QWERTY, tenký rám, 
aplikácia MyRemote, zvuk

vyššia cena, odnímateľná 
kamera, málo aplikácií 
pre Smart TV, chýbajúci 
touchpad v ovládači

kryt batérií ovládača. Výrobca síce sľubu-
je v jesennej aktualizácii softvéru akúsi 
funkciu ukazovadla, klasický touchpad 
(najlepšie multitouch) však určite nena-
hradí. Tiež mi pri častejšom používaní 
prekážala nutnosť otáčať ovládač pri voľ-
be rôznych funkcií. Hodili by sa funkč-
né tlačidlá aj na strane s QWERTY klá-
vesnicou, našťastie nechýbajú tlačidlá so 
šípkami a ENTER. Napriek tomu, že by si 
ovládač zaslúžil pár vylepšení, nič prak-
tickejšie som doteraz v rukách nedržal. 
QWERTY klávesnica vám výrazne urých-
li čas pri vyhľadávaní YouTube videí, po-
užívaní Facebook aplikácie či interneto-
vého prehliadača. Aplikácie sú výsadou 
Smart TV funkcií televízora. Philips ten-
tokrát kompletne prepracoval prostredie 
Smart TV a urobil veľmi dobre. Všetko 
funguje rýchlo a v prostredí Smart TV 
sa nestratíte, je maximálne prehľad-
né. Snáď jedinou, žiaľ veľkou nevýho-
dou je veľmi malé množstvo dostupných 
aplikácií. Zatiaľ čo si u konkurenčného 
Samsungu môžete vyberať z desiatok až 

stoviek aplikácií či hier, tu sú to skôr jed-
notky. Philips v tomto smere musí výraz-
ne, ale výrazne zabrať. Mnohých možno 
poteším, ak spomeniem, že nechýba apli-
kácia Skype a kamera. Tá však nie je za-
budovaná a ak denne netelefonujete, od-
porúčam ju schovať do šuplíka, kazí totiž 
celý dojem z čistého a úhľadného dizajnu 
televízora.

Veľké plus si Philips zaslúži aj za svoju 
aplikáciu MyRemote fungujúcu prostred-
níctvom Wi-Fi. Tá je dostupná pre iOS či 
Android zariadenia a funguje výborne. 
Cez aplikáciu dokážete ovládať zo svoj-
ho smartfónu alebo tabletu úplne všet-
ky funkcie televízora, najviac som ocenil 
zdieľanie fotografi í, videí či hudobných 
súborov. Predstavte si, že vám príde náv-
števa a chce vám na svojom tablete uká-
zať fotky z dovolenky. Nebolo by lepšie 
pozrieť si ich na 55-palcovej obrazovke? 
Za pár sekúnd sa pripojíte k Wi-Fi, stiah-
nete aplikáciu a fotografi e pozeráte bez-
drôtovo na televízore. Ten má vstavaný 

dvojjadrový procesor a výborne si poradí aj s pre-
hrávaním videí rôznych formátov. Len niekedy 
akoby zabudol prehrať formát, ktorý o pár minút 
už bez problémov rozpozná. Pravdepodobne len 
malá softvérová chybička. Poviem vám, takýto 
televízor by ste po otestovaní nechceli vrátiť. Má 
síce svoje muchy (našťastie väčšinou len softvé-
rové), ale Ambilight či unikátne diaľkové ovlá-
danie z neho robí výnimočný produkt, ktorému 
ťažko budete hľadať konkurenta.
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Rozmery 450 x 148 x 240 mm, 8,6 kg Zvuk 2x 20 W reproduktory + basový reproduktor, celkový výkon 100 W, 2.1-kanálový 
zvuk, funkcia Power Bass, technológia Crystal Amplifi er Plus, elektrónkový zosilovač Pripojiteľnosť technológia AllShare Play 
a AirPlay, USB 2.0, Bluetooth 3.0, microUSB konektor (Samsung Galaxy zariadenia), 30pin Apple konektor (Apple iPod, iPad, iPhone 
zariadenia), AUX konektor, LAN konektor (Wi-Fi) Podporované formáty pre USB – MP3, WMA, WAV, dekódovanie APTX

 kvalita spracovania a zvuku, možnosti 
pripojenia (vrátane microUSB)
 vyššia cena, chýba možnosť 
podrobnejších nastavení zvuku

hodnotenie

Vyhrajte
unikátny audio dock

SAMSUNG DA-E750

SAMSUNG 
DA-E750

Stačí ak odpoviete na jednoduchú súťažnú otázku

Samsung DA-E750 je prvým...
a, duálnym dokovacím zvukovým systémom na svete
b, zariadením na svete s elektrónkovým zosilovačom
c, zariadením na svete s podporou Bluetooth 3.0

Odpoveď na otázku nám zašlite do 21. októbra 2012, 15.00 hod. na e-mail sutaz@techbox.sk s predmetom správy SAMSUNG DOCK. Dňa 21.10.2012 možno vylosujeme práve vás.

A udio dock Samsung DA-E750 zauj-
me už na prvý pohľad. Jednoliate te-
lo s povrchom pripomínajúcim leštené 

drevo pôsobí mimoriadne štýlovo. Oceňujem 
aj minimum použitých prvkov, ktorým domi-
nujú predné reproduktory a geniálne vstava-
ný elektrónkový zosilovač vo vrchnej časti. 
Vďaka nemu budete počuť naozaj čistý a pri-
rodzený zvuk, pričom sa spoľahnite i na sil-
nú basovú zložku, ktorú poskytne vstavaný 
subwoofer v spodnej časti docku. Celkovo je 
zvuk systému mimoriadne kvalitný a dovolím 
si tvrdiť, že je porovnateľný s násobne drah-
šími Hi-Fi prístrojmi. To si Samsung uvedo-
muje, a tak vám umožňuje regulovať len basy 
pomocou funkcie Power Bass. Žiadne iné na-
stavenia zvuku v podobe ekvalizéra nečakajte. 
Pri zdrojoch zvuku nižšej kvality by sa však re-
gulácia pýtala, zabudnite tak na prehrávanie 
menej kvalitných MP3 nahrávok.

Okrem vstavaného elektrónkového zosilovača 
sa Samsung môže pochváliť prvým duálnym 
dokovacím riešením na svete. DA-E750 totiž 
podporuje okrem známeho Apple konektora 
aj microUSB konektor, vďaka ktorému môže-
te pohodlne prehrávať skladby napríklad zo 

Samsung Galaxy zariadení. Ja som dock tes-
toval so Samsung Galaxy S III s OS Android 
4.0. Na prehrávanie cez microUSB konektor je 
však potrebné stiahnutie bezplatnej aplikácie 
Samsung Wireless Audio with Dock. Aplikácia 
má minimum nastavení a zamrzelo ma, že po 
pripojení nie je prednastavené okno hudobné-
ho prehrávača, kde by ste počas prehrávania 
videli aj názov aktuálne prehrávanej skladby. 
Miesto toho vidíte obrazovku s aktuálnym po-
časím alebo s dátumom a časom. K aplikácii 
hudobného prehrávača sa však môžete prekli-
kať, čo je už nepraktické. Výhodou je, že si apli-
kácia pamätá, kde ste skončili s prehrávaním 
hudby. Celý systém vsadil na jednoduchosť, ta-
ké je i diaľkové ovládanie. Všetko, čo k prehrá-
vaniu hudby potrebujete, obsahuje 9 hmatom 
dobre rozoznateľných tlačidiel. Pripojiteľnosť 
docku je výborná, môžete využiť aj Bluetooth, 
AllShare Play a AirPlay, USB, AUX, alebo sa 
pripojiť na domácu sieť cez Wi-Fi. Samsung 
DA-E750 je dock pre fajnšmekrov, ktorí ocenia 
kvalitu zvuku a štýlový vzhľad. Cena na úrov-
ni takmer 700 EUR skutočne nie je pre kaž-
dého, ale vy možno budete mať šťastie. Jeden 
dock Samsung DA-E750 totiž môžete vyhrať 
v našom časopise TECHBOX :)

Vďaka nemu budete počuť naozaj čistý a pri-

pomocou funkcie Power Bass. Žiadne iné na-

podporuje okrem známeho Apple konektora 

te pohodlne prehrávať skladby napríklad zo 

AA
Vďaka nemu budete počuť naozaj čistý a pri-

Začiatkom 
roka Samsung 

ukázal audio 
príslušenstvo, 

ktorým chce 
zaujať aj 

náročnejších 
užívateľov. 

Najzaujímavejší 
ultraštýlový 

dock Samsung 
DA-E750 sa 

konečne dostal 
počas leta do 

predaja a mali 
sme možnosť 

ho vyskúšať aj 
v našej redakcii. 

Viete čím je 
výnimočný?



Výstava HIGH END 
Slovakia 2012

Slovensko – malá krajina
s veľkým zvukom! 
Už tradične v októbri sa v Bratislave bude konať najväčšia výstava 
špičkovej spotrebnej elektroniky a domácej zábavy HIGH END 
Slovakia. Jej hlavný partner Acon professional - legendárny 
slovenský výrobca špičkových aktívnych reprosústav predstaví 
svoju dlho očakávanú novinku. Trojpásmové aktívne reprosústavy 
Acon ULTIMA – X, ktoré nepotrebujú žiadny externý zosilňovač 
na to, aby ukázali svetu svoju muzikálnosť a precíznosť. Každá 
reproduktorová sústava ULTIMA-X obsahuje šesť výkonových 
zosilňovačov. Jednoduchým prepnutím prepínača je možné 
zameniť polovodičový za elektrónkový zosilňovač a to nezávisle 
pre výškovú a stredovú cestu. Svetová premiéra týchto 
výnimočných reprosústav bude samozrejme tu, na Slovensku.

Nový integrovaný elektrónkový zosiľňovač TP 134 predstaví 
ďalší slovenský výrobca CANOR z východného Slovenska. 
“Na prezentáciu nového produktu si nevieme predstaviť 
lepšiu príležitosť, ako je práve najväčšia výstava špičkovej 
elektroniky na Slovensku: HIGH END Slovakia.”

Na výstave HIGH END Slovakia 2012 budú zastúpené okrem 
domácich výrobcov aj svetové high end fi rmy, ktoré majú “veľký 
zvuk”. Napríklad fi rma Iryson predstaví na Slovensku dánsku 
značku GamuT, s ich najvyšším modelom El Superiores.

Okrem týchto velikánov si budete môcť vychutnať 
nádherný zvuk aj z iných, či už domácich ale aj 
zahraničných reprosústav. Zosilňovače, či na stereo alebo 
na domáce kino, high end prehrávače, multimediálne 
zariadenia, ku ktorým pripojíte čokolvek, či cez káble 
alebo vzduch, najnovšie trendy v multiroom systémoch, 
ovládače na akékoľvek zariadenia, slúchadlá… 
To všetko v excelentnej kvalite a dizajne.

Na výstave HIGH END Slovakia 2012 nebudú chýbať ani 
novinky zo sveta TV. OLED, LED, 3D, LCD, PLAZMA televízory, tých 
najväčších uhlopriečok, od svetových výrobcov. Horúce novinky, 
ktoré sú predstavené vždy ku koncu roku.

Výstava stereo, hifi  & home cinema HIGH END Slovakia 2012 
sa bude konať 20. - 21. októbra 2012, v dvoch hoteloch, 
Crowne Plaza Bratislava a Austria Trend Hotel Bratislava. 
Tieto hotely sú vedľa seba na Hodžovom námestí, oddeluje ich 
iba Poštová ulica.   Spojením týchto dvoch hotelov výstava získala 
viacej možností a priestoru pre prezentáciu toho najlepšieho 
v oblasti špičkovej spotrebnej elektroniky a domácej zábavy.

Vstupenky sú zlosovateľné. Partneri výstavy SHARP, 
www.FLOYDCOM.sk, JBL by HARMAN a GamuT spolu s hlavným 
partnerom Acon Professional, venujú pre Vás skvelé ceny. Pre 
viacej informácií navštívte web stránku www.highendslovakia.sk

Oplatí sa prísť a vychutnať si výnimočnú atmosféru. 
Výstava stereo, hifi  & home cinema HIGH END Slovakia 2012 
sa bude konať 20. - 21. októbra 2012, Crowne Plaza Bratislava 
a Austria Trend hotel Bratislava.

A nebude chýbať ani naša redakcia TECHBOX, 
tešíme sa na vás.
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Už nie rýchle 
dáta, megapixly 

fotoaparátov ani 
jadrá procesorov. 
Najmodernejším 
marketingovým 
trendom nielen 

v smartfónoch, ale aj 
v tabletoch a čoraz 

viac v bežných 
počítačoch je 

zvyšovanie rozlíšenia 
a tým jemnosti 

displejov. Je síce 
fajn, že táto dlhšie 
opomínaná oblasť 

sa dočkala strmého 
rozvoja, no ako radí 

stará múdrosť, všetko 
s mierou.

Limity ľudských 
očí podľa Intelu, 

výrobca však 
pracuje s menšími 

pozorovacími 
vzdialenosťami. 

Zdroj | Intel

Bolo raz jedno jablko...
Rozlíšenie a kvalita zobrazovacích panelov v počítačoch 
i mobiloch sa pomaly rozvíjala celý čas ich existencie. Pravú PPI 
mániu (PPI = pixels per inch, počet bodov na palec, jednotka 
hustoty pixlov alebo jemnosti displeja) však odštartoval až 
príchod iPhonu 4. Predchádzajúce generácie Apple smartfónu 
totiž zaostávali displejom – uhlopriečka 3,5“ a rozlíšenie iba 
320 x 480 bodov sa na high-end už dávno nehodili. Dnes by si 
zhýčkaný používateľ od pohoršenia odpľul. Apple sa namiesto 
každoročného plynulého zlepšovania rozhodol raz a zase 
na dlhší čas zvýšiť rozlíšenie panelu až štvornásobne, t. j. 
zdvojnásobiť ho v zmysle šírky i výšky. Výsledok samozrejme 
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2011 2012 2013 2014 2015

Platforma Segment trhu Uhlopriečka Trend

Vreckové 
zariadenia 

(smartfóny)

Premium 3-5“ 960x640 960x640 1280x800 1280x800 1920x1080

Mainstream 3-4“ 800x480 800x480 960x640 960x640 1280x800

Entry level 2-3“ 480x360 480x360 800x480 800x480 960x640

Tablety

Premium 8-12“ 1280x800 2560x1600 2560x1600 2560x1600 2560x1600

Mainstream 7-10“ 1024x768 1280x800 1280x800 2048x1536 2048x1536

Entry level 7-10“ 1024x600 1024x768 1024x768 1024x768 190x1080

Notebooky

Premium 11-17“ 1920x1080 2560x1440 3840x2160 3840x2160 3840x2160

Entry level 11-16“ 1366x768 1366x768 1920x1080 1920x1080 3200x2000

Mainstream 10-15“ 1366x768 1366x768 1366x768 1366x768 1920x1080

Stolné PC

Premium 24-30“ 2560x1440 2560x1440 3840x2160 4096x2304 4800x2700

Mainstream 21-24“ 1920x1080 1920x1080 2560x1440 2560x1440 3840x2160

Entry level 17-21“ 1366x768 1366x768 1366x768 1920x1080 2560x1440

Zjemňovanie displejov bude prebiehať 
vo vlnách. Podľa nás však oveľa 

pomalšie, než by chcel Intel. 

nezabudol marketingovo 
okoreniť a displeju dať 
meno Retina (sietnica), čo 
vyjadruje, že jeho jemnosť 
314 PPI presahuje schopnosť 
ľudského oka zaostriť 
a rozpoznať raster (tá podľa 
výrobcu končí asi na 300 PPI 
pri vzdialenosti, z akej sa 
dívame na smartfón). Výrobca 
neostal nič dlžný svojej 
schopnosti spopularizovať 
novinku a strhnúť za sebou 
konkurentov. Jemnosť 
Android smartfónov síce 
rástla už predtým, no cez 
magickú hranicu 300 PPI 
sa dostala až pred rokom 
s príchodom HD smartfónu 
Samsung Galaxy Nexus. 
Odvtedy sa stalo povinnosťou, 
aby mal v portfóliu HD model 
každý výrobca. Reagoval aj 
Microsoft a v novom systéme 
Windows Phone 8 dostali HD 
displeje zelenú.

Jemnosť prichádza 
do počítačov
Spomínaný Galaxy Nexus 
má pri 4,65“ uhlopriečke 
a rozlíšení 720 x 1 280 bodov 
jemnosť až 316 PPI, z čoho 
sa dá ľahko usúdiť, že hnať 
rozlíšenie ešte vyššie nemá 
zmysel ani v najväčších 
mobiloch. PPI mánia však 
neutíchla, ale presunula sa do 
tabletov. Dlho rešpektované 
HD rozlíšenie bolo vykázané 
do strednej triedy a vyššiu 
odteraz okupujú Full HD 
tablety. Do situácie sa 
začal montovať aj Intel, 
keď zverejnil svoju víziu 
o rozvoji displejov. Podľa 
procesorového giganta 
sa tu tablety nezastavia 
a poskočia až na 2 560 x 
1 600 bodové panely. Intel 
sám bude určite tlačiť aj 
na zdokonaľovanie svojho 
miláčika – triedy ultrabookov. 
Notebooky všeobecne 
veľmi dlho stagnovali na 
paneloch s 1 366 x 768 
bodmi. Kým Intel rozbiehal 
jemnejšie ultrabooky, Apple 
zatiaľ všetkým vypálil 
rybníky a opäť znásobil 
svoj produkt - MacBook 
Pro na bezprecedentných 
2 880 x 1 800 bodov, čo pri 

Postupný vývoj rastu 
rozlíšenia LCD panelov

15,4 palcoch znamená 
220 PPI. To je už za hranicou 
schopností ľudského oka 
(keďže notebook sledujeme 
z väčšej vzdialenosti, stačí 
mu nižšia hustota pixlov, 
ako v prípade smartfónu). 
Intel však chce ísť ešte ďalej. 
Do troch rokov majú byť na 
trhu notebooky (prípadne 
ultrabooky) s rozlíšením 
až 3 840 x 2 160 bodov. To 
v avizovanom rozmedzí 
uhlopriečok 17-11“ znamená 
prehnaných 260 až totálne 
šialených 400 PPI. Konečnou 
stanicou pre desktopy, ktoré 
mimochodom v predajných 
číslach stále klesajú, má byť 
4 800 x 2 700 bodov. Treba 
podotknúť, že udávané 
parametre určite budú 
použité len v najdrahších 
zariadeniach, v mainstream 
triede sa presadia až neskôr. 
Toľko teda čísla, vízie a nutná 
marketingová vata. Nie je 
ale všetko zlato, čo sa blyští. 
Okrem ospevovaných výhod 
má navyšovanie jemnosti za 
určitú rozumnú hranicu aj 
veľa negatív.

Nokia Lumia 920  
4,5”, 768 x 1 280 b., 332 PPI  

foto | Nokia 

Apple iPhone 4
3,5“, 640 x 960 b., 314 PPI

foto | Apple

Apple MacBook Pro
15,6“, 2 880 x 1 800 b., 220 PPI 

foto | Apple

Zdroj | Intel
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 Dominik Fúsek

Jemnosť vášho displeja 

vypočítate jednoducho. 

Podľa Pytagorovej 

vety stačí sčítať druhé 

mocniny rozmerov 

obrazovky (v bodoch), 

odmocniť a vydeliť 

uhlopriečkou v palcoch. 

Napríklad 4802+8002 

bodov = 870 400, 

odmocnina je 933 

bodov a po vydelení 

uhlopriečkou 3,7“ 

dostanete jemnosť 

252 PPI. Druhá možnosť 

je zmerať dĺžku alebo 

šírku displeja v palcoch 

a vydeliť ňou rozlíšenie.

Problém č. 1: ľudské oko
Aj geniálne navrhnuté ľudské oko má svoje limity. V tomto prípade ich vlastne technológia 
využíva. Ak sa napríklad z vhodnej vzdialenosti pozeráme na sústavu dostatočne malých 
štvorčekov, nevidíme mozaiku, ale dokonalý kruh. Čím sú štvorčeky, teda pixly menšie, tým 
ťažšie ich rozoznáme a tým je obraz krajší. O tom je celá PPI mánia, no platí to iba do určitej 
hranice. Ľudské oko má svoj limit, od ktorého už malé bodíky určite nerozpozná a teda ich ďalšie 
zmenšovanie je zbytočné. Kde je tá hranica? Maximálna rozumná jemnosť klesá s rastom veľkosti 
displeja, keďže napríklad televízor sledujeme z väčšej vzdialenosti, ako notebook. Navyše každý 
človek je jedinečný a aj naše schopnosti sa líšia. Všeobecne uznávané hodnoty vidno na grafe od 
Intelu. Krivka udáva ideálne hodnoty, no jej tvorca do nej buď zabudol, alebo úmyselne nezahrnul 
dôležitý parameter – odporúčanú vzdialenosť pri sledovaní LCD panelov. Producenti väčšinou 
udávajú hodnotu 2,5-násobku uhlopriečky. Len pre lepšiu predstavu, pri 4“ mobile je to minimálne 
25,4 cm; 10“ tablet si treba od tela držať aspoň 65 cm (!), bežný notebook až 99 cm (Intel ráta 50) 
a 40“ televízor treba sledovať z 2,5 metra. Ruku na srdce, kto z nás to dodržiava? Žiaľ, či si to 
pripúšťame alebo nie, pri nezodpovednom sledovaní príliš zblízka si nielen krátkodobo unavujeme 
oči, ale aj dlhodobo zhoršujeme ich schopnosti. Intel v grafe nepočíta s odporúčanou, ale 
s bežnou sledovacou vzdialenosťou, čo nie je úplne v poriadku. Ak by výrobca použil odporúčané 
vzdialenosti, stačila by oveľa nižšia jemnosť, no čo by nás potom prinútilo kúpiť si nový prístroj, 
však? Navyše jemný displej bez dostatočnej optimalizácie aplikácií (ktorá dnes neexistuje a vždy 
bude pre vývojárov náročný úkon navyše) vykresľuje príliš malé písmo, ktoré ľudia so slabším 
zrakom neprečítajú, a tých zdravších bude monitor ťahať bližšie, čo ich postupne o zdravý zrak 
pripraví. Čiastočným riešením je napríklad zväčšenie webstránky v internetovom prehliadači, 
no to je otravné, človeka to hneď omrzí a skôr ho to bude spontánne ťahať bližšie k displeju. 
Ešte horšie z hľadiska ergonómie sú veľké dotykové displeje – z normálnej vzdialenosti na ne 
nedočiahnete (prípadne sa používaním rýchlo unavíte) a zblízka vám zase zničia zrak.

Problém č. 2: zatiaľ otázne využitie
Úplne typickým príkladom využitia jemných panelov je práca grafi kov pri úprave fotografi í. 
Desktopový monitor roku 2015 (v predstavách Intelu) zobrazí v mierke 1:1 viac než 10 Mpx 
fotografi e, kým dnešný Full HD monitor v pohodlnom režime spracuje maximálne 2 Mpx snímky. 

Bežnému človeku jemný monitor prinesie napríklad väčšiu 
pracovnú plochu, viac ikon na nej (a tým väčší chaos :) ) 
či umožní prácu s viacerými oknami súčasne. No treba 
pamätať na to, že všetky prvky vrátane písma a virtuálnych 
tlačidiel budú menšie a po ich zväčšení (ak to bude 
v programe možné) výhodu strácate. Argumentom určite 
nie sú hry, o nich si povieme nižšie. Neobstoja ani fi lmy. 
Pokiaľ nerátame ilegálny warez, dostať sa aspoň k Full HD 
fi lmom nie je jednoduché. Blu-ray disky sú drahé, americké 
online videoslužby u nás nedostupné a HD televízne 
vysielanie v plienkach. Kým sa rozbehnú distribúcie 4K 
videa, ešte veľa vody pretečie. Na druhej strane, úspech 
jemných displejov by ich nástup urýchlil. Sú tu však ďalšie 
otázniky.

