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V roku 2013 robme rozhodnutia svojím srdcom

Prišiel čas, aby sme si oddýchli a vychutnali si chvíle pokoja a porozumenia 
s našimi blízkymi, priateľmi a rodinou. Je to však aj čas, kedy sa môžeme 

pozrieť späť. Začať spomínať a bilancovať. 

Portál MojAndroid.sk v roku 2012 zažil najvýznamnejšie zmeny, ktoré nás 
posunuli výrazne dopredu.  Hobby sa pre nás stalo náš job, dream job. Venu-
jeme sa webu naplno a baví nás každodenný prehľad noviniek, testovanie 
zariadení a písanie kvalitných recenzií. Sme jeden z najčítanejších webov o 
mobiloch a technológiách na Slovensku. Po viac ako dvoch rokoch je to priam 
neuveriteľná cesta. Príbeh však začal oveľa skôr.

MojAndroid príbeh začal v ďalekom Nórsku. Ako študent Molde University 
College som rozmýšlal o svojich plánoch a budúcnosti. Nórsko je nádherná 
a bohatá krajina. Otázka teda znela, ostať tu alebo sa vrátiť na Slovensko a 
pokúsiť sa začať od seba meniť Slovensko k lepšiemu. Práve v tej dobe Google 
oznámil spustenie nového operačného systému pre mobilné zariadenia. 
Dovtedy som poznal Symbian, či BlackBerry a myšlienka otvoreného systému 
s podporou najvýznamnejšieho technologického lídra mi dávala zmysel. Srdce 
sa rozbúchalo a kúpa domény MojAndroid.sk bola len otázka pár minút. Toto 
by mohla byť jedna z možných ciest, ako začať robiť niečo vlastné, pomyslel 
som si. Avšak stánka na svoj prvý článok čakala viac ako rok. 

Po 20-mesiacoch od prvého článku sa moje srdce rozbúchalo znova. Prišiel 
ten správny čas a ja som sa necítil byť stopercentne pripravený. Rozum sa 
bránil, no srdcom som si už inú cestu predstaviť nevedel. Dal som výpoveď a 
začal som sa venovať portálu MojAndroid.sk naplno. 

Dnes, presne po roku, by som si mohol spokojne vydýchnuť. Portál funguje, 
ďalšiu prácu som si počas roka hľadať už nemusel a spokojnosť čitateľov nám 
prezrádza jediný podstatný fakt – návštevnosť neustále rastie. Je to skvelý 
pocit. Srdce však svojim tlkotom opäť prezrádza vzrušenie. Áno, sú to opäť 
vízie a plány.  Ďalšie novinky a projekty, ktoré pripravujeme pre slovenskú An-
droid komunitu aj v roku 2013. Jedna z noviniek je aj tento Android Magazín, 
ktoré prvé číslo práve čítate vo svojom smartfóne alebo tablete. 

Želám si, aby aj Vám srdce pomohlo správne sa rozhodnúť. Niečo, z čoho 
budete mať radosť. A ak to bude úspešné, je o dôvod viac v tom pokračovať aj 
ďalej. Pozorne počúvajte svoje srdce. Pevne vám držím palce.

Príjemné čítanie prvého čísla Android Magazínu a úspešný rok 2013 Vám za 
celý MojAndroid tím želá,

Michal Chabada  
zakladateľ a šéfredaktor 

MojAndroid.sk a Android Magazín
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Počas celého roka sme vám prinášali 
najrôznejšie novinky, ktoré sa netýkali len 

nových zariadení ale aj samotného operačného 
systému Android. Niektoré špekulácie sa 
ukázali ako pravdivé, iné zasa nie. Pozrime sa 
na niekoľko očakávaných udalostí v roku 2012, 
ktoré sa nikdy nestali.

Android@Home
Vízia Google, ktorú verejnosti predstavil ešte 
na Google I/O 2011. Ani v roku 2012 ju však 
spoločnosť neuviedla do praxe a pravdepo-
dobne ani v roku 2013 neuvedie. Projekt 
Android@Home bol zameraný na ovládanie 
spotrebičov v domácnosti pomocou smartfónov 
alebo tabletov. Hoci sme sa nedočkali prevrat-
ných noviniek od Google v tejto oblasti, niekoľko 
spoločností sa vybralo cestou dotácií na vlastné 
projekty pomocou stránok, ako Kickstarter 
alebo Indiegogo. Pre Android sa tak v roku 
2012 objavilo niekoľko zaujímavých zariadení, 
ktoré umožnili ovládanie žiaroviek, teploty v 
miestnosti alebo zámkov dverí. Google však na 
podobných zariadeniach pravdepodobne už 

prestal pracovať a sústredí sa na vývoj v iných 
odvetviach.

Majoritná aktualizácia na Android 5.0
Aj tento rok sa niesol v znamení špekulácií o 
predstavení nového operačného systému An-
droid 5.0 Key Lime Pie. Ten mal podľa dohadov 
priniesť významné zmeny do sveta Androidu. 
Nová verzia mala údajne ponúknuť novinky, ako 
vlastné používateľské prostredie po pripo-
jení zariadenia k externému monitoru alebo 
implementáciu operačného systému Chrome, 
kde by bola možnosť dual boot bez potreby 
reštartovania zariadenia. Nádeje na majoritnú 
aktualizáciu sa však počas roka rozplynuli a 
Google predstavil nový OS Android 4.1 Jelly 
Bean, ktorý síce priniesol niekoľko zaujíma-
vých noviniek, no napriek tomu nedisponoval 
prevratnými zmenami, ktoré sa od novej verzie 
očakávali. Neskôr Google predstavil aj novšiu 
verziu Android 4.2 Jelly Bean, ktorá so sebou 
priniesla podporu používateľských kont pre 
tablety a fotoaparát s podporou funkcie Photo 
Sphere.

TOP 10 aplikácií 2012 
podľa Google

Spoločnosť Google uverejnila TOP 10 rebríček 
tých naj aplikácií za rok 2012. Google sa vo 

svojom rebríčku orientuje hlavne na schopnosť 
ako sa aplikácia vyvíjala v čase počas roku. 
Prednosť dostávali aj aplikácie, ktoré sú novinka-
mi a priniesli zaujímavé, nové možnosti, preto 
sa môže stať, že o niektorých aplikáciách v TOP 
10 rebríčku spoločnosti Google budeme počuť 
po prvý raz. Ďalším kritériom bolo aj sťahovanie 
a popularita aplikácií medzi používateľmi, čo 
je dosť podstatne hodnotiace kritérium, ktoré 
rozhodlo o umiestnení niektorých vývojárskych 
kúskov. Prihliadalo sa aj na ponúkaný potenciál 
alebo grafiku a používateľskú použiteľnosť.
No a tu je už rebríček TOIP 10 aplikácií podľa 
spoločnosti Google:

1. Evernote

2. Pinterest

3. Grimm’s Snow White

4. Pocket

5. Expedia Hotels & Flights

6. Ancestry

7. Fancy

8. SeriesGuide Show Manager

9. Pixlr Express

10. TED

Ak sa pozrieme na rebríček, nikto nebude 
namietať na také aplikácie ako je Evernote alebo 
Pinterest. V obchode Google Play patria tieto 
aplikácie naozaj k najobľúbenejším a mnohí z 
nás ich majú ako pevnú súčasť svojich zariadení. 
Popularita Snehulienky taktiež nahráva tomu, 
aby sa aplikácia Snow White umiestnila na pop-
redných miestach rebríčka spoločnosti Google.
Aplikácia Pocket poskytuje používateľom 
možnosti čítania bez pripojenia na internet, čo 
už je dnes bežnou súčasťou, viac v tomto prí-
pade tabletov. Cestovateľská aplikácia Expedia 
taktiež nie je žiadnym prekvapením, jej využitie 
a spracovanie je na vysokej úrovni.   V aplikácii 
Ancestry upútalo spracovanie a použiteľnosť.

Aplikáciu Fancy poznajú mnohí používatelia, kto-
rí si potrpia na personalizované prostredie svo-
jho zariadenia, ktoré im dáva pocit jedinečnosti. 
Ak patríte k milovníkom seriálov, nemala by 
vám chýbať aplikácia SeriesGuide. Pixlr Express 
je novinkou vo fotografických aplikáciách, ktorá 
ponúka pokročilé nástroje na úpravu fotografií. 
No a nakoniec je tu aplikácia TED, ktorá prináša  
pohľad na zaujímavé talkshow a prednášky od 
tých najlepších z najlepších z celého sveta.

ZDENO ŠMONDRK
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Windows Phone sa nestal konkuren-
ciou Androidu 
V roku 2012 sa tiež očakávalo, že mobilný 
operačný systém Windows Phone od Micro-
softu, by mohol konečne konkurovať Androidu. 
Tieto očakávania sa však nenaplnili a Windows 
Phone skončil na konci tohto roka s trhovým 
podielom len 2,6%. To je v porovnaní s Androi-
dom, ktorý má pod palcom viac ako 68% trhu, 
veľmi málo. Niektorí analytici síce predpoklada-
jú rast podielu OS od Microsoftu, no ten by sa 
nad 10% hranicu mohol dostať až niekedy v 
roku 2016. K zvýšeniu populárnosti smartfónov 
s Windows Phone nepomohol ani HTC, ktorý 
tento rok predstavil celý rad smartfónov s týmto 
OS. Nokia, ktorá je hlavným ťahúňom Windows 
Phone sa aj naďalej potýkala s finančnými 
problémami a stratila svoje dlho udržiavané 
prvenstvo v počte vyrobených smartfónov – titul 
najväčšieho producenta mobilov na svete získal 
Samsung.

Nexus zariadenia od rôznych výrobcov
Už v máji tohto roka sa objavili prvé špekulácie o 
tom, že Google tento rok v spolupráci s rôznymi 
výrobcami predstaví niekoľko Nexus zariadení. 
Veľa z vás potešila aj správa o tom, že Google 
dokonca spustí certifikačný program, ktorý by 
umožnil pri splnení určitých podmienok vytvoriť 
vlastný Nexus smartfón komukoľvek. Samotné 
aktualizácie by zabezpečoval Google, čím by 
sa v telefónoch a tabletoch odstránil dlhotrva-
júci problém s aktualizáciami OS na najnovšiu 
verziu. Spustenie takéhoto certifikačného 
programu sa však nakoniec nekonalo a Google 
predstavil v tomto roku len tri nové zariadenia 
– Nexus  7,Nexus 4 a Nexus 10. Nexus Q bol 
ďalším neúspešným projektom spoločnosti, 
ktorý upadol do zabudnutia.

Veľké zmeny po odkúpení Motoroly 
Googlom
Google odkupil v auguste 2011 Motorolu a 

všetci sa vtedy určite pýtali, aké veľké zmeny 
sa udejú po tejto veľkej akvizícii, ktorá vyšla 
internetového giganta na 12,5 miliardy 
dolárov. Odpoveď bola v roku 2012 jasná – 
žiadne. Okrem predaja divízie Set-top boxov 
a prepúšťania zamestnancov sa v spoločnosti 
tento rok nič veľké neudialo. Motorola vydala 
niekoľko smartfónov, no veľkú dieru s nimi do 
sveta neurobila. Menšiu aktivitu spoločnosti 
môže mať na svedomí práve Google, ktorý 
nechcel v tomto roku odradiť partnerov od 
používania Androidu. Sám sa vyjadril, že v roku 
2012 nebudú viditeľné žiadne veľké zmeny. 
Tie by sa mohli prejaviť až na konci roka 2013. 
Už teraz sa však objavujú špekulácie o tom, 
že Motorola plánuje pod taktovkou Google 
vyrábať nový X-Phone a X-Tablet, ktoré by mali 
konkurovať dostupným top zariadeniam na trhu.

FERO CHOVAŇÁK
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Google:
 TOP 12 hier 2012 v 
Google Play Store

Spoločnosť Google zverejnila aj rebríček TOP 
12 hier v Google Play Store za rok 2012. 

Podobne, ako to bolo pri aplikáciách, spoločnosť 
Google pri zostavení rebríčka prihliadala 
nielen na počet sťahovaní jednotlivých hier v 
roku 2012, ale medzi faktory, ktoré rozhodli o 
zaradení medzi TOP 12 hier roku 2012 podľa 
Google, patria aj také kritériá ako je grafika, 
hrateľnosť, funkčnosť a možnosti do budúcna v 
aktualizáciách.

Medzi TOP 12-tku sa dostali tieto hry:

1. The Bard’s Tale

2. Nun Attack

3. Granny Smith

4. ZOOKEEPER BATTLE

5. Devil’s Attorney

6. Strikefleet Omega

7. Funky Smugglers

8. SHADOWGUN: DeadZone

9. Need for Speed™ Most Wanted

10. Hamlet

11. Subway Surfers

12. Naught

Medzi hrami nájdeme opäť aj známejšie tituly, 
niektoré sú novinkami. Google vo svojom 
rebríčku obsiahol azda všetky oblasti hier, ktoré 
sú dnes pre mobilné zariadenia dostupné, od 
akčných hier, cez adventúry až po jednoduché 
hry, ktoré zaujmú najmä ako „zabijaci času“.

ZDENO ŠMONDRK 

Rok 2012 sa pomalý blíži ku svojmu koncu a 
ako to už býva zvykom, v tomto období sa 

rekapituluje a hodnotí uplynulý rok. Výnimkou 
nie je ani naša redakcia, my sa však tentokrát 
pozrieme na to, čo nás čaká v novom roku. Aké 
technológie, novinky, či zariadenia prinesie so 
sebou, si odhalíme práve v tomto článku.

Nový rok v znamení Full HD displejov
Zatiaľ čo v uplynulom roku bolo štandardom 
vlastniť smartfón s HD rozlíšením 1280 x 720 
bodov, v roku 2013 sa dočkáme pribúdajúcich 
zariadení s Full HD rozlíšením. Už teraz sme boli 
svedkami predstavenia noviniek, ktoré ponúkajú 
5-palcový displej s takto vysokým rozlíšením. 
Spomenúť môžeme napríklad HTC Droid DNA, 
ZTE Nubia Z5 alebo Oppo Find 5. Podľa výskumu 
spoločnosti Barclays bude rok 2013 práve rokom 
Full HD displejov, čomu už teraz jednoznačne 
nasvedčujú najrôznejšie špekulácie a nepot-
vrdené informácie.

Už v priebehu prvej polovice nového roka by 
mohli byť predstavené novinky Sony Xperia Z, 
Xperia Odin, LG Optimus G2, Huawei Ascend 
D2, Huawei Ascend Mate a dočkať by sme sa 
mali aj medzinárodnej verzie HTC Droid DNA, 
ktorá sa však pravdepodobne nebude predávať 

v Európe. V prvej polovici roka bude odhalený 
aj nový Samsung Galaxy S IV, ktorý má byť 
podľa dostupných informácií vybavený Full HD 
displejom typu Super AMOLED. Všetky vyššie 
spomínané smartfóny majú spoločnú jednú 
vec – disponujú displejom s uhlopriečkou aspoň 
5 palcov. V roku 2013 má byť však predstavený 
ešte jeden smartfón z dielní HTC. Nová vlajková 
loď HTC M7 by mohla ako prvá ponúknuť 
kompaktnejšie zariadenie s Full HD displejom o 
veľkosti 4,7 palca.

Tablety s retina displejom
Retina displej je pojem, ktorý zaviedla 
spoločnosť Apple a označuje displej, ktorého 
rozlíšenie je tak vysoké, že ľudské oko už 
nedokáže rozpoznať jednotlivé pixely. Presne 
takéto displeje by sa mali začať častejšie 
objavovať aj v tabletoch s operačným systémom 
Android. Už teraz je k dispozícii niekoľko mod-
elov lacných čínskych zariadení s takýmto dis-
plejom, no ak si potrpíte na značkovú kvalitu a 
prevedenie, k dispozícii je aj najnovší 10 palcový 
Samsung Nexus 10, ktorého displej dosahuje 
rozlíšenie 2560 x 1600 px. Na trhu nájdete aj 
niekoľko tabletov s Full HD rozlíšením 1920 x 
1080 bodov, medzi ktoré sa radia zariadenia 
Asus Transformer Pad Infinity alebo Acer Iconia 
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Tab A700. V roku 2013 môžeme očakávať ďalšie 
rozširovanie portfólia tabletov s čoraz vyššími 
rozlíšeniami a to aj pri menších uhlopriečkach 
displejov. Dôkazom toho sú nedávno pred-
stavené displeje spoločnosti Japan Display, 
medzi ktorými sa objavil aj 7 palcový LCD s 
rozlíšením 2560×1600 bodov.

Nový výkonnejší hardvér
Podobne ako v roku 2012, aj v roku 2013 
môžeme očakávať ďalšie predbiehanie sa 
výrobcov v tom, kto ponúkne viac GHz, jadier, 
menšiu spotrebu, či vyšší výkon procesora.  
Momentálne je väčšina štvorjadrových čipov, 
použitých v high-end zariadeniach, založená na 
architektúre ARM Cortex A9 a vyrobená 28, či 
32nm procesom. Výnimkou je populárna NVIDIA 
Tegra 3, ktorá využíva tranzistory s veľkosťou 
40nm. Už v prvom kvartáli 2013 by však mala 
byť odhalená nová generácia NVIDIA čipu s kó-
dovým označením Wayne, ktorý prinesie značné 
zvýšenie výkonu a zníženie spotreby. To všetko 
aj vďaka modernejšiemu 28nm výrobnému pro-
cesu a použitiu novej architektúry ARM Cortex 
A15. Procesory tohto typu by sa v roku 2013 
mali stať už štandardom vo väčšine nových high-
end zariadení. Lacnejšou variantou by mohli byť 
štvorjadrové procesory založené na architek-
túre ARM Cortex A7, ktoré nedávno predstavili 
spoločnosti Mediatek a Qualcomm.

Nový rok však nebude len rokom štvorjadrových 
procesorov. Na trhu by sa mohli objaviť prvé 
zariadenia s väčším počtom jadier procesora 
a úspornejšou architektúrou. Výrobcovia by 

svoju technologickú dominanciu mohli čoskoro 
začať presadzovať aj nasadzovaním prvých 64 
bitových čipov.

Pamäť sa bude zväčšovať
V roku 2012 sa štandardom stala aj 1GB 
operačná pamäť RAM, ktorá je súčasťou už 
takmer každého high-end smartfónu a tabletu. 
V roku 2013 sa postupne aj v lacnejších zariad-
eniach budeme stretávať s kapacitou RAM 2GB, 
ktorá sa už teraz objavuje v novo predstavených 
high-end zariadeniach. V priebehu budúceho 
roka sa však pravdepodobne dočkáme aj 
zariadení s 3GB operačnej pamäte. Zvýšenia ka-
pacity a rýchlosti by sa mali dočkať aj vnútorné 
flash pamäte. V roku 2012 sa bežne objavo-
vali smartfóny a tablety s vnútornou pamäťou 
32GB. V roku 2013 by to mohlo byť už 64GB a 
rozšírenejšími by sa mali stať aj zariadenia so 
128GB vnútornou pamäťou, či podporou micro 
SD rovnakej kapacity.

Batérie s dlhou výdržou?
Prelomové technológie batérií výrobcovia v 
tomto roku vo svojich zariadeniach veľmi ne-
presadili. Napriek správam o niekoľkých typoch 
batérií, ktoré by mohli priniesť revolúciu, sa ani 
jedna z nich nedočkala komerčného využitia. 
Či sa tak stane v roku 2013 sa môžeme len 
domnievať, ale dúfame, že ku koncu roka 2013 
by sme sa mohli dočkať zásadnej zmeny aj v 
tejto oblasti.

Fotoaparáty s vyšším rozlíšením 
Fotoaparát je podľa agentúry Pew 

najpoužívanejšou funkciou v smartfónoch. 
Výrobcovia sa pretekajú v počte megapixelov, 
ktoré častokrát nie sú tým pravým ukazovateľom 
kvality. Hoci v roku 2013 neočakávame utíchanie 
honby za snímačmi s vyššími rozlíšeniami, 
mohli by sme dočkať aj zvýšenia ich kvality. 
Už teraz vieme, že Toshiba pripravuje 20Mpix 
snímač a tzv. Light Field senzor, ktorý by umožnil 
zaostrenie fotografie v akomkoľvek mieste až po 
tom, ako ju odfotíte. Ten sa však v zariadeniach 
objaví pravdepodobne až v roku 2014.

Prémiové materiály a spracovanie
Na to, aby ste zaujali zákazníka už nestačí len 
disponovať najvýkonnejšími komponentami. 
Stále viac sa bude prihliadať aj na to, čo dané 
zariadenie ponúka po stránke dizajnu a kvality 
konštrukcie. Výrobcovia tak pri svojich vlajko-
vých zariadeniach budú chcieť zaujať práve 
exkluzívnymi materiálmi a dizajnom. Príkla-
dom im môže ísť čínska spoločnosť ZTE, ktorá 
predstavila smartfón Nubia Z5 s hliníkovou 
konštrukciou, ktorý je dokonca ponúkaný aj vo 
variante s titánovým telom. ZTE Grand S, ktorý 
ma byť predstavený začiatkom januára dis-
ponuje zas keramickým telom.  Spoločnosti však 
budú chcieť prilákať zákazníka aj na odolnosť 
svojich zariadení. Najnovším trendom by sa 
v roku 2013 mohli stať vode a prachu odolné 
zariadenia, podobné smartfónu HTC Droid DNA.

Android v roku 2013
Ako každý rok, tak aj v roku 2013 môžeme 
očakávať predstavenie novej verzie Androidu. 
Tá by mala niesť číselné označenie Android 
5.0 a názov Key Lime Pie. Zatiaľ nepoznáme 
žiadne podrobnejšie informácie o tom, čo by 
mohol nový Android ponúknuť. Viacerí sa však 
zhodujú na tom, že pôjde o veľkú aktualizáciu, 
ktorá zabezpečí technologickú dominanciu 
tohto operačného systému aj v roku 2013. Nová 
verzia OS by mohla byť  spolu s novými Nexus 
zariadeniami odhalená na Google I/O 2013 15-
17 mája.

Nový rok bude určite zaujímavý a môžeme sa 
tešiť na plno noviniek, o ktorých vás samozre-
jme budeme informovať. Aj v roku 2013 vám 
budeme prinášať exkluzívne recenzie a zaují-
mavé tipy na aplikácie, hry, či návody a triky.

FERO CHOVAŇÁK
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Vianoce máme za sebou a už len pár hodín nás delí od nového roka. 
Vianočný čas preletí vždy tak rýchlo, že si ho ani niekedy nestihneme 

uvedomiť. Ak ste nestihli kúpu svojho nového Android telefónu alebo tabletu, 
neváhajte. Máme pre vás tipy, ako sa správne zorientovať v aktuálnej ponuke. 
Smartfóny a tablety sme rozdelili aj do viacerých kategórií podľa finančného 
limitu, ktorý si zvolíte pri výbere. Začneme tipmi na smartfóny a tablety v 
najvyššej cenovej kategórii. 

Android tablety 
Rok 2012 priniesol niekoľko zaujímavých tabletov, ktoré svojou cenou a výba-
vou spadajú do skupiny high-end zariadení s cenou začínajúcou na 400€. V 
tejto kategórii sme vybrali šesť najzaujímavejších zariadení, ktoré by vás mohli 
najviac zaujať. Samozrejme ak pokukujete po lacnejšej alternatíve nemusíte 
sa báť, na ďalších stránkach nájdete zariadenia, ktoré sa dajú kúpiť aj pod 
200€.

Samsung Galaxy Note 10.1
Začneme novinkou spoločnosti Samsung, ktorá mala svoju premiéru na 
veľtrhu IFA v Berlíne. Desať  palcový tablet Samsung Galaxy Note 10.1 patrí v 
súčasnosti k najvýkonnejším a najvybavenejším zariadeniam s operačným sys-
témom Android. Poháňaný je výkonným štvorjadrovým procesorom Exynos 
4412 s taktom 1,4GHz a 2GB RAM, ktoré zabezpečia dostatok výkonu pre 
všetky operácie. Displej má uhlopriečku 10,1 palca, vyrobený je technológiou 
PLS TFT a má štandardné rozlíšenie 1280×800 bodov. Vo výbave nechýba ani 
kvalitnejší 5Mpix fotoaparát s LED bleskom, predná 1,9Mpix kamera a 16GB 
vnútornej pamäte rozšíriteľnej pomocou micro SD. Priamou súčasťou zariad-
enia je aj presný stylus S Pen, ktorý sa vysúva zo spodnej časti tabletu.
Tabletu nechýba ani bohatá softvérová výbava v podobe Androidu 4.1 Jelly 

Bean a používateľskej nadstavby TouchWiz. Samsung doplnil aj niekoľko 
užitočných aplikácií pre prácu so stylusom a ďalšie funkcie, medzi ktorými ne-
chýba napríklad Smart Stay, ktorý sleduje oči užívateľa, aby sa displej nepre-
pol do úsporného režimu v nevhodný okamih alebo tiež Pop Up Play, s ktorým 
môžu používatelia počúvať hudbu alebo na obrazovke sledovať video, zatiaľ 
čo súčasne pracujú s inou aplikáciou. O ďalších funkciách tohto tabletu sa 
dočítate v našej podrobnej recenzii, kde nájdete všetky potrebné informácie.
Cena tabletu vo WiFi verzii začína už na 450€ no v 3G verzii sa jeho cena 
vyšplhala nad hranicu 500€. Samsung Galaxy Note 10.1 môžete v slovenských 
obchodoch kúpiť v bielej (Pearl White) alebo sivej farbe (Pearl Grey).

Asus Transformer Pad Infinity
Nástupca Transformeru Prime, ktorý opravuje niektoré jeho nedostatky 
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ako slabší príjem signálov WiFi a GPS. Infinity patrí k prémiovým modelom 
spoločnosti Asus, ktorý je na našom trhu dostupný v zlatom prevedení, s 
vnútornou pamäťou 64GB a dockovacou klávesnicou. Čo robí tento tablet 
výnimočným je jeho Super IPS+ displej s Full HD rozlíšením, ktorý okrem 
ostrého zobrazenia aj tých najmenších detailov ponúka tiež skvelú čitateľnosť 
na priamom slnku. Oproti konkurencii tak ponúka jeden z najlepších displejov 
dostupných na trhu.
Tablet vás poteší aj kvalitnou konštrukciou vyrobenou z hliníka, ktorá dosa-
huje hrúbku len 8,3mm. Čo sa týka ďalšej hardvérovej výbavy, Transformer 
Pad Infinity je poháňaný dobre známym štvorjadrovým procesorom NVIDIA 
Tegra 3, ktorý je pretaktovaný na 1,6GHz a nechýba ani 1GB RAM. Vnútorná 
pamäť sa dá rozšíriť pomocou pamäťových kariet micro SD a k tabletu cez 
micro HDMI pripojíte aj televízor. Operačným systémom je Android 4.0 Ice 
Cream Sandwich, ktorý by však už v dohľadnej dobe mal byť aktualizovaný na 
novšiu verziu.
Cena tohto tabletu sa v slovenkých obchodoch pohybuje pomerne vysoko, 
na úrovni 700€. Za túto cenu však získate skutočne prepracovaný tablet s 
výborným displejom, dlhou výdržou na batériu a dockovaciou klávesnicou.

Asus Padfone 1
Hoci Asus predstavil prednedávnom už druhú generáciu hybridného zariade-
nia Padfone, jeho prvá verzia sa stále predáva. Smartfón s 4,3 palcovým Super 
AMOLED displejom, z ktorého sa po zasunutí do dockovacej stanice Padfone 
Station stáva tablet s 10,1 palcovou uhlopriečkou, by mohol byť zaujímavým 
darčekom. Zariadenie ponúka stále dostatočne výkonné parametre na plynulý 
beh operačného systému Android 4.0 Ice Cream Sandwich, ktorý dobre fun-
guje aj po zasunutí do tabletovej časti.
Telefón poháňaný dvojjadrovým procesorom Snapdragon S4 poskytuje 
dostatočný výkon a to aj pri práci s väčším 10,1 palcovým displejom Padfone 
Station. K dispozícii je tiež 1GB RAM, 16GB vnútornej pamäte s možnosťou 
rozšírenia pomocou micro SD a nájdete tu aj 8Mpix fotoaparát a Android vo 
verzii Ice Cream Sandwich, ktorý Asus doplnil o vlastné ovládacie prvky a 
aplikácie.
Asus Padfone prvej generácie sa dá zohnať už od 620€. V balení nájdete 

smartfón Padfone, dockovaciu stanicu Padfone Station, obal na prenášanie a 
tiež špeciálny  Bluetooth stylus, ktorý slúži najmä pri telefonovaní so zasu-
nutým telefónom v docku.

Asus Transformer Pad TF300T
Výbornou kúpou vo vyššej cenovej kategórii by mohol byť aj tablet Transform-
er Pad TF300T od spoločnosti Asus. Ten ponúka vysoký výkon štvorjadrového 
procesoru NVIDIA Tegra 3, ktorému sekunduje 1GB RAM.  Telo tabletu je celé 
vyrobené z plastu, vďaka čomu mohla byť cena stlačená na prijateľnejšiu 
hodnotu, ktorá začína už na 327€. Táto cena samozrejme platí pre tablet 
bez dockovacej klávesnice, ktorú si však môžete dokúpiť ako samostatné 
príslušenstvo za cenu začínajúcu na 110€. Cena takejto zostavy sa potom 
vyšplhá už na viac ako 440€. Ak budete potrebovať model s podporou 3G, tak 
ten zoženiete od 440€ bez dockovacej klávesnice.
Transformer Pad TF300T je ďalej vybavený 10,1 palcovým displejom s 
rozlíšením 1280×800 bodov, vnútornou pamäťou 32GB, 8Mpix fotoaparátom, 
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prednou 1,2 Mpix kamerou a operačným systémom Android 4.1 Jelly Bean.

Fujitsu Stylistic M532
Veľmi podareným je aj tablet od spoločnosti Fujitsu s názvom  Stylistic 
M532, ktorý nijako nezaostáva za konkurenciou. Poháňaný je štvorjadrovým 
procesorom NVIDIA Tegra 3, 1GB RAM a k dispozícii má aj 32GB vnútornej 
pamäte. Okrem iného ponúka aj 10,1-palcový displej a 8Mpix fotoaparát.  
Operačný systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich nie je obohatený o žiadnu 
používateľskú nadstavbu, čo v tomto prípade hodnotíme ako plus.
Tablet spoločnosti Fujitsu sa vyznačuje svojou plynulosťou a najmä skvelým 
dizajnom s tenkým profilom konštrukcie. Medzi 10 palcovými tabletmi patrí 
so svojou hmotnosťou 560g tiež medzi tie najľahšie. Vyznačuje sa výbornou 

konektivitou vrátane podpory HSPA+ dátových prenosov rýchlosťou až 21 
Mb/s smerom k používateľovi.