Problém č. 3: 
hardvérová náročnosť
Je zaujímavé, že vysoké rozlíšenia presadzuje práve 
výrobca, ktorého grafi cké karty sú z hľadiska výkonu 
z veľkej trojky najslabšie. Intel síce robí veľké pokroky, no 
zvládnuť štvornásobný nárast počtu bodov za tri roky bude 
problém. Čipy sa každoročne zlepšia asi o 20% (za tri roky 
je to 73%), no prechod na novšie generácie sprevádzajú 
čoraz väčšie problémy a pokiaľ do roku 2015 nebude kremík 
nahradený lepším materiálom (čo je nepravdepodobné), 
priestor na zlepšovanie sa bude stále zužovať. Pravda 
je, že zobrazovať pracovnú plochu by nebol problém. 
No ak chceme aj v budúcnosti s použitím grafi ckých 
kariet vykonávať to, čo dnes (akcelerovať video, hrať hry) 
a nespotrebovať pritom batériu notebooku za hodinu, to už 
problém bude. Najsilnejšie grafi cké karty dneška (Radeon 
HD 7970, GeForce GTX 680) si poradia s hrami do rozlíšenia 
2 560 x 1 600 bodov (bežná práca nie je problém ani v 4K), no 
stoja cez 400 € a spotrebujú aj 200 W. Hranie vo vysnívanom 
13 Mpx rozlíšení v roku 2015 teda patrí do ríše rozprávok, 
a tak padá ďalšia výhoda jemných displejov. Napokon 
aj pri bežnej práci bude vysoké rozlíšenie predstavovať 
pre hardvér podstatné zvýšenie záťaže, ktoré bude pre 
návrhárov grafík poriadnou výzvou. V smartfónoch to platí 
dvojnásobne, HD panely už tak žalostnú výdrž batérie ešte 
skrátili.

Vyššie rozlíšenie displeja prináša viacero výhod, no 
určite nie je nevyhnutné a ani rozumné priplácať 

zaň vysoké sumy už dnes, jedine že by ste ho naozaj 
nutne potrebovali. Ak sa uskromníte, získate okrem 

okamžitej úspory aj nižšiu spotrebu energie (čo je 
dôležité najmä v smartfónoch, ale aj notebookoch) 

a možno sa vám na starosť odvďačia aj vaše oči. 
Minimálne kým výrobcovia nevyriešia problém 2 a 3, 
vy môžete byť plne spokojným majiteľom smartfónu 

s rozlíšením 800 x 480 bodov, HD tabletofónu alebo 
tabletu (720p), HD+ alebo Full HD notebooku 

(900p – 1080p) a Full HD monitora či televízora.
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Ostrý test LTE na Slovensku? 

2. AUGUSTA 2012 SA OPERÁTOR O2 UKÁZAL AKO LÍDER TECHNOLÓGIÍ. 
SPUSTIL TOTIŽ AKO PRVÝ OPERÁTOR NA SLOVENSKU KOMERČNÚ 

PREVÁDZKU LTE. VO VYBRANÝCH OBCIACH MÔŽU BYŤ OBYVATELIA 
NADŠENÍ, 100 MBPS INTERNET STOJÍ TOTIŽ LEN 15 €. NO NEVYSKÚŠAJ TO!

Naše skúsenosti nemožno považovať za referenčné. Rýchlosti LTE sie-
te totiž závisia od množstva faktorov (dokonca aj od operačného sys-
tému v  PC, vybraného testovacieho servera pri službe SPEEDTEST.NET, 
viditeľnosti resp. tienení budovami, aktuálneho vyťaženia siete užíva-
teľmi...), preto vaša užívateľská skúsenosť môže byť odlišná. Myslíme si 
však, že i vďaka naším meraniam môžete získať približnú predstavu o re-
álnych rýchlostiach v najrýchlejšej mobilnej sieti na Slovensku. Teoretické 
hodnoty sa dosahujú len výnimočne (ak vôbec), no podobné je to aj pri 
sieťach EDGE, 3G (HSDPA). Ak by sme spriemerovali všetkých 15 name-
raných hodnôt v  uvedených troch obciach, dostali by sme sa na čísla 
34,23 Mb/s pre download a 14,16 Mb/s pre upload. Stojí to za 15 € mesač-
ne? O2, príjemne ste nás prekvapili :)

 Roman Calík

Obec Download 
(Mb/s)

Upload 
(Mb/s)

Ping 
(ms) Miesto merania

Bernolákovo 57,06 15,47 38,00 ul. Kaštieľska

Bernolákovo 66,32 15,38 34,00 ul. Dukelská (LIDL)

Bernolákovo 41,83 14,39 32,00 ul. Trnavská

Bernolákovo 17,77 7,17 32,00 ul. Jabloňová

Bernolákovo 18,57 9,14 32,00 ul. Rezedová

Priemer 40,31 12,31 33,60

Ivanka pri Dunaji 42,39 13,51 30,00 ul. Bernolákovská (vstup do obce)

Ivanka pri Dunaji 30,05 9,47 32,00 nám. Padlých hrdinov

Ivanka pri Dunaji 12,76 12,39 31,00 ul. SNP

Ivanka pri Dunaji 30,49 12,91 31,00 ul.Palárikova

Ivanka pri Dunaji 29,77 11,91 34,00 križovatka Pekná/Hurbanova

Priemer 29,09 12,04 31,60

Zálesie 45,21 13,66 43,00 ul. Ignáca Gešaja

Zálesie 25,14 18,25 38,00 ul. Stredná

Zálesie 46,62 17,60 36,00 ul. Krátka

Zálesie 24,14 21,22 36,00 ul. Poľná

Zálesie 25,39 20,00 37,00 ul. Malinovská (cintorín)

Priemer 33,30 18,15 38,00

Celkový priemer 34,23 14,16 34,40

P re operátora O2, ale i pre viac ako 12 tisíc obyvateľov ob-
cí Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Zálesie a okolie, nastal 
deň L práve 2. augusta 2012. Dožili sa totiž toho, že ope-

rátor O2 spustil skúšobnú komerčnú prevádzku sietí budúcnos-
ti, teda sietí štvrtej generácie - LTE (Long Term Evolution). Pre 
„vyvolených“ obyvateľov spomenutých obcí to znamená obrov-
ské šťastie, môžu totiž surfovať s najrýchlejším mobilným inter-
netovým pripojením na Slovensku s rýchlosťou až do 100 Mbps. 

Ani hodnoty uplo-
adu nie sú zlé, teo-
retických 30 Mbps 
snáď ani nebudete 
vedieť využiť.

Ak ste čakali rôzne nové dátové balíčky, vedzte, že prichádza len 
jeden jediný. Balíček LTE Internet za 15 € mesačne, s maximál-
nymi rýchlosťami siete (100 Mbps/download, 30 Mbps/upload, 
odozva 10-30 ms), je skutočne dobrá ponuka, aká pravdepodob-
ne v Európe nemá obdobu. Zase chce to malé Slovensko vytŕčať? 
LTE Internet má však FUP na 100 GB dát, teda mesačne môžete 
preniesť naozaj „len“ 100 giga. Teoreticky by ste si taký DVD fi lm 
s veľkosťou 4,5 GB mohli stiahnuť za 6 minút, bežná empétroj-
ka by mala byť vo vašom počítači ihneď po kliknutí na jej stiah-
nutie. Aby ste boli LTE ONLINE, budete potrebovať nové zaria-
denie. Operátor má na výber Huawei Wi-Fi router B593 desktop 
za zvýhodnených 50 €, alebo USB modem ZTE MF821D za 30 €. 
Dokonca je možné zariadenie funkčné a nepoškodené do 12 me-
siacov od aktivácie LTE Internetu vrátiť a O2 vám vráti plnú ná-
kupnú cenu. Ale kto by chcel LTE vrátiť? Ibaže, by 4G nefungo-
valo, tak ako ste očakávali...

Priamo z tlačovej konferencie O2 sme si odniesli ZTE USB 
modem MF821D aj s aktívnou SIM kartou O2 a službou LTE 
Internet. Neodolali sme a hneď v piatok 3. augusta 2012 o 10.30 
hod. sme vyrazili do pokrytých obcí. Honde Civic, o ktorej sa do-
čítate v ďalšom vydaní TECHBOX, sa za spotrebu počas testova-
nia LTE ospravedlňujeme. Užila si s nami svoje, v každej z ob-
cí sme totiž vykonali 5 meraní pomocou služby SPEEDTEST.
NET na notebooku s OS Windows 7, pričom každé na rôznych 
miestach vrátane okrajových častí obcí. Ako fi čí LTE v praxi? 
Pozrite si tabuľky nameraných hodnôt.

Meranie sme začali v obci Bernolákovo, kde sme počas tlačov-
ky O2 na pripojenom modeme Huawei WiFi router B593 na-
merali rýchlosti až 82,82 Mb/s pre download a 27,29 Mb/s pre 
upload. S naším USB LTE zariadením sme však v piatok, na pri-
bližne rovnakom mieste, dosiahli „už len“ 57,06 Mb/s pre down-
load a 15,47 Mb/s pre upload. Lepšie výsledky, až 66,32 Mb/s pre 
download sme zaznamenali na parkovisku pri predajni LIDL. Zo 
všetkých 15 uskutočnených meraní však išlo o najvyššiu hodnotu. 
Ivanka pri Dunaji bola na tom najlepšie najmä na vstupe do obce 
z Bernolákova, kde sme dosiahli pekných 42,39 Mb/s pre down-
load a 13,51 Mb/s pre upload. Avšak na ul. SNP to už boli identic-
ké výsledky downloadu a uploadu na úrovni „len“ cca. 13 Mb/s. 
Ping, aj keď ho vzhľadom na metodiku merania nepovažujeme 
za referenčný, sa pohyboval na hornej hranici udávanej operáto-
rom, teda 30 ms. V Zálesí by sme chceli bývať. Tu sme totiž na-
merali veľmi pekné hodnoty downloadu hneď dvakrát, na ulici 
Ignáca Gešaja a Krátkej sme presiahli 45 Mb/s. Veľkým prekvape-
ním bol upload, ktorý v Zálesí dosiahol takmer pri všetkých me-
raniach vynikajúce hodnoty atakujúce hranicu 20 Mb/s.

Najvyššia rýchlosť akú sme 
namerali v Bernolákove.

ŽIADNE SCI-FI, 
REALITA!

LTE zajtra
LTE sprevádzkoval operátor O2 na frekvencii 1800 MHz. Chváli sa aj tým, že je to najrýchlejšia 4G mobilná sieť v ČR a SR, keďže využíva šírku pásma 2x 15 MHz (samostatné antény na príjem a odosielanie dát). Na týchto frekvenciách však nie je v súčasnosti možné (teoreticky áno) pokryť v budúcnosti väčšiu časť Slovenska, a tak 

sa pravdepodobne v najbližšom období nedočkáme rozširovania predstaveného pokrytia LTE. O2 ho totiž neplánuje. Ak sa chcete odstrihnúť od DSL, snáď aby ste sa presťahovali do „vyvolených“ lokalít. Operátor O2 totiž rozšíri LTE pravdepodobne až po úspešnom nákupe nových frekvencií, kde si už teraz brúsy zuby najmä na pásmo 800 MHz. To však ešte potrvá.

Ostrý test LTE siete, 3.8.2012 od 10.30 – 12.30 hod
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BUDAPEŠŤ

Istý júlový deň sme sa dostali do Budapešti na predstavenie jesenných noviniek japonskej 
spoločnosti Panasonic. Bolo sa na čo pozerať, hlavným lákadlom bol však model DMC-G5, ktorý 
poriadne dospel. Micro 4/3 fotoaparát s výmennými objektívmi má čo ponúknuť i širšej verejnosti. 

Rozmerovo takmer rovnaký model, ako 
jeho predchodca, prináša pomerne veľké 
množstvo noviniek. Keď sa pozriete 
na nový Live MOS snímač, vylepšené 
ISO, Light Speed AF či procesor Venus 
Engine VII FHD, mali by ste postrehnúť 
istý stupeň vylepšenia. Poteší rýchly 
kontinuálny režim (6 fps), kompenzácia 
expozície +/- 5 EV, RAW a 3D snímanie, 
nechýbajú ani základné foto režimy 
a niekoľko efektov. Premenou prešiel 
i nový VGA displej s funkciou touch-
padu v prípade fotenia cez 1,44 Mpx 
EVF hľadáčik. Progresívne Full HD 
video oslní 50 fps, AVCHD formátom 
a stereo zvukom. Dostatok energie 
ponúkne 1 200 mAh batéria. Keďže sme 
v rukách nemali finálnu vzorku, pozrite 
si zatiaľ fotky, ktoré vyšli z novej G5-ky. 
Plnohodnotnú recenziu si budete môcť 
prečítať snáď už v budúcom čísle.

S NAJNOVŠÍM

PANASONICOM LUMIX G5

Pinhole efekt alebo detský fotoaparát 
(28 mm, f/8, ISO-160, 1/640 s.)

Efekt miniatúry dokáže aj z bežnej fotky urobiť zaujímavý výtvor 
(56 mm, f/4,8, ISO-160, 1/80 s.)

Prekvapí efekt zvýraznenia vybraných 
farieb, len sa s ním treba chvíľu pohrať
(28 mm, f/8, ISO-160, 1/640 s.)
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Fotenie v Budapešti pri 
38°C dalo zabrať nielen 
nám, ale i fotoaparátom. 
Našťastie prežili všetci, 
a tak sme si mohli fotky 
v pokoji detailne prezerať 
v pohodlí vychladenej 
kancelárie. G5-ka 
nesklamala, výsledky sú 
vynikajúce, hoci chyby 
sa určite nájdu. Tešíme 
sa na finálnu vzorku, 
ktorá sa možno objaví 
aj s novými objektívmi. 
Hodnotenie preto 
necháme na inokedy, 
teraz len pochválime 
precízne pripravenú 
akciu Panasonicu 
s možnosťou vyskúšať si 
novinky okamžite po ich 
predstavení.

Za pozvanie redaktora a uhradenie všetkých nákladov ďakujeme spoločnosti Panasonic.

G5

 Števo Porubský

O modelky na móle bol poriadny záujem, viac fotiek nájdete na TECHBOX.sk
(52 mm, f/4,7, ISO-160, 1/80 s.)

Detský fotoaparát občas zakryje 
(muž s novinami) aj to, čo nechcete 

(28 mm, f/5, ISO-160, 1/250 s.)

Ani nočná plavba po Dunaji G5-ke neprekážala pri vytváraní ostrých fotiek 
(48 mm, f/4,5, ISO-1600, 1/40 s., -2/3EV)

Autofókus je naozaj rýchly  
– len sme zamierili na idúcu rikšu a stlačili spúšť 

(74 mm, f/8, ISO-160, 1/250 s.)

Programová automatika si celkom dobre poradí aj s takouto situáciou
 (28 mm, f/5, ISO-160, 1/800 s.)
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Števo Porubský | www.sony.sk | 699,00 €

Rozmery 101,6 x 58 x 36 mm, 240 g Displej 3“ (76,2 mm), 1,229 Mpx (640 x 480), White Magic OLED Hardvér 20,2 Mpx 1” 
CMOS, max ISO 25 600, BIONZ procesor, Carl Zeiss Vario-Sonnar T* (28 – 100 mm; f/1,8-f/4,9), Optical SteadyShot stabilizácia, 
AF Tracking, manuálne ostrenie, snímanie (10 fps), JPEG/RAW, AdobeRGB/sRGB, +/-3 EV, iAuto, PASM + 3x vlastný režim, HDR, 
efekty (34), Sweep Panorama, Full HD video (1080p, 50 fps, AVCHD 2.0, stereo zvuk, 26 Mbps), fotenie počas natáčania, microUSB, 
microHDMI, SDXC/MS PRO Duo slot, el.vodováha, Li-Ion 1 240 mAh

 špičkové foto a video, ovládací 
prstenec, nabíjanie cez microUSB
 vysoká cena, takmer žiadny grip, 
chýba HD video 

hodnotenie

SONY CYBER-SHOT
DSC-RX100
Dokonalý kompakt... Pri pohľade na technickú špecifi káciu tejto 
absolútnej novinky od Sony si to povedia viacerí. Áno, model 
RX100 je špičkovo vybavený kompakt, ktorého kľúčové prvky mu 
môžu závidieť takmer všetci konkurenti. Je naozaj dokonalý?

MNOŽSTVO UŽITOČNÝCH 
FUNKCIÍ JE UKRYTÝCH 

AŽ V HLBOKOM MENU, 
NO VĎAKA FN TLAČIDLU 

MÔŽETE MAŤ RÝCHLY 
PRÍSTUP AŽ K SIEDMIM 

Z NICH!

S trohý dizajn nie je 
u Sony žiadnou zvlášt-
nosťou, no v prípade 

modelu RX100 mi stále niečo 
nesedelo. Po dlhšom hľadaní 
som na to prišiel! Až na drob-
né detaily je RX100-ka takmer 
rovnaká, ako konkurenčný 
Canon PowerShot S100, resp. 
jeho predchodcovia. Aj tu je 
rovnako zlý i celkový úchop. 
Žiadny grip na prednej strane 
dopĺňa kúsoček gumy pre pa-
lec na zadnej stene. Ovládacie 
prvky sú našťastie umiestnené 
presne tam, kde by ste ich hľa-
dali. Používateľom s väčšími 
rukami budú ale prekážať ma-
ličké tlačidlá na zadnej strane, 
hlavne zapustené tlačidlo vi-
dea. Čo však musím pochvá-
liť, je ovládací prstenec okolo 
objektívu. Ten je extrémne ná-
vykový a oproti Canonu ponú-
ka omnoho viac funkcií, ktoré 
prepínate pomocou Fn tlači-
dla vzadu, príp. sú automatic-
ky dané podľa režimu. Z ovlá-
dania zamrzí jedine chýbajúce 
rýchle menu známe z iných 
súčasných kompaktov Sony. 
Zaujímavým prvkom je OLED 
displej s technológiou White 
Magic, ktorá pridáva ku kla-
sickej RGB ešte jednu, a to 
bielu farbu. Tým sa vraj znižu-
je spotreba a zlepšuje sa kon-
trast i čitateľnosť. Na priamom 
slnku sa mi však displej aj tak 
zdal rovnaký. 

Zabudnite však na dizajn, hor-
šie držanie či chýbajúce drob-
nosti. To, čím si vás tento dro-
bec určite získa, sa ukrýva 
v jeho vnútri. Najdôležitejším 
je samozrejme objektív a obra-
zový snímač. Oba tieto základ-
né prvky fotoaparátov Sony 
vyladilo takmer do dokona-
losti. CMOS snímač má uhlo-
priečku až 1 palec! Rozlíšenie 

20,2 Mpx si tak Sony mohlo dovoliť bez výraznejšej stra-
ty kvality v horších svetelných podmienkach. Objektív 
Carl Zeiss Vario-Sonnar T* je určite najzaujímavejší na tr-
hu. Jeho unikátna svetelnosť f/1,8 sa len tak nevidí. Škoda 
však, že objektív začína až na 28 milimetroch. . S proce-
sorom BIONZ dokáže táto trojka úchvatné veci, preto je 
model RX100 vynikajúci takmer v každej situácii. Jediný 
problém je, že občas sa tvári, že ostrí, pritom obraz je kom-
pletne rozostrený. Vtedy treba zaostriť jednoducho znova. 
Za nedostatok tiež považujem to, že k všetkým 34 efektom 
a 5 kreatívnym režimom sa dostanete jedine v niektorom 
z manuálnych režimov. A ostatné režimy sú od macochy?

Rovnako špičkové je aj video vo Full HD a AVCHD formá-
te, ktoré v režime Video môžete natáčať s prioritou clony, 
uzávierky, manuálnej expozície alebo to nechať na progra-
movej automatike. Prečo však v týchto režimoch pri zoo-
movaní obraz tmavne a softvér si s tým nevie poradiť, je zá-
hadou. Zvýšiť ISO či kompenzáciu expozície nie je možné, 
hoci RX100-ka by si to mohla upraviť sama. V ostatných re-
žimoch ale tento problém nenájdete. Iný problém nastane, 
keď chcete točiť „len“ HD (720p) záznam. Takúto možnosť 
tu nenájdete. Čo sa Sony zbláznilo?! Full HD progresívne 
video pri 26 Mbps toku je super, ale čo ak chcem len krát-
ky záznam, kvalitnejší, ako ponúkané VGA? Mám smolu. 
To je na... zamyslenie. Batéria s kapacitou 1 240 mAh je tak 
akurát, vydrží aj deň fotenia. Po vybití poteší microUSB 
konektor na nabíjanie priamo v tele. Napriek všetkým spo-
mínaným nedostatkom je Sony RX100 jedným z najlep-
ších kompaktov, ktoré si momentálne môžete za podobnú 
cenu kúpiť..

Totálne chýba akýkoľvek 
grip, našťastie sa už objavili 

nalepovacie gripy presne 
pre tento model!

10
0%
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Strážny pes vášho psa

N emalo by sa to stávať, ale aj tí najlepší psi niekedy 
zdrhnú. Zavetria srnku alebo sexi fenu a už ich 
nezastavíte. Chytrý pes sa väčšinou vráti sám po 

vlastnej stope, ale tie chvíle, kedy ani len netušíte, kde 
je váš najlepší kamoš a či sa vôbec ešte hýbe, 

príjemné nie sú. A to nevravím o tom, ak váš 
pes medzi tých chytrých nepatrí.

Garmin Astro je niečo ako 
GPS monitoring auta, 

len sa dá namontovať 
na psa, lepšie povedané 
na všetko, čo má 
dostatočne hrubý krk. 
Zásadný rozdiel oproti 
klasickým lacným GPS 
sledovačom je v tom, že 
Astro nepotrebuje pre 
svoj chod dátový signál. 

Funguje totiž na princípe 
technológií GPS a VHF, 

môžete ho preto používať 
aj v oravských lesoch, ktoré 

naši operátori pokryjú nejakým 
dátovým signálom až po tom, ako 

kolonizujeme Mars. Ale presnejšie 
– svojmu psovi dáte na krk fešácky oranžový obojok 
s anténou a krabičkou. V nej sú natlačené GPS prijímač, 
VHF vysielač a batéria. Vy máte pri sebe prijímač Astro 
320, ktorý má podobnú výbavu, teda GPS prijímač a VHF 
prijímač, ale navyše má aj farebný displej s uhlopriečkou 
6,6 cm. Ono je to vlastne mierne upravený model turistickej 
GPS navigácie Garmin GPSmap 62.

V momente, keď pes od vás uteká, všetky technológie 
začínajú šlapať a deje sa nasledovné - GPS prijímač v obojku 
psa určuje svoju aktuálnu polohu s presnosťou na pár 
metrov a tú odosiela cez VHF vysielač. Astro, ktoré držíte 
v ruke vy, taktiež vďaka GPS prijímaču pozná svoju presnú 
polohu a po zachytení signálu z obojka zobrazí na displeji 
polohu sledovaného objektu. Úplne presne teda viete, ako 
ďaleko a ktorým smerom sa práve nachádza váš pes. To ale 
nie je všetko. Okrem toho, že svoju polohu spolu s polohou 
psa vidíte zobrazenú na detailnej turistickej mape, tak viete 
aj to, či sa pes hýbe, nehýbe, alebo či našiel lovenú korisť. 
To Astro rozpozná podľa toho, že pes sa síce pohybuje, ale 
na jednom mieste v okruhu pár metrov.