Sony Xperia Tablet S
Štýlový tablet s výbornou softvérovou ale aj hardvérovou výbavou ponúka 
spoločnosť Sony. Prvý tablet z radu zariadení Xperia nesie názov Xperia Tablet 
S a je výnimočný svojim dizajnom pripomínajúcim prehnuté noviny, vďaka 
ktorému sa veľmi dobre drží v ruke. Tiež  je odolný voči postriekaniu vodou. 
Operačný systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich je doplnený o vlastnú 
nadstavbu a ponúka veľa funkcií vrátane možnosti prepínania používateľských 
profilov.
Dostatočný výkon tabletu zabezpečuje procesor NVIDIA Tegra 3 spolu s 1GB 
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RAM. Svoje dáta si môžete uložiť do 16GB vnútornej pamäte, ktorú je možné 
rozšíriť pomocou pamäťových kariet micro SD o ďalších 32GB. K dispozícii je 
tiež 8Mpix fotoaparát. Zohnať Sony Xperia Tablet S na Slovensku môže byť 
trochu problém. Momentálne ho ponúka len niekoľko e-shopov s cenou od 
435€.

Android telefóny
Android telefóny sú rozšírenejšie ako tablety a preto je na trhu aj väčší výber. 
Ak si môžete za telefón dovoliť utratiť viac ako 400€, bude nasledovný výber 
určený práve pre vás.

HTC One X+
Vlajková loď spoločnosti HTC ponúka svojim používateľom skutočne lákavé 
parametre. Štýlový smartfón s operačným systémom Android 4.1 Jelly Bean 

nezaujme len svojou pevnou unibody konštrukciou s príjmeným povrchom 
soft-touch, ale aj svojimi ďalšími vlastnosťami.
Štvorjadrový procesor NVIDIA Tegra 3 pretaktovaný na frekvenciu 1,7GHz 
ponúka v spolupráci s 1GB RAM bezkompromisný výkon. Oproti predchádza-
júcej verzii HTC One X disponuje väčšou 64GB vnútornou pamäťou, ktorá by 
mala postačovať aj tým najnáročnejším používateľom. Vo výbave samozrejme 
nechýba ani kvalitný 8Mpix fotoaparát s inteligentným LED bleskom, predná 
kamera s rozlíšením 1,6Mpix a batéria s kapacitou 2100mAh. Samozrejmosťou 
je už aj príjemná používateľská nadstavba HTC Sense 4.0+, ktorá prináša veľa 
vlastných widgetov, aplikácií a ďalšie funkcie, či podporu sociálnych sietí.
HTC One X+ môžete kúpiť už od 591€. Ak by ste sa poobhliadali po lacnejšej 
alternatíve tohto telefónu, rovnako dobrým bude aj HTC One X, ktorý ponúka 
veľmi podobné parametre s menšou kapacitou batérie, vnútornou pamäťou 
32GB a zatiaľ staršou verziou Androidu – tá má byť však už v najbližšom 
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období aktualizovaná na Android 4.1 Jelly Bean. Recenziu na HTC One X+ si 
prečítajte tu => Recenzia | HTC One X+ | Vylepšený One X s väčšou batériou a 
Androidom 4.1 Jelly Bean

Samsung Galaxy SIII
Medzi TOP smartfóny nepochybne patrí aj Samsung Galaxy SIII, ktorý sa 
medzi zákazníkmi teší veľkej obľube. SIII je pokračovateľom úspešnej línie 
Galaxy S smartfónov, ktorý ponúka výkonný štvorjadrový procesor Exynos s 
taktom 1,4GHz a 1GB operačnej pamäte RAM. Pochváliť sa môže aj fotogra-
fickým snímačom s rozlíšením 8Mpix, 16GB vnútornej pamäte s možnosťou 
rozšírenia pomocou micro SD a veľkým 4,8 palcovým displejom Super 
AMOLED s dokonalým zobrazením čiernej farby.
Samsung Galaxy SIII môžete zakúpiť v niekoľkých farbách, bielej (marble 
white), modrej (pebble blue) a červenej (Garnet red), od 448€.

Samsung Galaxy Note II
Samsung Galaxy Note II je nástupcom modelu Galaxy Note, oproti ktorému 
prináša vylepšené parametre a ešte väčší displej. Toto zariadenie bolo, a 
stále je, populárne hlavne vo sfére podnikateľov, nakoľko ponúka pokročilé 
funkcie na prácu s dokumentami a poznámkami, k čomu ho predurčuje hlavne 
integrovaný stylus. Ani ten sa nevyhol zmenám – je tenší a viac “prirodzený”, 
aby sa s ním dalo ľahšie a pohodlnejšie písať. Zariadenie je poháňané 
štvorjadrovým procesorom Exynos 4412 s taktom 1,66GHz a 2GB RAM. 
Nechýba 8Mpix fotoaparát, široké možnosti konektivity a samozrejme veľký 
displej s uhlopriečkou 5,5 palca a HD rozlíšením.
Ak teda hľadáte zariadenie, ktoré by spĺňalo vaše potreby využiť smartfón 
nielen na prácu, ale aj na zábavu a nevadia vám väčšie rozmery, tak potom je 
Galaxy Note II dobrou voľbou. Na slovenskom trhu ho môžete zohnať v dvoch 
farebných prevedeniach, bielom a sivom, od 522€.

Sony Xperia T
Model Xperia T je vlajkovou loďou celej modelovej rady smartfónov Xperia od 
Sony. Ponúka vysoký výkon a mnohými oceňovaní tenký dizajn tela, ktoré má 
prijateľné rozmery a príjemnú hmotnosť. Hardvér ponúka dvojjadrový proce-
sor Snapdragon S4 s taktom 1,5 GHz, ktorému pomáha operačná pamäť RAM 
s hodnotou 1GB. Zaujímavým je určite aj fotoaparát, ktorý má rozlíšenie 13 
MPix a umožňuje nahrávanie FullHD videa. Predná kamera taktiež nezaostáva 
a ponúka nahrávanie HD videa v maximálnom rozlíšení 720p.
Sony Xperia T síce nepatrí medzi tie najvýkonnejšie telefóny dostupné na 
trhu, no to by nemalo byť prekážkou k jej kúpe. Z používateľského hľadiska je 
tento fakt takmer zanedbateľný a výkon ponúkaný dvoma jadrami Qualcomm 
procesora bude postačovať na vykonávanie všetkých činností. Kúpou telefónu 
navyše získate dizajnovo pekný telefón s výborným fotoaparátom. Zadovážiť si 
ho môžete už od 444€.

LG Optimus 4X HD
Ako už samotný názov napovedá, LG Optimus 4X HD bude disponovať 
najnovším Tegra 3 procesorom so 4 jadrami taktovanými na 1,5 Ghz. Ďalšími 
lákadlami, ktoré by vás mohli presvedčiť o jeho kúpe je OS Android Ice Cream 
Sadwich, 1 GB RAM či 16 GB vnútornej pamäte rozšíriteľnej pomocou micro 
SD. Poteší aj 4,7″ True HD IPS LCD displej či výborný 8 Mpix fotoaparát, ktorý 
nahráva FullHD video.
Aj LG Optimus 4X HD patrí medzi najlepšie vybavené smartfóny dostupné na 
trhu. Za cenu začínajúcu na 400€ získate výkonné zariadenie, ktoré vás poteší 
svojim veľkým IPS displejom, kvalitným spracovaním a operačným systémom 
Android 4.0 Ice Cream Sandwich s množstvom funkcií.
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Android tablety od 200 do 400 EUR
Hitom týchto vianoc boli najmä tablety, preto opäť začneme ich výberom. 
Android tabletov v cenovej kategórii od 200 do 400 eur je pomerne veľa, 
my sme pre vás vybrali týchto šesť zariadení, nad ktorých kúpou sa oplatí 

popremýšľať.
 
Google Nexus 7 
Nexus 7 je ideálny tablet na zábavu s výborným pomerom cena/výkon. 
Tablet je vybavený 7-palcovým IPS displejom s rozlíšením 1280 × 800 bodov. 
Kvalitnému displeju sekunduje štvorjadrová Tegra 3 a 1 GB RAM – netreba 
sa teda báť, že by tablet trpel nedostatkom výkonu. Nexus 7, keďže ide o 
oficiálny tablet od Googlu, využíva operačný systém Android vo verzii 4.2 Jelly 
Bean. Nexus 7 (Wi-Fi) s kapacitou 16 GB je na Slovensku dostupný za 224 
EUR. Model s podporou 3G a vnútornou pamäťou 32 GB bude na Slovensku 
dostupný v decembri za 299 EUR. 

YARVIK GoTab Zetta 9.7” 16GB
Yarvik Zetta patrí medzi lacné tablety, ktorého cena začína pri 16GB verzii už 
na 229€ a pri lacnejších variantoch s menšou internou pamäťou ho kúpite už 
za menej ako 200 eur. Ak sa aj rozhodnete pre verziu s dátovým úložiskom 
4 alebo 8GB, stále ho môžete rozšíriť pomocou pamäťových kariet micro SD 
o ďalších 32GB. Tablet je ďalej vybavený veľkým 9,7 palcovým IPS displejom 
s pomerom strán 4:3 a rozlíšením 1024×768 bodov a poháňaný je jedno-
jadrovým procesorom ARM Cortex A8 s taktom 1,2GHz, či 1GB RAM. Vo 
výbave nechýba ani 2Mpix fotoaparát, predná 0,3Mpix kamera, batéria sa ka-
pacitou 8000mAh a tiež podpora WiFi 802.11b/g/n. Tablet si bezproblémovo 
poradí aj s prehrávaním Full HD videí, ktoré si navyše môžete  pomocou mini  
HDMI portu pozrieť aj na televízore. Operačným systémom je Android 4.0 Ice 
Cream Sandwich. 

Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (P5100)
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 je pokračovaním úspešnej série Samsung tabletov, 
na začiatku ktorej stál Samsung Galaxy Tab 10.1. Oproti “jednotke” prináša 
zvýšený výkon vďaka dvojjadroveému procesoru Exynos 4210 s taktovaním 
1GHz, podporu micro SD a nahrávanie videa vo Full HD (1080p) rozlíšení. 
Nechýba ani 1GB RAM, 16GB vnútornej pamäte a PLS displej s veľkosťou 
10,1 palca o rozlíšení 1280×800 bodov. Konektivitu zariadenia zabezpečuje 
Bluetooth 3.0 a WiFi 802.11b/g/n. Operačný systém Android 4.0 Ice Cream 
Sandwich je doplnený o používateľskú nadstavbu TouchWiz. Tablet môžete v 
slovenských obchodoch zohnať už od 360€.
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Acer Iconia Tab A700
Acer Iconia Tab A700 je model, ktorý patrí do najvyššej triedy tabletov. 
Výborný výkon zaručuje prítomnosť 1GB DDR2 RAM a až 4-jadrového 
procesora Tegra 3, ktorý zvládne naozaj každý úkon. Poteší vás určite aj 10,1 
palcový displej, ktorý ponúka rozlíšenie až 1920 x 1200 pixelov. FullHD videá 
si tam môžete prezerať pohodlne na cele ploche displeja. Z ďalších špecifikácií 
poteší silnejšia 9800 mAh batéria s výdržou až 10 hodín. S cenovkou tesne 
pod hranicou 400 eur, zaujme každého kto sa zháňa po dobre vybavenom 
tablete s výborným pomerom cena/výkon. 

Asus Transformer Pad TF300T
Výbornou kúpou vo vyššej cenovej kategórii by mohol byť aj tablet Transform-
er Pad TF300T od spoločnosti Asus. Ten ponúka vysoký výkon štvorjadrového 
procesoru NVIDIA Tegra 3, ktorému sekunduje 1GB RAM.  Telo tabletu je celé 
vyrobené z plastu, vďaka čomu mohla byť cena stlačená na prijateľnejšiu 
hodnotu, ktorá začína už na 353€. Táto cena samozrejme platí pre tablet 
bez dockovacej klávesnice, ktorú si však môžete dokúpiť ako samostatné 
príslušenstvo za cenu začínajúcu na 110€. Cena takejto zostavy sa potom 
vyšplhá už na viac ako 440€. Ak budete potrebovať model s podporou 3G, tak 
ten zoženiete od 440€ bez dockovacej klávesnice.
Transformer Pad TF300T je ďalej vybavený 10,1 palcovým displejom s 
rozlíšením 1280×800 bodov, vnútornou pamäťou 32GB, 8Mpix fotoaparátom, 
prednou 1,2 Mpix kamerou a operačným systémom Android 4.1 Jelly Bean. 

Prestigio MultiPad 9.7 Ultra (PMP5197D)
Ďalší tablet s operačným systémom Android 4.0 Ice Cream Sandwich, 
Prestigio MultiPad 9.7 Ultra (PMP5197D). Tento model tabletu je vybavený 
rovnakým 9,7 palcovým displejom, ako jeho “príbuzný”, MultiPad 9.7 PRO 
(PMP5097CPRO) a teda 9,7 palcovým IPS displejom s rozlíšením 1024×768 
bodov. Zariadenie je poháňané procesorom ARM Cortex-A8 o takte 1GHz a 
integruje multiformátový HD video kodek a 3D grafický akcelerátor. Skvelú 
prácu procesora podporuje 1 GB pamäte RAM DDR3 a 16 GB internej flash 
pamäte, ktorú je možné rozšíriť SD kartou o ďalších 32 GB. K dispozícii je tiež 
mini HDMI výstupa slot pre micro SD pamäťové karty. Cena zariadenia sa 
pohybuje tesne nad hranicou 200€.

Android telefóny
Ponuka telefónov v strednej triede sa neustále rozrastá a v tejto kategórii 
je pomerne veľká konkurencia a výber z veľkého množstva modelov. Tu je 
niekoľko zaujímavých tipov:
 
Sony Xperia P
Sony Xperia P je ďalší model z NXT generácie výrobcu Sony. Okrem pekného 
dizajnu ponúka aj priemernú hardvérovú výbavu v podobe dvojjadrového 
procesora s taktom 1 GHz, pamäte RAM s hodnotou 1 GB a vnútornej pamäte 
s kapacitou 16 GB. Určite vás poteší aj 8 Mpix fotoaparát so schopnosťou 
nahrávať FullHD 1080p video. Cena tohto šikovného smartfónu začína 270€. 
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HTC Desire X
Desire X je Android zariadenie od HTC určené pre nenáročných a mierne 
náročných používateľov. Vyšší výkon v tomto zariadení zabezpečuje 2-jadrový 
procesor s taktom 1 GHz, prítomná je aj pamäť RAM s hodnotou 768 MB a 
používateľa potešia aj 4GB vnútornej pamäte, ktorá je rozšíriteľná o microSD 
karty. Z ďalších špecifikácií zaujme 4” displej s rozlíšením 480×800 bodov a 
operačný systém Android 4.0 s nadstavbou Sense UI v rovnakej číselnej verzii. 
Rozhodujúcim faktorom pri kúpe tohto zariadenia by mohla byť výhodná 
cena, ktorý začína na 240€. 

Samsung Galaxy Ace 2 (I8160)
Samsung GALAXY Ace 2 poháňaný dvojjadrovým procesorom s taktom 
800MHz prináša efektívny multitasking, plynulé prechody obrazu a rad 
grafických aplikácií a hier. Konektivita HSPA 14.4 sa postará o pohodlné 
prezeranie webu a rýchle sťahovanie obsahu s minimálnymi oneskoreniami. 
Interná pamäť s kapacitou 4 GB s možnosťou rozšírenia pomocou micro SD, 

poskytuje dostatok priestoru pre ukladanie a zdieľanie filmov, fotografií a 
ďalšieho obsahu. Batéria s kapacitou 1.500 mAh zaistí GALAXY Ace 2 dlhú 
dobu pohotovostného režimu, čo ocenia predovšetkým aktívni a nezávislí 
používatelia, ktorí sú neustále v pohybe. Vo výbave nechýba ani 5Mpix fo-
toaparát a operačný systém Android 2.3 Gingerbread s nadstavbou TouchWiz, 
ktorý má byť aktualizovaný na Android 4.1 Jelly Bean. Najlacnejšie sa dá 
zohnať už od 220€. 

Sony Xperia J
Ak hľadáte smartfón s dobrou hardvérovou výbavou a operačným systémom 
Android 4.0 Ice Cream Sandwich, Sony Xperia J by mohla byť zaujímavou 
altenatívou. Ponúka jednojadrový procesor s taktom 1 GHz, 512MB operašnej 
pamäte RAM, 4-palcový displej s rozlíšením 854×480 px, 5 Mpix fotoaparát a 
príjemné rozmery, preto je vhodný aj do ženských rúk. Telefón zoženiete od 
218€.
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HTC One S
HTC One S sa svojimi parametrami veľmi podobá staršiemu modelu Sensa-
tion XE. Ponúka zaujímavý dizajn, kvalitný a výkonný hardvér a veľmi dobre 
je zastúpená aj softvérová časť – v podobe Androidu Ice Cream Sandwich 
4.0, ktorý je obohatený o používateľskú nadstavbu Sense 4.0. Ďalší smart-
fón z modelovej rady One ponúka novú architektúru procesora Krait, ktorý 
tak dokáže pri rovnakej frekvencii pracovať rýchlejšie a efektívnejšie. One S 
zaujme aj kvalitným Super AMOLED displejom či 1 GB RAM pamäte. Cena v 
slovenských obchodoch začína na 356€. 

Samsung Galaxy SII (i9100) 
Do starého železa neodchádza ani minuloročný model Samsung Galaxy SII, 
ktorý sa dá teraz zohnať za veľmi dobrú cenu začínajúcu na 323 eurách. Za 
túto cenu získate smartfón s operačným systémom Android 4.0 Ice Cream 
Sandwich, ktorý má byť už v blízkej dobe aktualizovaný na Android 4.1 Jelly 
Bean. Dostatočný výkon zabezpečuje dvojjadrový procesor s taktom 1,2GHz a 
1GB RAM. Nechýba ani 16GB vnútornej pamäte rozšíriteľnej pomocou micro 
SD pamäťových kariet a 4,3 palcový Super AMOLED Plus displej s rozlíšením 
480×800 bodov. Výbavu dopĺňa aj kvalitný 8Mpix fotoaparát s LED bleskom. 

Motorola Droid RAZR
Ak hľadáte štýlový telefón, ktorý sa odlišuje od svojich konkurentov svojim 
spracovaním, potom je tuMotorola Droid RAZR. Telo s hrúbkou len 7,1mm 
je na zadnej strane pokryté tenkou vrstvou odolného kevlaru, ktorý dodáva 
telefónu pevnosť a odolnosť proti poškriabaniu. Výbava zahŕňa dvojjadrový 

procesor s taktom 1,2GHz, 4,3 palcový Super AMOLED displej s rozlíšením 
540×960 pixelov, 1GB RAM a 16GB vnútornej pamät rozšíriteľnej pomocou 
micro SD. Ani tu nechýba 8Mpix fotoaparát s LED bleskom a Android vo verzii 
2.3 Gingerbread. Tento smartfón od Motoroly sa dá zohnať od 299€. 

Galaxy Nexus
Ak budete chcieť vlastniť telefón s vždy aktuálnym operačným systémom, tak 
potom by ste mali porozmýšľať nad kúpou Galaxy Nexusu.  Telefón patrí tiež 
k tým minuloročným, no svojou výbavou stále zvláda všetky úkony, ktoré mu 
zadáte. Galaxy Nexus využíva koncept prednej strany bez tlačidiel a s tenkým 
rámikom, aby sa na ňu zmestil 4,65” HD Super AMOLED displej pri zachovaní 
čo najmenších rozmerov samotného zariadenia. Pod kapotou sa skrýva 1.2 
GHz dvojjadrový procesor TI OMAP 4460, 1 GB RAM a 5 Mpix fotoaparát, 
ktorý zvláda aj natáčanie Full HD videa. K dispozícii je tiež 16GB vnútorná 
pamäť pre všetky typy médií.

Android tablety pod 200 EUR

Lacné tablety sú jednou z hlavných výhod operačného systému Android. Na 
trhu ich nájdete veľké množstvo a s cenou sa pohybujú na úrovni do 200€. 
Niekedy preto môže byť veľmi ťažké vybrať si ten správny. My vám prinášame 
niekoľko tipov, ktoré by vám mohli toto rozhodovanie uľahčiť.
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Acer Iconia Tab A100 8GB
Zariadenie so 7” displejom a hmotnosťou iba 410 g pohodlne udržíte len v 
jednej ruke! Tablet je vybavený operačným systémom Android 3.2. Spojenie 
dvojjadrového procesoru NVIDIA Tegra 2, viacdotykového displeja, ktorý 
prehráva obraz v plnom vysokom rozlíšení 1080p na samotnom tablete ako 
aj na zariadeniach s portom HDMI. Pritom je tak kompaktný, že sa zmestí do 
vrecka alebo do tašky! Kovové a elegantné telo, Wi-Fi 802.11bgn, vybrané 
modely s 3G, HDMI, micro-USB 2.0, čítačka pamäťových kariet a Bluetooth. 
Výdrž 4,5 hodiny prevádzky na batérie. 

YARVIK GoTab Zetta 9.7” 16GB
Yarvik Zetta patrí medzi lacné tablety, ktorého cena začína pri 16GB verzii už 
na 229€ a pri lacnejších variantoch s menšou internou pamäťou ho kúpite už 
za menej ako 200 eur. Ak sa aj rozhodnete pre verziu s dátovým úložiskom 

4 alebo 8GB, stále ho môžete rozšíriť pomocou pamäťových kariet micro SD 
o ďalších 32GB. Tablet je ďalej vybavený veľkým 9,7 palcovým IPS displejom 
s pomerom strán 4:3 a rozlíšením 1024×768 bodov a poháňaný je jedno-
jadrovým procesorom ARM Cortex A8 s taktom 1,2GHz, či 1GB RAM. Vo 
výbave nechýba ani 2Mpix fotoaparát, predná 0,3Mpix kamera, batéria sa ka-
pacitou 8000mAh a tiež podpora WiFi 802.11b/g/n. Tablet si bezproblémovo 
poradí aj s prehrávaním Full HD videí, ktoré si navyše môžete  pomocou mini  
HDMI portu pozrieť aj na televízore. Operačným systémom je Android 4.0 Ice 
Cream Sandwich. 

Prestigio MultiPad 7.0 Prime
Prestigio 7.0 Prime je tablet, ktorý vás síce neohúri svojimi parametrami ale 
prinajmenšom zaujme svojou cenou. Vybavený je jednojadrovým procesorom 
s taktom 1GHz, ktorému sekunduje operačná pamäť s kapacitou 512MB. Vnú-
torná pamäť  má veľkosť 4GB a rozšíriť ju môžete aj o kapacitu micro SD kariet 
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o ďalších 32GB. Operačným systémom je Android 4.0 Ice Cream Sandwich. 
Cena tabletu začína na 88€. 

Iné tablety
Zaujímavými zariadeniami by mohli byť aj tablety menej známych spoločností, 
ako Ainol, 3Q alebo Point of View. Tieto sme však nemali možnosť vyskúšať a 
tak nevieme, ako pri bežnom používaní v skutočnosti fungujú. Zaujímavý by 
mohol byť napríklad model 3Q q-pad QS0730C 3G, ktorý za cenu začínajúcu 
na 173€ ponúka 7 palcový displej s rozlíšením 1024×600 bodov, jednojadrový 
procesor ARM Cortex A5 s taktom 1GHz, 512MB RAM, 4GB vnútornej pamäte 
rozšíriteľnej pomocou micro SD a tiež podporu pre WiFi, Bluetooth a dokonca 
aj 3G. Point of View tiež ponúka niekoľko zaujímavých tabletov. Jedným z nich 
je aj Mobii Tablet 7” ONYX 507, ktorý má 7 palcový displej s rozlíšením 1024 x 
600 bodov, 1GHz procesor, 512MB RAM, 4GB dátové úložisko a tiež výbornú 
konektivitu v podobe WiFi, Bluetooth 3.0, či 3G/GSM s podporou volaní. 
Operačným systémom je Android 4.0 Ice Cream Sadnwich. Mobii Tablet 7” 
ProTab 25ponúka obdobné parametre s tým rozdielom, že nepodporuje 3G, 
funguje s Androidom 4.1 Jelly Bean a tiež sa dá zohnať za zaujímavú cenu 
okolo 100€.

Čoraz populárnejšou sa stáva aj značka Ainol, ktorá ponúka tablety s 
výborným pomerom cena/výkon. Spomenúť môžeme napríklad Ainol Novo 
7 CRYSTAL, ktorý je poháňaný dvojjadrovým procesom Cortex-A9 s taktom 
1,5GHz, 1GB RAM a tiež grafikou Mali 400. IPS Displej má veľkosť 7 palcov a 
rozlíšenie 1024 × 600 bodov. Vnútornú pamäť s veľkosťou 8GB môžete rozšíriť 
pomocou micro SD. K dispozícii je tiež 2Mpix predná kamera, mini HDMI a 
mini USB výstup a podpora WiFi. Batéria ma kapacitu 3800mAh.Operačným 
systémom je prekvapivo novší Android 4.1 Jelly Bean. Cena sa pohybuje na 
úrovni 160€.

Android telefóny
V kategórii najlacnejších telefónov opäť bojuje o priazeň zákazníka niekoľko 
výrobcov. Aj tu vám preto prinášame niekoľko tipov na zariadenia, ktoré by 
vás mohli zaujať a potešiť aj vašich známych.

ZTE Acqua
ZTE je už medzi smartfónmi s Androidom pomerne známy výrobca. Vo svojom 
portfóliu ponúka niekoľko zaujímavých modelov, medzi ktorými nechýba ani 
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ZTE Acqua. Ten ponúka 4  palcový displej s rozlíšením 480×800 bodov, 4GB 
vnútornej pamäte a fotoaparát s rozlíšením 5Mpix. Operačný systém Android 
4.0 Ice Cream Sandwich je poháňaný MSM7227A Snapdragon procesorom s 
taktom 1GHz a 512MB RAM. Podporované sú 3G dátové prenosy a k dispozícii 
je aj micro SD slot či batéria s kapacitou 1600 mAh. Cena tohto telefónu 
začína na 168€.

HUAWEI Ascend G300
Huawei ponúka v cene do 200 eur niekoľko telefónov, medzi ktoré patrí aj 
Ascend G300. Ten obsahuje staršiu verziu Androidu vo verzii 2.3 Gingerbread, 
ktorú je však možné aktualizovať na novší Android 4.0 Ice Cream Sandwich. 
Dostatočný výkon zabezpečuje procesor s taktom 1GHz a 512MB RAM, ktoré 
dopĺňajú aj 2GB vnútornej pamäte rozšíriteľnej prostredníctvom micro SD. 
IPS Displej má veľkosť 4 palce a rozlíšenie 480 x 800 bodov. Na fotografovanie 
využijete 5Mpix fotoaparát. HUAWEI Ascend G300 sa v slovenských obcho-
doch predáva od 160€.

Sony Xperia Tipo Dual
Ak hľadáte malý, šikovný smartfón s podporou dvoch SIM kariet, tak potom je 
tu Sony Xperia Tipo Dual. Toto zariadenie ponúka miniatúrne rozmery, ktoré 
sú dané menším 3,2 palcovým displejom s rozlíšením 480×320 bodov. Srd-
com telefónu je 800MHz procesor Snapdragon MSM7225AA, ktorý poháňa 
operačný systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Dopĺňa ho 512MB RAM 
a tiež vnútorná 2,9GB pamäť, z ktorej je pre používateľa prístupných 2,5GB. 
Nechýba ani 3,2Mpix fotoaparát, 1500 mAh batéria a tiež podpora 3G sietí. 
Na výber je niekoľko farebných variantov. Cena sa pohybuje na úrovni 140 eur 
a vyššie.

HTC Desire C
HTC Desire C ponúka 3,5 palcový HVGA displej a príjemný dizajn, ktorý si 
určite každý obľúbi. Tento model je dostupný v troch farebných vyhotoveni-
ach a to v červenom, čiernom a bielom. Kvalitné fotky a videá v HD kvalite 
zaisťuje 5 megapixelový fotoaparát umiestnený na zadnej strane telefónu. 
Samozrejmosťou je okamžité zdieľanie fotiek alebo videí z rôznych akcií a 
dovolenky na sociálnych sieťach. Nová verzia používateľského prostredia HTC 
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Sense 4 prináša integráciu s cloudovým úložiskom Dropbox. Majitelia nového 
telefónu Desire C tak získajú bezplatne k dispozícii 25 gigabytov priestoru na 
dva roky. Hardvérová výbava telefónu zahŕňa procesor s taktom 600MHz, 
512MB RAM, 4GB vnútornej pamäte a tiež batériu s kapacitou 1230 mAh. Na 
Slovensku môžete HTC Desire C zohnať už od 160€. 

Samsung Galaxy Mini II
Samsung Galaxy Mini 2 spája svieži a moderný štýl s praktickými inteligentný-
mi funkciami. Poháňaný je jednojadrovým procesorom s frekvenciou 800MHz 
a 512MB RAM, ktoré sa postarajú o plynulý chod operačného systému An-
droid 2.3 Gingerbread. Telefón obsahuje 3,5 palcový TFT displej s rozlíšením 
480×320 bodov a vo výbave nechýba ani 3Mpix fotoaparát a 4GB vnútornej 
pamäte. Galaxy Mini 2 dokonca podporuje aj technológiu NFC. Cena začína na 
157€.

Prestigio Multiphone smartfóny
Nový rad smartfónov spoločnosti Prestigio, ktorý pozostáva z troch modelov 
s jedným spoločným črtom – podporujú použitie dvoch SIM kariet. SIM karty 

je možné kedykoľvek prepínať vyhradenými tlačidlami. Táto funkcia umožňuje 
ľahko skombinovať dva rôzne tarify alebo telefónnych operátorov naraz.
MultiPhone 4300 DUO
MultiPhone 4300 Duo je poháňaný jednojadrovým procesorom ARM Cortex-
A9 s taktom 1GHz a operačnou pamäťou RAM o kapacite 512MB. Dvojica sa 
stará o plynulý chod operačného systému Android 4.0 Ice Cream Sandwich. 
Telefón je ďalej vybavený 4,3 palcovým IPS displejom s rozlíšením 480×800 
px, 4GB vnútornou pamäťou a 5Mpix fotoaparátom. Konektivitu zariadenia 
zabezpečujú WiFi, Bluetooth a podpora 3G sietí. Nechýba ani GPS, predná 
0,3Mpix kamera, FM rádio a celý rad senzorov, ako senzor priblíženia, svetelný 
senzor a elektronický kompas. Za MultiPhone 4300 DUO zaplatíte  približne 
180€.

MultiPhone 4040 DUO
Ďalším modelom v novej rodine Prestigio smartfónov je MultiPhone 4040 
DUO (PAP4040DUO). Funguje so systémom Android 4.0 a ide v podstate o 
„menšieho” brata modelu MultiPhone 4300 DUO, pretože zachováva všetky 
jeho funkcie pri použití o niečo menšieho displeja s uhlopriečkou 4”. Cena sa 
pohybuje na úrovni 160€. 
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MultiPhone 3500 DUO
Posledný model disponuje starším Androidom 2.3 a prichádza s kapacitným 
displejom s uhlopriečkou 3,5” s rozlíšením 320x480px. Zameriava sa na 
používateľov, ktorí uprednostnia funkcie pred veľkým displejom a hľadajú 
skôr cenovo prístupné riešenie. MultiPhone 3500 DUO poháňa procesor 
Qualcomm MSM7225A s taktom 1 GHz spolu s 512MB RAM. Ani tu nechýbajú 
4GB vnútornej pamäte a podpora 3G, WiFi, Bluetooth či GPS. Nachádza sa tu 
aj fotoaparát s rozlíšením 2 megapixely. Cena začína na 108€.
Úložnú kapacitu všetkých troch modelov MultiPhone je možné rozšíriť 
pamäťovými kartami typu microSD na kapacitu 32 GB.

Príslušenstvo pre váš smartfón či tablet

Na záver nechýbajú ani tipy v podobe príslušenstva pre smartfóny alebo 
tablety. Práve príslušenstvo môže spraviť radosť aj súčasným majiteľom týchto 
zariadení, ktorí ich budú chcieť využiť naplno.

Začneme tým najlacnejším a najdostupnejším príslušenstvom, ktoré určite 
poteší nejedného z vás. Z doplnkov pre vaše zariadenie, by ste určite nemali 
vynechať rôzne púzdra, kryty a ochranné fólie. Zavďačíte sa im najmä pri páde 
vášho zariadenia na zem, či pri iných aktivitách, ktoré by mohli viesť k jeho 
mechanickému poškodeniu. Na výber je veľa druhov fólií, puzdier a krytov, 
ktoré si môžete vybrať podľa vlastného gusta. Inšpiráciou vám môže byť aj 
príslušenstvo dostupné pre HTC One X a Samsung Galaxy SIII, ktoré sme mali 
možnosť vyskúšať aj my. 

Jednou z hlavných časti nami denno denne používaných zariadení je aj kapac-

itný displej. Čo tak si trochu uľahčiť prácu s ním napríklad stylusom. Vďaka 
nemu  bude ovládanie pre mnohých z vás oveľa pohodlnejšia a to najmä ak 
pracujete so svojim tabletom či smartfónom dlhšie. Na trhu je dostatočne 
veľký výber, ktorý vám umožní vybrať si stylus rôznej veľkosti a spracova-
nia. Ten môže navyše častokrát poslúžiť aj ako klasické tužkové pero. Cena 
takéhoto doplnku sa pohybuje na úrovni od siedmich až po rádovo desiatky 
eur – drahšie kúsky sú určené pre zariadenia spoločnosti Samsung podporu-
júce technológie pera S Pen.

Svoj tablet a telefón 
nemusíte odkladať len 
tak na stôl. Majte ho 
vždy po ruke a na dohľad 
vďaka stojanom alebo 
rôznym iným držiakom. 
Využiť môžete univer-
zálne riešenia, ktoré 
ponúka napríklad Breffo 
Spiderpodium, Canyon 
USTAND1X alebo tiež 
všestranný držiak do auta 
od spoločnosti Clingo.

Ďalším príslušenstvom, ktoré by nemalo chýbať žiadnemu používateľovi An-
droidu sú rôzne redukcie. Využiť by ste mohli napríklad redukciu z micro USB 
na USB, vďaka ktorej budete môcť ku kompatibilnému Android telefónu alebo 
tabletu pripojiť rôzne externé príslušenstvo, ako napríklad myšku, klávesnicu 
alebo USB flash disk. Konvertor z micro USB na HDMI využijú všetci tí, ktorí 
chcú so svojim zariadením pracovať alebo sledovať filmy na externom televí-
zore, či monitore – netreba zabúdať na to, že potrebujete zariadenie, ktoré 
disponuje MHL micro USB konektorom.
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Zaujímavou je aj externá čítačka pamäťových kariet so samostatným USB 
portom, ktorá sa pripája prostredníctvom micro USB konektoru zariadenia. 
Výborne poslúži napríklad pri sťahovaní fotografii z fotoaparátu alebo na 
pripojenie ďalšieho príslušenstva (zariadenie musí taktiež podporovať USB 
host). A keď sme už pri čítačke pamäťových kariet, nezabudnite, že najlepším 
spôsobom ako rozšíriť vnútornú pamäť vášho zariadenia je práve pomocou 
micro SD. Bežne zoženiete kapacity od 4 do 32GB a ak si priplatíte k dispozícii 
sú aj 64GB pamäťové karty – tie však nemusia fungovať s každým zariadením.  

Ak patríte medzi náročnejších používateľov, ktorí používajú niekoľko zariadení 
súčasne, určite nenechajte bez povšimnutia aj alternatívne nabíjačky do auta 
alebo do elektrickej zásuvky. Príkladom takejto nabíjačky môže byť napríklad 
RAIKKO Power-Plug-Dual, ktorá umožní súčasné nabíjanie dvoch zariadení 
a to nielen doma, ale aj na cestách. ARCTIC Charger PRO 4 zas poslúži ako 
dobíjacia stanica pre niekoľko telefónov či tabletov. Cena takýchto nabíjačiek 
sa pohybuje na úrovni 15€.

Keďže tu máme zimu, asi si viete predstaviť, aké je náročné ovládať smartfón 
vonku na mraze. Skrehnutým a zmrznutým rukám je však vďaka špeciálnym 
rukaviciam SilicDOT koniec. Vďaka špeciálnej vodivej vrstve na končekoch 

rukavíc, totiž umožňujú pohodlné ovládanie zariadení s kapacitnými displejmi 
aj počas zimy. Cena takýchto rukavíc je približne 17€.

Veľa z vás by určite potešila aj možnosť sledovať digitálnu televíziu priamo na 
displeji vášho smartfónu, či tabletu. Táto požiadavka je však ľahko splniteľná a 
to vďaka Tivizen Pico Android tuneru, ktorý umožní príjem DVB-T televíznych 
staníc aj na cestách. Čo by vás mohlo odradiť o kúpy tohto príslušenstva je 
pomerne vysoká cena, ktorá začína na 79 eurách.

Nezabúdajme ani na možnosť predĺžiť si výdrž batérie zakúpením záložných 
batérií, ktoré môžu byť okrem klasického spôsobu dobíjané aj slnečnou ener-
giou. Opäť je k dispozícii veľký výber modelov,  ktoré sa líšia svojou kapacitou, 
vzhľadom a cenou. My sme cez leto testovali záložné zdroje spoločnosti Pow-
erTraveller => Test externých batérií od spoločnosti PowerTraveller.

Každého Android fanúšika určite potešia drobnosti, ako sú napríklad Android 
postavičky alebo nabíjačky v tvare Androidu. Obľúbené sú aj plyšové hračky a 
elektronika v tvare populárnych Angry Birds. Niektoré z obľúbených artiklov je 
však možné zohnať len na objednávku zo zahraničia.
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Porota vybrala najlepšie slovenské aplikácie. Po dvoch mesiacoch súťaženie 
poznáme najlepšie Android aplikácie v tomto roku. Porota najprv vybrala 

zaujímavé aplikácie na shortlist a minulý týždeň sa stretla aj osobne. Po dlhom 
diskutovaní a hodnotení aplikácií sa porota zhodla a určila víťazov. Pozrite si, 
ktoré aplikácie najviac zaujali a môžu sa pýšiť titulom Aplikácia roka 2012. Na 
konci článku je zoznam výhercov, ktorí sa zapojili do verejného hlasovania.

Kategória Brandované aplikácie:
1. Poistné udalosti
2. Obedovať.sk
3. Smartbanking ČSOB

Poistné udalosti – Allianz-SP
Aplikácia slúži pre všetkých klientov Allianz – Slovenskej 
poisťovne, ktorí majú uzatvorené jedno z týchto poistení – ces-

tovné, havarijné alebo poistenie majetku. Aplikácia je rozdelená na tri hlavné 
časti, z ktorých si klient môže vybrať podľa toho, aký druh poistnej udalosti 
chce nahlásiť. Časť Škody z cestovného poistenia vám umožní nahlásiť poistnú 
udalosť či už ide o úraz, hospitalizáciu, alebo stratu batožiny.
Obedovať.sk

Neviete kam na obed? Hľadanie chutného denného menu, 
otváracích hodín obľúbeného podniku alebo reštaurácie nebolo 
nikdy jednoduchšie. Najväčší gastronomický portál na Slovensku 
– Obedovat.sk, nájdete odteraz už aj vo Vašom mobile.

SmartBanking
SmartBanking je komfortný spôsob ovládania účtu a ďalšie 
užitočné informácie o banke. Aplikácia je určená pre smartfóny s 
operačným systémom Android verzie 2.x a 4.x.
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Kategória Slovenské aplikácie
1. Dril – angličtina efektívne
2. MyMonKey
3. HopIN taxi

Dril – angličtina efektívne
Dril je Slovensko-Česká aplikácia, určená na učenie angličtiny 
(anglických slovíčok a fráz). Je založená na metóde opakovania.

MyMonKey
MyMonKey je kľúč k tvojim peniazom. Agreguje SMS notifikácie 
z bánk a sprístupňuje ich vo forme prehľadného mesačného 
zoznamu, grafe zostatku na účte a grafe príjmov a výdajov. S My-
MonKey už viac nebude potrebné dohľadávať pohyby na účtoch 

Tatra banky, SLSP a VÚB v neprehľadných SMS správach.
HopIN taxi

Taxi aplikácia, ktorá Vám umožní objednanie taxíka, bez 
zdĺhavých rozhovorov a dohadovania sa s dispečingom.

Kategória Svetové aplikácie
1. Hlavolamy
2. X-Plore
3. Pexogram

Hlavolamy
Aplikácia hlavolamy je súbor logických, matematických, geomet-
rických, číselných a ďalších typov hádaniek, ktoré si vyžadujú 
logické myslenie.
X-plore File Manager

X-plore 
Je dvoj-panelový správca súborov so stromovým zobrazením, 
LAN/FTP/root/web úložiskami a ďalšími pokročilými funkciami.

Pexogram
Pexogram prináša nové zážitky s Vašimi obľúbenými fotografiami 
z Instagramu. S aplikáciou Pexogram si ich môžte nielen prezrieť, 
ale hlavne zahrať si každému dobre známu hru Pexeso. Vyberať 
si môžte svoje alebo kamarátove zábery, ba dokonca svetovo 

populárne fotografie, ktoré ponúka Instagram.

Vo verejnom hlasovaní našich čitateľov nakoniec zvíťazili tieto appky:
1. Smartbanking
2. TA3
3. Rádio Expres

SmartBanking
SmartBanking je komfortný spôsob ovládania účtu a ďalšie 
užitočné informácie o banke. Aplikácia je určená pre smartfóny s 
operačným systémom Android verzie 2.x a 4.x.

TA3
TA3 predstavuje novú aplikáciu pre užívateľov telefónov An-
droid. Správy z domova, zahraničia, z ekonomiky či športu sú tak 
opäť bližšie k vám. Naživo si môžete pozrieť aj tlačové konferen-
cie, či pravidelnú Tému dňa.

Rádio Expres
Oficiálna aplikácia rádia Expres, ktorá umožní počúvať stream 
rádia. Okrem toho informuje o aktuálne hranej pesničke a 
ponúka tiež informácie o relácii, ktorú práve počúvate – jej 
názov a meno moderátora, ktorý ju vysiela, zoznam posledných 

10 hraných pesničiek a ďalšie.
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Ďalší smartfón z modelovej rady One od spoločnosti HTC, ten-
tokrát s označením One V. Dizajnovo sa tento kúsok nenápadne 
podobá staršiemu modelu firmy Hero, no poskytuje oveľa 
lepšie vybavenie. Najväčším lákadlom tohto modelu bude 
zrejme operačný systém Android vo verzii Ice Cream Sandwich 
4.0, či priemerne výkonné hardvérové vybavenie za priaznivú 
cenu. Zaujme určite aj z radu vystupujúcim dizajnom.
Dátum predstavenia:26.02.2012

Xperia U je najmenším smartfónom z rady Sony NXT. Ide o 
šikovný smartfón určený hlavne do menších rúk alebo do rúk 
začiatočníkov, no rozhodne poslúži aj ostatným. Hlavným ovlá-
dacím prvkom je malý, 3,5” displej s technológiou Sony Mobile 
Bravia a vo vnútri sa skrýva dvojjadrový procesor, ktorý zvládne 
takmer každú úlohu. Vďaka priemernému vybaveniu je tento 
telefón v ponuke za príjemnú cenu.
Dátum predstavenia:01.02.2012

Samsung Galaxy S Duos je zariadenie s priemerným hardvé-
rovým vybavením a 2 slotmi pre SIM karty. Z ďalších špecifikácií 
môžeme spomenúť jednojadrový procesor s taktom 1 GHz, 768 
MB pamäte RAM či vnútornú pamäť s kapacitou 4 GB, ktorú 
môžete rozšíriť o pamäť microSD karty do 32 GB. Fotoaparát 
má rozlíšenie 5 Mpix a doplnený je aj o prednú kameru s 
VGA rozlíšením. Dizajnovo môžme Galaxy S Duos označiť za 
zmenšený Galaxy SIII, čo určite priláka veľké množstvo záka-
zníkov.
Dátum predstavenia:01.07.2012

Sony Xperia P je ďalší model z NXT generácie výrobcu Sony. 
Okrem pekného dizajnu ponúka aj priemernú hardvérovú 
výbavu v podobe dvojjadrového procesora s taktom 1 GHz, 
pamäte RAM s hodnotou 1 GB a vnútornej pamäte s kapacitou 
16 GB. Určite vás poteší aj 8 Mpix fotoaparát so schopnosťou 
nahrávať FullHD 1080p video či plánovaný update na najnovší 
Android vo verzii 4.0 Ice Cream Sandwich. Čo na druhej strane 
zamrzí, je menšia kapacita batérie.
Dátum predstavenia:01.02.2012

HTC One S ponúka kvalitný a výkonný hardvér a veľmi dobre 
je zastúpená aj softvérová časť - v podobe Androidu Ice Cream 
Sandwich 4.0, ktorý je obohatený o používateľskú nadstavbu 
Sense 4.0. Ďalší smartfón z modelovej rady One ponúka novú 
architektúru procesora Krait, ktorý tak dokáže pri rovnakej 
frekvencii pracovať rýchlejšie a efektívnejšie. One S zaujme aj 
kvalitným Super AMOLED displejom či 1 GB RAM pamäte.
Dátum predstavenia:26.02.2012

Samsung Galaxy S III mini je zmenšenou verziou vlajkovej 
lode spoločnosti so 4 palcovým Super AMOLED displejom a 
dvojjadrovým procesorom. Samsung GALAXY S III mini zdedil 
celkový vzhľad po GALAXY S III s tým rozdielom, že je všetko 
spracované v menšom podaní. Jeho rozmery sú 121.55 x 63 
x 9.85 mm. Mini pracuje s operačným systémom Android 4.1 
Jelly Bean, ktorý je doplnený o vlastnú používateľskú nadstav-
bu TouchWiz.
Dátum predstavenia:11.10.2012

Slováci rozhodli a zvolili si svoje 
najobľúbenejšie Android zariadenia tohto 
roka. Celý november prebiehalo hlasovanie 
na stránke AndroidRoka.sk. Do ankety sa 
zapojilo 12,613 hlasujúcich a zvolili si svoje 
najobľúbenejšie smartfóny a tablety v piatich 
kategóriách.

Kategória kompaktný Android
1. Samsung Galaxy S Duos

2. HTC One V 

3. SONY Xperia U

Kategória Android smartfón
1. Samsung Galaxy S III Mini

2. Sony Xperia P

3. HTC One S
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Samsung Galaxy Note II je nástupcom modelu Galaxy Note, 
oproti ktorému prináša vylepšené parametre a ešte väčší 
displej. Toto zariadenie bolo, a stále je, populárne hlavne vo 
sfére podnikateľov, nakoľko ponúka pokročilé funkcie na prácu 
s dokumentami a poznámkami, k čomu ho predurčuje hlavne 
integrovaný stylus. Ani ten sa nevyhol zmenám - je tenší a viac 
“prirodzený”, aby sa s ním dalo ľahšie a pohodlnejšie písať.
Dátum predstavenia:29.08.2012

HTC One X+ je štýlový telefón s operačným systémom 4.1 
Jelly Bean. Je vybavený fotoapárátom s rozlíšením 8 MPx a 
tiež predným fotoaparátom, ktorý má rozlíšenie 1,6 MPx. 
U tohto telefónu sa po prvýkrát stretávame som službou 
HTC Get Started. S jej pomocou je možné telefón pri prvom 
naštartovaní nastaviť prostredníctvom webového prehliadača 
priamo v počítači. Viac informácií o tejto službe nájdete na 
www.htc.com.
Dátum predstavenia:02.10.2012

Vlajková loď spoločnosti Samsung, ktorá má nahradiť úspěšný 
model S II. Zaujme predovšetkým obrovským 4,8” displejom 
a štvorjadrovým procesorom Exynos. Dodávaný je v dvoch 
farbách - modrej (pebble blue) a bielej (marble white). Po 
softvérovej stránke Galaxy S III prináša napr. sekvenčné fotenie 
rýhlosťou 3.3 snímky za sekundu, či funkcie Direct call alebo 
Smart Alert. Z príslušenstva je určite veľmi zaujímavá bezdro-
tová nabíjačka batérie.
Dátum predstavenia:01.05.2012

Prvý Android tablet vydaný pod značkou 
“Nexus”. Po troch Nexus smartfónoch sa 
Google rozhodol vstúpiť do spolupráce so 
spoločnosťou Asus a vytvoriť svoj vlastný 
tablet. Tablet poháňa najnovšia verzia 
operačné systému Android 4.1 - Jelly Bean. 
Tabletu dominuje IPS displej s rozlíšením 
1280 x 800 HD, poháňa ho 4-jadrový Tegra 
3 procesor spolu s 1GB operačnej pamäte a 
12-jadrový grafický procesor! Pre videoho-
vory sa zíde 1.2 MPix predná kamera, a na 

cestách určite oceníte 4325 mAh batériu.
Dátum predstavenia:27.06.2012

Asus Transformer Infinity je priamym 
nástupcom tabletu Prime. Nová verzia 
prináša okrem dizajnových zmien aj ino-
vovaný hardvér. Infinity tak oproti pred-
chádzajúcemu modelu ponúka výkonnejší 
procesor, lepší displej a najmä bezproblé-
mový príjem...

Vlajková loď spoločnosti Samsung, ktorá 
má nahradiť úspěšný model S II. Zaujme 
predovšetkým obrovským 4,8” displejom a 
štvorjadrovým procesorom Exynos. Dodá-
vaný je v dvoch farbách - modrej (pebble 
blue) a bielej (marble white). Po softvérovej 
stránke Galaxy S III prináša napr. sekvenčné 
fotenie rýhlosťou 3.3 snímky za sekundu, 
či funkcie Direct call alebo Smart Alert. 
Z príslušenstva je určite veľmi zaujímavá 
bezdrotová nabíjačka batérie.

Dátum predstavenia:01.05.2012

ASUS PadFone je smartfón vybavený 4,3″ 
Super AMOLED qHD displejom, dvoj-
jadrovým procesorom Qualcomm Snap-
dragon S4 s frekvenciou 1,5 GHz a 8Mpx 
digitálnym fotoaparátom s obrazovým 
procesorom od spoločnosti Fuji. Zariadenie 
pracuje s operačným systémom Android 4.0 
Ice Cream Sandwich. Po vložení smartfónu 
do dokovacej stanice PadFone Station sa 
PadFone premení na 10,1″ tablet. K dokova-
cej stanici PadFone Station je možné pripojiť 

aj dokovaciu klávesnicu, s ktorou sa PadFone premení na prenosný počítač. 
Ďalším užitočným príslušenstvom je PadFone Stylus Headset – dotykové pero 
s technológiou Bluetooth, ktoré slúži tiež ako náhlavná súprava pre jedno-
duchý príjem hovorov.
Dátum predstavenia:01.05.2012

Android 4.0 Mini PC patrí na trhu k súčasnej 
špičke. Za cenu 85€ získate univerzálne 
zariadenie, ktoré môže byť použité veľa 
spôsobmi. Či už ako prenosné multi-
mediálne centrum alebo ako mini počítač 
pre prezeranie internetu a hranie hier, 
napríklad v detskej izbe. Spotreba takého 
zariadenia bude minimálna a tak určite 
nezaťaží ani váš rozpočet, tak ako v prípade 
neustáleho spusteného PC.

Sony SmartWatch sú pekné a štýlové 
hodinky, navyše veľmi návykové, veľmi 
rýchlo si na ne zvyknete. Aj keď vám možno 
vaše okolie bude zazlievať ich praktické 
využitie, ako správny Android fanúšik z 
nich bude určite nadšený. Cena zariadenia 
je približne 80 EUR (78.97,- v Sunnysoft.
sk). Od ideálneho zariadenia SmartWatch 
delí už len kvalitnejší displej, vylepšenie 
procesu nabíjania a výkonnejšia batéria pre 
obmedzenie každodenného nabíjania.

Kategória TOP Android smartfón
1. Samsung Galaxy S III

2. Samsung Galaxy Note II

3. HTC One X+

Kategória Android tablety
1. Samsung Galaxy Note 10.1

2. Nexus 7

3. ASUS Transformer Pad TF700

Android inovácia 
1. ASUS PadFone

2. Android 4.0 Mini PC

3. SONY SmartWatch
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Samsung Galaxy S3 je smartfón, ktorý od prvého momentu vyvolal veľký 
rozruch. Samsung postupne pripravoval celý svet na predstavenie tretej 

série Galaxy S. My sme boli na predstavení priamo v Londýne a priniesli sme 
prvé živé fotografie a video. Teraz sme telefón dostali do rúk na pár dní a 
prinášame vám postrehy a dojmy z používania tohto zariadenia vyrobeného 
pre ľudí a inšpirovaného prírodou. Oproti iným telefónom, ktoré sme mali 
možnosť doteraz testovať nás nový Galaxy S3 počúva, sleduje a rozumie nám. 
Jednoducho, padli sme si do oka.

Samsung na prvý pohľad zaujme svojím výzorom. Zabudnite na čiernu. Galaxy 
S3 je dostupný v bielej a modrej farbe. Na prednej strane je dominantný 4,8 
palcový displej SUPER AMOLED s rozlíšením 720×1280 px, Corning Gorilla 
Glass. My sme mali možnosť vyskúšať si bielu verziu.

Pod týmto výborným displejom sa skrýva 4-jadrový procesor Exynos s 
frekvenciou 1,4 GHz. Telefón je neskutočne rýchly, používanie plynulé. 
Operačná pamäť RAM má hodnotu 1GB. Dvojgigová verzia sa však už objavila 
v Japonsku a tak sa pravdepodobne čoskoro dočkáme tejto vylepšenej verzie 

aj v našich končinách.

Nejdeme vás zbytočne naťahovať a 
začneme hneď testami. Samsung Galaxy 
S3 však podáva výborný výkon nielen 
pri každodennom používaní ale aj v 
testovaní v banchmarkových aplikáciách. 
Tu sú výsledky. Je bezkonkurenčne 
najrýchlejší.

Na prednej strane nájdeme kameru s 
rozlíšením 1,9 Mpx, pre kvalitný vide-
ocall, či jednoduchšie odfotenie samého 
seba, či s priateľkou/manželkou. Predná 
kamera však prekvapí aj novinkou 
„smart stay“. Galaxy S3 sleduje oči a 
rozpozná, či telefón používam alebo 
nie. Na základe pozorovania vyhodnotí, 
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či môže displej vypnúť alebo ho nechá zapnutý. Praktická funkcia, hlavne pre 
všetkých, ktorí občas pri večernom čítaní ebooku zaspia a nechcú mať svoj 
displej zapnutý celú noc.

Telefón je vyrobený zo špeciálneho materiálu, nie je to len obyčajný plast. 
Kryt zariadenia pokrýva špeciálny polykarbonát, ktorý má vylepšenú odolnosť. 
My sme pripravili aj malý scratch test, kde sme skúšali odolnosť zadného 
obalu. Vydržal nápor pera, či kľúčov. Manikúrovými nožničkami si nikto 
nebude predsa škriabať telefón za 600 EUR. My sme to skúsili, pre vás. Vy to 

už doma neskúšajte, neodporúčame.  Samozrejme, že škrabancom sa úplne 
nevyhnete, je to ale tak pri každom telefóne. Vždy to závisí od majiteľa, ako sa 
k svojmu zariadeniu správa.

Aj vďaka týmto použítým materiálom má Galaxy S3 napriek väčším rozmerom 
hmotnosť len 133 gramov a v rukách sa drží a ovláda veľmi ľahko. Pripravte si 
však microSIM, svoju veľkú simku už do tohto telefónu nevložíte.

V balení sme našli telefón, nabíjačku, dátový kábel a slúchatká. 
Samozrejmosťou sú manuály a upozornenia. Obsah balenia vo finálnej preda-
jnej verzii sa však môže líšiť. Predpokladám však, že skôr nie.

Samsung Galaxy S3 má rozmery 136,6 x 70,6 x 8,6 milimetra. Zapínanie 
telefonu nájdeme na bočnej strane vpravo, z opačnej strany je ovládanie 
hlasitosti. Ovalný tvar zariadenia sa však pohodlne zmestí do vrecka nohavíc. 
Párkrát sa mi stalo, že som hladal telefón po okolí, či už v aute alebo na stole. 
Mal som ho však pri sebe. Vo vrecku.

Samsung Galaxy S3 vás na nové emaily, zmeškané hovory či SMS upozorní aj 
notifikačnou diódou, ktorú nájdeme v pravej hornej časti zariadenia. Bliká na 
modro.

Na zadnej strane prístoja nájdeme 8 Mpx fotoaparát, ktorý dokáže vytvoriť 
fotografie neuveriteľne rýchlo. Vďaka funkcii Zero Shutter dokáže vytvoriť až 
20 snímkov za sebou, pričom automaticky vyberie tú najlepšiu.

Obe spomínané kamery dokážu jednoducho rozpoznať tvár. Je to ďalšia z 
mnohých inteligentných funkcií, ktoré tento fotoaparát ponúka: detekcia 
úsmevu, stabilizátor obrazu, geoznačkovanie fotografií a snímanie fotografií 

počas natáčania videa. Výborné a praktické.

Galaxy S3 sa bude predávať v troch verziách: 16, 32 a 64GB vnútorná pamäť 
bude možné rozšíriť aj pomocou microSD až do veľkosti 64GB. Úložného 
priestoru pre dáta je teda požehnane, a to som ešte nespomenul že pri 
aktivácii účtu na Dropbox vám Samsung na dva roky poskytne 50 GB priestor 
zadarmo. Ďakujem, rád využijem.

Zaujímavosťou na Galaxy S3 je určite ovládanie gestami. Printscreen obra-
zovky urobíte jednoduchým pohybom dlane ponad obrazovku, i keď toto už 
vedel aj Galaxy Note. Hudbu stíšite otočením telefónu na stranu displeja, či 
prikrytím displeja svojou dlaňou. Tieto gestá fungujú aj ak vám niekto zavolá. 
Ak sa pri písaní SMS rozhodnete dotyčnej osobe radšej zavolať, stačí len 
priložiť telefón k uchu. Číslo sa automaticky vytočí.

Galaxy S3 mi aj rozumie. Možem sa s týmto telefónom porozprávať. Nie že 
by som sa nemal s kým. Ale je to zatiaľ také viac COOL. S Voice hovorí po 
anglicky. K dispozícii je aj ďalších sedem jazykov, slovenčinu či češtinu však 
nenájdeme. S Voice mi však ochotne nastaví budík, prezradí predpoveď 
počasia, zapne obľúbenú skladbu, spustí fotoaparát, pridá pripomienku do 
kalendára a mnoho iného. Zvládli sme dokonca aj aktualizovať status na Fa-
cebook, či Twitter. Musím už len popracovať na svojom “ingliš akcent” alebo 
počkať, kedy bude vedieť po slovensky.

Samsung Galaxy S3 ma milo prekvapil aj ďalšími užitočnými funkciami. 
Výkon štvorjadrového procesora som naplno využil pri funkcii Pop up play. 

Tá umožňuje prehrávať video kdekoľvek na obrazovke a zároveň používať 
aj ďalšie aplikácie. Email či SMS napíšem jednoducho aj pri sledovaní 
obľúbeného seriálu alebo videa.

Samsung pri predstavní Galaxy S3 nezabudol ani na rodinu svojich ďalších 
produktov, s ktorými si tento najnovší prírastok veľmi dobre rozumie. 
Používateľov poteší funkcia S Beam, ktorá umožňuje jednoducho prenášať 
vačšie súbory. Allshare cast a play bezdrôtovo prepojí Galaxy S3 s televízorom, 
tabletom alebo PC. Funkcia S Health v spolupráci s rôznymi snímačmi tela 
dokáže poskytnúť komplexné zdravotnícke údaje a merania. U nás sa zatiaľ 
nedá použiť.

Ako je jasné z popisu funkcií a možností novinky Samsung Galaxy S3, tento 
telefón zvládne čokoľvek. Asi aj vás preto napadne logická otázka: a čo výdrž 
batérie? Galaxy S3 sa dodáva s akumulárotom s kapacitou 2 100 mAh. Mne 
osobne vydržal telefón na jedno nabitie celý deň. Už som si zvykol, že svoj 
Android musím nabíjať každý deň. A Galaxy S3 to ani nevyčítam, za ten výkon 
čo podáva je to veľmi dobrá výdrž.

Samsung Galaxy S3 zanechal vo mne veľmi pozitívny dojem. Výborný displej, 
kvalitné spracovanie a špičkový výkon ho radí medzi najlepšie Androidy 
súčasnosti na prvé miesto. Zariadenia sa na slovenský trh dostane do predaja 
4. júna, odporúčaná koncová cena je 599 EUR.