Nebudem vás otravovať popisom rozmiestnenia tlačidiel 
a odtieňmi farieb plastov, to si pozrite na webe Garminu. 
Dôležitejšie je, že po týždňovom testovaní musím uznať, 
že zo všetkých monitorovacích GPS systémov, ktoré som 
mal možnosť vyskúšať, je Astro absolútna jednotka. Bez 
kompromisov. Všetky komponenty systému sú špičkovej 
kvality, zoberme si už len samotný obojok. Je extrémne 

odolný, pevný, ľahko sa zapína a má super viditeľnú oranžovú 
farbu. Ak aj svojmu psovi nekúpite Astro, tak obetujte aspoň 

dvacku za tento obojok. Rovnako samotné Astro - znesie vodu, 
prach, pády, funguje na dve tužkové baterky, jednoducho sa ovláda, perfektne 
sadne do ruky a využijete ho ako plnohodnotnú outdoor navigáciu. Testoval som 
ho medzi petržalskými panelákmi aj v oravskej prírode a dosah bol neuveriteľný. 
Na amíkmi deklarovaných 10 km (polomer) som sa síce nedostal, ale pri troch 
kilometroch medzi panelákmi a piatich na zázrivských kopcoch Astro fungovalo 
bez problémov. Spomenutý dosah 10 kilometrov je hodnota dosiahnuteľná na 
otvorenom priestranstve bez prekážok. Samozrejme v hustom, členitom lese 
sa dosah Astra skracuje. Takéto situácie vyriešite nahodením antény s väčším 
dosahom, ktorú dostanete v balení, alebo v extrémnych prípadoch môžete skúsiť 
prenosnú teleskopickú mega anténu.

Jedinou slabinou tohto GPS-ka pre psa je hmotnosť obojka s GPS/VHF modulmi. 
220 gramov na krku neznesie hocijaký pes, preto je Astro vhodné pre väčšie rasy. 
Nám sa však osvedčilo aj pri monitorovaní psov s hmotnosťou pod desať dekov, na 
takéhoto trhača stačí nejako ten obojok upevniť a už sa nepohne z miesta. 
Ale vážne. Ak ste poľovník, záchranár alebo máte psa, ktorý pri každej príležitosti 
zdrhne, tak si Astro určite kúpte. Konečne budete môcť povedať, že máte svojho 
psa absolútne pod kontrolou. Garmin Astro 320 s nainštalovanou turistickou 
mapou Slovakia Topo V3 a spolu s jedným obojkom DC-40 kúpite na Garmin.sk
za 749,90 €.

 Patrik Kimijan

Obojok DC-40 môžete nastaviť tak, aby odosielal údaje o svojej polohe 
raz za 5, 10, 30 alebo 120 sekúnd. Od frekvencie závisí aj výdrž Li-Ion 
batérie - 17 až 48 hodín

Astro dostanete v takomto parádnom 
kufríku. Zmestí sa tam aj obojok, väčšia 
anténa, nabíjačka a klip na opasok

N emalo by sa to stávať, ale aj tí najlepší psi niekedy 
zdrhnú. Zavetria srnku alebo sexi fenu a už ich 
nezastavíte. Chytrý pes sa väčšinou vráti sám po 

vlastnej stope, ale tie chvíle, kedy ani len netušíte, kde 
je váš najlepší kamoš a či sa vôbec ešte hýbe, 

príjemné nie sú. A to nevravím o tom, ak váš 
pes medzi tých chytrých nepatrí.

Garmin Astro je niečo ako 

môžete ho preto používať 
aj v oravských lesoch, ktoré 

naši operátori pokryjú nejakým 
dátovým signálom až po tom, ako 

Astro dokáže monitorovať 
až desať psov naraz, každému 
ale musíte kúpiť špeciálny obojok



stručne
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HTC Desire C
Cena: 225,00 € | www.htc.sk

 moderný a vyladený systém, výdrž batérie
 fotoaparát, prehnaná cena, nižší výkon

Sympatický drobec od HTC dorazil do redakcie 
v netradičnej červenej farbe. Test dostupného androidu bol 
pre mňa nielen spestrením, ale aj odpoveďou na otázku, 
či sa ešte dnes dá fungovať na 600 MHz procesore 
a základnej grafi ke. Odpoveď je: dá. V HTC odviedli 
obdivuhodný kus práce, keď náročnejší Android 4.0 spolu 
s mierne očesanou nadstavbou Sense 4.0 dokázali 
perfektne optimalizovať pre minimálny hardvér. V systéme 
dochádza k spomaleniam len pri rozsiahlejšom 
multitaskingu. Užijete si dokonca aj mierne náročné hry. 
3,5“ displej s HVGA rozlíšením má síce viditeľnejší raster 
(165 PPI), je však plne vyhovujúci. Užijete si na ňom aj 
vychytávky Androidu 4.0 rozšírené ešte o know-how HTC, 
napríklad šikovného správcu úloh (mimochodom, Desire 
C dokáže mať cez 250 MB voľnej RAM!) či zamknutú 
obrazovku so skratkami. Za čo sa však nástupca HTC 
Wildfi re S musí hanbiť, je fotoaparát. Výrobca nezmyselne 
odstránil automatické zaostrovanie, kvôli čomu strácajú 
zmysel bohaté nastavenia. 1 230 mAh batériu vyčerpáva 
úsporný hardvér podstatne pomalšie, než high-end obri, 
pri úspornom používaní vydrží aj tri-štyri dni. Desire C je 
android pre začiatočníkov, s moderným softvérom a stále 
dostatočným hardvérom. Neodpustím mu však dve veci 
– chýbajúci autofókus a poriadne prestrelenú cenu vyše 
200 €. Za toľko s prehľadom kúpite smartfón s WVGA 
displejom a 1 GHz procesorom, čo už je úplne iná trieda. 
HTC však možno u operátorov uspeje.

- DF -

ručne
Grace Digital Audio Eco Extreme

Cena: 54,00 € | www.m-link.sk
 výborná odolnosť, hlasný reproduktor, pláva na vode
 vyššia hmotnosť, menší vnútorný priestor

Ak sa už chystáte na vodu, do hôr či kdekoľvek, kde 
môže vaša drobná elektronika dostať do tela, nemali by 
ste zabudnúť na jej ochranu. Eco Extreme je vyrobený 
z tvrdeného plastu, má pogumované okraje a gumové 
nožičky. Prednej strane dominuje 3” reproduktor s výkonom 
3W, no nechýba ovládač hlasitosti a bezpečnostný tlakový 
ventil. Dôležitá je však dvojica úchytov uzatvárania puzdra 
s poistkami. Mini karabínka vzadu zas pomôže proti „úteku“. 
Keďže puzdro na vode pláva, pri teste sme ho museli vo 
vode zaťažiť. Ani po pár hodinách vo vode však nebolo 
badať žiadne náznaky preniknutia vody do vnútra obalu. 
Eco Extreme taktiež vydrží aj poriadny náraz a neuškodí mu 
ani piesok. Hoci má puzdro rozmery 191 x 114 x 64 mm, 
vo vnútri nečakajte zázraky. Do jeho útrob vložíte mobil (aj 
väčší), kľúč od auta, ale bez prívesku a nejaké tie karty, či 
peniaze. Dôvodom je poriadne polstrovanie, ale i spomínaný 
reproduktor, ktorý mimochodom poháňajú 3 AA batérie. 
Neverili by ste, ale malý repráčik dokáže hrať poriadne hlasno 
aj rybičkám vo vode. Grace Digital Audio Eco Extreme je 
tak výborným spoločníkom pre vodákov, či akýchkoľvek 
nadšencov extrémnejších športov, pretože výborne chráni 
obsah vo vnútri. 

- ŠP -

DOBRÁ CENA



BenQ Joybee GP2
Cena: 549,00 € | www.agem.sk

 malé rozmery, široké možnosti pripojenia, iPhone dok
 výkon za denného svetla, chýba integrovaná batéria, cena

V modernej dobe sú naše smartfóny a tablety plné multimediálneho 
obsahu, o ktorý sa radi podelíme s priateľmi. Jednou z možností, ako 
to dosiahnuť, je aj nami testovaný mini HD LED projektor BenQ Joybee 

GP2. Hlavnou výhodou sú malé rozmery, vďaka ktorým ho kľudne 
zoberiete aj na chatu či na výlet. Škoda len chýbajúcej batérie, 

ktorá by sa práve v takýchto momentoch hodila. 
Potešením je iPhone/iPod Touch dok na vrchnej 

strane, bez zložitého nastavovania tak 
môžete prezentovať vaše fotografi e 

a videá z dovolenky. Po 
vložení sa navyše vaše 

zariadenie nabíja. Dok 
však nie je jediným 
spôsobom pripojenia 
externých zdrojov. Na 
výber máte aj slot na SD 
karty, USB port, miniUSB, 
PC/AV port, Audio In, 
Audio Out a miniHDMI. 
Práve namiesto posledne 
spomenutého by som radšej 
uvítal štandardný HDMI port. 
Svojim výkonom projektor 
nie je schopný osvetliť veľkú 
sálu, aj napriek tomu však 

dokáže pri umiestnení jeden 
meter od steny zobraziť ostrý 

obraz s uhlopriečkou 44“. Slabšie 
je zobrazenie za denného svetla, kedy 

výkon 200 ANSI lúmenov už nestačí. To isté 
sa dá povedať aj o plechovom zvuku z dvojice 

2 W reproduktorov. Odporúčame preto využiť 
integrovaný 3,5 mm audio konektor a k projektoru 

pripojiť výkonnejšie ozvučenie. 
- MŠ -

Creative MA930 a HS-930i2
Cena: 99,00 € | cs.creative.com

 obsah balenia, solídna kvalita zvuku
 cena, veľmi úzka kompatibilita

Do redakcie dorazili dva malé balíčky so 
slúchadlami pre moderné smartfóny. Prvé 
s označením HS-930i2 sú určené pre výrobky 
Apple, druhé MA930 pre OS Android. Obe sú 
veľmi podobné, no Apple verzia má výhodu 
v tom, že pomocou tlačidla na kábli dokáže 
aj meniť hlasitosť a posúvať skladby. Android 
verzia má tlačidlo len jedno, to slúži na prijatie/
ukončenie hovoru a pozastavenie/spustenie 
skladby. V balení dostanete ešte dva ďalšie 
páry náušníkov, aby pekne sadli do uší a účinne 
izolovali zvuky okolia, čo naozaj dokážu. Vďaka 

Nedávno sa nám v redakcii objavil aj najmenší 
ultrabook ASUS UX21. Mrňús nás celkom 

prekvapil. Jeho test a kompletnú fotogalériu 
si môžete prečítať na TECHBOX.sk alebo 

zosnímaním tohto QR kódu.

tomu pomerne dobre reprezentujú výšky 
a stredy, basové tóny sú tiež obstojné. 
Určite si však v Google Play stiahnite 
nejaký program na nastavenie ekvalizéra 
a pohrajte sa s ním, inak dobrý zvuk 
nepocítite. Pôvodne som neveril údaju 
na škatuli, že zariadenie nemusí byť 
kompatibilné s prístrojmi bez Androidu. 
Ale je to tak. Na staršej klasickej Nokii 
síce slúchadlá hrali, no po odpojení 
a opätovnom pripojení už nie. Prečo však 
nechceli spolupracovať ani s minuloročným 
androidom? Slúchadlá sú kompatibilné aj 
s počítačom, v balení dostanete redukciu 
pre slúchadlá i mikrofón. Áno, Creative 
môžete použiť aj na VoIP telefonovanie, 
a to so slušnou kvalitou. Novinky na našom 
trhu ešte nenájdete, žiaľ očakávaná cena 
99 € je poriadne sebavedomá. Ak by stáli 
30 €, zaslúžili by si lepšie hodnotenie.

- DF -
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stvorený pre ľudí, 
inšpirovaný prírodou

4,8" HD Super AMOLED displej
Inteligentný fotoaparát

www.samsung.sk

Logitech Wireless Boombox Z715
Cena: 149,00 € | www.logitech.com

 vynikajúci pomer cena/výkon, 3,5 mm audio konektor
 pri maximálnej hlasitosti pomerne silné skreslenie zvuku 

Bang & Olufsen BeoPlay A3

Cena: 549,00 € | www.b-o.sk
 štýlový dizajn, obal na iPad priamo v balení 
 vysoká cena, nemožnosť vypnúť iPad v stojane

Dokovacích staníc pre Apple iPad nájdete na trhu 
neúrekom. Len máloktorá z nich sa však pýši cenovkou 
prevyšujúcou cenu tabletu samotného. To však neplatí 
pre Bang & Olufsen BeoPlay A3. Ak sa pýtate, čo všetko 
dostanete za takúto cenu, odpoveďou je prepracovaná 
dokovacia stanica, do ktorej iPad zapadne ako uliaty. 
Priamo v balení získate aj plastové ochranné puzdro 
pre iPad prvej, druhej, ale aj poslednej generácie. Váš 
miláčik tak bude chránený aj v prípade, že ho práve 
nemáte v dokovacej stanici. Tá je kapitolou samou 
o sebe. Trojuholníkový dizajn jej umožňuje jednoduché 
umiestnenie nastojato, ale aj naležato. Výsledná poloha 
je teda iba na vašom rozhodnutí. Minimalistický dizajn sa 
prejavuje aj na trojici ovládacích prvkov. Okrem tlačidiel 
pre ovládanie hlasitosti tak na BeoPlay A3 nájdete už iba 
tlačidlo pre zapnutie. Škoda, že pomocou tohto tlačidla 
neviete iPad v prípade, že ho nepoužívate, aj uspať. 
Ozvučenie produkované systémom BeoPlay A3 sa nedá 
s integrovaným reproduktorom iPadu ani porovnať. Proste 
super! Výhodou tiež je, že BeoPlay A3 si vďaka vstavanej 
batérii zoberiete kamkoľvek so sebou. Pri používaní na 
batériu sa však musíte uskromniť s menším výkonom, 
ktorý sa prejaví najmä slabšími hlbokými tónmi. Všetko je 
super, až na tú cenu. Nie každý bude totiž ochotný zaplatiť 
za dok rovnakú sumu, ako za tablet samotný. 

- MŠ - 

Hoci na balení Logitech Wireless Boombox-u nájdete nápis 
„určené pre iPad“, neľakajte sa. Tento prenosný reproduktor 
si hravo poradí s akýmkoľvek telefónom alebo tabletom 
s podporou prenosu hudby cez Bluetooth. Ak taký nemáte, 
pomôže vám 3,5 mm audio konektor, príslušný kábel 
nájdete priamo v balení. Zvukový prejav poteší, nechýbajú 
basy ani čisté výšky. Vyhnite sa však maximálnej hlasitosti, 
tu už Boombox trošku kríva a plastový obal sa neubráni 
rezonanciám. Integrovaný akumulátor udrží Boombox 
pri živote šesť hodín. Opekačka v záhrade tak bude zase 
o niečo príjemnejšia. V prípade napájania integrovanou 
batériou sa budete musieť uspokojiť s mierne zníženým 
výkonom, veselej parte niekde na chate to však vadiť 
nebude. O zábavu sa postará dvojica stredových a dvojica 

výškových reproduktorov, ktorým pomôže aj 
štvorica pasívnych basov. I napriek 

nedostatkom ako znížený výkon 
pri napájaní z batérie či 

skreslenie pri maximálnej 
hlasitosti je Logitech 
Wireless Boombox 
úžasnou hračkou na leto. 
Okrem mobilov a tabletov 
ho výborne využijete aj 
ako externý reproduktor 
k vášmu notebooku, ani 
jeden súčasný notebook 
totiž svojimi zabudovanými 
reproduktormi túto čiernu 
krabičku neprekoná.

- MŠ -

nebude. O zábavu sa postará dvojica stredových a dvojica 
výškových reproduktorov, ktorým pomôže aj 

štvorica pasívnych basov. I napriek 
nedostatkom ako znížený výkon 

pri napájaní z batérie či 
skreslenie pri maximálnej 

Na nedávnej tlačovke 
Nikonu sme mali 

možnosť poťažkať 
si azda najmenší 

kompakt sveta. Nikon 
COOLPIX S01 je 

menší ako kreditka, 
pritom ponúka 

výbavu jednoduchých 
kompaktov za cenu 

149 €. Ideálny 
doplnok dámskej 

kabelky. Samozrejme 
pripravujeme aj test, 
prečítať si ho budete 

môcť v budúcom čísle.foto



stvorený pre ľudí, 
inšpirovaný prírodou

4,8" HD Super AMOLED displej
Inteligentný fotoaparát

www.samsung.sk

inzercia

Philips PicoPix PPX2480/EU
Cena: 359,90 € | www.philips.sk

 bohaté balenie, malé rozmery, integrovaný prehrávač
 nižší jas, vyššia cena, prehrievanie

Na test drobného pikoprojektora rozmermi len 
105 x 105 x 31,5 mm a hmotnosťou zanedbateľných 
290 gramov som sa veľmi tešil. Nedostatok miesta pre 
všetky potrebné konektory výrobca vyriešil vzorne, pribalil 
množstvo redukcii. V balení tak okrem puzdra, nabíjačky 
a diaľkového ovládača dostanete redukciu na klasický 
VGA D-sub (vrátane audio výstupu), AV Cinch a USB 
konektor. Veľkou výhodou je integrovaný MP4 prehrávač – 
na projekciu tak nepotrebujete počítač, stačí pripojiť USB 
kľúč alebo vložiť pamäťovú kartu. Háčikom však je, že 
aj keď výrobca deklaruje podporu Full HD videa, v praxi 
neprehral bez trhania ani niektoré HD nahrávky. Trhanie 
bolo výraznejšie s rastom teploty projektora. Prehrávanie 
z notebooku problém samozrejme eliminuje. Hlavný 
kompromis pri miniaturizácii projektora nastal vo výkone. 
Pripojený do siete totiž vydá 80 lúmenov, z batérie iba 
55 lúmenov. Zatiahnuť žalúzie v jasný deň určite nestačí, 
no po západe slnka vykreslí novinka pekný obraz v rozlíšení 
854 x 480 bodov na uhlopriečke cez 120 palcov (vyše 
3 m). Zásuvkový merač ukázal spotrebu maximálne 
25 W, z čoho asi za 10 W je zodpovedné nabíjanie 
takmer prázdnej batérie. Jej udávaná výdrž 1,5 hodiny pri 
maximálnom jase (55 lúmenov) je reálna. Reproduktor 
zariadenia je na nenáročné použitie dostatočne hlasný, 
no výstup na slúchadlá alebo reproduktory určite využijete. 
Celkovo ide o podarený multimediálny projektor, proti je len 
cena a niekoľko kompromisov. Na chatu, ale aj občasné 
pozeranie fi lmov doma je to ideálna voľba.

- DF - 

Rollei Bullet HD 2

Cena: 149,00 € | www.basys.sk
 bohaté balenie držiakov, rozmery a hmotnosť
 menej kvalitný obraz, neštandardný konektor

Na 99-gramovej outdoor kamere 
Rollei Bullet HD 2 už na prvý 

pohľad prekvapia ikony 
na balení – 12 Mpx 

foto, HD, 10 m 
potápanie... 

Rovnako 
pozitívne 

ostanete 
naladení 
aj po 
otvorení 
bohatého 
balenia 

(množstvo 
úchytov 

a držiakov na 
najrôznejšie miesta), 

ktoré u konkurencie nenájdete. 
Na ovládanie slúži jediné tlačidlo 

s malou LED-kou, medzi foto a video 
režimom si musíte prepnúť micro 
páčkou po odskrutkovaní zadnej 
časti. Pod závitom nájdete aj slot na 
microSDHC kartu, no neštandardné 
USB rozhranie. Batéria s kapacitou 
850 mAh vydrží približne hodinu 

natáčania videa. Výsledné HD 
video v AVI formáte s mono 
zvukom kvalitou neoslní, no 
v tejto kategórii asi lepšie 

nenájdete. Rovnako je 
to aj s fotografi ami 
(snímané každé 
3 sekundy po 
stlačení spúšte). 
Nedajte sa uchvátiť 

nápisom 12 Mpx na 
balení, fotografi e sú 

interpolované z miniatúrneho 
5 Mpx CMOS snímača a kvôli 

širokouhlému objektívu sú aj značne deformované. 
Takže oplatí sa? Za túto cenu azda aj áno, ale 
len ako doplnková outdoor kamera. Ak to myslíte 
s videom vážne, kvalita by vám určite nevyhovovala.

- ŠP - 
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d
ragon

Úspešní
klopú na 
nebeskú

bránu

Rok 2012 je z hľadiska 
súkromných letov do 

vesmíru prelomovým. Aj 
keď sa na týchto projektoch 

súkromné spoločnosti 
podieľajú vo väčšej či 

menšej miere dlhodobo 
(spomeňme vývoj a výrobu 
motorov a nosných rakiet), 

lety s ľudskou posádkou 
sú ešte stále doménou 
národných vesmírnych 

agentúr. To sa však čoskoro 
zmení a ukazuje sa, že aj 
v kozmonautike platí to, 

čo v iných oblastiach vedy 
a výskumu – súkromní 

vlastníci dokážu veci 
realizovať rýchlejšie, 

lacnejšie a efektívnejšie, 
ako inštitúcie zviazané 

byrokraciou štátnych 
úradníkov a politikov.

Odchod amerických raketoplánov do múzea sa stal 
príležitosťou pre súkromných investorov. Tí sa popri 
vesmírnych agentúrach Ruska, Európy, Číny a Japonska 
snažia zaplniť dieru v kozmickom biznise, no nielen to.  
Za dverami je aj vesmírna turistika. 

Elon Musk. Obaja títo páni 
majú viacero spoločných 
znakov, akoby pochádzali 
z rovnakého klubu 
vyvolených. Okrem toho, 
že rozprávkovo zbohatli 
v pomerne mladom veku 
a momentálne vo svojom 
biznise obrazne aj reálne 
mieria ku hviezdam, obaja 
majú silné ekologické 
cítenie, čo premietajú aj do 
svojho podnikania vrátane 

Vizionári 
Z niekoľkých spoločností, 
ktoré majú šancu v najbližšej 
dobe dopraviť do vesmíru 
ľudskú posádku, sa 
podrobnejšie pozrieme na 
dvoch favoritov - Virgin 
Galactic, za ktorým stojí 
miliardár a vizionár Richard 
Branson a SpaceX (Space 
Exploration Technologies), 
ktorej zakladateľom 
a generálnym riaditeľom je 



kozmického výskumu.
Meno Elona Muska je dobre 
známe vo vrcholovom 
biznise, veď tento podnikateľ 
a takisto vizionár stojí 
za mnohými úspešnými 
projektami. Je šéfom, 
produktovým manažérom 
a generálnym riaditeľom 
legendárneho výrobcu 
elektromobilov Tesla Motors. 
Žihadlá Tesla ROADSTER 
či Model S z tejto dielne by 
ste na diaľnici nepredbehli 
a záujemcovia o ne sú 
evidovaní v poradovníku. 
Muskovi patrí aj spoločnosť 
X.com, prostredníctvom ktorej 
získal najväčší internetový 
platobný systém PayPal, 

alebo tiež fi rma SolarCity, 
podnik s 1600 zamestnancami 
zameraný na solárnu 
energetiku a budovanie 
nabíjacej infraštruktúry pre 
elektromobily. Zdá sa, že Elon 
Musk sa rozhodol zmeniť svet 
na viacerých frontoch súčasne 
a darí sa mu.Vesmírne 
lety s nákladnými loďami 
pre vynášanie satelitov 
a zásobovanie orbitálnej 
stanice ISS, ale aj lety 
s ľudskou posádkou a dokonca 
vybudovanie súkromnej 
vesmírnej stanice na obežnej 
dráhe sú ďalšími míľnikmi, 
na ktorých Musk intenzívne 
pracuje. Za týmto účelom 
založil spoločnosť SpaceX.

Sir Richard Charles Nicholas 
Branson, britský podnikateľ, 
miliardár a humanista je 
majiteľom značky Virgin 
zahŕňajúcej viac ako 400 
spoločností a v súčasnosti je 
255. najbohatším človekom 
planéty.