Michal Chabada
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Do našich rúk sa dostalo aj veľmi zaujímavé zariadenie od spoločnosti 
Samsung, konkrétne zmenšenina vlajkovej lode Samsung Galaxy SIII Mini. 

Jeho testovaniu sme venovali celý týždeň, a tak vám prinášame komplexnú 
recenziu, v ktorej nájdete všetky plusy a mínusy tohto zariadenie, ktoré mo-
mentálne kúpite na našom trhu za cenu okolo 330€.

Konštrukcia
Už po prvom dotyku s týmto smartfónom viete, že má niečo spoločné s 
vlajkovou loďou Galaxy SIII. Ide nielen o dizajn, ale aj materiál, ktorý Samsung 
pri výrobe tohto modelu použil. Ide o leštený plast, ktorý vyzerá luxusne a 
zároveň drží hmotnosť tohto zariadenia na uzde. Samsung Galaxy SIII Mini 
váži len 111 gramov a jeho telo s rozmermi 121.6 x 63 x 9.9 mm sa drží v 
akejkoľvek ruke pohodlne.

Predná strana SIII Mini obsahuje 4-palcový displej s rozlíšením 480 x 800 
pixelov, nad ktorým nájdeme trojicu už známych čiernych “krúžkov”, ktoré 
prezentujú dvojicu senzorov a prednú kameru, ktorá má mimochodom VGA 

rozlíšenie. Vedľa nich sa nachádza aj reproduktor pre hovory, pod ktorým 
výrobca umiestnil aj svoje logo. Spodná časť patrí trojici tlačidiel s hardvé-
rovým v strede. Po ľavej strane od tlačidla Domov nájdete Menu, napravo 
zas Späť. S ich odozvou sme nemali absolútne žiadne problémy a celkové 
spracovanie tlačidiel hodnotíme výborne. Páči sa nám aj použitie systému 
1+2, ktorého výhodou je napríklad možnosť rozsvietenia displeja pomocou 
hardvérového tlačidla. 

Zadná strana tohto smartfónu obsahuje šošovku 5 Mpix fotoaparátu, vedľa 
ktorého nájdete hlasitý reproduktor. Pod šošovkou si svoje miesto našiel aj 
LED blesk, ktorému robí nižšie spoločnosť aj ďalšie logo výrobcu. Okrem toho 
na zadnej strane nájdete už len 3,5 mm jack, ktorý sídli v ľavom hornom rohu 
(pri pohľade spredu v pravom) a ústi až na hornú stranu tohto zariadenia.

Horná strana okrem spomínaného audio konektora ponúka už len štrbinu 
na odoberanie zadného krytu. V pravom boku nájdete v hornej časti tlačidlo 
vypínania, ktorého pozícia je pre smartfóny tejto značky typická. Na opačnej, 
ľavej strane sa nachádza tlačidlo pre ovládanie hlasitosti. Spodná strana 
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potom obsahuje už len microUSB slot pre nabíjanie a pripojenie zariadenia k 
PC. Nájdeme tu aj mikrofón pre hovory a nahrávanie zvuku do videozáznamu.
Celkovo môžeme označiť spracovanie tohto smartfónu za špičkové, či už ide o 
materiálnu alebo dizajnovú stránku veci. Oceňujeme aj oválny tvar tela, ktoré 
takto vyzerá priateľskejšie a je vhodné pre oba pohlavia. Dámy určite poteší 
spracovanie v bielej farbe, pánom naopak ulahodí skôr decentná tmavo-
modrá verzia.

Displej
4-palcový displej v Galaxy SIII Mini je vyrobený technológiou Super AMOLED, 
takže sa môžete tešiť na perfektné podanie farieb, hlavne čiernej. Použité 
rozlíšenie 480 x 800 pixelov označujeme za logickú voľbu, pri 4-palcovej 
uhlopriečke by bolo vyššie rozlíšenie už nadštandardom. Z ďalších vlastností 
displeja môžme spomenúť rozhodne dobré pozorovacie uhly. Čo nám chýbalo, 
bola automatická regulácia jasu a aby sme nezabudli, rozhodne si k tomuto 
modelu dokúpte fóliu pre ochranu displeja. Nikde sme sa totižto nedozvedeli, 
či SIII Mini chráni aspoň nejaké ochranné sklo a navyše – istota je istota. Dis-
plej tohto smartfónu zvládne naraz zaznamenať pokojne aj 10 dotykov.

Výkon a pamäť
2-jadrový procesor s taktom 1 GHz a 1 GB RAM. To sú hodnoty, ktoré prezen-
tujú výkon tohto zariadenia. Samozrejme nezabúdajme na grafický procesor, 
ktorý má na starosti vykresľovanie grafiky. Výkonnostne na tom nie je Galaxy 
SIII Mini zle, s vlajkovou loďou spoločnosti ho však jednoznačne nemôžme 
porovnávať. O tom svedčia aj výsledky výkonnostných testov, ktoré si môžete 
prezrieť nižšie v tabuľke. Celkovo však výkon nehodnotíme zle, reakcie smart-
fónu sú celkom svižné, občas sme natrafili na spomalené reakcie, čo mu však 
dokážeme odpustiť.

sa pamäti týka, tej Galaxy SIII Mini ponúka 8 / 16 GB vrámci integrovanej 
pamäte, ktorú navyše môžete rozšíriť aj o kapacitu microSD karty do veľkosti 
32 GB. My sme na testovanie získali vzorku s 8 GB vnútornou pamäťou, z 
ktorej bolo reálne využiteľných viac ako 4,5 GB. 

Operačný systém
Samsung Galaxy SIII Mini disponuje operačným systémom Android vo verzii 
4.1 Jelly Bean, ktorý je samozrejme obohatený aj o nadstavbu výrobcu Touch-
Wiz. Tá okrem grafických zmien prináša aj rôzne vylepšenia a funkcie, ktoré 
natívny Android neponúka. Za všetky  môžme spomenúť napríklad zamknutú 
obrazovku, ktorá ponúka rýchle skratky k vopred zvoleným aplikáciám.

Okrem súčastí systému dodáva Samsung v tomto modeli aj sadu 

predinštalovaných aplikácií. Hoci nie je taká bohatá, ako ponúkajú iní 
výrobcovia, určite každého poteší. Pre sprehľadnenie si vypíšeme všetky 
predinštalované aplikácie do prehľadného zoznamu:

• E-mail – aplikácia, ktorá drží na mieste všetky vaše e-mailové kontá.
• FM Rádio – aby ste mohli počúvať vašu obľúbenú FM stanicu kdekoľvek 

a kedykoľvek.
• Game Hub – miesto, kde nájdete všetky pre vás odporúčané hry.
• Hlasový záznamník
• ChatON – aplikácia slúžiaca na chat-ovanie s vašimi priateľmi alebo kole-

gami. K dispozícii je chat-ovanie vrámci viacerých kont a poteší aj hlbšie 
prepojenie aplikácie so systémom.

• Moje súbory – jednoduchý správca súborov so základnými funkciami.
• Plánovač S – pokročilo spracovaný kalendár, ktorý ponúka synchronizáciu 

s vašim e-mailom a dokonca aj sociálnymi sieťami.
• Poznámka S – perfektne spracovaná aplikácia na poznámky, ktorá 

umožňuje aj pokročilú prácu s už vytvorenými poznámkami.
• S Suggest – centrum odporúčaní, kde nájdete všetky tipy na aplikácie, 

hry, widgety a ostatné súčasti systému pre váš smartfón.
• S Voice – pokročilé hlasové vyhľadávanie, ktoré podporuje aj hlasové 

príkazy vrámci operačného systému a aplikácií v ňom.
• Samsung Apps – ďalšia z radu aplikácií, ktorá vám odporúča hry a ap-

likácie pre vaše zariadenie, tentokrát však s rozdielom, že tu nájdete aj 
prémiové aplikácie len pre váš smartfón.

Celkovo chválime Samsung aj za spracovanie operačného systému, nad-
stavba TouchWiz patrí medzi tie lepšie na trhu s Android zariadeniami. Počas 
dlhodobejšieho používania sme zaznamenali občasné spomalenie reakcií 
smartfónu, čo je však pri takejto hardvérovej výbave pochopiteľné. Páčilo sa 
nám spracovanie zamknutej obrazovky a oceňujeme aj aplikácie, ktoré Sam-
sung do tohto zariadenia predinštaloval. 

Multimédiá
Prehrávač hudby v Samsungu Galaxy SIII Mini poskytuje dostatočne veľa 
funkcií, aby uspokojil aj mierne náročnejšieho poslucháča. Okrem ekvalizéru 
s množstvom prednastavených profilov môžeme spomenúť aj prehrávanie 
skladieb po zložkách alebo widget na domácu obrazovku, pomocou ktorého 
dokážete prehrávač rýchlo ovládať. Samozrejme nechýba ani dynamicky 
zobrazované ovládanie v notifikačnej lište, ku ktorému môžete pristúpiť počas 
používania takmer akejkoľvek aplikácie. Nechýbajú ani nadštandardné funkcie 
prehrávač, ako napríklad zobrazenie hudby podľa aktuálnej nálady, no to 
berieme skôr ako bonus a nie ako jednu zo základných funkcií.

Priaznivcov filmov určite zaujme aj natívny prehrávač videa. Ten využijete 
hlavne pri nepravidelnom prehrávaní krátkych videí, no pokojne v ňom 
prehráte aj 3 hodinový film. Prehrávač ponúka rozdelenie všetkých videí v 
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Plusy

+ výborné spracovanie,
+ kvalitný fotoaparát,
+ dobrý pomer cena/výkon,
+ prepracovaná nadstavba OS,
+ pekný dizajn.

Mínusy

- chýba senzor regulácie jasu,
- občasné zaváhania systému,
- nelogicky uložené sloty pre karty



pamäti zo zoznamu, do dlaždíc na displeji alebo triedenie do zložiek, takže 
by ste nemali mať problém s hľadaním videa, ktoré si chcete v danej chvíli 
prehrať. Z funkcií poteší prítomnosť režimu “externého okna”, pomocou 
ktorého môžete prehrávať video a zároveň pracovať v inej aplikácii. Kvôli 
nižšej výkonnosti tohto zariadenia vám však na prehrávanie v externom okne 
odporúčame len videá v menšom rozlíšení ako HD. Pri videách s vyššou kval-

itou dochádza k spomaleniu systému a reakcií zariadenia.

Čo sa fotoaparátu týka, ten v SIII Mini disponuje rozlíšením 5 Mpix a okrem 
vcelku kvalitných fotografií zvláda aj nahrávanie HD videa. Z nastavení 
kamery sú dostupné úpravy vyváženia bielej, rôzne efekty, hodnota expozície, 
časovač, vodiace čiary a kvalita videa. Samozrejme si môžete pri videu zapnúť 
aj prisvetlovaciu diódu. Nižšie nájdete ukážku HD videa natočeného v svetlom 
a tmavom prostredí. 

Fotoaparát disponuje nastaveniami pre režim fotografovania (jedna snímka, 
kontinuálne, panoráma, detekcia úsmevu, animovaný film a zdieľanie 
fotografií priateľa), efekty, scénické nastavenia, hodnotu expozície, režim 
zaostrovania, časovač vyváženie bielej, rozlíšenie, ISO, meranie expozície, 
vodiace čiary, geoznačkovanie a kvalitu výslednej snímky. Celkovo hodnotíme 
fotoaparát kladne, kvalita snímok aj videa sa pohybovala na priemernej 
úrovni. Poteší množstvo nastavení a pekne spracovaná aplikácia fotoaparátu, 
ktorá ponúka intuitívne ovládanie. 

Konektivita a komunikácia
Písanie na displeji so 4-palcovou uhlopriečkou mi 
spočiatku dalo dosť zabrať. Ako primárny smartfón 
používam Samsung Galaxy Nexus so 4,7″ displejom, 
preto sa mi na menšie tlačidlá SIII Mini ťažšie zvykalo. 
Avšak, po týždni som si na menšie tlačidlá klávesnice 
zvykol, a keď sa mi nedarilo s písaním slov na výšku, 
smartfón som otočil na bok a pohodlne písal na 
väčšej klávesnici.

Prehliadanie internetu na tak malom displeji nám 
spočiatku dalo taktiež zabrať, avšak po pár hod-
inách sme si na veľkosť displeja a zobrazovaných dát 
zvykli. Natívny Android nám počas doby testovania 
postačoval na všetky úkony spojené s internetom, a 
tak sme o alternatíve ani neuvažovali.

Na uskutočňovanie hovorov slúži samostatná 
aplikácia telefón. Tá je už tradične dostupná po-
mocou predinštalovanej skratky v lište na domácej 
obrazovke. Z jej funkcií musíme pozdvihnúť najmä 
inteligentné vyhľadávanie kontaktov, prehľadnosť 

samotnej aplikácie a dostatočne veľké 
tlačidlá dialeru, ktoré potešia najmä 
tých, čo majú väčšie prsty a tlačidlá sa 
im ťažšie stláčajú.

Čo sa pripojení týka, Galaxy SIII Mini ob-
sahuje takmer všetky známe bezdrôtové 
protokoly. Chýba len NFC a podpora pre 
ruský navigačný systém GLONASS, no 
to by sme od zariadenia v tejto cenovej 
triede ani neočakávali. Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n podporuje aj funkcie DLNA, Wi-
Fi Direct a Wi-Fi Hot-Spot. Prítomný je 
samozrejme aj Bluetooth, konkrétne vo 
verzii 4.0 a s podporou A2DP, LE a EDR. 
Nechýba ani stereo rádio s RDS. 

Batéria
 Akumulátor v Galaxy SIII Mini dosahuje 
kapacitu 1500 mAh. Hoci sa Samsung 
snažil vytvoriť prijateľný pomer výkonu 
a výdrže, na jedno nabitie sme dokázali 
pracovať len jeden deň. Na konci dňa 
nám síce zostalo niekoľko ušetrených 
percent z batérie, no na chod v na-

sledujúci deň by to rozhodne nestačilo. Nabíjali sme teda každú noc. Počas 
dňa sme toto zariadenie využívali primárne na hovory (0,5 h), prehliadanie 
internetu a sociálnych sietí (2 h), prehrávanie hudby a videí (1 h) a na písanie 
niekoľkých správ a e-mailov (dokopy cca 10 ks). Jas displeja sme pritom mali 
nastavený na približne 75% a zvuky boli nastavené na maximálnu hlasitosť. 
Počas dňa sme nechali automaticky pracovať aj synchronizáciu 3 e-mailových 
účtov. Celkovo batériu tohto zariadenia chválime a s jej výdržou sme spoko-
jní. V porovnaní s ostatnými zariadeniami v rovnakej cenovej kategórii patrí 
Samsung Galaxy SIII, čo sa batérie týka, k nadpriemeru.

Záver
Samsung Galaxy SIII Mini nás príjemne prekvapil. Musíme sa priznať, že sme 
mu nedávali veľké šance, no po týždni nás presvedčil o tom, že je hodný do 
ruky každého priemerne náročného používateľa, či už ide o muža, alebo 
ženu. Za pomerne priaznivú cenu ponúka naozaj prepracovanú nadstavbu 
operačného systému, kvalitný fotoaparát a spracovanie, za ktoré by sa nemu-
sel hanbiť ani vo vyššej cenovej kategórii. Hoci viacerí zatracujú tento model 
a tvrdia, že sa na trhu nepresadí, podľa nás je veľmi dobrým kandidátom pre 
širokú vrstvu ľudí. Obzvlášť, ak sa objaví aj v ponuke našich operátorov.

Ondrej Ličko
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CRAZY KOALA’s
adventures

Malý šedý a lenivý medvedík ma zaujímavý život, totiž on ukazuje ako 
my ľudia žijeme, rozmýšlame a hlúpneme. Má tiež veľa priateľov a zopár 
nepriateľov. 

Vznikol v hlavách dvoch kamarátov, ktorý vždy majú chuť sa nejako kreatívne 
vyžiť. Majú život ako mnohí z vás, ale chcú sa baviť, ako nikto z vás.

Koala je super, lebo napríklad keď horí džungla, tak hadaj čo robí medvedík 
koala? Horí tiež.

Držme si palce, nech inšpirácia nezmizne a vždy sa podarí nakresliť to čo má 
daný komiks povedať.

Koala ďakuje šéfredaktorovi za priestor!

cŕn -
 cŕn

Koala dnes na niečo prišiel a 
potrebuje sa o to podeliť s 

kamošom Pandou.

Počuj Panda ja som prišiel na 
niečo veľmi dôležité...

Minule som tak premýšľal, že 
kam zmizne všetko svetlo, keď 

doma zhasnem.

... a tak som začal zhasínať 
všetky svetlá doma...

... a potom som začal hľadať. A 
vieš kde som to svetlo našiel?

No v CHLADNIČKE!
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Novinka bola predstavená ešte začiatkom roka na kongrese mobilných 
technológii v Barcelone, kde sa však objavila v konfigurácii s dvojjadrovým 

procesorom a stylusom S Pen bez integrácie do tela zariadenia. Po šiestich 
mesiacoch sme sa konečne dočkali jeho oficiálneho predstavenia. Sam-
sung nenechal nič na náhodu a Galaxy Note 10.1 zo začiatku roka vylepšil o 
štvorjadrový procesor, 2GB operačnej pamäte RAM a stylus S Pen si svoje 
miesto našiel priamo v útrobách zariadenia. Noviniek je však viac, preto sa 
poďme pozrieť, aké sú naše skúsenosti z používania 10 palcového tabletu 
Galaxy Note 10.1.

Čo nájdete v balení
Samsung Galaxy Note 10.1 prichádza v balení, v ktorom okrem klasického 
príslušenstva v podobe nabíjačky nájdete aj handsfree slúchadlá, ktoré 
budete potrebovať najmä pri 3G verzii tabletu, keďže táto umožňuje okrem 
prenosu dát v mobilnej sieti aj uskutočňovanie hovorov. Nejde o klasické 
“plecháče”, na ktoré sme zvyknutí pri niektorých modeloch smartfónov. 
Slúchadlá, ktoré dodáva Samsung sú bielej farby, majú silikónové nadstavce 

(len v jednej veľkosti), obsahujú mikrofón, tlačidlá pre pre príjem/odmietnutie 
hovoru a ovládanie hlasitosti.

Konštrukcia 
Konštrukcia nového Galaxy Note 10.1 je celá vyrobená z plastu, ktorý je 
vo väčšej miere zastúpený v bielej alebo modrej farbe – v závislosti od 
zakúpeného modelu. Strieborný plast lemuje prednú stranu a prechádza 
aj do zadného krytu, kde sa nachádza fotoaparát s LED bleskom. Rozmery 
Galaxy Note 10.1 sú o niečo väčšie, ako pri iných tabletoch od tohto výrobcu 
a činia 262 x 180 x 8.9 mm. Hmotnosť je vďaka použitým materiálom stále na 
prijateľnej hodnote 600g.

Prednej strane už tradične dominuje veľký 10,1 palcový displej, nad ktorým 
je umiestnená predná kamera s rozlíšením 1,9Mpix a senzor osvetlenia. Ten 
má za úlohu regulovať jas podsvietenia displeja. Čo nás potešilo ale najviac, je 
umiestnenie stereo reproduktorov po stranách zariadenia – tie sú zvýraznené 
lesklou striebornou mriežkou.
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Špičkový tablet so stylusom S Pen
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Všetky ovládacie prvky, tlačidlá, konektory, sloty pre SIM a pamäťovú kartu 
microSD, sú okrem dokovacieho konektoru umiestnené v hornej časti. Z tohto 
miesta môžete tablet tiež zapnúť, ovládať jeho hlasitosť alebo cez 3,5mm au-
dio jack k nemu pripojiť slúchadlá. Medzi tým všetkým si svoje miesto našiel 
aj infračervený port, ktorý poslúži napríklad pri ovládaní televízorov alebo 
iných kompatibilných spotrebičov v domácnosti. 

V zadnej časti nájdete už len vyššie spomínaný fotoaparát s LED bleskom. 
To najdôležitejšie, čo je charakteristické pre toto zariadenie , výrobca vsadil 
do spodného rohu – práve tu sa nachádza stylus S Pen. Ten je v tele dobre 
uchytený a pri jeho vyberaní musíte vynaložiť  tu “správnu” dávku sily. Stylus 
je podobne, ako aj ostatné časti tabletu vyrobený z plastu a obsahuje jedno 
funkčné tlačidlo.

Konštrukčné spracovanie hodnotíme na výbornú. Na tablete všetky časti pe-
vne doliehajú a jedinou nevýhodou sú použité materiály, ktoré vzhľadom na 
to, že ide o vlajkový tablet spoločnosti, pôsobia pri dotyku lacným dojmom. 
Asi ako pri každej plastovej konštrukcii, aj tu sa občas pri manipulácii ozve 
slabé zavŕzganie. Nie je to však nič, čo by nám pri používaní tabletu vadilo.

Displej – klasika v podaní PLS displeja
Galaxy Note 10.1 svojim displejom veľmi neprekvapí. Samsung tu totiž 
použil rovnakú zobrazovaciu jednotku ako pri Galaxy Tabe 2 10.1. Veľkosť 
displeja je 10,1 palca a používa technológiu PLS, ktorá vychádza z klasick-
ého TFT displeja. Ponúka výborné pozorovacie uhly, prirodzené zobrazenie 
farieb a dostatočné silný jas. Čitateľnosťou na priamom slnku nás však veľmi 
nepresvedčil. Displej Galaxy Note 10.1 dokáže rozpoznať až desať dotykov.

Samozrejmosťou je aj podpora displeja pre stylus S Pen. Ten samozrejme 

funguje len s týmto tabletom a nemôžete ho tak použiť na ovládanie iných 
zariadení s kapacitným displejom. Samsung má dobre zvládnuté aj ovládanie 
perom. Pri priblížení jeho hrotu k displeju na vzdialenosť asi 1cm sa sníma 
už len dotyk stylusu na displeji. Nestane sa tak, že by ste položením ruky na 
displej, pri písaní alebo ovládaní tabletu, náhodne niečo stlačili. O funkciách 
stylusu si viac povieme v časti o operačnom systéme.

Výkon a úložný priestor – štvorjadro od Samsungu 
Tablet je poháňaný štvorjadrovým čipom Exynos 4412 pracujúcim na frekven-
cii 1,4GHz – rovnaký sa nachádza aj v smartfóne Samsung Galaxy SIII. Jeho 
súčasťou je aj grafická jednotka Mali-400, ktorá zabezpečuje dostatočný 
výkon pri hrách. S tabletom si tak bez problémov zahráte akékoľvek hry, ktoré 
sú  dostupné na Google Play. My sme testovali hry ako Shadowgun, Max 
Payne alebo Riptide GP. Všetky fungovali plynule. Tablet je tak po hardvérovej 
stránke veľmi dobre vybavený a nudiť sa s ním pri hrách rozhodne nebudete.

Iným viditeľným vylepšením, ktoré si v zozname technických špecifikácií 
určite všimnete, je operačná pamäť RAM, ktorá v prípade Galaxy Note 10.1 
nadobúda nadštandardnú hodnotu 2GB. To by malo skutočne stačiť aj tým 
najnáročnejším používateľom, nie len v súčasnosti, ale aj do budúcnosti. 
Vnútorná pamäť zariadenia mala v nami testovanom modeli veľkosť 16GB, z 

ktorých môže používateľ reálne využiť 11,66 GB. Vnútorná pamäť je zdieľaná, 
čo znamená, že aplikácie, hry, fotografie, videá, hudba a iné dáta využívajú 
ten istý ukladací priestor. To je výhodné najmä pri inštalovaní aplikácií, pri 
ktorých sa skutočne nemusíte obmedzovať.

Ak by vám vnútorné úložisko aj tak nepostačovalo, stále môžete využiť 
možnosť rozšírenia vnútornej pamäte o kapacitu pamäťových kariet microSD. 
Ak si dokúpite príslušnú redukciu, budete môcť využívať aj externé disky a iné 
príslušenstvo ako klávesnice alebo myši. Na trhu budú dostupné aj modely s 
kapacitami internej pamäte 32 alebo 64GB.
Pre pripojenie externého príslušenstva môžete využiť aj konektivitu Blue-
tooth – my sme vyskúšali Bluetooth klávesnicu aj myš, ktoré fungovali bez 
akýchkoľvek problémov. Pri Samsung tabletoch zamrzí najmä absencia micro 
USB konektoru.

Tablet sme tiež podrobili testovaniu pomocou série aplikácií. Výsledky bench-
markov nie sú nijako prekvapujúce a sú porovnateľné so Samsungom Galaxy 
SIII alebo tabletmi so štvorjadrovým procesorom NVIDIA Tegra 3.

Operačný systém – Android 4.0 s množstvom funkcií 
Tablet prichádza s predinštalovaným Androidom 4.0 Ice Cream Sandwich, 
ktorý by však už v najbližšej dobe mal byť aktualizovaný na najnovšiu verziu 
4.1 Jelly Bean. Dojmy z používania operačného systému sú viac než pozitívne. 
Reakcie sú rýchle a pohyb v OS plynulý, aj keď občas je nejaké to seknutie 
viditeľné aj tu – to však nijakým spôsobom neuberá na komforte používania 
tabletu. Samsung aj v tomto modeli použil vlastnú používateľskú nadstavbu 
TouchWiz, ktorá prináša množstvo funkcií zo Samsungu Galaxy SIII.

Takými funkciami sú napríklad Smart Stay, ktorá sleduje oči užívateľa, aby sa 
displej neprepol do úsporného režimu v nevhodný okamih. Ďalej vďaka Pop 
Up Play môžu používatelia počúvať hudbu alebo na obrazovke sledovať video, 
zatiaľ čo súčasne pracujú s inou aplikáciou. Aplikácia AllShare Play umožní 
okamžité zdieľanie obsahu s ďalšími prístrojmi Samsung – HD televízory, 
tablety, laptopy a ďalšie elektronické zariadenia v sieti. Vďaka AllShare Group 
Cast je možné v reálnom čase v jednej sieti zdieľať a spolupracovať na doku-
mentoch, prezentáciách, alebo obrázkoch bez nutnosti sťahovania samo-
statných zložiek. Samsung však doplnil tablet o ďalšie skvelé aplikácie, ktoré 
nájdete len v tomto tablete alebo zariadeniach zo série Galaxy Note.

Samotné používateľské prostredie TouchWiz ponúka množstvo funkcií. 
Okrem upravenej spodnej lišty s vlastným launcherom, ktorý je dostupný z 
akéhokoľvek miesta v systéme (umiestniť tu môžete až 10 rôznych aplikácií), 
ponúka aj upravený notifikačný panel, z ktorého môžete rýchlo ovládať 
niektoré funkcie tabletu ako WiFi, GPS, zvuk, otočenie obrazu, oznámenia, 
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Plusy
+ Konštrukčné spracovanie a dizajn
+ Stereo reproduktory
+ Konektivita, vrátane IR LED a 3G
+ 2GB RAM, štvorjadrový procesor
+ aktualizácia na verziu Jelly Bean
+ Stylus S Pen
+ Výdrž batérie

Mínusy
- Použité materiály
- Absencia micro USB
- Chýba NFC
- Absencia Full HD rozlíšením



Bluetooth alebo tiež synchronizáciu. Nastaviť môžete tiež jas obrazovky. Vyt-
váranie screenshotov obrazovky je vďaka softvérovému tlačidlu “Snímka” ešte 
jednoduchšie a vždy po ruke. Výhodou je, že toto tlačidlo môžete zameniť za 
iné, ktoré napríklad spustí zoznam aplikácií, vyhľadávanie, fotoaparát alebo 
ho úplne vypnete.

Zoznam aplikácií a widgetov môžete upraviť rôznymi spôsobmi. Aplikácie 
môžete usporiadať podľa vlastného uváženia, rýchlo ich odinštalovať, zobraziť 
len stiahnuté aplikácie alebo ich usporiadať podľa abecedy. Jednotlivé ap-
likácie môžete v zozname tiež skryť alebo vytvárať vlastné adresáre.

Ďalšie aplikácie:
S Note - aplikácia určená pre vytváranie poznámok s veľkým množstvom 
dostupných funkcií a nástrojov. Jeho súčasťou je Shape Match a Formula 
Match, ktoré zdokonalia a spresnia vami načrtnuté geometrické tvary a tiež 
spočítajú ručne písané matematické úlohy. S Note obsahuje tiež vlastný 
vyhľadávač Wolfram Alfa, s ktorým získate potrebné informácie, ktoré ľahko 
prenesiete do S Note bez nutnosti prepínania obrazovky. Aplikácia S Note 
dokáže tiež konvertovať rukou písané slova na digitálny text. Do poznámok 
môžete vkladať obrázky, vlastné hlasové poznámky alebo zmeniť pozadie. 
K dispozícii je veľa nastavení pera, pri ktorom môžete vyberať rôzne typy 
štetcov, farbu, hrúbku alebo ich priehľadnosť.

Moje Súbory – správca súborov, ktorý poslúži na bežnú prácu s dátami vo 
vnútornej pamäti vášho zariadenia alebo na externej microSD karte.

Smart Remote - aplikácia, ktorá využíva vstavaný IR LED pre ovládanie kom-
patibilných domácich elektrospotrebičov, ako je napríklad televízor.

S Calendar (Kalendár S) – výborný pomocník pri plánovaní vášho časového 
rozvrhu. Kalendár S Calendar od Samsungu je prehľadný, synchronizuje sa 
s kontom Google a podporuje aj sociálnu sieť Facebook. V kalendári je k 
dispozícii niekoľko pohľadov – ročný, mesačný, týždenný a denný. Aplikácia 
ponúka aj funkcie To-do aplikácie, takže si môžete pridávať úlohy, ktoré máte 
v najbližšej dobe vykonať.

Na novom tablete nás asi najviac zaujala možnosť rozdeliť obrazovku na 
dve časti, pričom v každej môžete mať spustenú aplikáciu ako Polaris Office, 
Prehrávač videí, Galériu, E-mail alebo S Note. Polohu aplikácií môžete navzá-
jom vymeniť a využiť môžete aj funkciu kopírovania obrazu medzi aplikáciami. 
Ťuknutím na ikonu snímky a jej podržaním skopírujete obrazovku práve 
aktívneho okna. Pomocou nástroja laso aleboobĺžnik môžete snímku orezať a 
následne presunúť orezaný obrázok do inej aplikácie, ako S Note alebo Polaris 
Office.