Z jeho portfólia vyčnievajú 
také fi rmy ako (virtuálny) 
mobilný operátor Virgin 
Mobile, aerolínie Virgin 
Atlantic Airways, Virgin 
Trains podnikajúca v oblasti 
železničnej dopravy, fi nančná 
spoločnosť Virgin Money 
alebo jedna z najnovších - 
Virgin Strauss Water UK, 
ktorá sa zameriava na 

dodávku fi ltračných zariadení 
na úpravu pitnej vody. Tak 
ako Musk, aj Branson má 
ekologické cítenie a svoju 
fi lozofi u prezentuje aj cez 
Virgin Green Fund, ktorý 
spravuje niekoľko miliárd 
britských libier na podporu 
obnoviteľných zdrojov 
energie a environmentálnych 
spoločností. 

Doslova cestovanie do 
vesmíru je náplňou 
spoločnosti Virgin Galactic, 
ktorá má ambíciu v prvej fáze 
rozvinúť vesmírnu turistiku 
na tzv. suborbitálnych letoch. 
Vesmírna loď pri týchto letoch 
síce opustí hranice stratosféry, 

Foto | Wikimedia



no nedosiahne prvú 
kozmickú rýchlosť, ktorá je 
potrebná pre trvalý pohyb 
na orbite. Dráha letu je preto 
parabolická a po dosiahnutí 
kulminačného bodu vo výške 
asi 110 km nad Zemou sa loď 
vráti do atmosféry a po dvoch 
hodinách letu pristane na 
vlastných krídlach ako bežné 
lietadlo alebo raketoplán. 
Počas letu posádka zažije 
niekoľkominútovú fázu 
beztiaže a môže sa vznášať 
voľne v priestore. 

Vesmírny 
rytier II
Virgin Galactic už v roku 
2004 uskutočnila tri 
úspešné suborbitálne lety 
prostredníctvom raketoplánu 
SpaceShipOne, ktorý 
štartoval z paluby špeciálne 
upraveného lietadla. Išlo 
o prvý súkromný vesmírny 
dopravný prostriedok 
na svete. V súčasnosti 
sa dokončuje raketoplán 
SpaceShipTwo, ktorý okrem 
dvoch pilotov odvezie aj 
šesť pasažierov. Virgin 

space

Galactic a spoločnosť 
Scaled Composites už 
letové schopnosti lode 
SpaceShipTwo otestovali 
pomocou kĺzavých letov, 
keď bola loď vynesená do 
atmosféry rovnako, ako 
jej predchodca, pomocou 
špeciálneho lietadlového 
nosiča. Momentálne 
prebiehajú práce na 
zabudovaní raketového 
motora do SpaceShipTwo, ale 
Virgin Galactic už predáva 
rezervácie letov pre budúcich 
„astronautov“. Napriek 
cene letu okolo 145 000 € už 
údajne na ponuku vesmírnej 
turistiky reflektovalo okolo 
500 záujemcov vrátane herca 
Ashtona Kutchera.

Nebudú to však len turisti, 
kto prinesie do Virgin 
Galactic peniaze. NASA si za 
3,26 milióna € už predplatila 
tri lety. Keďže materiál 
ani posádku na obežnú 
dráhu zatiaľ SpaceShipTwo 
nedopraví, pravdepodobne 
ich NASA využije pri výcviku 
kozmonautov. Virgin Galactic 
však získal od NASA aj 
iné, než ekonomické väzby. 
Členom jeho týmu sa stal 

bývalý šéf misií raketoplánov 
Mike Moses, ktorý mal pod 
palcom posledných 12 štartov 
amerických raketoplánov.

Štart raketoplánu 
z lietadlovej platformy 
WhiteKnightTwo je oproti 
klasickému vertikálnemu 
štartu bezpečnejší, 
ekologickejší a samozrejme 
aj lacnejší, pretože lietadlo 
sa dá, na rozdiel od nosnej 
rakety, opakovane využívať. 
Oproti raketoplánom NASA 
bude omnoho subtílnejšia aj 
vesmírna loď SpaceShipTwo, 
mimochodom prvá by mala 
niesť meno VSS Enterprise 
inšpirované kultovou sci-fi 
sériou Star Trek. Dôvodom 
úspornej konštrukcie je, že 
maximálna rýchlosť plavidla 
bude asi 4200 km/hod (cca 
1,17 km/s, čo trojnásobne 
prekračuje rýchlosť 
zvuku), takže nemusí kvôli 
kompenzácii prehriatia pri 
návrate do atmosféry niesť 
tepelný štít. Aj expozícia 
kozmickým žiarením bude 
vzhľadom na krátkodobý 
pobyt vo veľkých výškach 
nízka a nevyžiada si masívnu 
konštrukciu.

Šéf Virgin Galactic Richard Branson so SpaceShipTwo v pozadí
Štartovať aj pristávať sa bude 
na špeciálne upravených 
letiskách, tzv. SpacePort-
och. Prvý bude vybudovaný 
v Novom Mexiku a nasledovať 
by mal SpacePort vo Švédsku 
v blízkosti polárneho kruhu. 
Odtiaľ budú mať vesmírni 
turisti príležitosť sledovať 
polárnu žiaru nad severným 
pólom. Na prvý pohľad síce 
vyzerá celý vesmírny let 
ako hračka, ale vzhľadom 
na preťaženie, ktoré môže 
miestami dosiahnuť až 6g,  
to nebude zábava pre 
každého. Turisti musia byť 
zdraví a pred letom absolvujú 
aj krátky adaptačný tréning. 
Ten sa však nedá porovnať 
s výcvikom skutočných 
kozmonautov. Aj keď Virgin 
Galactic mieni spočiatku 
prevádzkovať hlavne 
vesmírnu turistiku na 
suborbitálnu dráhu, nie je to 
ich konečná ambícia. V ďalšej 
fáze by Richard Branson 
rád zasiahol aj do veľkého 
kozmického biznisu pri 
vynášaní satelitov a ľudí na 
orbit.
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Draci vo 
vesmíre
Drak je obľúbeným 
symbolom čínskej mytológie, 
no do vesmíru ho paradoxne 
poslala firma SpaceX Elona 
Muska. Jeho plány sú 
podstatne prozaickejšie, než 
zámer šéfa Virgin Galactic. 
Vo vesmírnom biznise 
sa totiž nehrá o guľôčky. 
Po skončení programu 
amerických raketoplánov je 
pri letoch na nízku obežnú 
dráhu – či už s ľudskou 
posádkou, alebo bez nej  
– aj americký Národný úrad 
pre letectvo a vesmír (NASA) 
odkázaný na spoluprácu 
s inými vesmírnymi 
agentúrami. Na medzi-
národnú stanicu ISS 
dopravujú kozmonautov 
ruské lode Sojuz, náklad 
oboma smermi prúdi na 
nákladných lodiach ruskej, 
európskej, aj japonskej 
vesmírnej agentúry. 

Objavilo sa však aj nové 
svetielko na konci tunela, 
a tým bol prvý let súkromnej 
vesmírnej lode Dragon 
k orbitálnej stanici ISS.  
Na základe zmluvy s NASA 
ju vyslala práve Muskova 
spoločnosť SpaceX. Jedna 

misia raketoplánu stála 
agentúru NASA v prepočte 
326 miliónov EUR a tieto 
náklady boli jedným 
z dôvodov, prečo raketoplány 
NASA (a omnoho skôr aj 
ruský raketoplán Buran) 
už ku hviezdam nepoletia. 
SpaceX pritom nie je 
v oblasti kozmických 
letov nováčikom. Naopak, 
intenzívne sa na ne 
pripravuje už istý čas. Je 
prvou súkromnou firmou, 
ktorá už 9. decembra 2010 
vypustila na obežnú dráhu 
kozmickú loď a úspešne s ňou 
pristála. Dragon, podobne 
ako americké kozmické lode 
Apollo a Gemini, pristáva 
pri návrate v mori, kým 
Rusi aj Číňania pristávajú 
pomocou reaktívnych 
motorov na súši. Oproti 
ruským Sojuzom schopným 
prepraviť na obežnú dráhu 
a späť maximálne troch 
kozmonautov má Dragon 
viac než dvojnásobnú 
kapacitu, takže odvezie až 
7-člennú posádku. Náklady 
na vynesenie kilogramu 
nákladu budú pritom údajne 
oproti Sojuzom až o rád 
nižšie.

Biely rytier II v akcii
Foto | Virgin Galactic

Vesmírna loď Dragon v montážnej hale
Foto | Globalnewspointer



Napriek úspešným testom sú 
lety Dragonu s nosnou raketou 
Falcon stále len v začiatkoch, 
štartový výstrel však už 
konečne zaznel. Po štyroch 
odložených pokusoch totiž 
22. mája 2012 nastal historický 
medzník. Z mysu Caneveral 
na Floride odštartovala 
k orbitálnej stanici ISS nosná 
raketa Falcon s loďou Dragon 
a v automatickom režime k nej 
aj úspešne doletela. Priviezla 
náklad 521 kg potravín 
a vybavenia a po niekoľkých 
dňoch sa vrátila na Zem 
s nákladom 660 kg materiálu 
zo stanice. 

Biznis ako 
každý iný
SpaceX má zatiaľ kontrakt 
s NASA len na nákladné lety 
k ISS, ale v budúcnosti si 
robí zálusk aj na pilotované 
lety s ľudskou posádkou. 
Elon Musk hovorí o časovom 
horizonte troch až štyroch 
rokov, kým bude na obežnú 
dráhu dopravovať aj 
kozmonautov. S podobným 
scenárom počíta aj americká 
vláda, ktorá je po skončení 
éry raketoplánov momentálne 
odkázaná len na kooperáciu 
s ruskou kozmickou agentúrou 
Roskosmos a na lety 
kozmickými loďami Sojuz. 
Nie je však isté, či z tendra 
na dopravu kozmonautov 
NASA vyjde nakoniec víťazne 
SpaceX, hoci agentúra 
chce kooperovať súčasne 
s viacerými súkromnými 
spoločnosťami. O tento 
lukratívny biznis totiž 
prejavujú záujem aj ďalší vážni 
kandidáti. Medzi favoritov 
patrí americká spoločnosť 
Alliant Techsystems (ATK) 
s dvojstupňovým nosičom 
Liberty. Prvý stupeň rakety 
tvorí motor na pevné palivo 
z amerických raketoplánov, 
ktorý pre 221 úspešných 
štartov vyrobila práve ATK. 
V druhom stupni bude použitý 
takisto spoľahlivý motor 
Vulcain 2 z európskej rakety 
Ariane 5 spaľujúci tekutý 
vodík s kyslíkom. Liberty 
dokáže vyniesť na obežnú 
dráhu až 20 ton nákladu 
vrátane kozmickej lode so 
sedemčlennou posádkou. 
Tú vyvíja ATK v spolupráci 
s fi rmou Lockheed Martin.

ATK však na rozdiel od 
SpaceX v tejto fáze výberu 
NASA neuspela. Americká 
kozmická agentúra totiž 

zverejnila zoznam fi riem, 
ktoré dostanú spolu viac 
ako 1,1 miliardy USD na 
dokončenie vývoja kozmickej 
lode pre lety na ISS. Víťazmi 
sú Boeing, SpaceX a Sierra 
Nevada Corp. Boeing uspel 
s projektom kapsuly CST-100 
a získa 460 miliónov USD, 
SpaceX s loďou DragonRider 
dostane 440 miliónov USD 
a Sierra Nevada Corp. má 
na projekt miniraketoplánu 
Drean Chaser získať 
212,5 milióna dolárov. Všetky 
tri fi rmy tvrdia, že dokážu 
náklady na spiatočnú cestu 
kozmonauta k ISS výrazne 
znížiť oproti 60 miliónom 
USD. Ktoré dnes inkasuje 

Rusko. Na dokončenie vývoja 
kozmických lodí potrebuje 
každá fi rma ešte zhruba 
miliardu dolárov, čo dotácia 
vykryje len čiastočne. Ako 
chcú spoločnosti prefi nancovať 
zvyšnú čiastku, zatiaľ nie 
je známe, no možností je 
viacero. SpaceX plánuje prvý 
let s posádkou uskutočniť 
v polovici roku 2015, o rok skôr 
ako zvyšní dvaja konkurenti.

SpaceX má však o dopravné 
zákazky postarané bez 
ohľadu na rozhodnutie 
NASA. Disponuje už totiž 
kontraktami na vynášanie 
komerčných družíc s celým 
radom spoločností vrátane 

ORBCOMM, SES a Iridium. 
Možno aj pilotované 
lety s ľudskou posádkou 
budú onedlho všednou 
a komerčnou záležitosťou, 
a to bez priamej účasti vlád 
a štátnych kozmických 
agentúr. SpaceX totiž 
spolupracuje s Bigelow 
Aerospace (BA) na spoločnom 
projekte súkromnej 
vesmírnej stanice BA 330. 
Ako naznačuje názov, stanica 
z produkcie BA s objemom 
330 metrov kubických je 
schopná poskytnúť priestor 
až pre 6 členov posádky. 
V konečnej fáze chce 
BA integrovať dva až tri 
moduly a priestory v tomto 
kozmickom komplexe 
prenajímať vedeckým 
inštitúciám a vesmírnym 
agentúram. Dopravu modulov 
má zabezpečiť nosič Falcon 
9 spoločnosti SpaceX, ktorá 
sa postará na svojich lodiach 
Dragon aj o dopravu posádky.Vizionári 21. storočia
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Dnes stojí Američanov 
jedna spiatočná 
letenka na ISS na 
palube ruského 
Sojuzu až 62 miliónov 
amerických dolárov. 
Tých 200 tisíc USD, čo 
plánuje účtovať Virgin 
Galactic za vesmírnu 
turistiku, je oproti tomu 
úplná sranda. Aj keď 
náklady dopravy na 
orbit vo výške nad 
300 km a dosiahnutie 
prvej kozmickej 
rýchlosti sú 
samozrejme vyššie, 
ako parabolické 
suborbitálne lety tesne 
nad hranicu stratosféry, 
súkromné fi rmy 
avizujú, že dokážu 
kozmické lety výrazne 
zlacniť. Asi bude dobre, 
ak sa to podarí. Rúcanie 
monopolov je totiž 
obvykle predzvesťou 
pokroku.

 Juraj Procházka
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PROJEKTOR V MOBILE

Rozmery 124x64x12,5 mm, 145 g  Displej 4“ (480 x 800 b.) TFT + DLP projektor (640 x 360 b., 15 lúmenov)  Hardvér 1,0 GHz Cortex-A9 (dvojjadrový), GPU Mali-400, 

768 MB RAM, 8 GB fl ash pamäť, microSDHC, HSPA (14,4/5,76 Mbps), Wi-Fi, DLNA, BT 3.0, GPS, 5 Mpx foto, LED blesk,  HD video (720p), 1,3 Mpx webkamera, gyroskop, 

digitálny kompas,  3,5 mm audio konektor, FM rádio s RDS, microUSB, Li-Ion 2 000 mAh Softvér Android 2.3.6 + TouchWiz 4.0, Ambience Mode, OHP

Kompletný 
test tohto 

nezvyčajného 
telefónu 

nájdete na 
TECHBOX.sk

Na tento zázrak od Samsungu sme čakali  viac ako pol  roka! Najskôr u nás nemal byť vôbec,  teraz sa objavil aj na 
Slovensku za 459 €. Projektor v mobile s pomerne prijateľnými rozmermi si nás získal nápadmi (Vizuálna prezentácia, 
Rýchle ovládanie, Režim Atmosféra), no sklamal výkonom. Áno, vieme, veď čo viac by sme chceli od tak malého pico 
projektora? Nuž čo, výkon. Mať totiž v mobile zavadzajúcu vec počas celého dňa a využiť ju maximálne na pozretie
fi lmu alebo seriálu večer v posteli je priveľa. Oceňujeme však nápad a funkčnosť a už teraz sa tešíme na pokrok DLP 
technológie, ktorá dovolí využiť podobný počin aj počas dňa.

 Števo Porubský

nápad a riešenie zabudovania projektora do mobilu
panel Rýchle ovládanie s možnosťou písania na obrazovku
vizuálna prezentácia, t.j. snímanie pomocou fotoaparátu, premietanie cez projektor 
výdrž 2 000 mAh batérie viac ako 2 hodiny projekcie

takmer nulová viditeľnosť projekcie počas dňa
chýba akýkoľvek stojan či závit na statív
rozlíšenie projektora iba 640 x 360 bodov
rozmery a hmotnosť (zabudovanie projektoru si odnieslo svoju daň)

Samsung GALAXY beam

8

1 Klasické ovládacie prvky Androidu od Samsungu
2 Samostatné tlačidlo zapínania projektora
3 Pico DLP projektor výkonom neohromí, ale v mobile je to haluz!
4 Android vo verzii 2.3 je na dnešnú dobu už pomerne starý
5 Dvojtlačidlo hlasitosti (zvuk nás milo prekvapil, hoci je len mono)
6 Ak chcete stereo zvuk, pripojte si externé reproduktory cez 3,5 mm konektor
7 microUSB konektor v spodnej časti by mohol poslúžiť ako „závit“ na stojan, už len taký vymyslieť
8 Foťák má rozlíšenie 5 Mpx, zvláda aj HD video

4

5

6
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Škoda
Superb Combi L&K
Tešili by ste sa na týždeň s najdrahšou škodovkou? Ja som do-
slova odpočítaval dni, kedy sadnem za volant luxusnej ver-
zie modelu Superb s označením Laurin & Klement. A oplatilo 
sa! Už na samotný Superb som mal z predchádzajúcich tes-
tov dobré spomienky, medzitým som vystriedal množstvo lu-
xusných prémiových áut, a opäť musím skonštatovať – Superb 
je skvelé auto. Výbava L&K pridáva k Elegance niekoľko uni-
kátnych prvkov. Najviac si ma získal tzv. EXECUTIVE inte-
riér v hnedej koži, pričom hnedý nádych získala aj podstatná 
časť palubnej dosky či multifunkčný volant - nádhera, takto si 

V interiéri si zamilujete hnedé 
prevedenie častí palubnej dosky, 

decentné rozmiestnenie chrómových 
prvkov a Executive hnedú kožu sedadiel 

či multifunkčného štvorramenného 
volantu.

1. Príplatkový DVD prehrávač s dvomi 7-palcovými LCD monitormi má jedinú výhodu, že je priamo napájaný z automobilu a káble 
prepojenia displejov sú ukryté v sedadlách. Inak tento “lacný“ prvok pokazí celý dojem z výbavy L&K. 

2. Mechanické slnečné rolá pre zadné bočné okná sú praktické a elegantné. Jednoznačne patria k luxusným výbavám automobilov.

3. Navigačný a multimediálny systém COLUMBUS môže vďaka systému vzdialenej SIM karty cez Bluetooth s podporou UMTS prijímať i dáta.  
Žiaľ sú využívané len pre dopravné informácie.

4. Obrovským prekvapením je úspornosť výkonného dieselového 125 kW (170k) 2.0 TDI motora. Kľudne sa dostanete aj s plným naložením 
pod 6 l/100 km. Naša priemerná spotreba počas testu - 6,1 l/100 km (cca. 1000 km) je identická s tou, ktorú udáva výrobca!

5. Logá Laurin & Klement jasne identifi kujú výnimočnosť tejto verzie Škody Superb. Nájdete ich na mnohých miestach v exteriéri aj interiéri.

1 3
5

2 4

predstavujem luxus. Nechýbajú dvojfarebné 18-palcové hliníkové dis-
ky SIRIUS, či také „maličkosti“ ako logá Laurin & Klement na pred-
ných blatníkoch, palubnej doske, prahových nástupných lištách či na 
sedadlách. Súčasťou výbavy L&K je aj systém KESSY, teda bezkľúčové 
odomykanie, zamykanie a štartovanie. Na fólie zabudnite, v limuzínach 
sa používajú slnečné rolá, ktoré na zadných bočných oknách nájdeme 
aj pri L&K. Súčasťou výbavy je i zvukový systém s 10 reproduktormi 
nesúci jednoduché označenie SOUND SYSTEM. Síce nejde o spojenie 
so žiadnou významnou audio značkou, s kvalitou zvuku a hlavne hĺbok 
budete veľmi spokojní.

Z technických noviniek ma zaujala najmä podpora Bluetooth 
PREMIUM GSM III, kde je možné využívať aj dátové spojenie pomo-
cou sietí tretej generácie UMTS. Žiaľ v navigačnom a multimediálnom 
systéme COLUMBUS nenájdete internetový prehliadač či iné aplikácie, 
ktoré by dáta dokázali využiť. Výnimku tvorí online sťahovanie doprav-
ných informácií, ktoré síce funguje i na Slovensku, ale vidíte len do-
pravné informácie z okolitých krajín. Za príplatok 753 € si môžete do-
priať aj DVD prehrávač s dvomi 7-palcovými LCD monitormi. Riešenie 
je to však veľmi „lacné“, prehrávače vyzerajú akoby ste si ich doniesli 
z čínskeho trhu a navyše nie sú prepojené so systémom COLUMBUS. 
Zato príplatkový bezpečnostný systém ŠkodaSAT, ktorý som si naplno 
vyskúšal prvýkrát, odporúčam každému. Auto máte dokonale chránené 
i prostredníctvom externého dispečingu, ktorý dokáže detekovať pohyb 
vozidla bez zapnutého zapaľovania, odtiahnutie alebo dokonca môže od-
pojiť autobatériu vozidla na diaľku či uzamknúť vozidlo. A cena? 43 667 €
za testovanú motorizáciu 2.0 TDI s výkonom 170 k, šesťstupňovou auto-
matickou prevodovkou a príplatkovou výbavou.

 Roman Calík



508
Pomerne malá  skupina allroadov má no-

vého člena z Francúzska. Peugeot upra-
vil svojho kombíka 508 SW a ukázal jeho 

drsnejšiu  allroad  4x4  verziu  s  označením RXH. 
K  dispozícii  je  jediná motorizácia,  ktorá  je  zá-
roveň  kombináciou  dvojlitrového  dieselového 
motora s výkonom 163 k a elektromotora s vý-
konom 37 k, nesúca označenie HYbrid4  (tech-
nológiu  HYbrid4  podrobnejšie  popísal  Števo 
v  predchádzajúcom  vydaní  TECHBOX  v  tes-
te  modelu  Peugeot  3008).  Na  prvý  pohľad  je 
to skvelá správa, z moderných technológií sme 
v redakcii nadšení. Avšak pri uvedenej technoló-
gii HYbrid4 sa neviem zmieriť so skutočnosťou, 
že auto má o cca. 200 kíl vyššiu hmotnosť – až 
1910 kg a úspora paliva v porovnaní so samot-
ným dieselovým motorom je minimálna. Uvážte 
sami, počas testu som dosiahol priemernú spo-
trebu 6,4 l/100 km (dokázal som ísť cca. 30 km 

aj  s priemerkou 5,1  l/100 km), pričom výrobca 
uvádza  len 4,1  l/100 km. Na takmer dvojtono-
vé auto však aj dosiahnuté hodnoty nie sú zlé. 
Azda viac ma mrzelo, že s elektromotorom prej-
dete max. približne 4 kilometre, aj  to pri  rých-
losti  do  50  km/h. Na  výber  však  nemáte,  buď 
chcete RXH s touto motorizáciou, alebo môžete 
na francúzsku štvorkolku zabudnúť. A to by bola 
škoda! Peugeot 508 RXH je skvelé auto navonok 
i vo vnútri. Drsný vzhľad podčiarkujú dve trojice 
diód pripomínajúce pazúry, navyše auto ako ce-
lok pôsobí mohutne a má množstvo allroad prv-
kov, ktoré si zamilujete. Pre mňa je to najkrajšie 
allroad kombi na trhu.

508 RXH zaujme aj vo vnútri. Oceniť musím od-
hlučnenie  interiéru, navyše  jeho kvalita  je  špič-
ková,  už  som  ju pochválil  v  samostatnom  tes-
te modelu  508.  RXH má  naviac  na  stredovom 

tuneli  zaujímavú  páku  6-stupňovej  automatic-
kej  prevodovky  v  tvare  pazúra  a  nechýba  tiež 
otočný ovládač režimov HYbrid4. Ekonomickosť 
jazdy vidíte aj na „otáčkomeri“, ktorý pri nízkych 
otáčkach sleduje nabíjanie batérie a režim ECO. 
Bohatá  je  aj  základná  výbava  už  štandardne 
s panoramatickou strechou, head up displejom, 
navigačným  systémom, bezkľúčovým  štartova-
ním/vstupom a inými vychytávkami. Jej cena je 
však 41 900 €. Náš model sa dokonca vyšplhal 
na 45 650 €. Bez príplatkového audio systému 
HIFI  JBL  len za 500 € a príplatkovej  testovanej 
metalízy by som však z predajne neodišiel. Bez 
koženého  interiéru,  elektrického  otvárania  kuf-
ra, štvorzónovej klimatizácie či lesklých čiernych 
brzdových strmeňov by som prežil. Môj verdikt? 
Skúsiť vybaviť nejakú tú zľavu u predajcu a kúpiť, 
nebudete ľutovať!

 Roman Calík

Na interiér môže byť Peugeot naozaj hrdý. Žiadne zbytočné dizajnérske výstrelky, precízne 
rozmiestnené ovládacie prvky, decentné farby a dôraz na kvalitu spracovania. Akoby ste 
sedeli v nemeckej prémiovke. Špeciálne chválim multifunkčný volant a stredový tunel.

Peugeot 508 RXH

Kvalitný navigačný systém 
WIP NAV2 (RT6) s farebným 
7-palcovým displejom je 
taktiež súčasťou štandardnej 
výbavy. Škoda len, že 
neovláda slovenský jazyk, 
poteší však jemné rozlíšenie 
a funkcionalita.

Sledovať ekonomickosť 
jazdy technológie HYbrid4 
môžete aj na hlavnom 
displeji. Vždy vidíte, 
kedy je v prevádzke len 
elektromotor, alebo kedy 
sa zapojí aj dieselový 
agregát.

Interiér Peugeot 508 RXH ľahko identifi-
kujete podľa riadiacej páky automatickej 
prevodovky a kruhového ovládača režimov 
prejazdu HYbrid4. „Pazúr“ páky je však malý 
a tak muži s väčšími rukami môžu mať  
s jeho uchytením problém.

Všimnite si nenápadné malé logo JBL na 
paneli autorádia.  Nenájdete ho už nikde 
inde v interiéri a pritom je zvuk v aute 
vynikajúci. Urobili by ste obrovskú chybu,  
ak by ste si za audio HIFI JBL nepriplatili.

Prístrojový panel má vhodne rozmiestnené 
prvky. Nechýba špeciálny otáčkomer pre 
technológiu HYbrid4 a taktiež plnofarebný 
displej palubného počítača, ktorý vám 
zobrazí aj pokyny navigácie.

K farebnému výklopnému head up displeju 
mám svoje výhrady. Krkolomné ovládanie 
v šuplíku pod volantom, či neustále 
nastavovanie po druhom vodičovi vás 
bude hnevať. Ale, je v štandardnej výbave, 
čo určite poteší.

rx
h
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Volvo V40
Medzi prvými na Slovensku som mal možnosť otestovať úplne nové Volvo 
V40. Historicky novinka vôbec nenadväzuje na starší model V40, tentokrát 
sa totiž výrobca snažil vytvoriť moderný hatchback, ktorý by mohol zaútočiť 
aj proti silným prémiovým konkurentom ako Audi A3, BMW radu 1 či nový 
Mercedes-Benz triedy A. Čo myslíte, podarilo sa?

N a nové Volvo V40 môžu byť dizajnéri hrdí. 
Nenašiel som nikoho, kto by čo i len načrtol, že 
sa mu V40-ka nepáči, skôr naopak. Ódy chvály 

padali najmä na dynamickú prednú kapotu s odvážny-
mi líniami a tenkými prednými dennými LED svetla-
mi. Zadná časť akoby si zobrala to najlepšie zo súčasnej 
V60-ky a staršej C30-ky, je jednoducho netradičná a svo-
jím spôsobom výnimočná až športová. Celkovo sa di-
zajnéri držali súčasného rukopisu, nechýba mohutnosť 
karosérie, moderné a dynamické krivky, vďaka ktorým 
z V40-ky športový duch priam srší. Pritom ide o luxus-
ný hatchback. Testovanej verzii mimoriadne dobre sadla 
i metalická farba Misty Blue, jednoducho toto Volvo bolo 
na ceste neprehliadnuteľné.

Našťastie nesklame ani interiér. Skôr naopak, taktiež 
nadchne, najmä tých, ktorí obľubujú čistotu dizajnu 
a maximálnu precíznosť spracovania. Volvo sa naozaj 
nehrá na luxusné auto, ono ním naozaj je a nechá si za to 
aj dobre zaplatiť. Originalitu interiéru v našom prípade 
zabezpečila nádherná modrá farba koženého čalúnenia 
„Vasa“. Ťažko pomenovať odtieň, ale podobná farba je 
v súčasnosti novinkou aj u švédskeho výrobcu nábytku 

IKEA. Náhoda? Oceňujem možnosť odlíšiť sa, verte 
mi, že s takýmto koženým interiérom určite za-

bodujete. Volvo však išlo ešte ďalej a pokúsi-
lo sa oživiť „nudu“ v interiéroch napríklad 

takou maličkosťou, akou je bezrámové 
vnútorné spätné zrkadlo, ktoré je vraj 
inšpirované dizajnom moderných in-
teligentných telefónov. Novinkou je 
i priehľadná hlavica radiacej páky 
šesťstupňovej prevodovky podsvie-
tená LED svetlom. Panoramatickú 
presklenú strechu však chváliť nebu-
dem, presklenie totiž začína pomerne 
ďaleko od vodiča a poteší skôr cestujú-

cich na zadných sedadlách. Podľa môj-
ho názoru je najväčšou vychytávkou prí-

platkový digitálny prístrojový panel, ktorý 
je tvorený efektne rozdeleným 8-palcovým 

TFT displejom. Jednoducho nádhera! Najviac 
ma zaujala možnosť meniť témy panela, kde máte 

na výber trojicu motívov. Motív Performance má červe-
né sfarbenie a vyvolá vo vás športového ducha. V strede 
totiž vidíte veľký otáčkomer, pričom rýchlosť sa zobra-
zuje v strede otáčkomera digitálne. Vpravo zase zauj-
me ukazovateľ výkonu. Hodnoty palubného počítača sa 
zobrazujú po stranách hlavného displeja a jednoducho 
si medzi nimi prepínate pomocou páčky pod volantom. 
ECO režim má slabo zelené sfarbenie, pričom hlavný 
je tentokrát rýchlomer. Vľavo však zaujme akýsi merač 
ECO, ktorý sleduje aktuálnu spotrebu a motivuje vás 
jazdiť ekologickejšie. Tretím režimom je ELEGANCE. 

Viete, že Volvo V40 
je prvé auto na 

svete, ktoré prináša
v štandarde airbag 

pre chodcov?

Spoznáte ho podľa jemného oranžového sfarbenia 
a zobrazovania štandardných ukazovateľov, ako na-
príklad teplota oleja, rýchlomer a otáčky. Po stra-
nách prístrojového TFT panela nájdete stav paliva 
či pomocníka v radení rýchlosti.

Príjemne prekvapila slovenská resp. česká lokali-
zácia digitálneho prístrojového panela a systému 
Senzus. Výhodou je i možnosť kompletného ovlá-
dania systému prostredníctvom multifunkčného 
volantu. Systém Volvo Senzus bol v testovanej ver-
zii obohatený o väčší 7-palcový displej, ktorý získa-
te zakúpením audio High Performance Multimedia 
s 8 reproduktormi. Zvuk poteší najmä priaznivcov 
elektronickej hudby. Nechýba tiež možnosť strea-
movania skladieb cez vstavané Bluetooth rozhra-
nie. Navigačný systém RTI patrí medzi najlepšie 
vstavané navigácie. Síce mu chýbajú online do-
pravné informácie, ale z pokročilých navigačných 
funkcií nechýba takmer žiadna. Dokonca máte 
k dispozícii, vďaka Volvo MapCare, dve aktualizácie 
máp zadarmo. Konečne niekoho napadlo myslieť aj 
na aktualizácie, ktoré sú bežne v autách drahou zá-
ležitosťou – chválim.

Volvo nie je len krásne, komfortné a plné nápadov, 
je najmä mimoriadne bezpečné! Totiž už v základ-
nej výbave nájdete okrem množstva štandardných 
bezpečnostných prvkov aj systém City Safety, ten-
tokrát funkčný až do rýchlosti 50 km/h. Systém 
však radšej neskúšajte, v potrebnej chvíli vás určite 
ochráni, aj keď malý ťukanec nastať môže. Volvo ide 
v bezpečnosti ešte ďalej a model V40 je prvým mo-
delom na svete, ktorý v štandardnej výbave obsa-
huje absolútnu novinku – airbag pre chodcov. Ten 
sa nachádza pod kapotou motora a v prípade kolí-
zie s chodcom sa aktivuje tak, že  zakryje približne 
tretinu plochy čelného skla a spodnú časť stĺpika A, 
taktiež aj priestor pod kapotou, ktorá sa nadvihne. 
Veľký potlesk výrobcovi, že myslí aj na ostatných 
účastníkov cestnej premávky a najmä za to, že nej-
de o príplatkovú výbavu! Za príplatok si však môže-
te pri V40-ke dopriať maximálne množstvo bezpeč-
nostných či technologických lahôdok. Úplne nový 
je asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu 
s automatickým riadením, automatický parkovací 
asistent, automatické rozpoznávanie dopravných 
značiek, aktívne diaľkové svetlá, radarový systém 
upozorňujúci na križujúce vozidlá a dokonca aj sys-
tém na rozpoznávanie chodcov s úplným automa-
tickým zabrzdením. Samozrejme si môžete dokúpiť 
aj známe systémy ako BLIS – sledovanie mŕtveho 
uhla s lepšou viditeľnosťou až do vzdialenosti 70 
metrov za vozidlom, adaptívny radarový tempomat, displeje

V položkách 
displeje

My Car si 

displeje
My Car si 

displeje
nájdete aj 
prehľadné 
zobrazenie 
dlhodobej 
spotreby.

Navigačný 
systém RTI 
poteší českou 
a slovenskou 
lokalizáciou 
a aktualizáciou 
máp.

Viac úrovní 
menu systému 
Volvo Senzus 
pomáha 
k dokonalej 
prehľadnosti 
ovládania.



T4
systém rozpoznávajúci únavu vodiča, zadnú parkova-
ciu kameru, pilot pre automatické parkovanie či bez-
kľúčový vstup a štartovanie. Žiaľ väčšinu systémov som 
v testovacej V40-ke nemal, napriek tomu sa jej cena 
vyšplhala v najvyššej výbave Summum až na 36 980 €
(s príplatkovou výbavou). Milým prekvapením bola spot-
reba výkonnej (180 k) benzínovej jednašestky s označe-
ním T4, ktorá sa dlhodobo pohybovala na priemerných 
cca. 6 litroch! Napríklad úsek Valča – Žilina som prešiel 
so spotrebou 4,8 l/100 km. Konkurenti, traste sa.

 Roman Calík
Foto | Volvo, Roman Calík

Snáď najväčšou vychytávkou nového Volva V40 je digitálny prístrojový panel s TFT displejom. Grafi ka displeja i rozlíšenie sú špičkové, navyše si môžete vybrať vzhľad 
prístrojového panela z trojice tém: Performance, Eco či Elegance.

V interiéri V40 sa budete cítiť ako 
v najdrahších modeloch Volvo. Kvalitu 
spracovania vidieť v každom detaile, 
takto sa má robiť interiér prémiového 
hatchbacku!

Za elektricky ovládané sedadlo vodiča si priplatíte 710 €. 
Na pokročilejšie nastavenia síce musíte zabudnúť, avšak 
poteší praktická pamäť nastavenia sedadla.

Mimoriadne praktické ovládanie celého multimediálneho 
a navigačného systému Volvo Sensus. Prostredníctvom 
volantu tak máte navigáciu, multimédiá vrátane nastavení 
systému My Car doslova „pod palcom“.

Už známy stredový panel so združeným ovládaním 
multimediálneho a navigačného systému i klimatizácie. 
Praktická je najmä alfanumerická klávesnica, ktorú 
najčastejšie využijete pri telefonovaní.
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UNICAMP

Rozhovor o tom, ako rock´n´roll,
treska a šesť študentov
menia Slovensko

Na Slovensku máme 
kopu nablýskaných 
marketingových 
konferencií s drahým 
vstupným, kam sa chodia 
kravaťáci poplácať po 
ramenách a ochutnávať 
gurmánsky katering. 
A potom tu máme 
pár študentov, ktorí 
organizujú už tretí ročník 
konferencie s úžasným 
rock´n´rolovým duchom, 
kde na jedlo dostanete 
maximálne tresku a na 
ktorú sa lístky
rozchytajú za
20 minút. O Unicampe 
sa rozprávame 
s Blaženou Sedrovičovou
(@sedrovicka) 
a Petrom Kučerkom
(@Peter_Kucerka).

Dvesto študentských free lístkov na 
Unicamp sa minulo za 22 minút. Prečo 
to trvalo tak dlho?

Ľudia najskôr zhodili server. 
Registrácia začínala o 12:00 a päť 
minút predtým vyhadzoval web
503-ku (Service unavailable), 
nakoniec sme to rozchodili nejaké dve 
minútky po dvanástej. Čakali sme, 
že sa lístky minú možno za deň. 
To, že zmizli po dvadsiatich minútach, 
nám vyrazilo dych.

Ďalšie lístky boli v predaji cez 
Ticketportal, ako rýchlo sa predali tie?

Nevieme presný čas, za koľko 
sa vypredali. Keď som ale volal 
do Ticketportalu kvôli nejakým 
technickým veciam asi dve hodiny po 
spustení predaja, tak mi prekvapená 
slečna povedala, že už tam žiadne 
lístky nemá. Teda povedzme, že 100 
lístkov sa predalo za menej ako dve 
hodiny.

Je ešte nejaký legálny spôsob, ako sa 
dostať k lístkom na Unicamp?

Tak ako minulý rok, aj teraz máme 
čakačku. Je to zoznam, kde evidujeme 
tých, ktorí čakajú, či sa nejaký lístok 
neuvoľní. Na čakačke máme dnes 
dvesto ľudí. Zo skúsenosti však vieme, 
že ak niekto vypadne, tak si za seba 
nájde veľmi rýchlo náhradu. Takže 
väčšia šanca je, že ich vyhráte v súťaži 
u niektorého z našich partnerov.

Tento rok bude Unicamp v dvoch 
synagógach, čo je pre konferenciu veľmi 
nezvyčajné miesto. Ako vám to napadlo?

Prvý ročník bol taký punkový – 
opotrebované školské priestory. 
Druhý ročník bol zas trochu posh. 
Hovorili sme si, že potrebujeme väčšie 
priestory, väčšiu halu a taká okrem 
hotela Holiday Inn nikde inde v Trnave 
nie je. Všetci nám hovorili, že tam nás 
nepustia. Tak sme si povedali - a just 
to skúsime. Problém nakoniec bol, 
že tie priestory boli pre nás trochu 
veľké, nehodilo sa to k duchu našej 

Peter Kučerka

Žiadne obleky, žiadne kravaty

Unicamp 2011 v 4* hoteli. Celkom vpredu pozorne sledujú 
Richarda Rybníčka aj redaktori TECHBOXu Lobotková & Kimijan



Ako ste vyberali spíkrov?

Pozvali sme si hlavne našich známych, 
kamarátov a dostávali sme tipy aj 
na menej známych ľudí. Pre takých 
ako Mišo Meško (Martinus.sk), Mišo 
Truban (Websupport.sk) alebo pán 
Štefunko (neulogy.com) bol Unicamp 
2010 jednou z prvých konferencií, kde 
vystúpili v úlohe spíkrov. Keď sme im 
vysvetlili, že nie sme žiadna komerčná 
dvesto eurová konferencia, kam chodia 
ľudia v oblekoch predvádzať svoje ego 
a popásť sa na cateringu, tak prišli 
veľmi radi a zadarmo.

Na druhom ročníku ste už mali aj spíkrov 
zo zahraničia?

Rozmýšľali sme, koho teraz oslovíme, 
keď sme si rok predtým vybúchali tých 
najlepších ľudí zo Slovenska. Začali 
sme hľadať ešte hlbšie a naše pozvanie 
prijala Zora Jaurová, prišiel pán Richard 
Rybníček či Ír Darragh Doyle 
(@darraghdoyle). Chceli sme niekoho 
z Google, ale všetci nám vraveli, že 
to sa nám nemôže podariť. Nakoniec 

na Unicamp prišiel Strategic Partner 
Manager z Google Michal Bohanes. 
V tomto roku budeme mať ešte viac 
zahraničných spíkrov. Všeobecne 
by sme chceli mať čo najviac 
prednášajúcich, ktorí budú rozprávať 
v angličtine. Na niektorých komerčných 
konferenciách mávajú účastníci 
problém s tým, že anglické prednášky 
nie sú prekladané. Myslíme si však, že 
pre náš odbor je angličtina kľúčový 
jazyk, a tak chceme mať v tomto jazyku 
čo najviac prednášok od zaujímavých 
ľudí, ktorí majú študentom čo povedať.

Ako takých ľudí dotiahnete na 
nekomerčnú študentskú konferenciu 
niekde vo východnej Európe?

Od decembra minulého roka sme 
písali maily a komunikovali s ľuďmi 
z veľkých webov ako TechCrunch, 
Mashable. Ja som písal napríklad 
Bruceovi Dickinsonovi, spevákovi z Iron 
Maiden (veľký smiech). Sa smejete, 
ale on je startup investor, biznis angel 
a navyše pilotuje vlastný Boeing 747. 

konferencie. Tento rok sme chceli nájsť niečo 
naozaj úžasné. Najskôr sme hľadali nejaké 
staré skladové priestory, potom nám napadli 
tieto dve synagógy. Trnava je totiž asi jediné 
mesto na Slovensku a možno aj v Európe, 
ktorá má dve staré židovské synagógy hneď 
vedľa seba a zhodou okolností sú dnes 
v oboch galérie. Jedna je štátna - Galéria 
Jána Koniarka, druhá súkromná - MAX 
Gallery. Tak sme tam prišli a zarezervovali 
sme si obidve synagógy na jeden deň. Zdalo 
sa nám to ako super nápad, bude to tento 
rok také gotické.

Ako ďaleko sú od seba tieto synagógy? 
Nebude problém s presunmi?

Je to asi 100 metrov, v podstate sú hneď 
oproti sebe cez cestu. Jedna je menšia pre 
asi 100-150 ľudí, druhá má kapacitu okolo 
300 ľudí. Takže jedna bude mainstreamová 
a druhá bude povedzme že menej 
popkultúrna.

Vráťme sa ale na začiatok. Kde sa vzal nápad 
robiť Unicamp?

Pred tromi rokmi sme sedeli s Kubom 
Ptačinom, ktorý je spoluautor celej 
myšlienky, a hovorili sme si, že poďme 
robiť niečo pre iných študentov, nech aj oni 
začnú pracovať v praxi tak, ako sme vtedy 
pracovali my. Rozmýšľali sme, ako ostatných 
motivovať, lebo si myslíme, že najlepší 
spôsob, ako sa zamestnať alebo ako sa stať 
fakt dobrým vo svojom odbore, je makať na 
sebe už počas školy. Vďaka tomu, že sme už 
pracovali v praxi, mali sme dosť kontaktov 
na zaujímavých ľudí, ktorí nám vraveli, že by 
v pohode v škole aj prednášali, ale nemajú 
toľko času. Tak sme si povedali, poďme 
urobiť konferenciu a dostaneme tam tých 
ľudí naraz v jeden deň. Prvý rok sme vôbec 
nečakali, že to bude mať taký pozitívny 
ohlas. Mysleli sme si, že príde dvadsať ľudí, 
sadneme si do kruhu a budeme sa rozprávať. 
Nakoniec sa nám na prvý Unicamp prihlásilo 
naozaj veľa ľudí. 
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Takto nejako to vyzerá na Unicamp afterparty

Konferenčné doplnky v štýle sociálnych sietí
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Keď oslovujeme spíkrov, nemáme 
žiadne zábrany, že tohto nemôžeme 
zavolať, lebo je to neviem aká hviezda. 
V najhoršom prípade nás niekam pošle. 
Keď spíkrom píšeme, samozrejme 
im hneď oznámime, že za prednášku 
honorár nedostanú. Hradíme im len 
cestu a ubytovanie.

V súvislosti s cestovnými nákladmi 
sa teraz stala úžasná vec – ľudia vám 
sami od seba ponúkli, že prispejú na 
letenku pre najväčšiu zahraničnú hviezdu 
tohtoročného Unicampu. Za tým bude 
nejaká veselá story.

Matias Corea, šéf a zakladateľ Behance, 
je najväčšia ryba v našej histórii. S PR 
manažérkou z Behance som začal 
komunikovať niekedy v marci, najskôr 
si vypýtali svoj štandardný honorár 
10 000 dolárov (7 936 €). Tak som 
sa im snažil vysvetliť, že sme konfera 
s rock´n´rollovým duchom a máme 
najlepší pomer pekných žien spomedzi 
všetkých konferencií na svete. Nakoniec 
sme ich presvedčili a napísali nám: 
„OK, ale budete mať aspoň na biznis 
letenku?“ Vtedy stál biznis let New 
York – Viedeň niečo cez 3 000 €. 
Naša odpoveď bola jasná: „To nebude 
problém.“ Dlho sme s nimi riešili iné 
organizačné veci, až sa nás v auguste 
spýtali: „Už ste bookovali letenku?“, na 
čo sme im odpovedali: „Nie, veď to vy 
ste ju mali bookovať.“ Problém bol zrazu 
na svete, a to taký, že dnes stojí rovnaká 
letenka 5 000 €! V rozpočte nám 
teda chýbalo na letenku pre najväčšiu 
hviezdu Unicampu 2 000 €. Nakoniec 
to vyriešil Jakub Ptačin, ktorý rozbil 
prasiatko a chýbajúce peniaze požičal. 
Stále ale hľadáme sponzora, ktorý by 
nám prispel dvomi tisíckami a za to 
bude uvádzaný ako ten, kto priniesol 
Matiasa na Slovensko.

Kto ďalší zo zahraničia príde 
tento rok do Trnavy?

Shane Gillan, jeden z najlepších írskych 
kúzelníkov a mentalistov, Rebecca 
Richardson z Creative Factory 
v Roterdame, príde aj Čech Petr David 
Josek, ktorý fotí od svojich osemnástich 
rokov pre spravodajskú agentúru AP. 
Tento rok sme to vyskladali dosť punk-
rockovo, veľmi sa tešíme.

Na čo okrem spíkrov 
sa môžeme ešte tešiť?

Budú workshopy pre študentov, bude 
digitálna akadémia s jedným z našich 
partnerov, bude kvalitnejší livestream 
v HD, samozrejme bude geniálna 
afterparty a čo chcem podčiarknuť je, 
že ako prvá marketingová konferencia 
na Slovensku budeme mať zdravý 
catering – dostaneš mrkvu & kaleráb 
a medzi prednáškami môžeš hrýzť.

Treska a rožky nebudú?

To bude VIP catering iba pre 
špeciálnych hostí. Chceme kúpiť 20 kg 
tresky, tej najkvalitnejšej samozrejme, 
z ruských vôd.