Súčasťou softvérovej výbavy tabletu je tiež prémiová aplikácia Adobe PS 
Touch pre úpravu fotografií, Polaris Office,  S Suggest, Chat On, Game Hub a 

kalkulačka.

Softvérová klávesnica
Pri písaní na softvérovej klávesnici tabletu máte okrem 
klasického rozloženia klávesnice k dispozícii aj ďalšie dva 
rozloženia. Klávesnicu QWERTY tak dopĺňa aj pohyblivá a 
rozdelená klávesnica. Zatiaľ čo klasická klávesnica je rozložená 
cez celú obrazovku, pohyblivá je jej zmenšenou verziou zo-
brazenou v strede a rozdelená zobrazí dve polovice klávesnice 
po stranách, čo uľahčí písanie pri držaní tabletu obidvoma 
rukami. Výber rozloženia klávesnice aktivujete jednoduchým 
multitouch gestom, štipnutím dvoma prstami. Podporované 
je aj písanie pomocou “swipovania” – teda  zadávanie textu 
posúvaním prsta po klávesnici.

Stylus S Pen
Stylus S Pen ponúka okrem ovládania operačného systému 
Android aj ďalšie funkcie. Využiť môžete napríklad aplikáciu S 
Note pre písanie poznámok a rozpoznávanie písaného textu. 
S Pen má však aj niekoľko ďalších funkcií, ktoré by ste si pri 
prvom použití tabletu nemuseli ani všimnúť.
V nastaveniach môžete zvoliť aplikáciu, ktorá sa spustí pri vy-
braní pera z tela tabletu. Na výber máte niekoľko možností – 
Panel s nástrojmi skratiek, S Note, Planovač S, Crayon physics, 
PS Touch alebo Polaris Office. Podržaním stlačeného tlačidla 

na pere a jeho dotykom na displeji tabletu vytvoríte screenshot obrazovky. 
Ak by ste chceli vyvolať kdekoľvek v systéme widget aplikácie S Note, stačí so 
stlačeným tlačidlom na styluse dvakrát ťuknúť po displeji.

Pohyby:
Naklonenie tabletu- ťuknutím na dva body a ich podržaním, môžete nak-
lonením zariadenia tam a späť zmenšiť alebo zväčšiť zobrazenie.

Posunutie zariadenia- posunutím tabletu doľava alebo doprava počas držania 
vybratej ikony ju premiestnite na inú stránku.Panorámovanie- panorá-
movaním môžete posúvať zobrazenie zväčšeného obrázka doľava, doprava, 
nahor alebo nadol.

Multimédiá – zvuk ako sa na tablet patrí
O reprodukciu zvuku sa starajú dva reproduktory rozmiestnené po stranách 
tabletu. Takéto usporiadanie zabezpečuje dobré priestorové vlastnosti zvuku. 
Ten je dostatočné hlasný a neskresľuje ani pri vyšších hlasitostiach. Určite 
patrí k tým lepším, ktoré by ste na zariadeniach tohto typu mohli hľadať. 
Na prehrávanie hudby veľmi dobre poslúži aj predinštalovaná aplikácia, 
ktorá ponúka prispôsobené prostredie pre tablety a niekoľko zaujímavých 
nastavení. Jednotlivé skladby sú v nej roztriedené podľa Albumov, Interpre-
tov, Žánrov, Priečinkov, Skladateľov alebo rokov. Vytvárať môžete tiež vlastné 
zoznamy a využiť môžete aj funkciu tzv. Hudobného bloku, ktorý analyzuje 
uložené skladby a roztriedi ich do zoznamov piesní s podobnými charakteris-
tikami.
V hudobnom prehrávači môžete zapnúť niektorý z prednastavených profilov 
ekvalizéru alebo si nastaviť vlastný. Nastaviť môžete tiež zobrazovanie textov 
piesní, rýchlosť prehrávania alebo zapnúť automatické vypnutie hudby po 
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uplynutí určitého času.
Prehrávanie videa je s tabletom tiež bezproblémové. Pozriete si akékoľvek vid-
eá v bežnom rozlíšení a nechýba podpora ani tých vo Full HD rozlíšení. Samoz-
rejme, nie všetky budú prehrávané plynulo. Z nášho testovania vyplynulo, 
že tablet si poradí so všetkými video súbormi, ktoré zvládali aj zariadenia so 
štvorjadrovým procesorom NVIDIA Tegra 3. Podľa našich skúseností je však 
prehrávanie videí na Galaxy Note 10.1 o malý kúsok predsa len lepšie – zv-
ládal aj niektoré videá, ktoré tablety s Tegra 3 už nedokázali plynulo prehrať. 
Po zakúpení redukcie, môžete obraz z tabletu prenášať aj do televízora alebo 
externého monitora.
Svoje obľúbené videá a filmy si prehráte v natívnej aplikácií “Prehrávač videí”, 
ktorá má prehľadné používateľské prostredie a podporuje funkcie ako živé 
náhľady videí, zobrazenie titulkov, kapitol alebo pridávanie záložiek.

Fotoaparát a natáčanie videa 
Multimediálne funkcie Galaxy Note 10.1 dopĺňa fotoaparát s rozlíšením 
5Mpix, ktorý je doplnený o LED blesk. Na videohovory dobre poslúži predná 
1,9Mpix kamera, ktorá dokáže natáčať video v maximálnom HD rozlíšení 
720p. Snímky vyhotovené hlavným fotoaparátom sú kvalitou na tom celkom 
dobre, tablet však nie je v tejto oblasti žiadnym preborníkom a vo svojej 
triede nijako nevyčnieva. Natáčanie videa hodnotíme obdobne, kvalita videa 
je na dobrej úrovni, no nijako neprekvapí.

Aplikácia fotoaparátu ponúka niekoľko funkcií. Okrem možnosti nastavenia 
expozície, ISO, vyváženia bielej, efektov, režimu fotografovania (Detakcia 
úsmevu, Panoráma, Animovaný film, Zdieľaný záber cez WiFi Direct),  scény 
(Na výšku, Na šírku, Noc, Šport, Oslava/Interiér, Pláž/Sneh, Súmrak, Jesenná 
farba, Text, Svetlo sviečky, Podsvietenie) a režimu zaostrovania (Makro, Auto-
matické), môžete spustiť na fotoaparáte aj časovač alebo pridať informáciu o 
pozícii pomocou GPS značky – tzv. Geotagging.

Z prostredia fotoaparátu sa môžete rýchlo prepnúť do režimu natáčania videa, 
v ktorom nájdete rovnaké možnosti nastavení, ako v prípade snímania statick-
ých fotografií.
Svoje obrázky, fotografie a videá nájdete v galérii, ktorá býva štandardnou 
súčasťou všetkých Android zariadení od verzie 4.0 Ice Cream Sandwich. 
Okrem toho, že sa dokáže synchronizovať s webovými albumami Picassa, 
môžete využiť  aj nástroje na úpravu obrázkov – nenašli sme tu však funk-
cie galérie z Androidu 4.0 pre pridanie rôznych efektov. Aj tu môžete využiť 
možnosť rozdeliť obrazovku na dve polovice a prezerať tak fotografie alebo 
videá, napríklad pri prehliadaní internetových stránok.

Konektivita – všetko čo by ste mohli potrebovať
Samsung vybavil svoj najnovší tablet veľmi dobre. Okrem štandardných 
možností pripojenia prostredníctvom Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 a 5 GHz) a 
Bluetooth 4.0, využijete pri zakúpení modelu s 3G modulom aj prenos dát v 
mobilnej sieti. Podporovaná je technológia HSPA+, ktorá umožňuje prenos dát 
smerom k účastníkovi rýchlosťou až 21 Mbps. Tablet podporuje funkcie WiFi 
Direct, DLNA a nechýba ani možnosť zdieľať mobilné internetové pripojenie 
prostredníctvom Wi-Fi. Príjem Wi-Fi bol bezproblémový.  Svoju polohu určíte 
pomocou GPS.

Internetový prehliadač
Internetový prehliadač nebol pre nás žiadným prekvapením. V tablete nájdete 
štandardnú aplikáciu, ktorá prichádza predinštalovaná so všetkými tabletmi 
s operačným systémom Android 4.0 Ice Cream Sandwich. K prehliadaču 
nemáme žiadne výhrady. Načítanie internetových stránok je rýchle a pohyb 
po nich maximálne plynulý.

Telefonovanie
Ak sa rozhodnete pre zakúpenie modelu s 3G modulom, budete ho môcť 
využívať aj na telefonovanie. Na tento účel je v tablete k dispozícii aplikácia 
s názvom “Telefonovanie”, ktorá sa svojimi funkciami nijako neodlišuje od 
tej, ktorá sa nachádza vo vlajkovej lodi Samsung Galaxy SIII. Podporované je 
teda inteligentné vytáčanie alebo správa kontaktov. Telefonovanie s tabletom 
môžete realizovať buď pomocou dodávaných handsfree slúchadiel alebo pros-
tredníctvom hlasitého odposluchu tabletu. Citlivosť mikrofónu je dostatočná, 
takže ak budete mať tablet položený na stole a vy budete od neho sedieť do 
vzdialenosti jedného metra, druhá strana by vás mala bez problémov počuť.

Batéria 
Výdrž tabletu na jedno nabitie nás milo prekvapila. V Galaxy Note 10.1 náj-
dete Li-Ion batériu s kapacitou 7000mAh, ktorá vám zabezpečí dlhé hodiny 
práce s tabletom. Pri našom testovaní sme dosiahli 22 hodín prevádzky 
so zapnutým WiFi a mobilnými sieťami, jas displeja bol nastavený na 50%. 
Počas tejto doby sme pracovali so zapnutým displejom po dobu viac ako 7 
hodín. V tomto čase sme s tabletom počúvali online rádio, pozerali videá, 
spúšťali benchmarky a prehliadali internetové stránky. Pri pozeraní HD videa a 
rovnakej konfigurácii sme dosiahli výdrž so zapnutým displej takmer 9 hodín – 
presne 8 hodín a 51 minút pri zostávajúcej kapacite batérie 5%.

Záver
Samsung prichádza na trh opäť s niečím novým. Android tablet s vlastným 
stylusom, výkonným štvorjadrovým procesorom a 2GB RAM neponúka len tak 
hocikto. Samsung však nie je výnimočný len svojou hardvérovou výbavou, ale 
aj softvérom, ktorý oproti konkurencii ponúka v spojení s Androidom 4.0 Ice 
Cream Sandwich široké možnosti využitia. Samsung Galaxy Note 10.1 prináša 
funkcie a aplikácie zo súčasnej vlajkovej lode, smartfónu Galaxy SIII. Nechýba-
jú aplikácie Smart Stay, Pop Up Play, AllShare Play a ďalšie ako S Note a Adobe 
PS Touch, ktoré využijete najmä pri používaní stylusu S Pen. Tablet nás tiež 
nadchol svojimi širokými možnosťami konektivity, vrátane Wi-Fi, Bluetooth a 
pri zakúpení 3G verzie aj podporou prenosov HSPA+ a funkciou volania či pri-
jímania SMS správ. Samsung dokonca pridal aj IR LED pre ovládanie domácich 
spotrebičov. Vďaka svojej vysokokapacitnej batérii dokáže na jedno nabitie 
pracovať až 9 hodín pri prehrávaní videa. Multimediálne funkcie zvládal tablet 
na jednotku. Odporúčaná máloobchodná cena za Wi-Fi verziu tabletu je 499€. 
Za model s 3G modulom si priplatíte a jeho cena je stanovená na 579€.

Fero Chovaňák
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Asus Padfone konečne prišiel aj na Slovensko a my sme mali tú 
česť otestovať ho ako prví na Slovensku a v Čechách. Asus Pad-

fone je revolučný tým, že neponúka len klasické funkcie telefónu, ale z 
používateľského hľadiska pridáva veľmi zaujímavú funkciu. Tou je dokova-
cia stanica Padfone Station, ktorá umožní telefón premeniť na tablet. Ten 
môžete zas prostredníctvom dokovacej klávesnice PadFone Station Dock 
transformovať na netbook. Kúpou jediného zariadenia tak môžete získať funk-
cie troch – smartfónu, tabletu a netbooku.

Balenie Asus Padfone
Kúpou zariadenia Asus Padfone nezískate len samotný smartfón, ale aj 
dokovací tablet nazývaný PadFone Station a zaujímavé príslušenstvo v podobe 
PadFone Stylus Headsetu, obalu na dokovaciu stanicu, ktorý využijete aj ako 
stojan a celkom slušné slúchadlá. K tomuto setu si môžete dokúpiť ešte doko-
vaciu klávesnicu PadFone Station Dock, ktorá je svojimi funkciami totožná 
s predchádzajúcimi klávesnicami od Asusu, no svojimi rozmermi predsa len 
odlišná.

Konštrukcia 
PadFone nie je len pre podnikateľov
PadFone nás už pri prvom pohľade zaujal svojim elegantným dizajnom. 
Telefón vyzerá naozaj veľmi dobre a rovnako pozitívne hodnotíme aj kvalitu 
jeho spracovania. Asus použil kvalitné materiály v kombinácií tvrdého plastu 
a kovu.
Takmer celú prednú stranu pokrýva odolné sklo Gorilla Glass – len v spod-
nej časti je kúsok pokrytý lesklým plastom, nad ktorým sa nachádza aj logo 
spoločnosti. Na prednej strane sa inak nekonajú žiadne iné prekvapenia. Náj-
dete tu už klasický rozmiestnené prvky, ako reproduktor určený pre hovory, 
prednú kameru a senzory pre ovládanie podsvietenia a zhasnutie displeja pri 
hovoroch.
Zadný kryt batérie je taktiež vyrobený z plastu a pokrýva ho špeciálny tex-
túrovaný povrch, vďaka ktorému je držanie telefónu pohodlnejšie a menej sa 
pri ňom potia ruky. Nájdete v ňom otvory pre 8Mpix fotoaparát, LED blesk a 
hlasitý reproduktor. V spodnej časti krytu sa nachádza modelové označenie 
telefónu – Padfone.
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Pod odňatí krytu sa vám naskytne pohľad na batériu a sloty pre zasunutie 
SIM karty či pamäťovej karty micro SD. Tú môžete samozrejme vybrať alebo 
zasunúť aj bez toho, aby ste museli zariadenie vypnúť.
Ovládanie hlasitosti sa nachádza na pravej strane a tlačidlo zapnutia spolu s 
3,5 mm jackom pre pripojenie slúchadiel nájdete navrchu. Naľavo umiestnil 
výrobca klasický micro USB port a pre potreby prepojenia telefónu s doko-
vacím tabletom tiež 3-pinový konektor a micro HDMI port, ktorý môže slúžiť 
aj na priame prepojenie PadFone s televízorom.
Ako sme už v úvode spomínali, Asus PadFone zanechal v nás pozitívny dojem. 
Pri našom testovaní sme nenarazili na žiadnu konštrukčnú vadu. Konštrukcia 
telefónu je pevná, odolná a navyše aj veľmi dobre vyzerá. Telo je len 9,2mm 
hrubé a dosahuje prijateľnú hmotnosť 129g. So svojimi rozmermi 128 x 
65.4mm skvele padne do ruky a vďaka špeciálnemu zadnému krytu sa ne-
musíte báť, že vám telefón len tak vykĺzne. Elegantný dizajn PadFone si určite 
zamilujú aj podnikatelia.

PadFone Station a Station Dock – prídavná batéria vždy poteší
Dokovací tablet PadFone Station má rozmery 273 x 176.9 x 13.55mm a váhu 
až 724g. Nejde tak o žiadneho preborníka v miniatúrnych rozmeroch. Netreba 
však zabúdať na to, že do tohto tabletu sa zo zadnej strany vsúva PadFone 
smartfón.
Samotný tablet je na prednej strane vybavený veľkým 10,1 palcovým dis-
plejom, prednou kamerou a senzorom okolitého osvetlenia. Naľavo nájdete 
ovládanie hlasitosti a 3,5 jack. Na vrchnej strane nechýba tlačidlo zapnutia 
a posuvník na otvorenie dvierok pre PadFone. V spodnej časti sa nachádza 
klasický 40 pinový konektor pre prepojenie tabletu s dokovaciou klávesnicou 
PadFone Station Dock.
Na zadnej strane umiestnil výrobca hlavný reproduktor a dvierka dokovacej 
časti, ktoré majú rovnakú povrchovú úpravu ako smartfón. Tie otvoríte pomo-

cou posuvníka, pričom nemusíte vynakladať žiadnu inú aktivitu – dvierka sa 
totiž vďaka pružnému mechanizmu otvoria samé. Po ich otvorení stačí už len 
zasunúť PadFone a začať používať zariadenie rovnako, ako iné Android tablety.
Mechanizmus dokovacej časti vyzerá byť dostatočne pevný a spoľahlivý. Pri 
našom používaní sme nemali s ním žiadne problémy. Zariadeniu však musíme 
vytknúť väčšiu váhu a rozmery, čo je ale daňou za univerzálnosť. Nakoniec 
treba ešte pripomenúť, že samotný tablet v sebe neintegruje žiadne kľúčové 
komponenty, ako procesor alebo samostatnú vnútornú pamäť. Nájdete tu 
však pre používateľa dôležitú batériu pre napájanie alebo dobíjanie smartfónu 
PadFone a už vyššie zmieňované komponenty.

PadFone Station Dock
Posledným dielom skladačky s menom PadFone je dokovacia klávesnica Pad-
Fone Station Dock. Ide o plnohodnotnú klávesnicu s integrovanou batériou a 
ďalšími rozširujúcimi konektormi. Nájdete tu dva USB 2.0 porty, dobíjací 40 
pinový konektor Asus a čítačku pamäťových kariet.

PadFone Station Dock samozrejme ponúka plnohodnotnú QWERTY klávesnicu 
s tlačidlami určenými pre ovládanie operačného systému Android a touchpad 
s podporou multitouch gest.

Písanie na klávesnici je vďaka dostatočnému zdvihu kláves a dobrej odozve 
na ich stlačenie pohodlné a rýchle. Medzi záporné stránky doku s klávesnicou 
môžeme zaradiť malý uhol otvorenia, ktorý nedosahuje ani 145 stupňov.

PadFone Stylus Headset – ako zo sci-fi
Toto je jedna z vecí, ktoré sme na univerzálnom riešení PadFone milovali. Ak 
vložíte telefón do tabletu, nemusíte sa starať o to, ako zodvihnete prichádza-
júci hovor. Vďaka PadFone Stylusu, ktorý je súčasťou balenia, môžete hovory 
prijímať práve cez toto zariadenie. Bezdrôtové spojenie zabezpečuje Blue-
tooth- PadFone Headset je tak kompatibilný aj s inými zariadeniami, ktoré 
disponujú touto konektivitou.

Na styluse samozrejme nájdete reproduktor s mikrofónom, tlačidlá pre 
zapnutie/vypnutie, ovládanie hlasitosti a micro USB konektor pre dobíjanie 
vstavanej batérie. Tá by podľa výrobcu mala vydržať až 7 hodín hovoru a 10 
dní v pohotovostnom režime. Telefonovanie so stylusom je pohodlné, treba si 
však dávať pozor na to, aby ste tvárou nezakryli mikrofón. My sme si telefono-
vanie samozrejme vyskúšali a po niekoľkých hovoroch sme si rýchlo zvykli na 
správne držanie stylusu tak, aby nás bolo počuť aj na druhej strane. Hlasitosť 
reproduktoru je postačujúca.

Displej – štandard dnešnej doby
Displej telefónu má veľkosť 4,3 palca pri rozlíšení 540×960 bodov. Vzhľadom 
na to, že na displeji sú umiestnené aj softvérové tlačidlá pre ovládanie 
Androidu, môže sa vám zdať jeho veľkosť ale o niečo menšia. Použitá je tech-
nológia Super AMOLED, ktorá využíva maticu typu Pentile – zelený subpixel 
je v nej zdieľaný dvoma pixelmi, v skutočnosti tak “reálny” pixel obsahuje 
len dva subpixely v usporiadaní RG-BG. (R-červená, G-zelená, B-modrá). 
Normálna matica používa rozloženie RGB-RGB (3 subpixely na jeden pixel). V 
praxi sa to odzrkadlilo tak, že na displeji sú viac viditeľné pixely a to aj napriek 
vyššiemu qHD rozlíšeniu. Farby tiež nie sú úplne dokonalé – biela farba nie je 
bielou.

Ako to však pri displejoch AMOLED býva, musíme pochváliť dokonalé zobra-
zenie čiernej. K pozorovacím uhlom nemáme čo dodať – nech sa dívate na 
displej z akejkoľvek strany alebo uhla, čitateľnosť je vždy výborná. Rovnaký 
typ displeja využívajú aj  HTC One S alebo Galaxy Nexus. Počet súčasných 
dotykov, ktoré dokáže displej rozpoznať je päť.

Čo sa týka 10,1 palcového displeja použitého v PadFone Station, ten je vyrob-
ený technológiou TFT a má štandardné rozlíšenie 1280×800 bodov. Pozoro-
vacie uhly displeja sú podobne ako 
pri PadFone na veľmi dobre úrovni. 
Farby sú o niečo prirodzenejšie, no 
chýba im kúsok života. Zobrazenie 
čiernej už nie je tak dokonalé, ako 
v prípade telefónu a jeho Super 
AMOLED displeja.

Pri používaní PadFone Station sme 
na jeho displeji pozorovali jeden 
nežiadúci jav, v podobe presvitania 
podsvietenia – tzv. backlight bleed-
ing. Pri dotyku prsta s displejom a 
slabšom zatlačení, dochádza ešte 
k jeho zosilneniu po celej ploche 
obrazovky. Nastavené sme ale mali 
maximálne podsvietenie, ktoré v úpl-
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+ Obsah balenia
+ Životnosť batérie
+ Tablet, smartfón a netbook v „jed-

nom zariadení“
+ Svižný chod operačného systému 

na telefóne aj na tablete
+ Dostatočne výkonný

Mínusy
- Backlight Bleeding pri PadFone Sta-

tion
- Aplikácia fotoaparátu zamŕzala
- Nie všetky aplikácie podporujú 

dynamické prepnutie obrazu
- HDMI port len na telefóne



nej tme len ťažko využijete a jav bol viditeľný len pri čiernych plochách. Tento 
problém sa objavil na dvoch modeloch - stanovisko zisťujeme priamo v Asuse. 
Displej v PadFone Station dokáže rozpoznať až desať dotykov.

Zariadenie umožňuje automatickú alebo manuálnu reguláciu jasu a disponuje 
dvoma módmi podsvietenia – normálnym (Normal) a do vonkajšieho prostre-
dia (Outdoor). So zapnutým outdoorovým módom sa pre lepšiu čitateľnosť 
zvýši úroveň jasu, čo ma za následok aj väčšiu spotrebu. Tento mód tak 
odporúčame zapnúť skutočne len vonku a v prostrediach s vysokou intenzitou 
osvetlenia. Čitateľnosť na priamom slnku je v prípade telefónu veľmi dobrá, 
no tablet je už na tom o niečo horšie. Dosiahnuté výsledky však odpovedajú 
priemeru v danej kategórii.

Výkon a úložný priestor – dve jadrá Snapadragonu S4
Celé riešenie PadFone je poháňané dvojjadrovým čipom Snapdragon S4 od 
Qualcommu, ktorý nájdete napríklad aj v smartfóne HTC One S. Asistuje mu 
1GB operačnej pamäte RAM a spolu tvoria dostatočne výkonnú dvojku, ktorá 
zabezpečuje plynulý chod operačného systému Android, nie len vo verzii pre 
smartfón ale aj tablet. Hráčov poteší prítomnosť grafického čipu Adreno 225, 
ktorý poskytuje dostatočný výkon aj pri hraní náročných 3D hier ako Shadow-
gun, Max Payne alebo Dead Trigger. 
Nami testovaný Asus PadFone disponoval 16GB vnútornej pamäte, ktorú 
môžete rozšíriť pomocou pamäťových kariet micro SD. Žiaľ s telefónom 
nefungujú po pripojení redukcie z micro USB na USB žiadne externé periférie 
ako myši, klávesnice alebo externé disky. Tie môžete pripojiť až po zapojení 
PadFone tabletu k PadFone Station Dock. Vnútorný priestor nie je nijako 
prerozdeľovaný – na inštalovanie aplikácií a dáta tak máte k dispozícii celú 
kapacitu internej pamäte. Zo 16GB zostala pre používateľa viac ako polovica 
– 8,76GB.

Operačný systém – natívny Android s úpravami od Asusu
PadFone je výnimočný tým, že operačný systém Android 4.0 Ice Cream 
Sandwich pracuje v podstate s dvoma rozličnými používateľskými prostre-
diami. Jedno je klasické prostredie Androidu ICS pre telefóny a to druhé pre 
tablety. Asus operačný systém vybavil niekoľkými novinkami. Pridal vlastnú 
notifikačnú lištu s možnosťou rýchlo ovládať niektoré funkcie telefónu ako 
podsvietenie, WiFi, Bluetooth, automatické otočenie displeja, GPS, režim 
Lietadlo, WiFi Hotspot, vibrovanie alebo automatickú synchronizáciu údajov a 
pridal aj vlastné nastavenia, ktoré sa týkajú nových funkcií PadFone.

Nastaviť môžete zoznam nainštalovaných aplikácií, ktorým sa budú pri 
používaní na tablete či telefóne automaticky prepínať režimy zobrazenia – 
tzv. Dynamic display switch list. Nie všetky aplikácie však takéto prepnutie 
podporujú a často sa tak stávalo, že aplikácia bola po vybratí z PadFone 
Station vypnutá. To platí aj o niektorých natívnych aplikáciach Androidu, ako 
Gmail, Youtube a Google Talk. Prepnutie medzi jednotlivými používateľskými 
prostrediami trvá len niekoľko sekúnd – vo väčšine prípadov nie dlhšie ako 3 
sekundy.
Ďalšími užitočnými nastaveniami sú režimy výkonu a nastavenia stylusu, pri 
ktorom môžete nastaviť upozornenia a automatické pripojenie stylusu.

Operačný systém je inak v tabletovom režime aj na samotnom telefóne veľmi 
svižný a práca s ním je rýchla. To isté platí aj spúštaní aplikácií. Čo nás trochu 
sklamalo bolo občasné zamŕzanie aplikácie Fotoaparát – OS síce nezamrzol, 
pre funkčnosť fotoaparátu však bolo potrebné reštartovať telefón. Pôjde však 
pravdepodobne len o softvérovú chybu, ktorá bude opravená v ďalšej aktual-
izácii systému.

Aplikácie
AppBackup – nástroj pre zálohu nainštalovaných aplikácií spolu s ich nastave-
niami a dátami. Zálohovať môžete na internú pamäť alebo externý disk.

AppLocker – ako už niekomu názov napovie, ide o nástroj pomocou ktorého 
zabránite neautorizovanému prístupu k vašim aplikáciám. AppLocker ich totiž 
pri každom spustení ochráni heslom. Už sa nestane aby nepovolané osoby 
prezerali vašu fotogalériu alebo iné súkromné dáta bez vášho súhlasu.

Správca súborov – výborný pomocník pre správu súborov. Má prispôsobené 
prostredie pre tablety a podporuje základné funkcie súborových manažérov – 
kopírovanie, mazanie a vytváranie priečinkov.

SuperNote – aplikácia pre písanie poznámok s množstvom funkcií . Ponúka 
vytváranie poznámkových blokov alebo skicárov. K dispozícií sú rôzne tvary 
a hrúbka štetcov, môžete vkladať vlastné obrázky, videá alebo zvukové 
poznámky. V poznámkovom bloku môžete využiť písanie prstom po displeji 
alebo klasickú klávesnicu.

Filmové štúdio – ponúka základné úpravy videa. K dispozícii je niekoľko 
základných efektov, prechodov videí alebo tiež možnosť pridať vlastnú zvu-
kovú stopu.

MyCloud- skrýva v sebe tri služby s názvom My Content, My Desktop, a @
vibe. My Content je obdobou dropboxu a slúži na zdieľanie obsahu, ktorý je 
možné synchronizovať napríklad aj s vašim PC. Služba je prvý rok zdarma, 
potom je potrebné si kúpiť niektorý z dátových programov, ktoré ASUS 
ponúka.
My Desktop umožní vzdialené ovládanie plochy vášho PC prostredníctvom 
Splashtop Remote. Na to je potrebné, aby ste na počítači doinštalovali 
Splashtop Remote Streamer. @vibe streamuje online hudbu alebo rádia 
priamo do vášho Asusu-výber však nie je až tak veľký.
My Library –vlastná knižnica, v ktorej si môžete usporiadať  knihy do poličiek. 
Podporované sú aj PDF súbory. Čítačka ponúka kresliaci nástroj ceruzku, 
ktorou si zvýraznite tie časti textu, ktoré potrebujete – pre písanie by sa však 
hodil stylus.
MyNet – Slúži na zdieľanie  multimediálneho obsahu prostredníctvom DLNA 
protokolu.

Multimédiá – vyrovná sa zariadeniami so štvorjadrovým procesorom
Asus Padfone je dostatočné výkonný na to, aby dokázal prehrávať aj videa 
vo Full HD rozlíšení. Nie všetky videá však dokáže prehrať úplne plynulo. 
Dosiahnuté výsledky sú porovnateľné aj s inými zariadeniami, napríklad aj so 
štvorjadrovými procesormi. Škoda, že na externom monitore či televízore si 
obraz vychutnáte len zo smartfónu PadFone, ktorý jediný z trojice zariadení 
(Padfone, Padfone Station a Padfone Station Dock) disponuje micro HDMI 
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výstupom.

Zvukový výstup PadFone je priemernej kvality. Zadný reproduktor je 
dostatočné hlasný, no chýbajú mú aspoň náznaky basov. PadFone Sta-
tion Dock je na tom s kvalitou zvuku síce lepšie, no nedostatkom hlavného 
reproduktoru je to, že pri vyšších hlasitostiach už skresľuje a pri niektorých 
skladbách je počuť praskanie a rezonovanie. Našťastie hlasitosť zadného 
reproduktoru je dosť intenzívna aj po jej znížení, kedy sa skreslenie už nepre-
javovalo.

Vzhľadom na to, že tablet je len dokovacia stanica uvítali by sme tiež in-
tegrovanie aspoň dvoch reproduktorov – žiaľ nachádza sa tu len jeden. S 
počúvaním hudby cez 3,5mm jack sme boli spokojní.
Fotoaparát
Fotoaparát PadFone má rozlíšenie 8Mpix a disponuje LED bleskom. Fotografie 
sú priemernej kvality a to isté platí aj o videu, ktoré dokáže PadFone natáčať v 
rozlíšení 1080p. Video bolo navyše pri rýchlejších pohyboch vlnité.

Medzi základné nastavenia a funkcie fotoaprátu patria: časovač spúšte, 
nastavenie expozície, vyváženie bielej, nastavenie režimu, efekty (šedý, 
záporný, sépia), rozlíšenie, ISO, Zaostrenie dotykom, Pomer strán (4:3, 16:9), 
detekcia tvári a geotaging. Praktickou je funkcia s názvom „Samo uzávierka“, 
po ktorej zapnutí sa vytvorí snímka po kliknutí kdekoľvek na displeji.

Ako sme už aj v časti Operačný systém spomínali, fotoaparát mal problémy so 
stabilitou a zamŕzaním. Veríme však, že tento problém bude s ďalšou aktual-
izáciou odstránený.

Konektivita
Výhodou PadFone je aj to, že nemusíte rozmýšľať nad tým, ako dostanete in-
ternet na cestách aj do vašeho tabletu. Zasunutím smartfónu do dokovacieho 
tabletu totiž získavate všetky výhody mobilnej komunikácie vrátane HSPA+ 
s prenosovými rýchlosťami UL:5.76 Mbps/DL:21 Mbps. Samozrejmosťou je 
podpora WiFi v štandardoch b/g/n, Bluetooth 3.0 a lokalizačných služieb GPS/
AGPS.

Telefonovanie
Asus PadFone ponúka rovnaké funkcie ako väčšina smartfónov. Podporuje 
inteligentné vytáčanie a zoznamy pre posledné hovory a najobľúbenejšie kon-
takty. Všetky kontakty nájdete v aplikácii s názvom ľudia. S PadFone existuje 
niekoľko spôsobom, ako môžete komunikovať:

• Klasickým vytočením a hovorením prostredníctvom telefónu.
• Pomocou Padfone Stylus Headsetu a telefónu
• Pomocou Padfone Stylus Headsetu a tabletu
• Pomocou zapnutého handsfree na telefóne alebo tablete
• Komunikácia všetkými spôsobmi bola bezproblémová

Batéria
Smartfón je vybavený štandardnou Li-on batériou o kapacite 1520 mAh, ktorá 
dokáže podľa používania udržať telefón v chode cez 24 hodín a to so zap-
nutým WiFi, mobilnými dátami (50% z celkového času) a jasom nastaveným 
na automatický režim so zapnutým outdoorovým podsvietením. Displej bol 
zapnutý po dobu jednej hodiny a desiatich minút. Samozrejme s PadFone Sta-

tion získate ďalšie hodiny a nám sa pomocou neho, v režime dobíjania smart-
fónu, podarilo nabiť PadFone dvakrát. Ak k tomu pripočítate ešte batériu v 
PadFone Station Docku, tak získate pomerne dlhú výdrž. Pri našom testovaní 
sme pri plnom nabití PadFone, PadFone Station a PadFone Station Dock 
dokázali prehrávať HD video s displejom nastaveným na 50% a zapnutým WiFi 
až 9 hodín. Podobné hodnoty dosahujú len tablety Acer Iconia Tab A700 a 
A510. Tie však neponúkajú možnosť telefonovania a nepodporujú prenos dát 
v mobilnej sieti.

Záver
Asus prichádza na trh s unikátnym riešením, ktoré u žiadneho iného výrobcu 
nenájdete. Už nemusíte kupovať rôzne zariadenia a trápiť sa nad synchronizá-
ciou údajov medzi nimi. PadFone set telefónu, tabletu a klávesnice ponúka 
kompletné riešenie a to už za cenu od 680€. PadFone však nie je bez chyby. 
Pri našom testovaní sme narazili na problémy s fotoaparátom, ktoré však 
veríme, vyrieši ďalšia softvérová aktualizácia. Pre niekoho môže byť tiež prob-
lém väčší rozmer a váha dokovacieho tabletu. Inak musíme toto univerzálne 
riešenie od Asusu pochváliť. Telefón je vyrobený precízne a ponúka veľmi el-
egantný dizajn. Nebyť spomínaného zamŕzania fotoaparátu, boli by sme s ním 
úplne spokojní. Batéria telefónu ponúka pri napájaní zariadenia priemerné 
hodnoty, no vďaka možnosti pripojiť PadFone Station a PadFone Station Dock 
sa karta opäť obracia v prospech PadFone. Toto riešenie síce možno neohúri 
technickými parametrami, no vzhľadom na hodnotu pridaných možností a 
funkcií určite zaujme.

Fero Chovaňák
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Spoločnosť Google predstavila tento rok na Google I/O svoj prvý tablet. V 
spolupráci so spoločnosťou ASUS sa tak na trhu objavil model Nexus 7, 

ktorý patrí v súčasnosti k jedným najlepšie predávajúcim Android tabletom 
vôbec. Ponúka nekompromisný výkon v spojení s najnovším Androidom a 
samozrejme výbornú cenu, ktorú len máloktorý produkt v tejto kategórii 
prekoná. Poďme sa pozrieť na to, ako si prvý Google tablet počínal v našom 
testovaní.
Nexus 7 od prvého predstavanie spôsobil veľký rozruch a záujem verejnosti: 
už od začiatku tohto roka sašepkalo, že Google pripravuje svoj vlastný tablet, 
tesne pred oficiálnym predstavením sa potvrdili špekulácie, že tablet vyrobí 
ASUS. Google nakoniec na svojej konferencii Google I/O 27.júna oficiálne 
predstavil Nexus 7 a novú verziu operačného systému Android 4.1 Jelly Bean, 
ktorý sa objavil ako prvý v novom tablete. 

Parametre a špecifikácia
Na tento tablet sme netrpezlivo čakali aj my a preto sa poďme spoločne 
pozrieť na to, čo všetko ponúka. 
Nexus 7 je vybavený 7” IPS displejom s rozlíšením 1280 x 800 px a poháňaný 
výkonným procesorom NVIDIA Tegra 3 s frekvenciou 1,3 GHz. Operačná 
pamäť má veľkosť 1 GB a vnútorná pamäť disponuje priestorom 8  alebo 
16 GB – čoskoro by sa však na trhu mala objaviť aj verzia s 32GB vnútornou 
pamäťou a podporou 3G.
My sme si zakúpili model s väčšou 16GB kapacitou. Pre komunikáciu s okolím 

slúži NFC, Bluetooth a WiFi. Na prednej časti displeja sa nachádza 1,2 MPx 
kamera pre videohovory, zadná kamera chýba. Tak isto by ste márne hľadali 
slot na SD kartu či SIM-ku, tablet ich nepodporuje. Nexus 7 beží na najnovšej 
verzii operačného systému Android 4.1 Jelly Bean.

Rozbalenie a vzhľad prístroja
Prvé rozbalenie nového zariadenia má vždy svoje čaro, určite to poznáte aj 
vy. Ak vás Nexus 7 zaujal, pravdepodobne ste aj vy našli niekoľko desiatok 
zahraničných videí z neúspešného a vtipného rozbaľovania tohto tabletu. 
Nám sa tablet podarilo rozbaliť bez akýchkoľvek problémov a pustili sme sa 
do objavovania obsahu balenia.
V pomerne malom balení je ukrytý sedempalcový tablet s rozmermi 198.5 
x 120 x 10.45 mm. V balení sa nachádza ešte aj nabíjačka, dátový kábel mi-
croUSB, príručka a záručný list. Slúchadlá nie sú súčasťou výbavy.
Na prednej strane nájdeme len displej, bez žiadneho loga alebo iného znaku 
po tlačidlách. V hornej časti nad displejom sa nachádza predná kamera 
s rozlíšením 1,2 MPx. Tablet sa drží v rukách veľmi dobre aj vďaka malej 
hmotnosti len 340 gramov a pogumovanej zadnej časti zariadenia. Predajné 
zariadenia sú čiernej farby (Google rozdával na Google I/O tablety s bielou 
zadnou stranou) a nájdeme tu nápis NEXUS a logo ASUS. V spodnej časti je 
reproduktor. Nabíjať tablet môžeme pomocou microUSB kábla, nabíjačku 
pripojíme v spodnej strane prístroja, kde sa nachádza aj 3,5 mm jack. V ľavej 
časti nájdeme mikrofón a piny pre dokovaciu stanicu, vpravo je tlačidlo pre 
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zapnutie/vypnutie prístroja a ovládanie hlasitosti. Kvalita materiálov prístroja 
je na veľmi dobrej úrovni, nezaznamenali sme žiadne vŕzganie , či iné ne-
dostatky zariadenia.

Spustenie a prvé dojmy
Tablet Nexus 7 sa pri prvom zapnutí spúšta asi 15 sekúnd, po úvodných nasta-
veniach jazyka, konfigurácií WiFi siete a prihlásení do vlastného konta vás 
milo prekvapí bonus 15 Libier (zariadenie bolo kupované vo Veľkej Británii) 
pre nákup aplikácií a ďalších multimédií v Play Store.
Android 4.1 Jelly Bean je na prvý pocit neskutočne rýchly, reaguje hneď s 
minimálnou odozvou. V porovnaní s predchádzajúcou  verziou Android 4.0 
Ice Cream Sandwich sa na pohľad veľa vecí nezmenilo. Všetko dôležité však 
ukrýva samotný systém, ktorý je vyladený a veľmi svižný. Prvé dojmy z Jelly 
Bean sú veľmi pozitívne: výborná reakcia na každý dotyk, rýchle spustenie 
aplikácií,  plynulé vykreslovanie obrazu a grafických efektov bez sekania. Táto 
nová funkcia sa nazýva Project Butter a Google si dal naozaj záležať. 
Malé novinky nájdeme pri odomykaní obrazovky: okrem odomknutia tu 
nájdeme aj rýchly prístup do aplikácie Google now. Notifikačná lišta ponúka 
prístupu do nastavení tabletu, k informáciam o notifikáciách a pribudla nová 
možnosť nastaviť automatické otáčanie obrazovky.
Na domácej obrazovke nájdeme v spodnej časti dotykové tlačidlá Späť, 
Domov a Aktuálne spustené aplikácie. Nad ním sa nachádza panel so šiestimi 
aplikáciami, v strede ktorých je prístup do Menu. V lište je možné zvoliť 
ľubovoľné aplikácie, prípadne adresár s viacerými aplikáciami.

Android 4.1 Jelly Bean prichádza aj so zlepšeniami pre pridávanie ikoniek ap-
likácií na plochu alebo widgetov. Ikony na ploche sa dokážu prispôsobiť: meniť 
svoju veľkosť prípadne sa automaticky uhnúť a vytvoriť priestor pre práve 
pridávanú aplikáciu. Odstraňovanie aplikácií z plochy sa nezmenilo.
Google Chrome sa stáva predinštalovaným prehliadačom pre verziu Jelly 
Bean, načítavanie stránok prebehlo rýchlo. Play Store je neodmysliteľnou 
súčasťou výbavy každého Android zariadenia.
Ako sme už v úvode spomínali, Nexus 7 má k dispozícii len prednú kameru s 
rozlíšením 1,2 MPx. Ak ju však chcete využiť na fotenie či natáčanie videí, stačí 
si nainštalovať aplikáciu Camera Launcher for Nexus 7. Kvalita fotografií bude 
v rozlíšení 1280 x 960 pixelov, video natočíte v rozlíšení 480p (rozmer 640 x 
480 px). 
Nexus 7 má batériu s kapacitou 4325 mAh, namerané hodnoty výdrž batérie 
po prvom dni sú výborné. Pri pripojení na WiFi, synchronizácií emailov, 
prehrávaní videa na YouTube a surfovaní na internete sme sa dostali na hran-
icu až 16 hodín. Pri našom štandardnom teste výdrže batérie, s prehrávaním 
Full HD videa, nastaveným jasom na 50% a zapnutým WiFi, sme sa dostali na 
hranicu 6 hodín

Záver:
Tablet Nexus 7 patrí k tomu najlepšiemu na trhu, čo môžete za svoje peniaze 
získať. Nekompromisný výkon v spratnom balení 7 palcového tabletu ponúka 
v spojení s Androidom 4.1 Jelly Bean plynulé prechody a okamžité reakcie. 
Nepochybným plus je aj to, že dostanete najnovší Android vždy medzi prvými. 
Tablet poteší svojim displejom s vysokým rozlíšením a skvelými pozoro-
vacími uhlami, výborným továrenským spracovaním a nepochybne svojou 
bezkonkurenčnou cenou. Aby sme tablet len nechválili, tak mu musíme 
niekoľko vecí aj vytknúť. Je to najmä malá kapacita vnútornej pamäte, ktorá 
by mohla odradiť od kúpy nejedného záujemcu o tablet. Fakt, že interná ka-
pacita sa nedá ďalej rozširovať pomocou micro SD kariet môže niekomu veľmi 

prekážať. Za mínus považujeme tiež 
absenciu akéhokoľvek HDMI výstupu. 
Cena Nexus 7 v jeho 16GB verzii sa 
momentálne na Slovensku pohybuje 
na úrovni 250€.

Michal Chabada
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Plusy
+ Skvelý pomer cena/výkon
+ Výkonný NVIDIA Tegra 3
+ IPS displej s vysokým rozlíšením
+ Kvalitné továrenské spracovanie
+ Konektivita zariadenia
+ Možnosť nabíjať aj cez klasický USB 

port počítača

Mínusy
- Absencia micro SD slotu
- Chýba výstup na externý monitor či 

televízor



Google tento rok urobil veľký krok vpred, keď sa konečne odhodlal 
vydať svoj prvý Nexus tablet. Zariadenie so 7 palcovou uhlopriečkou a 

výborným pomerom cena/výkon bolo predstavené 27. júna na vývojárskej 
konferencii Google I/O. Takmer okamžite sa však začali objavovať dohady o 
tom, že Google pripravuje aj jeho 10 palcovú verziu. Zatiaľ čo výrobu 7 palcov-
ej verzie si zobrala na starosť spoločnosť Asus, česť vyrábať väčší 10 palcový 
model dostal Samsung. A tak tri mesiace po Google I/O, 29. októbra, odhalil 
Google tablet, ktorý sa pýši jedným z najlepších displejov na trhu a najnovšou 
verziou Androidu 4.2 Jelly Bean.
Podobne ako v prípade Nexusu 7, aj Nexus 10 nastolil pomerne agresívnu 
cenovú politiku, vďaka ktorej môžeme očakávať ďalšie znižovanie cien 
tabletov u konkurencie. Cena 10 palcového Google tabletu sa totiž vo Veľkej 
Británii začína na 406€ za 16GB model a pri 32GB verzii vzrástla cena na 
príjemných 495€.

Konštrukcia: Plastom nič nepokazil
Podobne ako iné zariadenia vyrobené spoločnosťou Samsung, aj Nexus 10 je 
celý vyrobený z plastu. Tie však v prípade tohto tabletu vôbec nepôsobia lac-
ným dojmom a už pri prvom dotyku môžete oproti iným zariadeniam pocítiť 
rozdiel. Okrem presného lícovania jednotlivých časti konštrukcie je zadná 
strana pokrytá soft-touch povrchom, ktorý je príjemný na dotyk. Bohužiaľ 
však nemá protišmykové vlastnosti.

Predná strana ukrýva 10,1-palcový displej chránený odolným sklom Gorilla 
Glass druhej generácie. Okolo neho je pomerné veľký priestor, ktorý môže na 
prvý pohľad pôsobiť zbytočne, no pri uchopení tabletu do ruky pochopíte, 
že má svoje opodstatnenie. Vďaka veľkému rámu okolo displeja môžete totiž 
tablet pohodlne držať a to zo všetkých strán. Komfort pri držaní tabletu jed-
nou alebo dvoma rukami umocňujú aj oblé krivky zariadenia. Na Nexuse 10 
nenájdete žiadne ostré hrany.
Nad displejom nájdete ešte kameru s rozlíšením 1,9 Mpix a niekoľko senzorov. 
V spodnej časti v strede sa nachádza notifikačná dióda, ktorá podobne ako 
v prípade Nexusu 4 a Galaxy Nexusu dokáže zobraziť celé spektrum farieb. 
Po bokoch sa rovnako ako pri tabletoch Galaxy Note 10.1 a Galaxy Tab 2 
nachádza dvojica reproduktorov. Vďaka ich umiestneniu na prednej strane 
ponúkajú skvelé zvukové vlastnosti a to aj pri položení tabletu zadnou stranou 
na rovné povrchy – čo nie je samozrejmosťou pri všetkých tabletoch.
Boky prístroja sú vybavené sadou konektorov a ovládacích prvkov. Navrchu 
sa v ľavom rohu nachádza tlačidlo pre zapnutie alebo uspanie tabletu. Hneď 
vedľa neho nájdete tlačidlá pre ovládanie hlasitosti. Odozva tlačidiel na 
stlačenie je veľmi dobrá a nemáme k nej žiadne výhrady. Ďalšie konektory 
nájdete umiestnené na ľavej strane, kde sa nachádza 3,5 mm audio jack a kla-
sický microUSB slot. Tablet má aj vlastný microHDMI výstup, vďaka ktorému 
ho môžete pripojiť k televízoru alebo kompatibilnému monitoru. V spodnej 
časti sa nachádza 6-pinový pogo konektor, ktorý poslúži najmä na prepojenie 
s dockovacou stanicou alebo iným príslušenstvom.
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Zadná strana nie je vyrobená z jedného celku a v hornej časti sa okolo fo-
toaparátu a LED blesku nachádza časť, ktorá pripomína zadnú stranu Nexusu 7. 
V jej pravej časti môžeme vidieť malú škáru, ktorá bude pravdepodobne slúžiť 
na rozobranie tabletu (otvárať sme ho však neskúšali).
Nový Nexus 10 v nás nepochybne zanechal pozitívne dojmy. Konštrukcia tab-
letu je precízne spracovaná a disponuje rozmermi 263.8 x 177.8 x 8.9 mm a 
hmotnosťou 603 gramov. Pri používaní Nexusu 10 sme nezaznamenali žiadne 
nepríjemné zvuky. Telo je pevné a neprehýba sa ani pri silnejšom zatlačení. Či 
už to bolo pri hrách, čítaní kníh alebo prehrávaní filmov, pracovalo sa nám s 
Nexusom 10 veľmi dobre.

Displej: V rozlíšení nemá konkurenciu
Displej Nexusu 10 je skutočne výnimočný. Ako prvý tablet s takouto uhlopriečkou 
ponúka rozlíšenie vyššie ako sme zvyknutí pri televízoroch a prekoná aj iPad s 
jeho retina displejom. O ostré a detailné zobrazenie sa totiž stará 2560 x 1600 
bodov ukrytých v IPS displeji Nexusu 10. Ten ponúka veľmi dobré pozorovacie 
uhly a výborné farby. Čierna farba sa nám však zdala trochu vyblednutá a jej 
zobrazenie nie je na tom ani zďaleka tak dobre ako v prípade Super AMOLED. 
Navyše, v úplnej tme je viditeľný slabý backlight bleeding – teda presvitanie 
podsvietenia. Ten však spozorujete len pri zobrazovaní čiernej plochy. Kapac-
itná vrstva dokáže rozpoznať 10 dotykov.
Výborné pozorovacie uhly trochu kazí lesklý povrch, ktorý pri externom os-
vetlení sťažuje sledovanie displeja z uhlov. Jas displeja nijako nevybočuje z 
priemeru a je porovnateľný napríklad so Samsung Galaxy Tabom 10.1. Určite sa 
nedá porovnávať s Asus Transformerom Prime alebo Infinity, ktoré disponujú 
Super IPS+ displejom s jasom nastaviteľným do 600 nitov. V praxi to znamená 
toľko, že tablet nebude až tak dobre čitateľný vo vonkajších prostrediach, čo 
môžeme potvrdiť.
Grafika, text, ako aj hranie hier, je vďaka displeju skutočným zážitkom. V 
používateľskom prostredí je všetko ostré a všetko vyzerá priam úžasne. Ikony 
aplikácií predinštalovaných s Androidom 4.2 sú už pre takto vysoké rozlíšenie 
upravené, no ak si doinštalujete niektoré aplikácie tretích strán, už tak dobre 
vyzerať nebudú. Vývojári tak budú musieť popracovať aj na grafike svojich ikon, 
ktoré budú musieť vytvoriť vo vyššom rozlíšení. Problém so zobrazovaním ap-
likácií či hier sme nezaznamenali. Text a grafika sa automaticky prispôsobili 
potrebám tabletu.
Ak budete chcieť hneď po dodaní tabletu vyskúšať, aké to je na takomto dis-
pleji sledovať videá vo Full HD rozlíšení, tak potom vás určite poteší správa, že 
v ňom nájdete už dva filmy (Transformers: Dark side of the moon a Ice Age I). 
Okrem nich si pre vás Google pripravil aj zopár pesničiek a niekoľko e-bookov.
Výkon a úložný priestor: Dve jadrá postačujú
Nový Google tablet vyrobený Samsungom je poháňaný novou generáciou pro-
cesora Exynos 5250, ktorý má dve jadrá pracujúce do frekvencie 1,7 GHz a 
výkonnú grafiku Mali T-604. Nechýba ani dostatočné veľká operačná pamäť 
RAM, ktorá má v prípade Nexusu 10 kapacitu 2 GB. Tieto špecifikácie max-
imálne postačujú na to, aby bol operačný systém Android 4.2 Jelly Bean úplne 
plynulý a reakcie na spustenie aplikácií okamžité. S hrami sme tiež nemali 
problém a tablet si bezproblémovo poradil so všetkými hernými titulmi, ktoré 
sme na ňom vyskúšali. Boli to napríklad Asphalt 7, RF 2012 alebo populárny 
Shadowgun. Ako sa tabletu darilo v porovnaní s konkurenciou môžete vidieť v 

nasledovnej tabuľke:
Vnútorná pamäť môže mať podľa zakúpeného modelu 16 alebo 32GB. My 
sme mali na testovanie 16GB verziu, ktorá má pre používateľa vyhradených 
13,05GB. Tie môžete využiť nielen na ukladanie dát rôzneho typu, ale aj pre 
inštalovanie aplikácií a hier. K tabletu pripojíte aj USB flash disky, z ktorých však 
nie je bez aplikácie Nexus Media Importer možné kopírovať uložené dáta. K 
tabletu bezproblémovo pripojíte aj externé príslušenstvo, ako USB myš alebo 
klávesnicu.

Operačný systém: Android 4.2 Jelly Bean v plnej paráde
Nexus 10 je ako inak vybavený najnovším operačným systémom Android, 
ktorý sa tu nachádza vo verzii 4.2 Jelly Bean. Ten oproti predchádzajúcej verzii 
prináša niekoľko významných noviniek. Prvá z nich je badateľná už pri spustení 
tabletu a je ňou samotné používateľské prostredie, ktoré sa oproti iným 10 
palcovým Android tabletom značne odlišuje. Podobne ako 7 palcový Nexus 7, 
aj Nexus 10 totiž používa hybridné  zobrazenie, pri ktorom sú ovládacie prvky 
Androidu umiestnené v strede spodnej časti. Nájdete tu tlačidlá pre krok späť, 
návrat domov a spustenie zoznamu posledných používaných aplikácií.
Novinkou je tiež lišta s aplikáciami, ktorá je pri pohybe medzi plochami vždy 
statická a obsahuje skratky k ôsmim aplikáciám podľa vlastného výberu. Samoz-
rejme môžete vytvárať aj adresáre a pomocou ikony v strede spustiť zoznam 
s nainštalovanými aplikáciami. Vylepšeniami prešla aj uzamykacia obrazovka, 
ktorá okrem prepínania používateľských účtov, umožňuje aj pridávanie widge-
tov kompatibilných aplikácií.

Notifikačná lišta a rýchle nastavenia
Notifikačná lišta sa z pravého dolného rohu presunula do ľavého horného a je 
rovnaká ako v prípade Androidu 4.2 Jelly Bean na smartfónoch. Upozornenia 
na rôzne udalosti sú interaktívne a jednoduchým gestom štipnutia ich môžete 
roztvoriť alebo zatvoriť. Notifikácie odstránite ich posunutím do strán alebo 
pomocou ikony v pravom rohu.
S novým Androidom 4.2 sme sa tiež dočkali ďalšieho vylepšenia v podobe 
druhej lišty s rýchlymi nastaveniam. Tá je po stiahnutí dostupná v pravom 
hornom rohu a umožňuje rýchly prístup k nastaveniam jasu, WiFi, Bluetooth, 
či k informáciami o batérii. Z tohto miesta môžete tiež jednoducho vypnúť 
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alebo zapnúť automatické otáčanie obrazu, režim lietadla alebo prejsť rýchlo 
do všeobecných nastavení tabletu. K dispozícii je tiež jednoduché prepínanie 
medzi jednotlivými používateľskými kontami, čo je jedna z ďalších noviniek An-
droidu 4.2.

Používateľské kontá
Android konečne podporuje aj možnosť vytvárať používateľské kontá, vďaka 
čomu môžu tablet používať aj viacerí používatelia bez toho, aby sa báli o 
narušenie svojho súkromia. Vytváranie nového používateľského účtu je 
veľmi jednoduché a nijako sa nelíši od nastavení pri prvom spustení tabletu. 
Nastavenia a dáta jednotlivých aplikácií budú k dispozícii len pre konkrétneho 
používateľa. Samozrejmosťou je tak možnosť inštalovať vlastné aplikácie, hry, 
nastaviť pozadie plochy a rozmiestnenie widgetov či aplikácií na nej.
Google myslel aj na to, kto má aké oprávnenia a zatiaľ čo používateľ si môže 
svoje konto zaheslovať, správca (používateľ vytvorený pri prvom spustení) má 
právo na jeho odstránenie. Vytvorení používatelia tiež nemôžu vytvárať ďalšie 
kontá a ani ich mazať. Výhodou je, že už pri vytvorení nového účtu sa vyhradí 
vlastný ukladací priestor, ku ktorému nemajú ostatní používatelia prístup – ani 
správca. V tablete alebo po pripojení k počítaču sú tak k dispozícii len súbory 
práve prihláseného používateľa.

Šetrič obrazovky DayDream
Zaujímavou novinkou je šetrič obrazovky, ktorý Google nazval DayDream. Ten 
sa môže spustiť vždy po uplynutí času pre prechod displeja do režimu spánku, 
keď je tablet v dockovacej stanici, na nabíjačke alebo pri oboch možnostiach. 
Zobraziť sa môžu digitálne alebo analógové hodiny, aktuality z Google Cur-

rents, fotografická tabuľa či fotorámček lokálne alebo na Picasse uložených 
fotografií. Fotky na tabuli môžete jednoducho premiestňovať a tie čo sa vám 
zapáčia môžete po ťuknutí aj priblížiť. K dispozícii je aj možnosť zobrazenia 
pomaly sa meniacich farieb, ktoré môžu fungovať ako nočné osvetlenie.
Android 4.2 vylepšuje aj niektoré aplikácie. Sú to najmä natívne aplikácie pre 
hodiny, galériu, klávesnicu a fotoaparát, ktoré ponúkajú nový vzhľad a funkcie. 
Poďme sa na ne pozrieť z bližšia.

Hodiny:
Aplikácia hodín z Androidu 4.2, ponúka svojim používateľom niekoľko novin-
iek. Okrem nového používateľského prostredia sú to funkcie pre meranie času 
(stopky), nastavenie budíka a časovač – všetky ich nájdete umiestnené v jednej 
spoločnej aplikácii. Poďme si popísať jednotlivé funkcie. Časovač robí presne 
to, čo by ste od neho mohli očakávať. Môžete si teda nastaviť určitý čas, ktorý 
sa bude odpočítavať po sekundách až do nuly, kedy sa spustí alarm. Nastaviť 
pritom môžete niekoľko  časovačov, ktorým je možné priradiť aj menovky.
Hodiny okrem toho, že podporujú zobrazenie času v rôznych mestách z celého 
sveta, ponúkajú aj funkciu budíka, ktorého nastavenie je vďaka intuitívnemu 
používateľskému prostrediu veľmi jednoduché. Posledná funkcia pre stopo-
vanie času umožňuje používateľovi spustenie časomiery a zaznamenanie 
niekoľkých medzičasov – namerané časy môžete jednoducho zdieľať pomocou 
e-mailu alebo iného dostupného prostriedku.

Galéria:
Galéria sa dočkala niekoľkých zmien v používateľskom prostredí.  Umožňuje 
synchronizáciu s webovými albumami uloženými na Picasse a Google+ a pri-
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amo v nej môžete fotografie usporiadať podľa albumov, miesta kde boli vyt-
vorené, označených ľudí, času alebo iných značiek.
Obrázky v galérii môžete ďalej upravovať  pomocou rôznych efektov ale-
bo nastavenia kontrastu, jasu, sýtosti a k dispozícii je aj krivka úrovní alebo 
nastavenie ostrosti. Snímky je možné otáčať, orezať, zrkadliť alebo vyrovnať. 
Pri panorámach využijete aj vytváranie tzv. planét a pridať môžete tiež niektorý 
zo siedmich rámikov. Ak chcete vidieť ako vyzerala fotografia v originále, tak 
stačí podržať prst na obrázku.

Klávesnica:
Klávesnica Androidu 4.2 umožňuje písanie pomocou posúvania prsta po dis-
pleji, tzv. swypovaním. Posunom prsta z jedného písmenka na druhé v poradí 
písaného slova, sa po zodvihnutí prstu napíše dané slovo a pridá sa auto-
maticky medzera. Podporovaná je tiež predikcia ďalších slov vo vete, vďaka 
čomu môžete celé vetné spojenia pridávať ešte jednoduchšie. Nevýhodou je, 
že pri tomto type zadávanie nie je k dispozícii slovenčina – dobre však funguje 
s českým jazykom.

Fotoaparát:
Značných zmien, či už po stránke dizajnu alebo funkcií, sa dočkala aplikácia fo-
toaparátu. Nastavenia sú teraz dostupné vždy pri podržaní prsta na displeji, keď 
sa zobrazí menu v tvare kruhu, v ktorom sa nachádzajú jednotlivé možnosti. Na 
vyvolanie nastavení môžete tiež využiť ikonu v pravom hornom rohu.
Možnosti fotoaparátu sú oproti iným aplikáciami tretích strán a výrobcov 
pomerne chudobné. Na výber tu nájdete nastavenia jasu, vyváženia bielej, 
blesku, niekoľkých scénických režimov alebo veľkosti fotografií. Podobné 
nastavenia nájdete aj pri videu, ktoré môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 
1080p a to aj ako časozberné. K dispozícii je tiež funkcia pre vytváranie pan-
orám a 360 stupňových panorám vo všetkých smeroch – tzv. Photo Sphere.
Použitie poslednej menovanej funkcie je veľmi jednoduché. Stačí ak tablet nas-
merujete do smeru kde sa nachádza modrá bodka, na ktorej sa vytvorí fotogra-
fia. Podobne postupujete dovtedy, kým nevytvoríte požadovanú panorámu. Tu 
si následne môžete pozrieť v galérii alebo zdieľať na sociálnej sieti Google+. Ide 
nepochybne o jednu z najzaujímavejších funkcií Androidu 4.2.