Václav Stoupa raz povedal, že WebExpo 
je jeho startup. Platí to aj pre vás? Je 
Unicamp startup, ktorý vám niekedy 
v budúcnosti bude zarábať peniaze?

Unicamp nebude nikdy zarábať, 
pretože základná myšlienka je taká, 
aby nezarábal peniaze. V podstate nám 
možno aj niečo zarába, ale trochu iným 
spôsobom, ako si mnohí predstavujú. 
Na začiatku sme si s Kubom ujasnili tri 
dôvody, prečo chceme Unicamp robiť. 
Prvý a najväčší je, že chceme robiť niečo 
pre študentov, druhý, že chceme ukázať 
nablýskaným nóbl konferenciám, ako sa 
to robí a tretí, že si chceme urobiť dobré 
meno. Aj na základe Unicampu Kuba 
zamestnali v eTargete, mňa v Martinuse. 
Takže áno, zarába nám tým, že aj vďaka 
nemu sme zamestnaní. Rovnaký profit 
majú z Unicampu aj jeho účastníci, 
väčšina z tých, ktorí sa zúčastnili minulý 
rok Zaraguza Digital Academy, je dnes 
zamestnaná v agentúrach alebo firmách.

Takže aj za 10 rokov bude Unicamp 
pre študentov free?

Určite áno, Unicamp bude pre študentov 
vždy zadarmo a nechceme ani pýtať 
viac peňazí od ostatných účastníkov. 
Sú firmy, ktoré nás chcú podporovať 
a my vieme udržať náklady v rozumnej 
hladine. Nemyslím si, že keby sme mali 
na Unicamp viac peňazí, tak by sa nejako 
výrazne posunul. S viac peniazmi by to 
už mohlo byť nóbl a to my nechceme. 
Unicamp by mal zostať o rožkoch, 
treskách a podobných veciach. 

UNICAMP 2012 štartuje v sobotu 20. októbra,  
program nájdete na www.unicamp.sk

Na Pohode bol tento rok miniUnicamp,  
bude z toho tradícia?

Pohoda bol akýsi štart. My totiž 
v budúcnosti chceme Unicamp licencovať. 
Pripravujeme guideline, ako si spraviť 
vlastný miniUnicamp. Aby si napr. na 
poľnohospodárskej univerzite mohli 
zorganizovať svoj vlastný miniUnicamp 
so spíkrami, ktorí sú pre nich zaujímaví, 
alebo aby si napr. študenti na lekárskej 
fakulte mohli urobiť miniUnicamp s top 
lekármi. Chceme, aby Unicamp bola značka 
univerzitných konferencií pre študentov. 
Pripravujeme šablóny, ktoré si študenti 
vyplnia tým, čo je pre nich zaujímavé. My 
im pomôžeme s grafikou, komunikáciou, 
možno s partnermi. Pohoda bola štart toho 
celého. 

Koľko ľudí robí Unicamp dnes?

Šesť a hľadáme stále ďalších. Je však treba 
povedať, že Unicamp dnes zastrešuje 
občianske združenie Backspace, ktoré má 
aj mnohé iné aktivity. Spomínaných šesť 
ľudí, to je celý Backspace, kde riešime aj 
iné projekty ako QuickKancle (bezplatné 
office priestory pre neziskovky v KC Dunaj 
v Bratislave) či KoloKolo.info (zaujímavá 
požičovňa bicyklov pre trnavských 
študentov), alebo pomáhame s kultur 
marketom a podobne. 

Zorganizovať takú konferu a kopec iných 
aktivít Backspace-u určite zaberá veľa času. 
Pre vás to ale nie je full time job, študujete, 
chodíte do práce. Stíhate?

Už ani nie. A preto hľadáme ďalších ľudí 
do tímu. A hlavne, Unicamp je nezisková 
činnosť. Veľmi nezisková. Kubo, ktorý 
požičal do Backspacu vlastné peniaze, by 
povedal, že je to až stratová činnosť. Musíš 
totiž vyvážiť to, čo dáš do práce, v ktorej 
si zamestnaný a to, čo dáš do neziskovej 
činnosti. Neziskovku Backspace sme založili 
aj preto, že keď sa všetci pohybujeme 
v tvrdom komerčnom biznise, chceme 
niečo z našich skúseností odovzdávať ďalej. 
V takom duchu chceme vychovať aj ďalšiu 
generáciu – keď budete raz zarábať veľké 
prachy, mali by ste niečo odovzdať ďalej. 
Bez zisku. 

twitter.com/kimijan
Foto | Peter Bača, Unicamp archív

Študenti majú k spíkrom skutočne blízko 
(prvý ročník Unicampu v roku 2010)
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12%
len toľkoto percent Slovákov sa podľa prieskumu 
spoločnosti GfK Slovakia so svojím smartfónom pravidelne 
pripája na internet. Mobilný telefón, s ktorým je možné 
pripojiť sa na web, vlastní podľa rovnakého prieskumu  
30% obyvateľov Slovenska.

10 000 000
kusov masívne promovaného smartfónu Samsung 
Galaxy SIII predal Samsung za menej ako dva mesiace 
od jeho uvedenia na trh. To znamená, že na Zemi sa 
predá každý deň 190 000 kusov novej estrojky! Slušné.

3 496,9 
kilometrov prešli cyklisti na tohtoročnej 
Tour de France. Túru zvládol najrýchlejšie 
Bradley Wiggins, trvalo mu to 87 hodín, 
34 minút a 47 sekúnd.

96%
majiteľov smartfónov s iOS 
využíva aplikácie. To znamená, že 
takmer všetci majitelia iPhonov 
pracujú vo svojom telefóne 
s mobilnými aplikáciami. Štatistiky 
využívania aplikácií v smartfónoch 
nám ukázal Orange, pričom 
obsahujú hodnoty z krajín, kde 
pôsobí skupina France Telekom. 
Ak by sme čísla 9 a 6 prehodili, 
tak nám výjde 69%, takto 
totiž využívajú aplikácie majitelia 
smartfónov s OS Android. 
Vlastníci smartfónov s OS 
Symbian využívajú aplikácie  
len na 47%.

23
minút trvalo, kým sa minulo 
všetkých 200 študentských 

lístkov na konferenciu Unicamp 
2012, podobným tempom 

zmizli aj lístky predávané cez 
Ticketportal. Prečítajte si viac 
o tejto neformálnej konfere 

v rozhovore na strane 78.

80 tisíc
18,75
dolára za jednu akciu, teda asi 
15,24 EUR. To je nové rekordné 
minimum, na ktoré spadli akcie 
Facebooku 16. augusta 2012 
v dôsledku ukončenia lock-up 
periódy, čakacej doby, počas 
ktorej nemohli akcie predávať 
investori a zamestnanci. Facebook 
vstupoval na burzu v máji 
s hodnotou na úrovni 38 USD 
(30,89 EUR) za jednu akciu.

Sedem
o toľko percent klesli akcie Samsungu po 
prehre v kľúčovom patentovom súdnom spore 
s Apple. 7% z trhovej hodnoty v tomto prípade 
predstavuje mega sumu 12 miliárd dolárov 
(9,75 miliardy EUR), navyše podľa rozhodnutia 
súdu musí Samsung za zneužívanie patentov 
zaplatiť Apple odškodné 1,05 miliardy dolárov 
(854 miliónov EUR).

tweetov pribudlo na Twitteri za jedinú minútu po tom, ako 
Usain Bolt zvíťazil na londýnskej olympiáde v šprinte na 200 
metrov. Celkom bolo za 16 olympijských dní postnutých 150 
000 000 tweetov týkajúcich sa olympiády.

1234687984513216464521548741065416548941211064651    064421546879876511065164987431351987132186716710654110541065406061

1234687984513216464521548741065416548941211064651064421546879876511065164987431351987132186716710654110541065406061800680316518991109800981108910980981

51106516498743135198713218671671065411054106540606

43135198713218671671065411054106540606180068031651899110980098110

0
3
1
6
5
1
8
9
9
1
1
0
9
8
0
0
9
8
1
1
0
8

1
0
6
5
1
6
4
9
8
7
4
3
1
3
5
1
9
8
7
1
3
2
1
8
6
7
1
6
7
1
0
6
5
4
1
1
0
5
4
1
0
6
5
4
0
6
0
6
1
8
0
0
6
8

4
9
8
7
4
3
1
3
5
1
9
8
7
1
3
2
1
8
6
7
1
6
7
1
0
6
5
4
1
1
0
5
4
1
0
6
5
4
0
6
0
6
1
8
0
0
6
8
0
3
1
6
5
1
8
9
9
1
1
0
9
8
0



82|83

OLA CAMPUS EROS!
K ráčame do vstupnej haly starého letiska. 

Stavba, ktorá bola pred osemdesiatimi 
rokmi súčasťou nacistickej prestavby 

Berlína, pôsobí aj dnes rovnako monumentálne, 
ako v čase, keď demonštrovala silu tretej ríše. 
Sme na mieste, kde vznikla Lufthansa, kadiaľ 
sa špacíroval šialený Adolf, na mieste, ktoré 
slúžilo spojencom v najväčšej humanitárnej akcii 
v histórii ľudstva a ktoré Norman Foster označil 
za matku všetkých letísk. Dnes sa však letiskové 
čekiny zmenili na registračné miesta Campus 
Party Europe a všade okolo nás pobehujú 
Campuseros. Na berlínskom letisku Tempelhof 
sa práve začína najväčšia technologická party 
sveta.

Campus Party je niečo ako Glastonbury pre ľudí 
zaujímajúcich sa o počítače, roboty, internet 
a tak podobne. Je to rovnaké, akoby ste šli na 
hudobný festival, len okrem karimatky a spacáku 
so sebou ťaháte navyše aj svoj notebook. 
V tom lepšom prípade. V tom horšom sem 
vlečiete gamerský comp veľký ako chladnička 
a k tomu ešte zopár monitorov. Týždeň 
spíte v stane, hackujete, hráte hry, kódujete, 
stretávate podobne uletených ľudí z celého 
sveta a keď sa na chvíľu odtrhnete od hry, 
zdrojáku, rozobratého robota alebo sympatickej 
programátorky, tak si môžete vypočuť prednášky 
tých, ktorí sú vo vašom svete považovaní za top 
legendy. Sedem dní, 24 hodín nonstop sa na 
Campus Party niečo zaujímavé deje.

BRAZÍLSKY SPISOVATEĽ 
PAOLO COELHO BOL 
JEDNÝM Z HEADLINEROV 
CAMPUS PARTY party



OLA CAMPUS EROS!

Celé to vzniklo kedysi v praveku (1997), kdesi 
v Španielsku (Malaga) ako súkromná LAN party 
pre pár (50 ks) kamošov. Pre veľký úspech 
nasledovali ďalšie ročníky, počet účastníkov 
pomaly rástol a zlomilo sa to na Campus 
Party 2000, kedy sa do Principe Felipe Science 
Museum vo Valencii nahrnulo 1 600 campuseros 
– účastníkov Campus Party. V tomto roku 
vznikla aj tradícia veľkých speakrov, tým prvým 
bol práve riaditeľ spomínaného múzea Manuel 
Toharia. V nasledujúcom roku bol headlinerom 
Al Gore a neskôr na party rozprávali takí 
borci ako Neil Armstrong, Stephen Hawking, 
Jon Maddog Hall, Steve Wozniak a iní, ktorí 
patria medzi to najlepšie, čo na tejto planéte 
máme. Sedem rokov sa Campus Party nepohla 
z Valencie, potom ale prišiel čas exportovať 
úspešný koncept aj mimo Španielska, a tak sa 
campuseros stretli i v Brazílii, Kolumbii, Mexiku 
a Ekvádore.

Po pätnástich rokoch má komunita campuseros 
cez 180 000 ľudí a prvýkrát vyráža do 
nešpanielsky hovoriacej krajiny. Stojíme 
teda v tej skoro storočie starej vstupnej 
hale nemeckého letiska a sledujeme, ako sa 
španielsky temperament mieša s nemeckou 
precíznosťou. Miestami je to celkom sranda. 
Ešte pôsobivejšie, ako vstupná hala, sú hangáre, 
v ktorých sa samotná Campus Party koná. 
Z jedného konca letiska na druhý je to totiž 
1 230 metrov, čo svojho času stačilo na to, 

aby bol Tempelhof najväčšou stavbou sveta a polovica tohto ozrutného 
priestoru bude najbližší týždeň patriť geekom. Pripravené sú pre nich 
dve stanové mestečká, hlavný O2 stage a osem menších, ktoré nesú 
mená Galileo, Leonardo, Michelangelo, Gutenberg, Pythagoras, Socrates, 
Archimedes, Hypatia a ešte tu máme Gaming stadium. Od letiskovej 
plochy je priestor Campus Party oddelený len starými kontajnermi 
poukladanými na sebe, celkom uzavreté pred dažďom a vetrom sú iba 
stanové mestečká. Pomedzi stovky bielych stolov rozložených na 58 000 
m2 organizátori naťahali 67 kilometrov LAN káblov a tisíce predlžovačiek. 
Autobusy z celej Európy bezplatne privážajú na berlínske letisko štvrtinu 
z očakávaných 10 000 účastníkov, a to vďaka spolupráci s Európskou 
komisiou a spoločnosťou Telefonica. Tým, že O2 umožnilo svojim 
zákazníkom na Slovensku a v Čechách vyhrať cestu na Campus Party, je po 
španielčine medzi účastníkmi najviac počuť práve slovenčinu a češtinu.

OLA CAMPUS EROS!
KYBORG NEIL SA PODOBÁ 
NA MAJKU Z GURUNU, 
ALE VĎAKA TEJ ANTÉNKE 
NA HLAVE DOKÁŽE 
ROZOZNÁVAŤ FARBY, AJ 
KEĎ JE FARBOSLEPÝ

TAKTO BUDE VYZERAŤ FUTBAL BUDÚCNOSTI 
- ŠMATLAVÉHO BRANKÁRA PRIPOJÍTE 
K NOTEBOOKU, PREKÓDITE FIRMVÉR A JE 
Z NEHO IKER CASILLAS

SIR TIM BERNERS-LEE. TENTO PÁN PRED DVADSIATIMI ROKMI VYMYSLEL WORLD WIDE WEB

HANGÁR LETISKA 
TEMPELHOF PLNÝ GEEKOV

party
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Za pozvanie ďakujeme 
spoločnosti Telefónica 
Slovakia (operátor O2).

Otvárací ceremoniál začal o jedenástej v noci 
a okrem povinných nudných rečí politikov 
z neho stáli za zmienku dve vety. Prvá - Ola 
Campuseros! Takto nás privítal Paco Ragageles, 
zakladateľ Campus Party a bol to silný 
moment, hoci odpoveď, ktorá sa mu vrátila od 
campuseros, bola asi o poznanie slabšia, než na 
akú bol zvyknutý zo Španielska. Druhú vyslovil 
veterán nemeckého webu prof. Michael Rotert, 
ktorý po prevzatí ceny od nemeckého ministra 
hospodárstva povedal len – Ďakujem, že ma 
nasledujete.

Potom už začal ozajstný rock´n´roll - 
500 prednášok, workshopy, súťaže, turnaj 
v počítačových hrách o 80 000 dolárov, 
hackhatlon, startupy, roboti. Hviezdami 
hlavného O2 stageu boli v Berlíne Paolo Coelho, 
brazílsky spisovateľ s myšlienkami kazateľa, 
izraelský podnikateľ a investor Yossi Vardi, 
ktorý má vo svojom startup portfóliu aj úspech 
s menom ICQ, autor jednej z najlepších biznis 
kníh poslednej doby Don Tapscott. O hodnote 
free softvéru rozprával Jon Maddog Hall, šéf 
Linux International a na záver nám o minulosti, 
ale hlavne o budúcnosti webu porozprával ten, 
ktorý ho pred dvadsiatimi rokmi vynašiel – Sir 
Tim Berners-Lee.

Na Campus Party je to rovnaké, ako na Pohode. 
Prídete kvôli atmosfére a veľkým headlinerom, 
ale motaním sa po areáli objavujete skvelé 
projekty, nápady či speakrov, o ktorých 

ste v živote nepočuli. Pre mňa bol takým objavom robotický 
bubenník Stickboy Model RC 1007 zo štyrmi rukami, dvomi 
nohami a plechovým čírom na hlave alebo Neil Harbisson. Je 
to kyborg, ktorý má pre farbosleposť do svojho tela napevno 
implementovanú špeciálnu mikrokameru. Tá mení farby na tóny 
a vysiela ich do Neilovho ucha. Môže tak sluchom rozoznávať 
farby, a to dokonca v širšom spektre, ako dokážeme zrakom my, 
obyčajní ľudia. A určite na tú anténku na hlave aj balí baby.

twitter.com/kimijan
Foto | autor, Campus-party.org

projekty, nápady či speakrov, o ktorých 

ŠTVORRUKÝ ROBOTICKÝ BUBENÍK STICKYBOY 
S FRAJERSKÝM ČÍROM NA HLAVE HRAL PECKY
OD KAPIEL AKO AC DC ALEBO METALLICA

Z CAMPUS PARTY VIEDLA PRIAMA 

POŠTOVÁ LINKA AŽ NA STÔL LARRYHO 

A SERGEYA DO GOOGLE

TISÍCE CAMPUSEROS PRESPÁVALI V DVOCH STANOVÝCH MESTEČKÁCH, PLNÝCH MODRÝCH STANOV OD O2.

STARÉ KONTAJNERY 
ODDEĽUJÚCE PARTY 
OD LETISKOVEJ 
PLOCHY VYTVÁRALI 
SUPER KULISU

UPOZORNENIE NEROBTE BLBOSTI 

NAPÍSANÉ ŠTÝLOM, KTORÉMU 

POROZUMIE KAŽDÝ CAMPUSERO
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The Dark Knight Rises
Nebudem chodiť okolo horúcej kaše a poviem na rovinu, že 
nový Batman nesklamal. Otázkou skôr bolo, ako obstojí proti 
veľmi silnému druhému dielu spred štyroch rokov. Christopher 
Nolan dokázal uzavrieť sériu, ako sa patrí. Batman sa na 
8 rokov vytratil z Gothamu po tom, ako na seba zobral vinu za 
vraždu Harveyho Denta. Do noci sa ale vracia v momente, keď 
sa objavuje nová hrozba. Je ňou terorista Bane (Tom Hardy). 
Je zjavné, že Nolan sa v niektorých častiach fi lmu inšpiroval 
najúspešnejším komixom s Batmanom pod názvom Dark Knight 
Returns. Jednou z obáv bolo, či je možné prekonať Ledgerovho 
Jokera. Výberom Toma Hardyho vsadil Nolan na správnu kartu. 
Hardy síce Ledgera neprekonal, no dostáva sa na jeho úroveň. 
I keď má celý čas masku na ústach, na vyjadrenie jeho bolesti, 

túžby a motivácie dotiahnuť veci do konca mu postačili jeho 
oči. Nepôsobí iba ako tupá hora svalov, jeho chladné počínanie 
a jeho hlas rozosievajú strach všade navôkol.

Prekvapením pre mňa bola Anne Hathaway v úlohe Seliny 
Kyle alias Catwoman, ktorá správne okorenila fi lm svojim 
vzťahom k Bruceovi (Christian Bale). Herecké výkony si celkovo 
udržujú vysoký štandard aj vďaka Josephovi Gordonovi-
Levittovi alebo Marion Cotillard. Hudba Hansa Zimmera, tak 
ako v predchádzajúcich dieloch, výborne formuje atmosféru 
a každý hrdina tu má svoj výrazný motív. I pri dlhej stopáži 
(164 min.) sa vo fi lme nenachádzajú žiadne hluché miesta. 
Objavuje sa tu veľké množstvo postáv, niektoré dostávajú väčší 
a iné zas menší priestor. Po technickej stránke nemám Nolanovi 
čo vytknúť, všetko funguje tak, ako má, iba občas dochádza 
až k príliš rýchlemu a neprehľadnému strihu. Film svojim 
obsahom nezachádza do takej hĺbky, ako predchádzajúci diel, 
no zato vsádza na monumentalitu a epickosť. Ide o perfektné 
uzavretie tej najlepšej adaptácie podľa komixu, aké sme kedy 
mali možnosť vidieť. 

Film sa nevyhol ani drobným chybám, avšak trilógia ako celok 
pôsobí perfektne. A tak aj moje hodnotenie neodzrkadľuje iba 
posledný diel, ale funkčnosť a silu celej trilógie. Na záver uz len 
spomeniem, že je chystaný reštart celej série, od ktorej sa Nolan 
dištancoval, takže fi lmovým štúdiám prajem veľa šťastia v ich 
nezmyselnom počínaní.
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Company of Heroes 2
Príjemnou novinkou je ohlásenie 
pokračovania strategickej pecky
z 2. svetovej vojny Company of Heroes. 
Prvý diel si srdcia hráčov získal vďaka 
svojmu realistickému prístupu, kde ste 
ovládali iba menší počet jednotiek a bolo 
dôležité kryť sa s nimi za prekážky 
alebo útočiť zo strán. V pokračovaní si 
zahráme za Rusov a vplyv na hru bude 
mať už aj samotné počasie. V mrazoch 
si teda svoje jednotky budete musieť 
držať v blízkosti tepelných zdrojov, 
ale napríklad sneh a ľad budete môcť 
využívať aj vo svoj prospech. Ako 
to dopadne, sa dozvieme začiatkom 
budúceho roka na PC. 

Dead space 3 
Tretí diel tejto hororovej sci-fi  akcie sa 
pokúsi vsadiť na kooperačnú kampaň, 
a tak sa k Issacovi pridá akýsi John 
Carver. Ak ste sa začali obávať, tak ako 
aj ja, či tento prvok neprekazí hororovú 
atmosféru, tak nezúfajte, pretože 
autori sľubujú možnosť prejdenia 
kampane aj bez kooperácie. Do hry 
bude pridaný cover systém a samotná 
kampaň má byť menej lineárna, 
ako predchádzajúce diely a bude sa 
odohrávať vo väčších priestoroch. 
Či sa autorom podarí navodiť hororovú 
atmosféru starších dielov zistíme už 
vo februári 2013. Dead space 3 vyjde na 
PC, Xbox 360 a PS3. 

Dishonored
Tvorcovia zo spoločnosti Bethesda 
pre nás pripravujú niečo špeciálne. 
Dishonored predstavuje stealth akčnú 
adventúru s RPG prvkami. Hlavným 
hrdinom je tu osobný strážca cisárovnej 
Crovo, ktorý je obvinený z jej vraždy. 
Podľa doteraz prezentovaných videí 
nám hra ponúkne rozsiahle a otvorené 
levely s veľkým množstvom postupov 
pri plnení úloh. Budete môcť napríklad 
ovládnuť protivníkov, ale aj rôzne 
zvieratá, zastavovať čas a k dispozícii 
budete mať veľké množstvo zbraní 
a rôznych gadgetov. Hru si môžete 
zadovážiť od 12. októbra na PC, Xbox 
360 alebo PS3.  

foto | comapnyofheroes.com foto | deadspace.com foto | dishonored.com
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foto | thedarkknightrises.com



Prvé diely série Ghost Recon priniesli taktizovanie 
a strategizovanie v boji, avšak značka oslávila najväčší 
úspech s podsériou Advanced Warfi ghter, ktorá sa zamerala 
viac na akciu. Nový diel sa pokúša o skĺbenie taktiky 
a akcie predchádzajúcich dielov. V hre navštívite veľké 
množstvo krajín od Južnej Ameriky, cez Afriku, až po 
Európu a Áziu. Prostredia sú zaujímavé, no často pusté. 
Príjemným prekvapením je, že v niektorých misiách 
pobehujú civilisti, takže si pri občasných vypätých 
situáciách musíte dávať pozor, kam strieľate. Hra využíva 
mnohé moderné technológie. Vaším najväčším priateľom 
bude taktická kamufl áž, vďaka ktorej zostanete takmer 
neviditeľní.  Využívať môžete aj sondy na zistenie 
aktuálnych pozícií nepriateľov, EMP granáty, mech roboty, 
nočné alebo magnetické videnie. Vďaka týmto hi-tech 
vychytávkam budete mať navrch voči nepriateľom. Tých 
môžete likvidovať štandardným spôsobom, alebo pomocou 
tzv. synchronizovaných výstrelov, kde je možné označiť 
až štyroch nepriateľov a naraz ich poslať k zemi. Podobný 
prvok sme mohli vidieť už v inej hre z dielne Clanceyho, 
a to Splinter Cell Conviction, kde bola možná funkcia 
označiť a zneškodniť. 