Dojmy z používania:
Android 4.2 Jelly Bean na Nexuse 10 je veľmi rýchly a intuitívny operačný 
systém. Reakcie aplikácií sú okamžité a ani pri náročnejších operáciách, či 
súčasnom inštalovaní niekoľkých aplikácií, sme nespozorovali spomalenie. 

Prepínanie medzi aplikáciami bolo úplne bezproblémové. Tých čo sa boja 
veľkého rozlíšenia a kompatibility aplikácií môžeme ubezpečiť, že tablet spustí 
takmer akúkoľvek aplikáciu či hru. Vyskúšali sme ich niekoľko desiatok a všetky 
fungovali. Ani Android 4.2 na Nexuse 10 ale nie je bez chýb. Všimli sme si to 
napríklad pri prepínaní požívateľských účtov, pri ktorých nám tablet dvakrát 
zamrzol a museli sme ho reštartovať.

Multimédiá:
Nexus 10 disponuje výkonným procesorom, ktorý umožňuje bezproblémové 
prehrávanie filmov aj v rozlíšení 1080p. Pri našom testovaní si tablet pri tomto 
úkone počínal veľmi dobre a dokázal prehrať všetky video súbory – či už to bolo 
video vo Full HD, HD alebo menšom rozlíšení. Nie všetky dokázal však prehrávať 
pomocou hardvérového dekódera, čo mohlo byť spôsobené aj novým typom 
procesora, pre ktorý aplikácie ešte nie sú prispôsobené. Tablet je vybavený aj 
micro HDMI výstupom, pomocou ktorého ho môžete prepojiť s televízorom a 
vychutnávať si tak svoje filmy a videá aj na väčších uhlopriečkách.
My sme vyskúšali Nexus 10 pripojiť k Full HD televízoru s uhlopriečkou 32″, no 
všimli sme si, že tablet sa pri takomto prepojení citeľne spomalil. Obraz zobra-
zený na TV navyše nepokrýval celú jeho plochu a zdalo sa, že ani prehrávané 
videá nie sú až tak plynulé, ako by sme očakávali.

Zvuk:
Vďaka dvom reproduktorom umiestneným na prednej strane na vás s Nexu-
som 10 čaká jeden z najlepších hudobných zážitkov, ktoré môžu súčasné table-
ty ponúknuť. Rozloženie a kvalita reproduktorov je porovnateľná aj s inými tab-
letmi spoločnosti Samsung, ako napríklad Galaxy Tab 2 10.1 alebo Galaxy Note 
10.1. Zvuk reproduktorov je dostatočne hlasný a bez skreslenia aj pri vyšších 
hlasitostiach. Pre prehrávanie hudby môžete využiť aplikáciu Google Mu-
sic, ktorá ponúka používateľské prostredie prispôsobené pre tablety a ďalšie 
funkcie vrátane vstavaného ekvalizéra. Zvukový výstup pre externé slúchadlá je 
dostatočne výkonný a maximálnu hlasitosť sme nemali potrebu nastavovať ani 
raz. Nexus 10 je tak pre prehrávanie hudby ako stvorený. Jedinou nevýhodou 
by mohla byť vnútorná pamäť, ktorá môže obmedziť vašu hudobnú kolekciu 
len na niekoľko gigabajtov.

Fero Chovaňák
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Spustenie tabletu (1.časť)
Populárnosť tabletov v dnešnej dobe neustále narastá a preto sme sa 

pre vás rozhodli pripraviť nový seriál s názvom “Začíname s Android tab-
letom“. Seriál je určený najmä pre úplných začiatočníkov a postupne v ňom 
vysvetlíme ako používať a nastaviť Android tablet. V našom seriáli budeme 
všetky funkcie demonštrovať na zariadení Prestigio MultiPad 5097Pro, ktoré 
funguje s operačným systémom Android 4.0 Ice Cream Sandwich.

V prvej časti sa pozrieme na to, ako vyzerá prvé spustenie a ukážeme si aj to, 
ako nastaviť tablet tak, aby ste využívali všetky výhody operačného systému 
Android a služieb Google.

Prvé spustenie tabletu a nastavenia
Po vybalení tabletu z krabice je prvým krokom každého majiteľa jeho zap-
nutie. Podobne ako to je aj pri iných produktoch, aj tu budete po prvom na-
bootovaní operačného systému (ďalej len OS) Android vyzvaní na nastavenie 
niektorých jeho vlastností akými sú jazyk, konektivita a podobne. Poďme si 
krok za krokom vysvetliť ako na to.

1. Po zapnutí tabletu sa ako prvá objaví obrazovka, kde môžete nastaviť jazyk 
používateľského prostredia. Vo väčšine prípadov môže byť jazyk natívne 
nastavený na angličtinu – ak ho teda chcete zmeniť na slovenčinu, stlačte 
“Change language”, v zozname vyberte vami požadovaný jazyk a pomocou 
šípky späť sa vráťte o jeden krok dozadu. Stlačte tlačidlo ďalej a prijmite 
licenčnú zmluvu.

2. Ďalším krokom je nastavenie klávesnice, ktoré sa automaticky nastaví podľa 
vybraného jazyka z prvého kroku.

3. Dátum a čas, vrátane časového pásma môžete nastaviť v treťom kroku, 
kde môžete ťuknutím na “Rozšírené nastavenia” nastaviť dátum, presný čas a 
časové pásmo (pre Slovensko platí GMT +1 hodina).

4. Dôležitým je nastavenie konektivity zariadenia. Všetky Android tablety 
disponujú bezdrôtovou technológiou WiFi, ktorú môžete nastaviť práve tu. 
Pripojenie na internet je pre plnohodnotné využívanie služieb a funkcií tab-
letu veľmi dôležité, preto túto časť nepreskakujte a stlačte tlačidlo “Nastaviť 
Wi-Fi”. V nájdených WiFi sieťach zvoľte svoju domácu alebo pracovnú sieť a 
zadajte prístupové heslo. Vráťte sa o jeden krok späť  a pokračujte stlačením 
tlačidla “Ďalej”.

5. Dostali sme sa nakoniec kedy stačí už len stlačiť tlačidlo OK a začať používať 
svoj Android tablet.

Pri rôznych tabletoch sa môže postup v niektorých krokoch mierne odlišovať. 
Často sa pri prvom spustení nastavuje aj konto Google, ktoré je dôležité pri 
synchronizácii a sťahovaní aplikácií z oficiálneho obchodu Google Play. Jeho 
nastavenie si ukážeme v tretej časti nášho seriálu - Nastavenie emailovej 
schránky, internetu a počasia.
Keďže lepšie je raz vidieť ako 100 krát čítať alebo počuť, pridávame na záver aj 
krátke video, kde uvidíte všetky vyššie popisované kroky. Video bude súčasťou 
každej časti seriálu.

Zoznámenie sa so systémom Android (2.časť)
Zameriame na zoznámenie používateľov s používateľským prostredím 

operačného systému Android 4.0 Ice Cream Sandwich na tablete a jeho 
základnými funkciami. Vysvetlíme si, ako sa vytvárajú adresáre, čo sú widgety 
a ako ich pridať na plochu alebo tiež to, ako upraviť používateľské prostredie 
tak, aby odzrkadľovalo vaše záujmy alebo osobnosť.

Prvé krôčiky v OS Android
Používateľské prostredie operačného systému Android ponúka päť pracov-
ných plôch, kde si môžete umiestniť ikony aplikácií, vlastné adresáre alebo 
widgety. Rozdeliť ho môžeme do niekoľkých častí pozostávajúcich zo spodnej 
lišty so softvérovými tlačidlami a notifikáciami. Tlačidlá v tvare šípky, domčeka 
a obdĺžnika plnia funkcie pre návrat o jeden krok späť, návrat na domovskú 
obrazovku a spustenie zoznamu nedávnych aplikácií, pomocou ktorého sa 
dokážete rýchlo prepínať medzi aplikáciami, s ktorými aktuálne pracujete.
Notifikácie spolu s informáciou o čase, konektivite, stave batérie, prichádza-
júcich správach a iných oznámeniach sa nachádzajú v pravom dolnom rohu. 
Kliknutím na túto oblasť sa objavia ďalšie možnosti, ktoré sa môžu v závislosti 
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od úprav výrobcu odlišovať – v prípade nášho tabletu Prestigio tu nájdete 
napríklad rýchle zapnutie/vypnutie letového módu, WiFi, autorotácie,  noti-
fikácií a nastavenie podsvietenia.  Jednotlivé notifikácie odstránite ich potiah-
nutím do strán alebo modrým krížikom v pravom dolnom rohu.
Widget je špeciálna aplikácia, ktorá sa dá umiestniť a ovládať priamo z plochy 
domácej obrazovky. Môže mať rôzne funkcie, napríklad poskytovať informácie 
o počasí, stave batérie, zapnúť/vypnúť mobilný internet, ovládať napájanie 
WiFi, Bluetooth atď.
Rýchle hlasové alebo textové vyhľadávanie je k dispozícii vždy v ľavom hor-
nom rohu a spustenie zoznamu s aplikáciami má na starosti ikona napravo. 
Medzi jednotlivými plochami OS sa posúvate pohybom prsta po displeji zľava 
doprava a naopak.

Aplikácie a widgety 
Všetky nainštalované aplikácie a widgety sú v Androide dostupné po klik-
nutí na ikonu v pravom hornom rohu. Usporiadané sú v mriežke do stránok, 
pričom prechod medzi jednotlivými stránkami je realizovaný pohybom zľava 
doprava alebo naopak. Tiež sa tu nachádzajú tri ikony, pomocou ktorých sa 
môžete rýchlo prepínať medzi zoznamom s widgetmi a aplikáciami, prípadne 
spustiť Google Play Store. Presun aplikácie či widgetu na plochu, sa robí 
podržaním prsta na displeji.

Vytváranie adresárov
Pomocou adresárov sa môže plocha vášho Android tabletu stať oveľa 
prehľadnejšou. Adresáre vám pomôžu pri kategorizácii svojich obľúbených ap-
likácií alebo hier, ktoré budú vždy, rýchlo a jednoducho dostupné z pracovnej 
plochy. Ich vytváranie je v Androide 4.0 Ice Cream Sandwich veľmi jednodu-
ché. Stačí ak ikony aplikácií či hier premiestnite jednu nad druhú – Android 
automaticky vytvorí adresár, ktorý môžete pomenovať podľa vlastného 

uváženia. Aplikácie v adresári môžete navyše preusporiadať tak, ako budete 
potrebovať.

Personalizácia Androidu
Android môžete upraviť podľa seba. Nastaviť sa dá vlastné pozadie alebo tiež 
zvonenia a notifikácie. Ak na ploche Androidu dlhšie podržíte prst, objaví sa 
ponúka, z ktorej môžete nastaviť statické alebo živé (pohyblivé) pozadie. Zvuk 
zvonení, alarmov a notifikácií, môžete zmeniť v nastaveniach tabletu.

Základné nastavenia
Do nastavení systému Android sa dostanete buď pomocou samostatnej ikony 
v zozname aplikácií alebo cez notifikačnú lištu a odkazom v nej. Jednotlivé 
nastavenia tabletu sú potom roztriedené do niekoľkých kategórií.

Bezdrôtové pripojenie a siete
• Wi-Fi: Nastavenie konektivity do domácej, podnikovej alebo verejnej WiFi 

siete.
• Viac: Zapnutie režimu v lietadle a nastavenie VPN 

Zariadenia
• Zvuk: Nastavenie hlasitosti a typu zvonení alebo upozornení. Tiež je možné 

zapnúť alebo vypnúť zvuky pri dotyku alebo uzamknutí obrazovky.
• Zobrazenie: Nastavenie jasu displeja, tapety, režimu spánku (koľko zostane 

displej zapnutý po poslednom dotyku), veľkosť písma v OS a tapety.
• HDMI: Zapnutie výstupu HDMI pre prepojenie tabletu s televízorom. 

Nastaviť sa dá výstupné rozlíšenie obrazu alebo tiež zoom.
• Ukladací priestor: Tu nájdete informácie o využití vnútornej pamäte tabletu 

alebo pripojenej pamäťovej karty.
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• Batéria: Údaje o využívaní batérie a jej zostávajúcej kapacite.
• Aplikácie: Správa nainštalovaných aplikácií. Aplikácie môžete odinštalovať 

alebo vymazať ich údaje.

Osobné
• Účty a synchronizácia: Pridávanie a nastavenia účtov, s ktorými sa bude 

zariadenie synchronizovať.
• Služby na zisťovanie polohy: Nastavenia pre lokalizáciu pomocou Google 

alebo v prípade kompatibilného zariadenia pomocou GPS.
• Zabezpečenie: Nastavenie bezpečnostných funkcií, ktoré ochránia tablet 

pred neautorizovaným prístupom. Môžete využiť niektorú možnosť zamk-
nutia tabletu pomocou odomknutia tvárou, vzorom, pinom alebo heslom. 
Nastaviť môžete aj PIN kód SIM karty alebo nainštalovať certifikát.

• Jazyk a vstup: Nastavenie jazyku, v ktorom bude operačný systém pracovať. 
Tiež sa tu nachádzajú nastavenia klávesníc a hlasového vyhľadávania.

• Zálohovať a obnoviť: Záloha údajov z tabletu na Google serveri – nastavenia 
WiFi sietí, heslá a údajov z aplikácií. Obnovenie továrenských nastavení 
vymaže všetky údaje z tabletu. V prípade zaškrtnutia možnosti “Vymazať 
kartu SD” sa zmažú aj fotografie a iné dáta uložené v tablete.

Systém
• Dátum a čas: Nastavenie dátumu a času spolu s časovým pásmom. Na 

vyber je aj možnosť zvoliť si formát dátumu a hodín.
• Uľahčenie prístupu: Nastavenia a služby pre lepšiu prístupnosť.
• Možnosti pre vývojárov: Rozšírené nastavenia, ktoré využijú najmä 

pokročilejší používatelia.
• O tablete: Základné informácie o tablete. Dozviete sa tu aká verzia 

operačného systému sa nachádza na vašom tablete a tiež môžete zistiť 
dostupnosť aktualizácií.

• To je z druhého dielu nášho seriálu “Začíname s Android tabletom” všetko. 
V ďalšej časti sa môžete tešiť na ukážku nastavenia e-mailovej schránky, 
internetu a počasia.

Nastavenie e-mailovej schránky (3.časť)
Nastaviť e-mail tak, aby ste mohli neskôr využívať všetkých výhod tabletu 

s operačným systémom Android. To zahŕňa synchronizáciu kontaktov, no čo 
je pre tablet najdôležitejšie prístup k oficiálnemu obchodu s aplikáciami nazý-
vaného Google Play. Pre jeho funkčnosť budete potrebovať práve nakonfig-
urovaný Google účet. Poďme si preto ukázať, ako na to.
V minulej časti ste sa dozvedeli ako vyzerá operačný systém Google, ako sa s 
ním pracuje a čo v ňom môžete nastaviť. Aj v tejto časti začneme našu prácu 
v nastaveniach tabletu, kde sa nachádza položka s názvom “Účty a synchro-
nizácia”. Práve v nej nastavíte e-mailové konto, ktoré bude zároveň slúžiť aj 
pre synchronizáciu a prístup k obchodu Google Play. Len pripomenieme, že 
musíte pridávať konto vytvorené na gmail.com. S iným vám totiž synchronizá-
cia a  aplikácia Google Play nebudú fungovať. Ako pridať iné e-mailové konto, 
za účelom prijímania a odosielania e-mailov, si ukážeme nižšie.
Predpokladajme, že v tejto chvíli sa nachádzate v nastaveniach a už vyššie 
spomínanej položke “Účty a synchronizácia”. V pravom hornom rohu stlačte 
tlačidlo “Pridať účet” – vyberte ten s názvom Google.
V prípade, že ešte nemáte vytvorený vlastný Google účet, môžete ho po-
mocou jednoduchých krokov získať ťuknutím na “Získať účet Google”. Ak 
už konto máte alebo ste si ho práve vytvorili, pokračujte stlačením tlačidla 
“Prihlásiť sa”.
Na novej obrazovke zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste 
zadávali pri vytváraní Google konta. Môžete si zvoliť, či sa majú údaje z tab-
letu zálohovať na servery Google, čo je aj posledný krok konfigurácie. Teraz 
máte plný prístup k e-mailom na gmail.com.
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V prípade, že chcete vo svojom tablete prijímať a odosielať poštu aj pomocou 
iného ako Google serveru, môžete využiť predinštalovanú aplikáciu s názvom 
“Poslať e-mail”. Jej nastavenie je rovnako jednoduché, ako vyššie popisovaný 
spôsob.
Spusťte aplikáciu “Poslať e-mail” a na úvodnej obrazovke zadajte svoju e-
mailovú adresu a heslo. V ďalšom kroku môžete následne nastaviť, ako často 
sa bude e-mail synchronizovať, či vás má tablet upozorniť na prichádzajúce e-
maily alebo či má automaticky sťahovať prílohy pri zapnutom WiFi. V posled-
nom kroku nastavíte už len meno, ktoré sa bude zobrazovať pri odosielaných 
e-mailoch.

Google Play Store – sťahujeme aplikácie (4.časť)
Google Play (kedysi tiež Android Market) je miestom, kde môžu 

používatelia zariadení s týmto OS sťahovať a nakupovať aplikácie alebo 
hry. V zahraničí Google k týmto dvom hlavným položkám pridal aj možnosť 
nakupovať alebo sťahovať filmy, hudbu či elektronické knihy. Každý certi-
fikovaný Google tablet prichádza s predinštalovanou aplikáciou Google Play 
(v slovenčine Obchod Play), v ktorom môžete aplikácie a hry vyhľadávať, 
sťahovať a tiež aktualizovať. Všetky dostupné hry a aplikácie, ktorých je 
mimochodom už viac ako pol milióna, tu nájdete prehľadne roztriedené do 
kategórií. Google Play vám tak môže zobraziť napríklad len akčné, športové 
alebo logické hry. Môžete si zvoliť aplikácie so zameraním na hudbu, foto-
grafiu alebo sociálne siete. Výber tej správnej kategórie je už len na vás.
Okrem týchto kategórií, ktoré nájdete po spustení Google Play vždy po-
sunutím prsta zľava doprava, ponúka aplikácia aj zoznam vybraných, 
najobľúbenejších platených, bezplatných aplikácií a noviniek. Každá zakúpená 
aplikácia je automaticky priradená k vášmu Google účtu, s ktorým ste sa v 
tablete prihlásili. Využiť môžete samozrejme aj niekoľko takýchto účtov a 
neskôr sa medzi nimi v aplikácii Google Play prepínať. Ak si už aplikáciu aj 

kúpite, nemusíte sa obávať žeby ste o ňu po prejdení na iné zariadenie prišli. 
Všetky vami zakúpené hry a aplikácie budú po opätovnom prihlásení s vašim 
Google účtom znova dostupné a budete ich môcť nainštalovať.
Google Play má aj svoju webovú verziu, ktorú nájdete na adrese play.
google.com. Ponúka obdobné funkcie, ako aplikácia na tablete – nájdete 
tu všetky hry a aplikácie roztriedené prehľadne do kategórií a aj tu môžete 
využiť možnosť ich nákupu. Z webovej verzie môžete dokonca aplikácie 
a hry nainštalovať na diaľku. Stačí ak si vyberiete príslušný titul, stlačíte 
tlačidlo “Inštalovať” a vyberiete si zariadenie, do ktorého sa aplikácia či hra 
nainštaluje. Ak máte na svojom tablete zapnuté WiFi a už ste sa úspešne 
prihlásili do svojho e-mailového Google konta, bude aplikácia automaticky 
nainštalovaná.
Ak máte doma deti alebo nechcete aby nikto iný okrem vás nemo-
hol nakupovať na Google Play, môžete v aplikácii na tablete nastaviť 
bezpečnostný PIN kód, ktorého zadanie bude vyžadované pri každom nákupe. 
Nastaviť môžete tiež automatické aktualizácie alebo vypnúť upozornenia na 
ich dostupnosť.

Elektronické knihy – tipy na aplikácie (5.časť)
Tablet je ako stvorený na čítanie elektronických kníh a iných dokumentov 

v digitálnej podobe. V dnešnej časti seriálu sa preto zameriame na aplikácie, 
ktoré slúžia ako čítačky elektronických dokumentov. Na Google Play ich veľmi 
veľa, my vám však dnes prinášame niekoľko tipov, ktoré by vám hľadanie po 
tej správnej aplikácii mohlo uľahčiť. Na konci samozrejme nechýba ani video s 
krátkym predstavením niektorých aplikácií.
eReader Prestigio
eReader Prestigio je natívna aplikácia pre čítanie elektronických kníh, ktorá 
prichádza s každým novším Prestigio tabletom. Samozrejme, prostredníctvom 
Google Play si ju môžete stiahnuť do akéhokoľvek zariadenia s operačným 
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systémom Android.

Prestigo
Čítačka a obchod s elektronickými knihami od Prestigia, ponúka používateľské 
prostredie preložené do 23 jazykov vrátane slovenčiny. Prináša funkcie ako 
triedenie kníh do jedinečných kolekcií,  pri ktorých si môžete vybrať rôzne 
spôsoby triedenia podľa autorov, názvov kníh, žánrov, typov súborov a iných. 
Okrem vlastných kolekcií máte z aplikácie aj priamy prístup k portálu Moje 
Prestigio, ktorý umožňuje pristupovať k rozšírenému obchodu s elektron-
ickými knihami ebooks.prestigioplaza.com.  V ňom sa nachádza viac ako 250 
000 elektronických kníh v 22 rôznych jazykoch, z ktorých je viac ako 30 000 
dostupných zdarma.
Podporované sú e-knihy vo formátoch EPUB, TXT, RTF a FB2 a ako každá 
dobrá čítačka, podporuje aj funkcie ako záložky, nočný režim, vyhľadávanie a 
rôzne veľkosti písma. Nechýba ani možnosť nastaviť si vlastné pozadie kníh, 
farbu textu, nadpisov a ďalších. Medzi jednotlivými stranami môžete listovať 
posunom prsta po displeji alebo ťuknutím na okraj displeja. Nastaviť môžete 
aj rýchlosť animácie otáčania strán.

Aldiko Book Reader
Ďalšia aplikácia, ktorá dobre poslúži ako čítačka elektronických kníh alebo do-
kumentov vo formátoch EPUB či PDF. Podobne ako predchádzajúce aplikácie, 
aj táto ponúka vlastný obchod s knihami, tentokrát však už len v anglickom 
jazyku. Aldiko Book Reader však okrem nákupov kníh ponúka porovnateľné 
funkcie, ako Wooky alebo eReader Prestigio. Môžete si tak nastaviť veľkosť 
písma, okrajov, farby, riadkovanie, zapnúť nočný režim alebo sa listovať medzi 
stránkami posunom prsta po displeji alebo ťuknutím na okrej displeja.
Používateľské prostredie aplikácie je dostupné v dvoch verziách. Knižné tituly 

môžete zobraziť v kategorizovanom zozname alebo na poličkách, ktoré taktiež 
môžu zoradiť knihy napríklad podľa autora, názvu, hodnotenia alebo dátumu 
pridania.

Cool Reader
Cool Reader je pokročilá čítačka s podporou najrôznejších formátov e-kníh. V 
aplikácií si tak prečítate všetky dokumenty vo formátoch epub, fb2, txt, doc, 
rtf, html, chm, tcr, pdb alebo pml. Okrem toho ponúka aj široké možnosti 
nastavení, počnúc farbami všetkých elementov, pozadia, štýlov CSS, okrajov, 
zarovnania, vyhladenia písma alebo tiež fontov (dokonca si môžete nahrať aj 
vlastný font vo formátoch .ttf).
Nastavenia sú skutočne bohaté a preto si prostredie čítačky môžete vyladiť 
presne podľa svojich predstáv.  Nechýbajú funkcie ako záložky, nočný režim 
či vstavaný správca súborov. K dispozícii je aj vlastná databáza kníh z rôznych 
serverov, ktoré môžete sťahovať priamo do tabletu. Nechýba ani roztriedenie 
kníh podľa autorov, série alebo názvu.

FBReader
Poslednou aplikáciou, ktorú si dnes predstavíme je FBReader. Čítačka od 
vývojára Geometer Plus je ďalšou z rady aplikácií, pre čítanie dokumentov 
vo formátoch EPUB, rtf, fb2(.zip), mobi a txt. Integruje vlastný prehliadač 
súborov a knižné tituly kategorizuje podľa autora, názvu, alebo tagu. Využiť 
môžete tiež zobrazenie obľúbených alebo nedávno čítaných kníh.
Samozrejmosťou pri aplikácii tohto druhu je aj podpora vyhľadávania, pridá-
vania záložiek alebo tiež nastavenia vlastností používateľského prostredia. V 
aplikácií si môžete zvoliť, ktoré adresáre sa budú prehľadávať pri vyhľadávaní 
nových kníh, nastaviť môžete tiež písmo, zarovnanie textu, font alebo farby. 
Podporovaný je nočný režim a využiť môžete aj sťahovanie alebo nákup 
kníh v slovenskom jazyku z Prestigio Plaza katalógu (rovnaký ako pri aplikácii 
eReader Prestigio). Pridávať môžete aj ďalšie katalógy.

Sledovanie filmov – tipy na aplikácie (6.časť)
Tablet je vďaka svojej väčšej uhlopriečke displeja ideálny aj na sledovanie 

filmov či iných videí. Každý tablet s Androidom prichádza s predinštalovanou 
aplikáciou, ktorá vám umožní prehrávanie rôznych formátov videa. Táto však 
ani zďaleka nemusí ponúkať také možnosti a podporu, ako aplikácie tretích 
strán, ktoré nájdete na Google Play. V dnešnej časti sme preto vybrali päť 
video prehrávačov, ktoré vám zaručia výbornú funkcionalitu a používateľský 
zážitok.

MX Player
Jeden z obľúbených video prehrávačov, ktorý vyskúšalo už viac ako 10 
miliónov používateľov je MX Player. Ponúka veľké množstvo funkcií, jedno-
duché používateľské prostredie a širokú podporu formátov videa či titulkov 
(podporovaná je aj diakritika). Aplikácia podporuje hardvérové dekódovanie 
videa na zariadeniach s viacjadrovým procesorom a prináša aj také funkcie, 
ako približovanie videa pomocou pinch-to-zoom alebo posun titulkov. Zaují-
mavou funkciou je tiež detský zámok, pomocou ktorého môžete zablokovať 
prehrávač tak, aby nebolo možné na tablete vykonávať iné činnosti (je 
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potrebné doinštalovať samostatný plugin). V nastaveniach môžete zvoliť jas 
obrazovky, zobrazenie rôznych informácií ohľadom prehrávania (uplynulý 
a zostávajúci čas, batériu, hodiny, stavový riadok, ponechať zapnutú obra-
zovku). Z ďalších možností môžeme spomenúť schopnosť nastaviť veľkosť či 
font písma, ovládanie a ďalšie.
Aplikácia tiež ponúka jednoduché ovládanie dotykmi na obrazovke. Posú-
vaním prsta po displeji na pravom okraji môžete nastaviť hlasitosť, na ľavom 
podsvietenie a posunom zľava doprava jemné posunutie videa. V pravom 
hornom rohu môžete vyberať zvukové stopy a spôsob dekódovania. Zvoliť 
môžete aj rôzny pomer strán či zapnúť prehrávanie na pozadí. K dispozícii je aj 
možnosť prehrávať sieťové streamy. 

BSPlayer Free
Ďalší výborný prehrávač, ktorý si  dobre poradí s väčšinou videí, ktoré sa 
v ňom pokúsite prehrať, vrátane sieťových streamov je BSPlayer. BSPlayer 
podporuje prehrávanie videí s viacerými zvukovými stopami a problémy mu 
nerobia ani slovenské či české titulky.  Využiť môžete funkciu vyhľadávania 
titulkov, prehrávania videí zo zdieľaných adresárov v LAN sieti alebo prehráva-
nia video súborov priamo z komprimovaných RAR archívov.
Ovládanie je podobné ako v predchádzajúcom prípade. Na ľavom boku tak 
môžete nastaviť silu podsvietenia, na pravom boku hlasitosť a v spodnej časti 
posun videa dopredu alebo dozadu. Nechýba možnosť nastaviť pomer strán či 
veľkosť a farbu titulkov. V aplikácii sa nachádza aj funkcia “Sleep Timer”, ktorá 
vypne prehrávanie v určitom stanovenom čase.

Dice Player
Šikovný prehrávač Dice Player ponúka, podobne ako predchádzajúce dva, 
širokú podporu formátov. Aplikácia nedisponuje tak širokými možnosťami 

nastavení, no aj tu môžete zvoliť veľkosť písma a farbu titulkov, pomer strán, 
posúvanie videa alebo ovládanie gestami. Priamo z displeja tabletu môžete 
zmeniť podsvietenie, hlasitosť alebo sa posúvať vpred či vzad vo videu. 
Zmeniť môžete aj rýchlosť prehrávania.
Podporované sú aj titulky v slovenskom a českom jazyku. Pre ich správne 
zobrazenie je však nutné v nastaveniach aplikácie zvoliť správne kódovanie 
(windows-1250). Prehrávač je výnimočný tým, že podporuje funkciu prehrá-
vania videa v samostatnom okne, ktoré môžete zobraziť pri práci s inými 
aplikáciami vždy navrchu. Veľkosť okna s videom môžete prispôsobiť podľa 
vlastnej potreby. 

MvideoPlayer
MvideoPlayer síce nie je preborníkom v podpore video formátov, ale výborne 
poslúži ako filmová databáza. Ponúka pekné a prehľadné používateľské 
prostredie, v ktorom môžete zobraziť všetky filmové tituly dostupné vo vašom 
tablete. Jednotlivé videá môžu byť roztriedené do troch kategórii – Movies, 
TV Shows a Videos. Ak by ste potrebovali samostatne prechádzať niektoré 
adresáre v tablete, môžete tak urobiť priamo zo záložky “Browse”.
K jednotlivým videám sa automaticky sťahujú obaly a základné informácie. 
Ak je niektoré z nich neidentifikovateľné bude zobrazené v záložke “Videos”. 
Aplikácia tiež umožňuje vyhľadávanie titulkov na populárnych portáloch, ako 
opensubtitles.org alebo engsub.net. MvideoPlayer vďaka možnosti prehrávať 
videá externými aplikáciami, dobre poslúži ako miesto, kde nájdete prehľadne 
usporiadané svoje videá a filmy. 