Ďalšou novinkou je zostavovanie a modifi kovanie zbraní, 
nové položky sa však odomykajú až prechádzaním misií 
a splnením výziev. Umelá inteligencia nepriateľov je 
síce presná pri streľbe, ale na druhej strane sú schopní 
pribehnúť až k vašej pozícii úplne nekrytí, čo hraničí 
s hlúposťou. Misie pôsobia mierne stereotypným dojmom, 
skoro každá má rovnaký priebeh, a to tichý postup 
na začiatku, oslobodenie niekoho alebo zneškodnenie 
zariadenia a akčný únik. Je trošku škoda, že ani v jednej 
misii nemáte možnosť úplne tichého a nenápadného 
postupu od začiatku až do konca. Grafi cká stránka 
moc neohúri, aj keď niektoré prvky sú veľmi detailné 
a zaujímavé. Tváre v prestrihových scénach pôsobia 
značne umelým dojmom. 

Príbeh je kladený na vedľajšiu rovinu a ponúka klasickú 
naháňačku za novou teroristickou jednotkou ohrozujúcou 
bezpečnosť sveta. Výborným spestrením je určite taktický 
multiplayer so štyrmi kooperatívnymi módmi alebo 
akčnejší mód Guerilla. Celkovo je hra veľmi zábavná aj 
vďaka dobre spracovanému ovládaniu , využívaniu taktiky 
a futuristických hračiek. 

Filmy a hry píše Peter Bača
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Atlas mrakov
Hovoria vám niečo mená Lana a Andy 
Wachowski? Táto dvojica vytvorila 
kultovú sériu Matrix a podľa očakávaní 
ich nový fi lm Atlas mrakov bude 
taktiež veľkolepý projekt. Malo by ísť 
o adaptáciu rovnomennej knihy britského 
autora Davida Mitchella. Objavia sa 
tu také zvučné mená ako Tom Hanks, 
Halle Berry, Hugo Weaving, Hugh 
Grant a mnoho ďalších. Režisérska 
dvojka sa pokúsi prepojiť šesť príbehov 
odohrávajúcich sa v rozdielnych dobách 
a na odlišných miestach. Hlavnou 
myšlienkou má byť kontinuálne 
prepojenie nášho bytia a našich činov.  

Lawless
Ak vám už dlhšiu dobu v kinách 
chýbala poriadna gangsterka, táto 
novinka by vás mala potešiť. Režisér 
John Hillcoat (Proposition, Cesta) sa 
zameria na pašovanie alkoholu v období 
americkej prohibície, presnejšie hlavná 
príbehová línia bude sledovať bratov 
Bondurantových (Tom Hardy, Shia 
LaBeouf a Jason Clarke), ktorým 
pôjde po krku zvláštny agent Rakes 
(Guye Pearce). Zárukou kvality by mal 
byť scenár a hudba od Nicka Cavea. 
V slovenských kinách si fi lm môžete užiť 
už 20. septembra. 

Elysium
Neill Blomkamp dokázal v roku 2009 
natočiť sci-fi  District 9 na dnešné 
pomery za minimálny rozpočet 
a spraviť z neho kasový trhák. Nečudo, 
že tentokrát mu fi lmové spoločnosti 
dali do vienka o „pár miliónov navyše“ 
na jeho nový projekt nesúci názov 
Elysium. V príbehu odohrávajúcom 
sa v roku 2159 je ľudstvo rozdelené 
na dve časti. Jedna polovica žije na 
preľudnenej a zdevastovanej Zemi, no 
tá druhá predstavuje skupinu bohatých 
ľudí žijúcich na vesmírnej stanici 
Elysium. V hlavnej úlohe sa ukážu
Matt Damon a Jodie Foster.

foto | aceshowbiz.com foto | uk.movies.yahoo.com

Tom Clancy‘s Ghost Recon:
Future Soldier



88|89

V predchádzajúcom vydaní TECHBOX som 
vám vyrozprával rozprávku s názvom 
„SAMSUNGOVO“. Koncom mája som totiž prijal 
pozvanie slovenského zastúpenia Samsung na 
ďaleký výlet do Južnej Kórei. Bol to obrovský 
zážitok, preto sa do hlavného mesta Soul rád 
vrátim, aspoň prostredníctvom nášho voňavého 
papiera. Pozrite sa, ako sa žije v meste, ktoré má 
aj s perifériami viac ako 20 miliónov obyvateľov 
(približne 4x viac ako Slovensko!).

Soul

Južná Kórea bola až do kórejskej vojny, kedy ju v roku 1950 
napadla Severná Kórea, najmä poľnohospodárskou krajinou. 
Po vojne odštartovala obrovská priemyselná revolúcia a jediným 
cieľom obyvateľov krajiny bolo tvrdo pracovať pre lepšiu 
budúcnosť. Chceli niečo dokázať a to nielen doma, ale i vo svete. 
Výsledky vidíme aj všade vôkol nás, najmä prostredníctvom 
najvýznamnejších kórejských spoločností ako sú Samsung, LG, 
Hyundai či Kia. Soul je mimoriadne vyspelé mesto, ktoré navyše 
patrí k najbezpečnejším na svete. Po prílete nám bolo oznámené, 
že sa nemusíme ničoho obávať, kriminalita je tu vraj takmer 
nulová. S takýmto pocitom sa mi hneď lepšie vyrážalo do ulíc. 
Pozrite si niekoľko mojich postrehov z takmer týždenného pobytu 
na fotografi ách.

Južná Kórea

1



! Medzi obľúbené športy v Soule patrí najmä futbal, bejzbal a basketbal. 
Tu vidieť vplyv američanov, ktorý chránia hranice krajiny. Z Kórei však 
pochádza aj známe bojové umenie Taekwondo.

2

3

4

5

6

7

1 Cesta do Kórei nemusí byť vôbec únavná. Mali sme 
totiž šťastie a „niekto hore“ zariadil, že sa naše bežné 

letenky, v najväčšom lietadle na svete – Boeing A380, 
zmenili na biznis. Jedenásť hodín letu tak ubehlo pri 9-tich 
chodoch jedla a neobmedzenom bare na palube lietadla 
veľmi rýchlo. 

2 V uliciach hlavného mesta Soul som si pripadal ako 
japonskí turisti v Bratislave. Kórejci sú predsa len 

odlišní a Európana v dave spoznáte ihneď. Centrálna 
časť Soulu bola plná obchodov, no nechýbali „stánkari“ 
s miestnymi špecialitami. Jedlá sú tu skôr štipľavé, ale 
chutné a netradičné. Nájsť v Soule McDONALD´S je však 
niečo podobné, ako hľadať ihlu v kope sena.

3 Aký kryt si kúpim na zajtra? Pravdepodobne častá 
otázka Kórejčanov, pretože v uliciach centra Soulu 

nájdete množstvo stánkov práve s príslušenstvom pre 
mobilné telefóny. Nejaké netradičné príslušenstvo som 
však nenašiel, v ponuke sú najmä kryty, kryty a potom 
zase ďalšie kryty.

4 A tu je dôkaz! Naozaj tu má každý svoj kryt na 
mobilný telefón, pričom často ladí s farbou oblečenia. 

Na fotografi i vidieť mimoriadne obľúbený smartfón 
Samsung Galaxy Note v typicky výrazne sfarbenom 
puzdre. A samozrejme nemôže chýbať prívesok.

5 Áno, túto fotografi u už pozorní čitatelia objavili 
v minulom vydaní TECHBOX. Nedá mi ju nezopakovať, 

ako inak by ste mi verili, že Samsung má v Soule aj 
niekoľko obchodov s oblečením. Ide skôr o luxusnú 
módnu značku. V jednom obchodnom centre som objavil 
aj obchod s oblečením HYUNDAI :)

6 V centre mesta sa zachovali aj tradičné budovy, 
z ktorých cítiť obrovský kus kórejskej histórie. Je ich 

však ako maku, teda pokiaľ nenavštívite bývalý kráľovský 
palác, ktorý je rozlohou väčší ako bežné mesto na 
Slovensku.

7 Soul je plný výškových budov. 20-miliónov ľudí, 
teda ak rátam aj periférie, musí niekde fungovať. 

Obrovské sídliská som radšej nefotografoval, z diaľky 
však pripomínajú Petržalku, len si predstavte namiesto 
7-poschodových cca. 30 poschodové „paneláky“. 
Ale pozor, nie sú také pomaľované!

! Typickým kórejským nápojom je Soju. Tradične sa vyrába z ryže a má rôzny obsah 
alkoholu, zväčša od 20% do 45%. Chutí ako slabšia a sladšia vodka. Jeho pitie je dokonca 
určitým rituálom, nenalievate si totiž sami, ale nalieva vám oboma rukami váš priateľ.



Soul
južná kórea
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! V Južnej Kórei je zvykom tvrdo pracovať. 

Zamestnanci zostávajú v práci dlhšie či pracujú 
z domu. Navyše sú voči svojim zamestnávateľom 

priam extrémne lojálni a funguje tu princíp autorít – 
fi remná hierarchia.

južná kóreajužná kóreajužná kóreajužná kórea
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8 Miestna sprievodkyňa nám 
ukázala aj najväčší kráľovský 

palác, ktorý svojou rozlohou 
skutočne pripomínal malé mesto. 
Návštevníci sem denne prichádzajú 
z celej Kórei, na fotografi i vidieť len 
centrálnu zrekonštruovanú budovu. 
Počas vojny bol totiž celý areál 
zničený.

9 Mal som možnosť vidieť 
aj originálne vystúpenie 

v miestnom divadle. Počas 
niektorých pasáží si unavení 
návštevníci síce dopriali spánok, ale 
pri dlhých scénach s bubnami musel 
ožiť úplne každý. Vystúpenie som 
sledoval s úžasom!

10 Počas našej návštevy 
najväčšieho kráľovského 

paláca v Soule sme videli aj nástup 
stráží. Všimnite si, že za hradbami 
historickej časti paláca sa v tesnej 
blízkosti nachádzajú moderné 
výškové budovy.

11 Každý rok narodenia má 
svoju zvieraciu sochu. Ja 

som si tiež našiel tú svoju tesne 
pred vstupom do národného 
historického múzea.

12 Detailný pohľad na 
historické budovy a ich 

typické prvky vyráža dych. 
Komu sa chcelo takto vyzdobiť 
obrovské plochy? Pozeráte sa na 
zrekonštruovanú časť pod strechou 
jednej z budov kráľovského paláca.

13 Veľkým zážitkom bol obed 
v modernej výškovej budove 

blízko centra Soulu. Pozrite sa, koľko 
jazdných pruhov má bežná cesta 
a križovatka v meste Soul. Vidieť 
tu i farebne rozlíšené autobusy 
(modrá) a taxíky (oranžová).

14 Hlavným chodom dňa sú bohaté večere. Pred 
sebou máte množstvo tanierikov s rôznymi 

pokrmami. Veľmi obľúbené je grilovanie mäsa a zeleniny 
priamo na reštauračnom stole, ktorý je na to špeciálne 
prispôsobený. Komické je, že mäso sa „strihá“ nožničkami, 
podobnými ako máte na pracovnom stole.

15 Výhľad z televíznej veže Seoul Tower. V krúžku je 
hotel, v ktorom sme boli ubytovaní. Komu myslíte 

že patril? Kto tipoval Samsung? Uhádol! Samsung je v Kórei 
skutočne obrovská spoločnosť, rozhodne tu nie je známa 
len prostredníctvom výrobkov spotrebnej elektroniky.



Kontakt: 
Silvia Calíková
0904 476 719
predplatne@techbox.sk

OBJEDNAJTE 
SI ROČNÉ 
PREDPLATNÉ
ČASOPISU 
TECHBOX LEN
ZA 9,50 €! 

Ak si objednáte ročné predplatné dvojmesač-
níka TECHBOX (6 vydaní), ušetríte voči bež-
nej cene 1,90 €/rok, teda jedno číslo časopisu 
získate zadarmo! Navyše vás nový TECHBOX 
bude vždy čakať vo vašej poštovej schránke.

V budúcom vydaní

11-12/2012
(VYCHÁDZA 21. NOVEMBRA 2012)

TÉMY
Tipy na darčeky
Smartfóny včera a dnes
Windows 8 v praxi
Naživo z HIGH END Slovakia 2012

PRIPRAVUJEME TEST
1 | Olympus PEN E-PL5
2 | Lenovo IdeaTab S2110
3 | Nová Honda Civic
4 | Apple iPhone 5 | Apple iPhone 5 | Apple iPhone 5
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Za nezabudnuteľné chvíle tisícky kilometrov 
od rodného Slovenska ďakujem spoločnosti Samsung.

16
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20

16 Ak chcete vidieť celý Soul ako na dlani, 
odporúčam navštíviť televíznu vežu. Bežne 

vás sem dopravia autobusy s elektrickým pohonom. 
Výhľad je vďaka umiestneniu na kopci skutočne 
nádherný, teda ak nie je nad mestom hmla.

17 Neunikla mi jedna zásadná výnimočnosť na 
kórejských cestách. Viac ako 90% áut tvoria 

sedany. Taktiež takmer všetky autá sú Hyundai alebo 
Kia. Ak by ste čakali farebnosť, tak ako pri krytoch 
na telefóny, sklamem vás. Bežné autá sú len biele, 
strieborné alebo čierne. Výnimku tvoria autobusy 
a taxíky.

18 Ale predsa sa mi podaril jeden úlovok. Ak 
by ste počas týždňa videli pokope trojicu 

takýchto farebných áut, môžete si gratulovať. 
Absolútne nejde o bežnú záležitosť! Mimochodom 
všimnite si farby áut, nepripomínajú vám niečo? 
Pomôcka: slovenskí operátori ;)

19 Fascinovali ma dve veci, ktoré u šoférov leteli, 
teda boli príliš časté. Prvá: Guma na dverách, 

vraj aby si neoškierali autá. Dominovala najmä 
modrá farba na striebornom laku! Druhá: Chrómové 
defl ektory na oknách. Niektorí vodiči to tak prehnali 
s miestnym „chrómovým“ tuningom, že sa na ich autá 
vôbec nedalo pozerať.

20 Načo by sme kupovali drahé Mercedesy? Je 
pravda, že zahraničné autá sú pre obyvateľov 

Kórei veľmi drahé, a tak si ich dovolia len tí najbohatší. 
Aby však domácim nebolo ľúto, Hyundai a Kia vytvorili 
domáce prémiové značky EQUUS a GENESIS.

21 Snáď najzvláštnejším zážitkom bolo high-tech 
WC, výskyt ktorého je v Soule častý. Rozmýšľal 

som nad recenziou, ale TECHBOX snáď nie je o h.…

! Soul je obrovské mesto, kde sú dopravné zápchy napriek viacprúdovým cestám a diaľniciam na dennom 
poriadku. Pri pohľade na ľudí však máte pocit, že sa nikto nikde neponáhľa. Na cestách vládne absolútny 
kľud, dokonca sa bežne autá otáčajú pred križovatkami o 180 stupňov. Počet havárií je minimálny.

 Roman Calík



Ak príliš neholdujete neoficiálnemu 
odblokovaniu operačného systému 
Apple iOS nazývaného „Jailbreak“, 
nemali ste donedávna veľa možností, 
ako si uložiť zaujímavé YouTube 
videá vo vašom iOS zariadení na 
neskoršie prezeranie. Našťastie je 
tomu koniec. V App Store sa objavila 
aplikácia TubePad, ktorá vám za cenu 
0,79 € umožní stiahnuť si videá 
z YouTube priamo do iOS zariadenia. 
V jednoduchom grafickom prostredí si 
bez problémov nastavíte sťahovanie 
obľúbených alebo odoberaných videí 
z YouTube a následne si ich môžete 
kedykoľvek prezrieť a to aj v prípade, 
že nemáte internetové pripojenie. 
Nechýba možnosť vyhľadávania 
videí, podpora videí vo vysokej 
kvalite a samozrejme plnohodnotná 
synchronizácia videí s vašim YouTube 
účtom. Stiahnuté videá si môžete 
triediť, prípadne vytvárať nové 
playlisty, ktoré je možné zabezpečiť 
aj heslom. Výhodou je, že ide 
o univerzálnu aplikáciu. Ak si ju teda zakúpite pre iPhone,  
za verziu pre iPad už nebudete musieť znova platiť.

Platforma: Apple iOS 4.2 a vyšší
Veľkosť: 10,2 MB | Cena: 0,79 €

Aplikácia Any.DO je vynikajú-
ci multiplatformový správca 
úloh, ktorý je navyše dostup-
ný zadarmo. Okrem ope-
račného systému Apple iOS 
túto aplikáciu využijete aj 
v smartfónoch s operačným 
systémom Google Android. 
Any.DO svojim vzhľadom na 
prvý pohľad pripomína nový 
operačný systém Microsoft 
Windows Phone. Po vzo-
re tohto systému apliká-
cia preberá aj jednodu-
ché a prehľadné ovládanie. 
Spravovanie úloh a pridáva-
nie nových je skutočne hrač-
ka. Nechýba možnosť nastavenia priority úloh, ich triedenia do 
zložiek či presúvania na iný termín s podporou funkcie „drag & 
drop“. Pri samostatnom zadávaní novej úlohy sa aplikácia sna-
ží predpovedať vaše zadanie, čo ešte viac zjednoduší prácu. 
Úlohy môžete zadávať aj hlasom. Bohužiaľ túto možnosť vyu-
žijete len vtedy, ak viete po anglicky. Keď svoj iPhone otočíte 
naležato, uvidíte okrem zoznamu úloh aj kalendár. Jednotlivé 
úlohy môžete zdieľať prostredníctvom emailu alebo sociálnych 
sietí Twitter a Facebook.

Platforma: Apple iOS 4.1 a vyšší, Google Android 2.2 vyšší
Veľkosť: 10,7 MB | Cena: zadarmo

TubePad+ Any.DO

aplikácietestujeme

Marek Šimunek, Imrich Maťo, Roman Calík

Začni svoj smartfón využívať naplno!

inzercia

Vyskúšali sme nový spôsob počúvania hudby priamo v mobilnom telefóne prostred-
níctvom skvelej aplikácie MusicJet. Ak máte u operátora Orange aktívny dátový ba-
lík MusicJet Premium s 1000 MB dát, môžete si užívať veľký hudobný archív, ktorý 
tvorí viac ako 1,5 milióna skladieb priamo v telefóne. Hudbu je možné počúvať on-
line prostredníctvom aplikácie MusicJet, ktorú si jednoducho stiahnete napríklad 
z obchodu Google Play (smartfóny s OS Android). Výhodou je, že sú podporované 
takmer všetky dostupné platformy, a tak si môžete MusicJet nainštalovať takmer 
do každého telefónu. Aplikácia vás príjemne prekvapí jednoduchou grafikou a pre-
hľadnosťou. Vyhľadávanie v obrovskej databáze skladieb je rýchle, pričom výsled-
ky si môžete zoradiť podľa skladieb, albumov či umelcov. Počas testovania aplikácie 
sme našli takmer všetko, čo sme hľadali. Jednoduchým podržaním prsta na skladbe 
si ju pridáte do vlastných playlistov a dokonca je možné prehrávať vytvorené play-
listy aj v tzv. offline móde. Obľúbené skladby tak môžete mať neustále so sebou aj 
na dovolenke alebo napríklad v lietadle, nepotrebujete pri ich prehrávaní žiadne dá-
ta. Vynikajúce! Dokonca budete spokojní aj s kvalitou zvuku po pripojení na exter-
né reproduktory. Ak si chcete MusicJet v mobile vyskúšať aktivujte si dátový balík 
MusicJet Premium a za prvý mesiac po aktivácii neplatíte. Ak by sa vám služba ne-
páčila, môžete ju kedykoľvek zrušiť, čo však nepredpokladáme, pretože je silne návy-
ková a jej cena rozumná.

MusicJet Platforma: Google Android 2.1  a  vyšší, iOS 4.0  a  vyšší, Microsoft Windows Phone 7  a  vyšší, Nokia 
Symbian 5th Edition, Nokia Symbian^3 | Veľkosť: 0,93 MB | Cena: od 5,90 €/mesiac (aplikácia zadarmo)



Ako sa starať o domáce-
ho miláčika a pritom neza-
budnúť na potrebné pre-
hliadky, očkovania a ďalšie 
povinnosti? S aplikáciou 
bPet pre bada OS to hra-
vo zvládnete. Stačí si do 
nej pridať svojho zviera-
cieho priateľa, prípadne aj 
všetkých miláčikov, ktorých 
doma či na dvore máte. 
V hlavných informáciách 
si okrem mena uložíte dá-
tum narodenia, pohlavie, 
ale aj označenie mikročipu 
alebo registrácie zvierat-
ka. V zdravotnom zázna-
me nesmie chýbať meno 
a kontakt na vášho vete-
rinára, ako aj predpísa-
né lieky a frekvencia podávania. V plánovači si nezabudnite 
zaznamenať plánované udalosti, napr. pravidelné očkovania. 
Škoda, že plánovač nie je prepojený s kalendárom i s mož-
nosťou upozornenia. Nezabudnite k svojmu miláčikovi pridať 
aj jeho fotografiu. Tú však nevyberiete z uložených obrázkov. 
Musíte si nasnímať novú priamo z menu aplikácie. Pri pravi-
delnom používaní aplikácie bPet budú určite vaši miláčikovia 
stále vo forme.

Platforma: Samsung bada 1.2 a vyšší
Veľkosť: 1,02 MB | Cena: zadarmo

V obchode Google Play nájdete okrem množstva anglických verzií populárnej televíznej hry Milionár konečne aj českú verziu. 
Za názvom Milionář Free sa skrýva precízne spracovaná hra s logickým a jednoduchým ovládaním. Hru začnete rovnako, ako 
v televíznej súťaži, rozstrelovými otázkami, kde je potrebné usporiadať odpovede v čo najkratšom čase v správnom poradí. 
V databáze by malo byť viac ako 1 000 otázok, takže sa nemusíte obávať ich skorého opakovania. Otázky sú z rôznych oblastí 
ako veda, literatúra, geografia, biológia, filmy, hudba, spoločenské dianie, ale aj technológie či otázky o OS Android. Adrenalín 
počas hry zvyšuje 30-sekundový časový limit na odpoveď. Súčasťou hry je aj podobný systém pomôcok, ako v prípade televíznej 
hry. „Polovičná šanca“ vylúči dve 
možnosti, „Štatistika“ zobrazí 
pravdepodobnosť správnosti 
jednotlivých odpovedí a robot Android 
za vás správne odpovie. Celá hra 
funguje bez problémov, je zábavná 
a hlavne poučná. V čase letného 
oddychu sa vám váš mozog určite 
zavďačí.

bPet

Fascinujú vás ča-
sozberné, tzv. time-
lapse videá profe-
sionálnych filmárov 
či fotografov? Teraz 
si môžete už aj so 
smartfónom s OS 
Samsung bada do-
priať zábavu z vytvá-
rania podobných videí. 
Aplikácia Time-Lapse 
má jednoduché a in-
tuitívne ovládanie. 
V nastaveniach si 
volíte rozlíšenie vý-
sledného videa a za-
stavenie snímania 
buď manuálne, alebo 
po určitom počte snímok (frames). V hlavnom menu si na-
stavíte interval snímania od 1 sekundy až do 30 minút. Po 
spustení a inicializácii fotoaparátu aplikácia ešte vyžaduje 
dvojité ťuknutie pre definitívne spustenie nahrávania. Máte 
teda dosť času na správne umiestnenie a zafixovanie mobi-
lu smerom k snímanej scéne. Po ukončení nahrávania si svoj 
výsledok môžete hneď prezrieť a potom si ho v predvolenom 
formáte AVI uložiť do mobilu alebo na SD kartu, aby ste sa 
ním mohli pochváliť na Facebooku alebo YouTube.

Platforma: Samsung bada 1.1, 1.2 a vyšší
Veľkosť: 0,49 / 0,78 MB | Cena: zadarmo

Time-Lapse

TubePad Any.DO Milionář Free Time-Lapse bPet

Platforma: Google Android 1.6 a vyšší
Veľkosť: 5,1 MB | Cena: zadarmoMilionar Free

Orange ti ponúka Nekonečný internet v mobile 
už od 6,99 €/mesačne

MusicJet
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AKTUALIZOVANÉ 1.9.2012

Modré sfarbenie
pozadia názvu
telefónu vyjadruje 
NOVINKU NA TRHU

Operačný systém

V ponuke operátora 
Orange, Telekom, O2

S novým  Paušálom si môžete kúpiť tie najlepšie smartfóny s atraktívnym bonusom. 
Viac na www.pausal.o2.sk

Paušál s bonusom na telefón bez viazanosti  
S  Paušálom máte skutočne neobmedzené

SMS spolu s bonusom na telefón

INZERCIA

150 telefónov
P O D R O B N Ý  K A T A L Ó G  R E D A K C I E  T E C H B O X

Aligator
R5 Outdoor

45,00 €
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
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 609,00 €
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

 

ASUS Padfone
 + Padfone station

699,00 €
128 x 65,4 x 9,2
129 g, dotyková
4,3”, 540 x 960

1 GB, 16 GB
Li-Ion, 1 520 mAh
08/12  9-10/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

BlackBerry
9360 Curve
320,00 €

109 x 60 x 11
99 g, 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
9790 Bold
400,00 €

110 x 60 x 11,4
107 g, QWERTY
2,45”, 480 x 360
768 MB / 8 GB

Li-Ion, 1 230 mAh
03/12

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, 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

 

••

HTC
Desire C
225,00 €

107,2 x 60,6 x 11,95
98 g, dotyková
3,5”, 320 x 480
512 MB, 4 GB

Li-Ion, 1 230 mAh
06/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

5

micro 
SDHC

 

micro
3,5

 

 

HTC
Explorer (A310e Pico)

140,00 €
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
One S

529,00 €
130,9 x 65 x 7,8

119,5 g, dotyková
4,3”, 540 x 960
1 GB / 16 GB

Li-Ion, 1 650 mAh
06/12  7-8/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•••

HTC
One V

299,00 €
120,3 x 59,7 x 9,24
115 g, dotyková
3,7”, 480 x 800
512 MB / 4 GB

Li-Ion, 1 500 mAh
04/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•••

HTC
One X

580,00 €
134,36 x 69,9 x 8,9
130 g, dotyková
4,7”, 720 x 1 280

1 GB / 32 GB
Li-Ion, 1 800 mAh

04/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

HTC
Radar

272,00 €
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
Titan

400,00 €
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
189,00 €

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

 

  



S Platinovým  Paušálom voláte bez obmedzení a bez akejkoľvek viazanosti
za 45 € mesačne. Zároveň získate aj balíček rýchlych dát v objeme 1000 MB

a neobmedzené SMS do všetkých sietí.  

•
•

Huawei
Ascend G300 (U8815)

185,00 €
122,5 x 63 x 10,5
140 g, dotyková

4”, 480 x 800
512 MB, 4 GB

Li-Ion, 1 500 mAh
05/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

Huawei
Ascend P1 (U9200)

462,00 €
127,4 x 64,8 x 7,7
110 g, dotyková

S-AMOLED 4,3”, 540 x 960
1 GB, 4 GB

Li-Ion, 1 670 mAh
08/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

Huawei
Ascend Y100

123,00 €
106,5 x 56 x 10,9
100 g, dotyková
2,8”, 240 x 320

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

08/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

2

micro 
SDHC micro

3,5

 

Huawei
Ascend Y200

164,00 €
116,9 x 60,4 x 11,7
120 g, dotyková
3,5”, 320 x 480

256 MB, 512 MB
Li-Ion, 1 250 mAh

08/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

•

Huawei
Honor (U8860)

279,00 €
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 X3 (U8510)

148,00 €
110 x 56,5 x 11,2
104 g, dotyková
3,2”, 320 x 480

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

05/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3,2

micro 
SDHC

 

micro
3,5

 

•

Huawei
Ideos X5 (U8800)

216,00 €
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)

119,00 €
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)

235,00 €
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
Optimus Black (P970)

289,00 €
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)

186,00 €
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 L3 (E400)

135,00 €
102,6 x 61,6 x 11,8
109 g, dotyková
3,2”, 240 x 320

302 MB / 157 MB + 1 GB
Li-Ion, 1 500 mAh

04/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3

micro 
SDHC micro

3,5

 

••

LG
Optimus L7 (P700)

300,00 €
125,5 x 67 x 8,8
122 g, dotyková
4,3”, 480 x 800
390 MB, 2,7 GB

Li-Ion, 1 700 mAh
06/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

 

LG
Optimus Me (P350)

109,00 €
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)

138,00 €
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 Pro (C660)

124,00 €
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)

269,00 €
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)

485,00 €
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
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
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
T565 Viper

88,00 €
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
Defy+

248,00 €
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
Defy Mini XT320

158,00 €
109 x 58,5 x 12,6
107 g, dotyková
3,2”, 320 x 480

512 MB
Li-Ion, 1 650 mAh

03/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3,2

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Motorola
Fire XT311
120,00 €

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
GLEAM+
78,00 €

107 x 52,5 x 13,5
105 g, véčko

2,8”, 240 x 400
50 MB

Li-Ion, 750 mAh
03/12

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC micro

3,5

 

•

Motorola
Motoluxe
240,00 €

117,7 x 60,5 x 9,9
123,6 g, dotyková

4”, 480 x 854
512 MB / 1 GB

Li-Ion, 1 400 mAh
03/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

 

Motorola
RAZR XT910

340,00 €
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
63,00 €

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
101

29,00 €
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
113

48,00 €
110 x 46 x 14,8
77 g, klasická
1,8”, 128 x 160

16 MB
Li-Ion, 800 mAh

08/12

GPRS
EDGE

0,3

micro 
SDHC

3,5

 

•••

Nokia
500

173,00 €
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
603

230,00 €
113,5 x 57,1 x 12,7
109,6 g, dotyková

3,5”, 360 x 640
2 GB

Li-Ion, 1 300 mAh
03/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

  •

Nokia
700

281,00 €
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

326,00 €
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

98,00 €
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
808 PureView

599,00 €
123,9 x 60,2 x 13,9
169 g, dotyková

4”, 360 x 640
512 MB, 1 GB/16 GB

Li-Ion, 1 400 mAh
08/12  9-10/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

41

micro 
SDHC

XEN

micro
3,5

 

Nokia
Asha 200
74,00 €

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 201
72,00 €

115,4 x 61,1 x 14
105 g, QWERTY
2,4”, 320 x 240

10 MB
Li-Ion, 1 430 mAh

03/12

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC micro

3,5

 

Nokia
Asha 202
69,00 €

114,8 x 49,8 x 13,9
90 g, klasic.+dotyk., 2x SIM

2,4”, 240 x 320
10 MB

Li-Ion, 1 020 mAh
05/12

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC

 

micro

 

 

3,5

 
 

Nokia
Asha 203
68,00 €

114,8 x 49,8 x 13,9
90 g, klasic.+dotyk.

2,4”, 240 x 320
10 MB

Li-Ion, 1 020 mAh
05/12

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC

 

micro

 

 

3,5

 
 

•••

Nokia
Asha 300
107,00 €

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
115,00 €

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
Asha 303
145,00 €

116,5 x 55,7 x 13,9
99 g, QWERTY+dotyk.

2,6”, 240 x 320
128 MB

Li-Ion, 1 300 mAh
03/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

Nokia
Asha 305
88,00 €

110,3 x 53,8 x 12,8
98 g, dotyková, 2x SIM

3”, 240 x 400
10 MB

Li-Ion, 1 110 mAh
07/12

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC micro

3,5

 

  



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

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

Nokia
Asha 306
95,00 €

110,3 x 53,8 x 12,8
96 g, dotyková
3”, 240 x 400

10 MB
Li-Ion, 1 110 mAh

07/12

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC micro

3,5

 

•
 

Nokia
C1-02

40,00 €
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

53,00 €
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

72,00 €
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

87,00 €
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

92,00 €
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
C2-05

61,00 €
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
C3-01 Touch & Type

147,00 €
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

248,00 €
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
149,00 €

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

121,00 €
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
C6-01

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
E6

303,00 €
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
Lumia 610
198,00 €

119,2 x 62,2 x 11,95
131,5 g, dotyková

3,7”, 480 x 800
256 MB, 8 GB

Li-Ion, 1 300 mAh
06/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

5

 

LED

micro
3,5

 

•••

Nokia
Lumia 710
281,00 €

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
461,00 €

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
Lumia 900
551,00 €

127,8 x 68,5 x 11,5
160 g, dotyková

AMOLED, 4,3”, 480 x 800
512 MB, 16 GB

Li-Ion, 1 830 mAh
07/12  7-8/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8 LED

micro
3,5

 

Nokia
Oro

699,00 €
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

519,00 €
116,45 x 61,2 x 12,1

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

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

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8 LED

micro
3,5

 

•

Nokia
X1-01

42,00 €
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
X2-02

71,00 €
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

52,00 €
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

140,00 €
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

409,00 €
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 San Francisco II 
(ZTE Crescent)

140,00 €
117 x 58,5 x 10,6
120 g, dotyková
3,5”, 480 x 800

512 MB
Li-Ion, 1 200 mAh

04/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Orange Stockholm 
(Huawei Ideos X1)

100 €
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

 

 

Panasonic
Eluga

440,00 €
123 x 62 x 7,8

103 g, dotyková
4,3”, 540 x 960

1 GB / 8 GB
Li-Ion, 1 150 mAh

04/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC micro

3,5

 

•

Samsung
B5722 Duos

128,00 €
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
C3520

69,00 €
102 x 52 x 16,8
97,3 g, véčko

2,4”, 240 x 320
28 MB

Li-Ion, 800 mAh
03/12

GPRS
EDGE

1,3

micro 
SDHC micro

3,5

 

 

Samsung
C3530

74,00 €
112,2 x 46,7 x 11,9

91,4 g, klasická
2,2”, 240 x 320

50 MB
Li-Ion, 960 mAh

11/10

GPRS
EDGE

3

micro 
SDHC micro

3,5

 

•

Samsung
C3560

75,00 €
94,8 x 46,7 x 16,59

84 g, véčko
2,2”, 240 x 320

50 MB
Li-Ion, 800 mAh

03/12

GPRS
EDGE

2

micro 
SDHC micro

3,5

 

••

Samsung
C3750

77,00 €
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
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
E2252 Duos

49,00 €
113 x 46 x 13,9
79 g, klasická
2”, 128 x 160

20 MB
Li-Ion, 1 000 mAh

08/12

GPRS

0,3

micro 
SDHC micro

3,5

 

•

Samsung
E2530

62,00 €
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)

208,00 €
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 Ace 2 (I8160)

285,00 €
118,3 x 62,3 x 10,5
118,5 g, dotyková

3,8”, 480 x 800
768 MB, 4 GB

Li-Ion, 1 500 mAh
07/12  7-8/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

Samsung
GALAXY Beam (I8530)

459,00 €
123,9 x 64,2 x 12,6

148 g, dotyk.+projektor
4”, 480 x 800
768 MB, 8 GB

Li-Ion, 2 000 mAh
07/12  9-10/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

Samsung
GALAXY Gio (S5660)

172,00 €
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)

132,00 €
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

 

  



S ponukou dátových balíčkov  môžete byť stále online. V 2G aj 3G sieti, na mobile aj na notebooku. 
S novou službou Internet 2v1 dokonca na oboch zariadeniach naraz a to iba v cene

balíčka určeného pre notebooky. Viac informácií nájdete na www.o2.sk.

•
•

Samsung GALAXY Mini 
2 NFC (S6500)

188,00 €
109,4 x 58,6 x 11,63

105 g, dotyková
3,3”, 320 x 480

4 GB
Li-Ion, 1 300 mAh

06/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3

micro 
SDHC

 

micro
3,5

 

 

Samsung
GALAXY Nexus (I9250)

506,00 €
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/I9220)

579,00 €
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 
Pocket (S5300)

104,00 €
103,9 x 57,9 x 11,98

97 g, dotyková
2,8”, 240 x 320

3 GB
Li-Ion, 1 200 mAh

05/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

2

micro 
SDHC

 

micro
3,5

 

•••

Samsung
GALAXY S II (I9100)

479,00 €
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 III (I9300)

569,00 €
136,6 x 70,6 x 8,6
133 g, dotyková

S-AMOLED, 4,8”, 720 x 1 280
1 GB, 16 GB

Li-Ion, 2 100 mAh
06/12  7-8/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

•

Samsung GALAXY
 S Advance (I9070)

380,00 €
123,2 x 63 x 9,69
120 g, dotyková

S-AMOLED, 4”, 480 x 800
768 MB, 8 GB

Li-Ion, 1 500 mAh
06/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

   

Samsung
GALAXY S Plus (I9001)

358,00 €
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

 

•

Samsung
GALAXY W (I8150)

279,00 €
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)

252,00 €
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 Duos (S6102)

166,00 €
109,8 x 60 x 12

109 g, dotyková, 2x SIM
3,14”, 240 x 320

160 MB
Li-Ion, 1 300 mAh

04/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

••

Samsung
GALAXY Y Pro (B5510)

159,00 €
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 GALAXY Y 
Pro Duos (B5512)

204,00 €
110,8 x 63,5 x 11,9

112,3 g, klas,dotyk,QWERTY
2,6”, 320 x 240

160 MB
Li-Ion, 1 350 mAh

05/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA

3,2

micro 
SDHC

 

micro
3,5

 

•

Samsung
Omnia W (I8350)

262,00 €
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
S5230 Star

78,00 €
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

75,00 €
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

3,5

 

•

Samsung
Star II (S5260)

98,00 €
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 3 (S5220)

97,00 €
102 x 58 x 11,58
95,5 g, dotyková

3”, 240 x 320
20 MB

Li-Ion, 1 000 mAh
06/12

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, 2x SIM
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 3 (S8600)

289,00 €
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)

159,00 €
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
Wave Y (S5380)

129,00 €
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
XP3340 SENTINEL Z1

570,00 €
126 x 60 x 25

185 g, klasická
2”, 240 x 320

-
Li-Ion, 2 000 mAh

05/12

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 Go
289,00 €

111 x 60,3 x 9,8
110 g, dotyková

BRAVIA, 3,5”, 320 x 480
512 MB, 8 GB

Li-Ion, 1 305 mAh
08/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

••

Sony
Xperia P
369,00 €

122 x 59,5 x 10,5
120 g, dotyková

BRAVIA, 4”, 540 x 960
1 GB, 16 GB

Li-Ion, 1 300 mAh
06/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

8

 

LED

micro
3,5

 

•••

Sony
Xperia S
459,00 €

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
Xperia Sola

289,00 €
116 x 59 x 10

107 g, dotyková
BRAVIA, 3,7”, 480 x 854

512 MB, 8 GB
Li-Ion, 1 320 mAh
05/12  7-8/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

micro 
SDHC

LED

micro
3,5

 

••

Sony
Xperia tipo
149,00 €

103 x 57 x 13
99,4 g, dotyková
3,2”, 320 x 480
512 MB, 2,9 GB

Li-Ion, 1 500 mAh
08/12

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

3,2

micro 
SDHC micro

3,5

 

•••

Sony
Xperia U
249,00 €

128 x 64 x 10,6
144 g, dotyková

BRAVIA, 3,5”, 480 x 854
512 MB, 4 GB

Li-Ion, 1 320 mAh
05/12  7-8/2012

GPRS
EDGE
UMTS

HSDPA
HSUPA

5

 

LED

micro
3,5

 

••

Sony Ericsson
Live with Walkman

169,00 €
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

89,00 €
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

79,00 €
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
Xperia active

219,00 €
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
289,00 €

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

299,00 €
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 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
239,00 €

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
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
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IBM
ThinkPad
760EL
Rad notebookov ThinkPad 760 uzrel 
svetlo sveta v roku 1995. V tom 
čase to bolo to najluxusnejšie, čo 
IBM ponúkalo širokej verejnosti. Za 
luxus sa však v tej dobe považoval 
mobilný procesor Intel Pentium a pár 
megabajtov RAM. Prvou zaujímavosťou 
je integrácia niekoľkých MB pamäte 
priamo na dosku, vďaka čomu dokáže 
testovaný ThinkPad nabehnúť aj bez 
vložených pamätí. Doslova šok ma 
však čakal až po samotnom zapnutí 
notebooku, kedy na mňa vybehol 
grafi cký BIOS. Ten umožňuje vykonať 
autodiagnostiku a upozorniť na chybnú 
súčiastku, prípadne nastaviť poradie 
bootovacích zariadení. Tieto možnosti 
by som ocenil aj u moderných zariadení 
dnešnej doby. Zaujímavým prvkom je 
aj klávesnica s možnosťou nastavenia 
sklonu, ako tomu býva u stolových 
klávesníc. Dnes by ste museli nakloniť 
celý notebook. V strede klávesnice sa 
nachádza dvojtlačidlový trackpoint, 
ktorého tlačidlá majú ešte manuálny 
systém uzamykania. Stačí ich potiahnuť 
smerom nadol a tým efektívne zabránite 
nechcenému klikaniu.

Model 760EL disponuje snáď každým 
novým typom portu či konektora, 
ktorý bol v danej dobe známy. Za 
zmienku určite stojí dvojica PCMCIA 
slotov, ktoré v notebookoch prežili 
cez 10 rokov, ako aj jeden z prvých 
modelov infraportu s rýchlosťou 
115,2 kbps. To je aj jediná vstavaná 
možnosť bezdrôtovej komunikácie 
tohto notebooku. Mohli ste si však 
zaobstarať aj bezdrôtový modem, ktorý 
jednoducho vymeníte za disketovú 
mechaniku. Výmena pritom trvala len 
niekoľko sekúnd vďaka technológii 
Ultrabay, ktorú poznáme z radu 
ThinkPad dodnes. Výmenu zvládali aj 
menej zruční manažéri vďaka návodom 
a nálepkám s popismi. Do Ultrabay 
sa toho dá vložiť naozaj mnoho, 
okrem iného aj ďalší PCMCIA port, 
druhá batéria či CD-ROM. Unikátny 
je aj systém výmeny iných častí 
notebooku (disk, batéria). Všetko 
je totiž skryté pod klávesnicou 
a po jej odklopení sa dá vymeniť 
v priebehu niekoľkých sekúnd. IBM 
totiž ukrylo všetky súčiastky do 
modulov, ktoré sa dajú vyberať 
a zasúvať. Bezskrutková montáž bola 
koncom 90-tych rokov očividne v kurze. 
12-palcový TFT displej, mimochodom 
tiež horúca novinka u notebookov tej 
doby, disponuje rozlíšením 800 x 600 
bodov a dosahuje tak 82,6 DPI. Vďaka 

ThinkPad

Erik Birčák

Ako veľmi dokáže pokročiť vývoj na poli 
notebookov za 15 rokov? To je otázka, ktorú 
som si položil aj ja pri testovaní jedného 
z top notebookov, ktoré boli dostupné na trhu 
v rokoch 1997-1998. Wi-Fi či sieťovú kartu by ste 
v ňom síce hľadali márne, no na druhej strane 
má 760-ka plno zaujímavých funkcií.

kombinácii s 1 MB grafi ckou kartou Trident 
Cyber radu 9300 dokáže zobraziť až 
65 536 farieb, Windows 95 či 98 tak hýria 
pestrou paletou. Podsvietenie sa reguluje 
manuálne pomocou posuvníka na okraji 
displeja. Podobný systém ovládania má 
aj nastavenie hlasitosti reproduktorov. 
Zvuk je pritom ďalšou doménou, ktorá bola 
u 760-ky lepšia, než u mnohých moderných 
notebookov. Zvuková karta s čipom ES1688 
dokáže produkovať 16-bitový stereo 
výstup, ktorého kvalitu je počuť hlavne 
po pripojení externých reproduktorov. 
Integrované stereo reproduktory však 
hrajú tiež podozrivo dobre.

V IBM sa vyhrali aj s takými detailmi, 
ako je pogumovaný povrch priestoru 
pre zápästia či osadenie informačného 
displeja z tekutého kryštálu, namiesto 
dnes používaných stavových LED diód. 
Poteší aj možnosť pripojenia k dokovacej 
stanici. Port na dokovaciu stanicu má 
pritom vlastný vyklápateľný kryt, aby sa 
nemuseli odkrývať všetky zadné porty inak 
schované pod krytom.

Po odklopení klávesnice je prístup 
k útrobám notebooku bezkonkurečný!

Klávesnicu je možné naklápať pomocou nožičiek 
do dvoch polôh podobne ako v stolovej verzii

Pozrite sa na vlastné oči, ako tento 
unikát funguje dodnes! Stačí si 
zosnímať tento QR kód.



EXKLUZÍVNE
NOVINKY OLYMPUS
Z PHOTOKINA 2012

ATRAKTÍVNE
ULTRABOOKY DO 1000 €

IFA 2012 NAŽIVO!
OSTRÝ TEST LTE

TESTOVANÉ
ASUS PADFONE

NOKIA 808 PUREVIEW
PHILIPS TV SÉRIE 8000

NOVÉ VOLVO V40

SEPTEMBER-OKTÓBER 2012 | 1,90 €

9-10/2012, ročník VIII.

SAMSUNG
GALAXY

Note 10.1

PEUGEOT
508 RXH
KOMBI 
NA CESTY
I DO TERÉNU

PANASONIC 
LUMIX G5
FOTÍME
V ULICIACH 
BUDAPEŠTI

VYHRAJ 
SMARTFÓN
HTC ONE, 
AKÝ LEN
CHCEŠ!CHCEŠ!

VIETE, ČO SÚ SMS MIKROPLATBY?
SPÔSOB, AKO MÔŽETE ZAROBIŤ VIAC. 
VYUŽITE PLATBAMOBILOM.SK.

Provízia 75 % z každej platby.
Nulové vstupné a mesačné poplatky.
Podpora offline aj online platieb.
Okamžité uskutočnenie platby.
Jednoduchá implementácia.

Zaregistrujte váš projekt ešte dnes 
na www.PlatbaMobilom.sk

Prevádzkovateľ Predajca

SKVELÝ ZÁŽITOK NA OBROVSKÝCH OBRAZOVKÁCH

S novou sériou AQUOS LCD TV s veľkými obrazovkami 60“, 70“ a 80“
sa ocitnete priamo uprostred zápasu, alebo � lmovej scény. 

Full HD panel LC-80LE645E s uhlopriečkou až 203 cm, Direct LED podsvietením 
a 100 Hz technológiou zaisťujúcou ostrý obraz s vysokým kontrastom a brilantnými 

farbami je bránou k skutočným zážitkom. 

Napriek veľkým rozmerom je TV neuveriteľne štíhly a energeticky úsporný v triede A++. 

www.bisaudio.sk
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OM-D: VYTVORTE SI VLASTNÝ SVET

www.olympusomd.com TIP ČÍSLA

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 9/14/2012   11:28:15 AM
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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.
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