MoboPlayer
Posledným prehrávačom v dnešnom výbere je MoboPlayer, ktorý svojimi 
funkciami a podporou formátov nezaostáva za predchádzajúcimi aplikáciami. 
Má prepracované používateľské prostredie a vlastného správcu súborov. 
Nechýba podpora titulkov v slovenskom a českom jazyku a taktiež možnosť 
nastaviť ich veľkosť či farbu. Priamo z používateľského prostredia môžete 
zmeniť pomer strán videa, podsvietenie displeja a hlasitosť. MoboPlayer tiež 
ponúka prehrávanie streamov a vytváranie vlastných playlistov.
Vo všeobecnosti platí, že ak váš tablet nedokáže prehrať video, pomocou niek-
torej z týchto aplikácií sa vám to určite podarí. Samozrejme musíte disponovať 
tabletom s dostatočným výkonom, ktorý vám zaručí plynulé prehrávanie 
všetkých typov videí. V súčasnosti už aj tie najlacnejšie tablety však dokážu 
prehrať videá vo vysokom rozlíšení, no nemusí to byť pravidlom. Od hardvé-
rového vybavenia tabletu závisí aj to, či si budete môcť pozrieť videá na exter-
nom monitore či televízore. Ak disponuje váš tablet HDMI výstupom, potom 
to nebude žiadny problém a jedine čo musíte v takomto prípade spraviť, je 
prepojiť televízor s tabletom kompatibilným HDMI káblom. Na tabletoch sa 
najčastejšie používa konektor typu mini HDMI alebo micro HDMI, ktorý z nich 
má vaše zariadenie si musíte pozrieť v technickej dokumentácií.
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Počúvanie hudby – tipy na aplikácie (7.časť)
Aj v dnešnej časti seriálu Začíname s Android tabletom vám prinášame 

niekoľko tipov na zaujímavé aplikácie. Tentokrát to budú hudobné aplikácie, 
pomocou ktorých môžete na svojom tablete počúvať hudobné skladby. 
Zamerali sme sa na tie, ktoré ponúkajú veľa funkcií ale aj prehľadné a pekné 
používateľské prostredie.

PowerAmp
PowerAmp patrí na Google Play jednoznačne k tým najlepším aplikáciám pre 
prehrávanie hudby. Ponúka širokú podporu hudobných formátov (mp3, mp4/
m4a (including alac), ogg, wma*, flac, wav, ape, wv, tta, mpc, aiff), prehľadné 
a funkčné používateľské prostredie a množstvo funkcií vrátane vlastného 10 
pásmového ekvalizéru. Zvuk môžete podľa svojho gusta vylepšiť nastavením 
basov, výšok alebo zapnutím efektov SRS či stereo eXpansion.
Hudobné skladby môžu byť usporiadané podľa rôznych kritérií, či už podľa 
skladateľa, žánru, albumu, adresára alebo vlastného playlistu. Importovať 
môžete hudobné zoznamy aj z externých zdrojov vo formátoch m3u, 
m3u8, pls a wpl. Aplikácia umožňuje tiež vytvárať vlastné poradovníky, z 
ktorých sa budú vybrané piesne hrať za sebou v poradí v akom si zvolíte. 
Samozrejmosťou je podpora náhodného prehrávania skladieb. Oceníte aj také 
funkcie ako automatické sťahovanie obalov albumov, sleeptimer, editáciu 
tagov, lockscreen s ovládaním prehrávania alebo možnosť zobraziť text ku 
piesňam. Posledná menovaná funkcia potrebuje ku svojej funkčnosti plugin 
Musixmatch, ktorý je zadarmo dostupný na Google Play.
PowerAmp ponúka aj veľké množstvo nastavení, pomocou ktorých môžete 
nastaviť vzhľad, ovládacie prvky, možnosti prehrávania alebo možnosť 
nastaviť rôzne akcie po pripojení alebo odpojení slúchadiel – po pripojení 
slúchadiel sa tak môže automaticky spustiť prehrávanie, po odpojení zas 

zastaviť. K dispozícii sú tiež widgety v štyroch veľkostiach, ktoré si môžete 
umiestniť priamo na plochu svojho Android tabletu.

PlayerPro
Ďalší pokročilý hudobný prehrávač, ktorý si môžete po dobu siedmych dní 
vyskúšať zadarmo. Používateľské prostredie sa nesie v podobnom duchu 
ako pri aplikácii PowerAmp. PlayerPro podporuje hudobné formáty mp3, 
ogg, flac, wma, wav, m4, mp4 a dokonca v ňom môžete prehrávať aj videá. 
Samozrejmosťou je triedenie skladieb podľa albumov, skladateľa, žánru, 
adresára alebo vlastného playlistu. Na výber sú aj vstavané playlisty, v ktorých 
sa zobrazia napríklad najlepšie hodnotené skladby, najhranejšie či najmenej 
hrané. Vytvoriť môžete aj tzv. inteligentné zoznamy, v ktorých sa automaticky 
zobrazia skladby podľa vybraného kritéria – napríklad podľa roku, dĺžky 
trvania skladby a ďalších.  Poslednou možnosťou je triedenie piesní podľa ich 
názvu a abecedy.
Nastavenie zvukového výstupu realizujete pomocou vstavaného 5 pásmového 
ekvalizéra, Stereo virtualizéra, Reverb efektu (stredná hala, veľká hala, veľká 
izba …), Dolby a SRS efektov a efektu pre zvýraznenie basov. Doinštalovaním 
DSP pluginu z Google Play získate rozšírené možnosti, ktoré ponúkajú 15 
pásmový ekvalizér, kontrolu zosilnenia alebo prelínanie (crossfade) medzi 
skladbami.
Aj v tejto aplikácií na váš čakajú funkcie ako vyhľadávanie textov, časovač 
vypnutia, automatické sťahovanie obalov a obrázkov umelcov, lockscreen 
s ovládaním prehrávača, zobrazenie ovládacích prvkov v notifikačnej lište, 
funkcia shake it pre posúvanie skladieb zatrasením a samozrejme aj widgety 
na plochu v štyroch veľkostiach. Ani tu nechýbajú rozšírené nastavenia pre 
vzhľad, ovládanie a funkcie prehrávača. Aj tu môžete zapnúť funkciu, ktorá po 
pripojení slúchadiel automatický spustí prehrávanie.
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Winamp
Hudobný prehrávač dobre známy aj z počítačov, Winamp, je dostupný aj pre 
Android a ponúka veľa zaujímavých funkcií. Jeho výhodou je, že je dostupný 
aj ako free verzia s možnosťou upgradu na PRO verziu s niektorými funkciami 
navyše. Aplikácia síce neponúka tak prepracované používateľské prostredie, 
no napriek tomu je jej spracovanie maximálne vyhovujúce. Aj tu samozrejme 
nájdete triedenie skladieb podľa rôznych kritérií, možnosť vytvoriť vlastné 
playlisty. Čo oproti predchádzajúcim verziám ponúka navyše je možnosť 
sťahovať skladby dostupné zadarmo alebo počúvať online rádiá.
K dispozícii sú aj widgety na plochu a možnosť zapnúť ovládanie prehrávača 
z odomykacej obrazovky. Užitočnou je funkcia synchronizácie hudobných 
skladieb a albumov s počítačom s nainštalovanou aplikáciou Winamp. 
Priamo z prostredia aplikácie môžete pri prehrávaní vyhľadávať informácie 
o skladateľovi alebo dostupné Youtube videá. V PRO verzii, ktorú kúpite 
za 3,84€, získate aj 10 pásmový ekvalizér, nastaviteľnú úvodnú obrazovku, 
triedenie skladieb podľa adresárov, funkciu Crossfade pri prehrávaní, pod-
poru pre Flac súbory, možnosť streamovať audio z URL a samozrejme budú 
odstránené aj reklamy. Kúpiť môžete aj plugin Album Washer, ktorý sťahuje 
obaly albumov a dopĺňa chýbajúce ID tagy.

doubleTwist Player
DoubleTwist Player je prehrávač hudby zadarmo dostupný na Google Play, 
ktorý po zakúpení premium verzie ponúka aj niekoľko ďalších funkcií navyše. 
Úvodná obrazovka ponúka roztriedenie skladieb podľa niekoľkých kritérií: 
skladateľa, albumu, abecedy alebo vlastného playlistu. Na výber tu máte aj 
počúvanie podcastov a online rádií.
Ak si stiahnete aplikáciu DoubleTwist aj na váš počítač, môžete hudbu a videá 
synchronizovať pomocou káblového pripojenia. Zakúpením špeciálneho 
doplnku Airsync (cena 4,99€) môžete synchronizáciu realizovať aj bezdrô-

tovo prostredníctvom domácej WiFi siete. K dispozícii je s týmto doplnkom 
aj možnosť streamovať hudbu a videá do vášho Xboxu, PS3 alebo Apple TV. 
Zakúpením špeciálneho PRO balíka v cene 9,99€, získate navyše ekvalizér, 
sťahovanie obalov albumov a lepšiu správu podcastov. Prehrávač je jedno-
duchý a poteší vás svojim pekným a funkčným používateľským prostredím.

MusicXMatch
Hudobný prehrávač, ktorý vás poteší nielen svojim vzhľadom ale aj funkciami. 
MusicXmatch je zadarmo dostupný na Google Play. Ponúka prehrávanie audio 
nahrávok a ich triedenie do zoznamov podľa albumov, abecedy, skladateľov 
alebo vlastných playlistov. Využiť môžete zdieľanie na sociálnych sieťach Face-
book, Twitter a Foursquare. 
Nastavenia aplikácie umožňujú zvoliť akciu pri vytiahnutí slúchadiel alebo 
ich pripojení. Poteší funkcia, ktorá automaticky pri spustení aplikácie nájde 
a uloží texty k jednotlivým piesňam uložených v tablete. Priamo z prostredia 
MusicXmatch sa dozviete tiež v akých albumoch sa počúvaná pieseň objavila 
a nájdete tu aj diskografiu daného skladateľa či kapely. Aplikácia tiež ponúka 
funkciu s názvom MusicID, pomocou ktorej môžete zobraziť text ako aj ďalšie 
informácie k piesni hranej napríklad v rádiu.

Kancelárske nástroje – úprava dokumentov na tablete (8.časť)
Tablety už od svojich počiatkov patrili vďaka svojej uhlopriečke displeja 

k zariadeniam, ktoré sú vhodné pre úpravu dokumentov. Android ponúka na 
Google Play niekoľko aplikácií, ktoré vám ich vytváranie uľahčia. My si dnes 
predstavíme niekoľko z nich.
Documents To Go 3.0 
Prvou aplikáciou, ktorú si dnes predstavíme je Documents To Go, ktorá po-
dobne ako aj iné aplikácie ponúka na Google Play dve verzie. S funkcionalitou 
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obmedzenou na čítanie dokumentov sa musíte uspokojiť pri free verzii, pri 
platenej získate všetky funkcie, ktoré zahŕňajú aj vytváranie dokumentov vo 
formátoch Microsoft Office.

Documents To Go vo free verzii umožňuje čítanie dokumentov vo formá-
toch .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt a .pptx. Problémy by vám teda nemalo robiť 
vytváranie wordovských, excelovských dokumentov a samozrejmosťou je aj 
podpora prezentácií. Aplikácia podporuje office Word & Excel 97-2010 a do-
kumenty chránené heslom. Otvoríte aj svoje dokumenty uložená v cloudovom 
úložisku Google Drive. K dispozícii je tiež aplikácia pre počítač, ktorá umožní 
rýchlu synchronizáciu vytvorených dokumentov medzi Android zariadením 
a počítačom. Aplikácia ponúka bohaté možnosti úpravy textu vrátane 111 
excelovských funkcií.

OfficeSuite Pro 6
Premiová aplikácia s podporou širokého množstva formátov (DOC, DOCX, 
DOCM, RTF, TXT, LOG, LS, XLSX, XLSM, CSV,PPT, PPTX, PPS, PPSX, PPTM,PPSM, 
PDF, EML a ZIP) a funkcií. Nechýba možnosť tlačiť dokumenty pomocou služby 
Google Cloud Print a možnosť konvertovať dokumenty do PDF. Z ďalších 
funkcií môžeme spomenúť možnosť pridávať grafy a obrázky v excelovských 
dokumentoch či funkcie, ktorá nájdete aj v klasickej verzii Microsfoft Office 
pre dektopové počítače – k dispozícii sú napríklad matematické a trigono-
metrické, logické, štatistické textové a iné funkcie. Na plochu si môžete pridať 
widget, kde sa zobrazia posledné otvorené dokumenty.
Vytvorené dokumenty môžete jednoducho zdieľať prostredníctvom e-mailu 
alebo Bluetooth a na výber sú aj ďalšie cloudové služby Box, Dropbox, Google 
Docs, SkyDrive či SugarSync. Čo úprav dokumentov týka, môžete nastaviť 
veľkosť písma, jeho font, štýl, podčiarknutie, farbu, farbu pozadia a niek-
toré ďalšie efekty, ako napríklad horný/dolný index, dvojite prečiarknutie, 

obrys, všetky veľké/malé písmená a ďalšie. Priamo do dokumentov môžete 
vkladať obrázky, tabuľky, hypertextové odkazy, záložky, zlomy strán, komen-
táre, vysvetlivky alebo poznámky pod čiarou. Využiť môžete tiež funkciu pre 
vyhľadávanie výrazov v texte alebo počítadlo, ktoré vás informuje o počte 
použitých slov, znákov, odsekov a sekcií.
Priamo v menu aplikácie je dostupný vlastný správca súborov, zoznam napos-
ledy použitých súborov a prístup k súborom na cloude. K aplikácii si môžete 
dokonca za 12,99€ stiahnuť Cambridgský slovník alebo za 3,99€ balík originál-
nych Microsoft Windows fontov – ich celý zoznam nájdete priamo na Google 
Play stránkach aplikácie.

Quickoffice Pro HD
Editovanie a vytváranie dokumentov je možné na tabelte realizovať aj pomo-
cou aplikácie QuickOffice Pro HD. Samozrejmosťou je prístup ku cloudovým 
úložiskám Google Drive, Dropbox, Box, Evernote, Catch, Huddle, a SugarSync. 
Aj tu nájdete vlastného správcu dokumentov.
Aplikácia ponúka základné funkcie pre úpravu textov, ako nastavenie fontu, 
veľkosť písma, podčiarknutie textu a iné, ktoré sme popisovali už aj v aplikácii 
OfficeSuite Pro. Podporované sú všetky druhy Microsoft Office dokumentov.

Google Drive
Oficiálna aplikácia spoločnosti Google, ktorá je určená pre prácu s online 
dokumentami uloženými v tomto cloudovom úložisku. Aplikácia neponúka 
tak rozsiahle možnosti úprav ako iné aplikácia dostupné na Google Play. Jej 
nespornou výhodou však je, že je zadarmo a ponúka rozsiahle možnosti 
nastavení zdieľania dokumentov práve pomocou služby Google Drive. Priamo 
v aplikácii môžete vytvárať nové dokumenty, tabuľky, pracovať s adresármi 
alebo pridávať komentáre. Výhodou je, že všetko je synchronizované práve 
pomocou vášho Google účtu. Navyše si môžete doinštalovať klienta aj do 
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svojho počítača s operačným systémom Windows alebo Mac OS X.

Kingsoft Office
Plnohodnotný nástroj pre prácu s vašimi dokumentami, ktorý je navyše 
dostupný úplne zadarmo. Táto aplikácia vám umožňuje prezerať a upravovať 
dokumenty vo formátoch DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PPT aj PPTX. Podporu 
tu nájde aj formát PDF, no ten môžete len prezerať. Celé prostredie aplikácie 
je intuitívne a ponúka dokonca zdieľanie na cloud servery DropBox, Google 
Drive a Box.net. Pochváliť musíme nielen prácu s textovými dokumentami, 
Kingsoft Office hravo zvláda aj pokročilé excel tabuľky či prezentácie, ktoré 
vyzerajú ako keby boli vytvorené priamo na PC. Táto aplikácia jednoducho 
ponúka všetko, čo budete pri vašej práci s dokumentami potrebovať.
Pri úprave dokumentov môžete do dokumentov vkladať obrázky, tabuľky, 
záložky, hypertextové odkazy, oddelenia strán, hlavičku, pätu, komen-
táre, manuálne kresby alebo tiež polia s dátumom či číslom strany. 
Samozrejmosťou je možnosť nastaviť font,veľkosť písma a iné efekty písma, 
ako podčiarknutie, farbu, zvýraznenie a iné. Na výber sú tu aj rôzne zarov-
nania, preddefinované štýly textu a možnosť pridávať záložky do dlhých 
dokumentov. Podporované je aj vytváranie heslom chránených dokumentov. 
Podobné funkcie ponúka aj prostredie aplikácie pri vytváraní excelovských do-
kumentov. Okrem toho tu však nájdete funkcie priamo spojené s vytváraním a 
editovaním tabuliek, triedením dát a vytváraním funkcií.

Hry na tablet (9.časť)
V poslednej časti nášho seriálu vám ponúkame niekoľko tipov na hry, 

ktoré by ste si mohli na svojom tablete vyskúšať. Samozrejme na Google Play 
nájdete veľké množstvo ďalších, ktoré stoja za vyskúšanie. Stačí ak si v Google 
Play Store zvolíte kategóriu Hry, kde na vás čakajú tisícky hier rôznych žánrov a 
kvalít. My vám chceme dať do povedomia aspoň niekoľko z nich.

JetPack Joyride
Join Barry sa vlámal do tajného laboratória, kde sa testujú jetpacky, tak si 
povedal, že si ich otestuje aj na vlastnej koži. Ako si tak lieta po chodbách 
tajného laboratória, tak zbiera rôzne veci, ako napríklad mince, za ktoré si 
neskôr môžete kúpiť iné oblečenie alebo dokonca aj nový jetpack. Pri lietaní 
si však musíte dávať pozor, aby ste sa nestali obeťou zákerných zamestnancov 

laboratória alebo laserov, 
ktoré na vás čakajú na 
každom rohu.
Ovládanie hry je veľmi jed-
noduché a intuitívne. Stačí, 
aby ste sa dotkli displeja 
na ľubovoľnom mieste a 
jetpack začne fungovať, 
ak potrebujete klesať, tak 
displej jednoducho pustite. 
Popri zbieraní mincí môžete 
natrafiť aj na rôzne bonusové 
veci, ktoré vás premenia nap-
ríklad na bežiaceho hrdinu, 
ktorý dokáže preraziť cez 
zamestnancov laboratória aj 
cez prekážky, ktoré na trati 
postretne. Hra má perfektne 
spracovanú grafiku, poteší 
množstvom farieb a celkovo spracovaním zaujme každú vekovú kategóriu.

Subway Surfers
Jeden z najväčších hitov na iOS, hra Subway Surfers, o ktorej popularite svedčí 
aj viac ako 25 miliónov stiahnutí z Applovského obchodu s aplikáciami App 
Store.
Hra je zábavná a zároveň návyková aj vďaka svojej jednoduchosti. Jej hlavným 
motívom je nekonečná naháňačka sprejera s menom Jake, ktorý uteká pred 
rukou zákona. Nemôžete sa nechať chytiť a popritom musíte nazbierať čo na-
jviac mincí. Čím ďalej dobehnete, tým viac sa vám ich môže podariť nazbierať. 
Na ceste sa musíte vyhýbať rôznym prekážkam, ako napríklad vlakom alebo 
zátarasám, ktoré musíte podliesť alebo preskočiť.
Využiť môžete aj bonusové dopravné prostriedky, ktoré získate na svojom 
úteku alebo zakúpením za nazbierané mince. Na výber máte napríklad lieta-
júci skateboard, jetpack a k dispozícii sú aj ďalšie možnosti, ktoré hru ešte viac 
spestria.

Dead Trigger
Dead Trigger je FPS (First Person Shooter) hra, ktorá zachytáva príbeh našej 
planéty, ktorý sa odohráva v roku 2012. Zem postihla rýchlo sa prenášajúca 
infekcia, ktorá premenila takmer celé ľudstvo na chodiace mŕtvoly. Len pár 
ľudí ostalo zdravých a ich život závisí od množstva munície ktoré majú a od 
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odhodlania, ktoré vynakladajú na zabíjanie znepriatelených zombie-kov. Hra 
ponúka krásnu, prepracovanú grafiku, ktorá je kompletne vytvorená pomocou 
herného enginu Unity3D a je kompletne prispôsobená hraniu na mobilných 
zariadeniach ako sú smartfóny a tablety.
V hre nájdete aj celý arzenál rôznych zbraní počínajúc motorovou pílou a 
končiac guľometom ťažkého kalibru. K dispozícii sú aj také zaujímavé vychy-
távky, ako tá s názvom Head-Flator X100, ktorá zombíkom zväčší hlavu – pre 
headshoty ako stvorené. Čakí na vás niekoľko typov zombíkov a prostredí, 
v ktorých budete proti nim bojovať. V hre dokonca nájdete aj kasíno s 
výherným automatom alebo tiež arénu prežitia. Výbornou funkciou je aj 
podpora pre cloudovú synchronizáciu. To znamená, že ak hráte Dead Trigger 
na niekoľkých telefónoch či tabletoch súčasne, bude sa váš postup v hre 
priebežne aktualizovať na všetkých týchto zariadeniach.

Hry spoločnosti Rovio
Spoločnosť Rovio ponúka na Google Play Store niekoľko herných hitov, ktoré 
by nemali chýbať ani vo vašom tablete. Najznámejšími sú už asi tzv. Nahne-
vaní vtáci  alebo tiež Angry Birds. Táto hra je vo svete mobilných zariadení už 
fenoménom a Rovio ju neustále vylepšuje o nové levely a verzie hry s rôznymi 
tématikami. Okrem klasických Angry Birds si tak môžete zahrať napríklad 
hru Angry Birds vo vesmíre, v ktorej platia fyzikálne zákony beztiažového 
stavu. Pri ostreľovaní vesmírnych prasat budete môcť napríklad využívať aj 
výhody gravitácie planét, ktorá vám pomôže zasiahnuť cieľ mimo priamej 
viditeľnosti. Vyskúšať môžete aj Angry Birds Seasons alebo Angry Birds Rio. 
Všetky ponúkajú v podstate ten istý princíp hry a tým je ostreľovanie prasiat 
nahnevanými vtákmi.
Okrem série hier Angry Birds vydal Rovio aj niekoľko ďalších noviniek, ktorými 
sú Amazing Alex a novinka Bad Piggies. Amazing Alex  je naozaj “amazing”. Ide 
o veľmi podarenú logickú Android hru, ktorá ponúka niekoľko desiatok levelov 
plných logických úloh. Poteší určite výborne spracovaná grafika,  pekné zvuky 
a gameplay, ktorý vás neustále núti hrať level za levelom. Bad Piggies je hra s 
prasiatkami, ktoré budú stavať stroje rôzneho druhu. Či už lietadlá, vrtuľníky 
alebo motorové vozidlá najrôznejšieho tvaru – fantázii sa medze nekladú. 
Vašou úlohou bude potom dostať sa v hre do cieľa v čo najkratšom čase a 
zbierať popritom bedničky s hviezdičkami. V každom leveli si musíte vystačiť s 
určitými komponentami, z ktorých si postavíte svoj vlastný dopravný prostrie-
dok.

Star Splitter
Nájsť dobrú hru s vesmírnym motívom nie je vôbec jednoduché, preto príde 
bezplatná hra vo vysokej kvalite na tému vesmírnej strieľačky veľmi vhod. 
Star Splitter ponúka naozaj krásne prepracované grafické prostredie, ktoré je 
plné moderného dizajnu a vesmírneho motívu. Problém nastáva pri ovládaní, 
ktoré je trocha ťažšie zvládnuteľné, kto však na to príde, bude si hru užívať na 
plný plyn. Vybrať si môžete buď dotykové ovládanie alebo ovládanie akceler-
ometrom, oba majú svoje výhody a nevýhody. Keď zvládnete ovládanie, hra 
sa pre vás stane naozaj zábavou.
Android hra Star Splitter sama o sebe ponúka niekoľko desiatok levelov a 
za nazbierané peniaze si môžete kúpiť aj rôzne typy zbraní, ktorými budete 
počas letu ničiť nepriateľov. Dúfajúc, že v blízkej budúcnosti príde update 
s opravou ovládania, odporúčame túto hru všetkým, ktorí majú radi hry s 
vesmírnym motívom. Hra Star Splitter je na Google Play dostupná úplne 
bezplatne.

Tipy na MUST-HAVE aplikácie (10.časť)
Dnes sme pre vás pripravili ešte jednu časť seriálu Začíname s Android 

tabletom. Dnes si tak predstavíme 5 zaujímavých aplikácií, ktoré by vám mohli 
uľahčiť prácu na vašom Android zariadení.

Pulse News
Jedna z najkrajších čítačiek dostupných pre Android, ktorá navyše ponúka aj 
široké portfólio funkcií. Aplikácia s názvom Pulse News je zadarmo dostupná 
na Google Play a svojim používateľom ponúka mozaikové zobrazenie článkov 
z obľúbených portálov. Pridávať môžete ľubovoľné RSS zdroje a využiť sa dajú 
aj zdroje, ktoré máte uložené v online čítačke spoločnosti Google s názvom 
Google Reader.
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Ak sa vám nejaký článok zapáči, môžete si ho uložiť na prečítanie neskôr alebo 
ho zdieľať prostredníctvom sociálných sietí Facebook, Twitter či Google+. 
Podporované sú aj ďalšie služby ako Instapaper, Read it Later a Evernote.  
Každý článok je možné zobraziť v dvoch náhľadoch – v zjednodušenom alebo 
webovom. Všetky zdroje sa synchronizujú pomocou vášho konta na Pulse.me.

Total Commander
Total Commander patrí k najlepšie vybaveným aplikáciam pre správu súborov 
vo vašom Androide. Ponúka používateľské prostredie prispôsobené pre prácu 
na väčších uhlopriečkach displejov a samozrejme nechýbajú ďalšie funkcie 
určené pre prácu so súbormi. Okrem kopírovanie, mazania, premiestňovania, 
premenovania súborov a vytvárania adresárov, môžete s Total Commanderom 
aj vytvárať archívy, vyhľadávať, posielať súbory cez Bluetooth či pridávať 
vlastné záložky.
Medzi funkciami nájdete aj:
• Audio/Video-Player – dokáže streamovať z Internetu a pomocou aktualizo-

vaných pluginov
• Drag&Drop – kopírovanie podržaním prsta na ikone súboru a jej premiest-

nením do druhého okna
• Nastavenie vlastníka a skupiny pre jeden alebo skupinu súborov
• Root mode: vyžadovanie povolenia pri kopírovaní, mazaní a ukladaní v 

editore
• Vlastný formát dátumu a času
• Do aplikácie si môžete tiež doinštalovať ďalšie pluginy pre prístup k dátam 

zdieľaných v lokálnej sieti alebo plugin pre FTP klienta. Total Commander je 
zadarmo dostupný na Google Play.

Social Frame Free HD Slideshow
Pomocou aplikácie Social Frame Slideshow sa z vášho tabletu môže razom 

stať digitálny fotorámik. Stačí ak spustíte aplikáciu a nastavíte kontá pre 
sociálne siete Facebook a Twitter. Následne môžete nastaviť, ktoré albumy 
či fotografie vašich priateľov sa budú v aplikácii zobrazovať. Synchronizovať 
môžete fotografie z vašich vlastných albumov, fotografie na ktorých ste boli 
označený alebo snímky vašich priateľov. V bočnom menu nájdete aktuálne 
novinky z vyššie spomínaných sociálnych sietí a aplikáciu môžete využiť aj na 
čítanie správ z RSS. V ľavom hornom rohu nájdete informácie o aktuálnom 
čase a počasí.
Fotografie sú v aplikácii zobrazované v podobe slideshow s rôznymi efektami 
– na výber je niekoľko prechodových efektov, možnosť fotografie priblížiť 
a orezať alebo zobraziť fotografie tak, aby boli roztiahnuté na celý displej 
či v ich originálnych proporciách. Nastaviť môžete dĺžku trvania slideshow, 
maximálny počet fotografií, ktoré sa môžu synchronizovať alebo tiež to, kedy 
sa má vypnúť displej. Priamo z prostredia aplikácie môžete pridávať statusy, 
alebo ďalej zdieľať svoje fotografie napríklad pomocou e-mailu. Aplikácia je 
dostupná zadarmo na Google Play podporovaná reklamami alebo v platenej 
verzii bez reklám.

DropBox
DropBox patrí k tým najpopulárnejším cloudovým službam, ktorú môžete 
využiť nielen priamo zo svojho Androidu, ale aj na konkurenčnej platforme 
iOS a desktopových operačných systémoch Windows, Linux či Mac OS X. Po 
registrovaní získate 2GB úložného priestoru zadarmo, ktorý môžete ďalej 
rozširovať rôznymi spôsobmi. Dáta navyše získate napríklad pozývaním 
ďalších ľudí alebo uploadovaním fotografií na DropBox. Rôzni výrobcovia 
tiež ponúkajú pri zakúpení ich zariadení rôzne bonusové balíky, niekedy do 
výšky až 50GB – obmedzené sú však časovým obdobím jedného alebo dvoch 
rokov. Samotná aplikácia dobre poslúži pri synchronizácii dát naprieč všetkými 
vašimi zariadeniami.

SK & CZ Android aplikácie
Ako fanúšikom dobrých aplikácií by vám v tablete určite nemala chýbať ani 
aplikácia s názvom SK & CZ Android aplikácie, ktorá vám ponúkne prehľadný 
zoznam slovenských a českých aplikácií. Zoznam v súčasnoti ponúka už 
takmer 300 aplikácií prehľadne roztriedených do kategórií, s odkazom na ich 
stiahnutie a recenzie na MojAndroid.sk. Kategórie aplikácií sú rozdelené do 
dvoch podmnožín: aplikácie a hry. V časti aplikácie nájdete zoradenie appiek 
podľa kategórií ako Biznis, Cestovanie a lokálne, Doprava, Financie, Hudba a 
audio a ďalšie. Hry sú rozdelené do piatich kategórií: Arkády a akčné, Logické 
a hlavolamy, Oddychové, Športové a Závodné a preteky. Pri každej kategórii 
je označené číslom aj celkový počet aplikácií, ktoré sa v danej kategórii 
nachádzajú.
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