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Mesiac február sa niesol v znamení podujatia Mobile World Congress 
v Barcelone. Opäť sme mohli naživo vidieť nové smartfóny a tablety, 

sledovať trendy a vyskúšať najnovšie technologické novinky.

V Barcelone bolo možné pozorovať niektoré významné trendy, ktoré budeme 
očakávať v priebehu tohto roka. Medzi top trendy by som zaradil technológiu 
NFC a výrazné zväčšovanie uhlopriečok našich smartfónov. Kľudne môžem 
konštatovať, že zo smartfónov sa stávajú tablety. Uznajte, zariadenie s 
uhlopriečkou päť, či dokonca šesť palcov už nevojde len tak do jednej ruky. Ak 
by sa našlo pár odvážlivcov, ktorým sa to máli, mám pre nich dobrú správu. Z 
tabletov sa stávajú smartfóny, či mobily. Zavoláte si už aj zo svojho tabletu.    

My sme sa však nezamerali len na MWC a Barcelonu. Otestovali sme najlepší 
smartfón od SONY. Xperia Z si určite zaslúži tento titul. Je krásna, výkonná a 
vodeodolná. Našli sme aj niektoré muchy, nájdete ich v recenzii.   

Mesiac marec je mesiac kníh. V našej pravidelnej rubrike Aplikácie pre môj 
Android sme sa preto pozreli na výber toho najlepšieho, čo nám Android 
ponúka. Áno správne, hovorím o aplikáciách pre čítanie elektronické kníh.   

V testovaní sme pokračovali ďalej. Vyskúšali sme nový tablet ASUS MeMo Pad 
a smartfón Prestigio. Ak už tablet alebo smartfón máte, možno pozeráte po 
zaujímavom príslušenstve. Aj pre vás tu niečo máme. Potrpíte si na špičkový 
zvuk zo slúchadiel? Odporúčame SONY MDR-1RBT. My sme z nich boli úplne 
nadšení. Alebo chcete vlastnit štýlovú bezdrôtovú meteostanicu? Aj taká 
existuje a dokonca si bude rozumieť aj s vašim Androidom. Volá sa NetAtmo 
Urban Weather Station a pomerne presne vám povie, aké počasie môžete 
očakávať najbližšie dni.   

Ale to nie je všetko. Ďalšie prekvapenia a zaujímavé čítanie nájdete už na 
ďalších stranách. A nezabudnite sa o novinky podeliť aj so svojimi známymi.   

Príjemné čítanie marcového čísla želá,

MICHAL CHABADA
šéfredaktor
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Konštrukcia 
 
Vlajková loď spoločnosti Sony ponúka ako 
prvé zariadenie na Slovensku 5″ displej s 
FullHD rozlíšením. Ten je hlavnou dominantou 
väčšieho tela s rozmermi 139 x 71 x 7.9 mm 
a hmotnosťou 146 gramov. Telo je po obvode 
lemované pásikom z plastu, boky zariadenia 
vypĺňajú plastové kryty pokryté odolným sklom, 
predná a zadná strana je zas pokrytá špeciálnym 
typom odolného skla, ktoré je odolné voči 
roztriešteniu. Sony dizajn svojho najnovšieho 
zariadenia nazvalo OmniBalance a na Xperii Z 
je naozaj vidno, že ide o prémiový model, ktorý 
zatiaľ na trhu nemá konkurenciu. Tento fakt je 
podložený aj tým, že Xperia Z je vode a prachu 
odolná – certifikácia IP55 a IP57.

Predná strana pokrytá odolným sklom pod 
sebou skrýva 5″ FullHD displej s najnovšou 
technológiou zobrazovania – Sony Mobile Bravia 
Engine 2. Jemné rozlíšenie a kvalita spracovania 
známa pre Sony. Pod displejom nenájdeme 
žiadne kapacitné tlačidlá, Sony ich totižto um-

Sony Xperia Z je nová vlajková loď spoločnosti 
Sony, ktorá bude tento rok súperiť s takými 

novinkami ako HTC One alebo Samsung Galaxy 
S IV. Spoločnosť si dala pri konštrukcii tohto 
smartfónu skutočne záležať. Okrem výkonných 
vnútorností sa tak môžete tešiť na exkluzívny 
dizajn a vysokú odolnosť. Poďme sa pozrieť, ako 
Xperia Z obstála pri našom testovaní.

Obsah balenia

Okrem samotnej Xperie Z so zabudovanou 
batériou sa tu nachádza aj microUSB kábel a 
klasická nabíjačka pre 220V. Sony pribalil aj kval-
itné slúchadlá s náhradnými špuntami, ktoré aj 

pri vyššej hlasitosti hrajú 
čisto a nechýbajú im ani 
dostatočné silné basy.

iestnilo priamo na displej, čo je skôr vlastnosť 
známa z Nexus zariadení. Na zlome spodnej 
hrany tak nájdeme len osamotený mikrofón pre 
hovory. Nad displejom sa už okrem klasick-
ého loga Sony nachádza aj predná kamera s 
rozlíšením 2,2 Mpix. Novinkou je jej schopnosť 
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Plusy
✔ Kvalita spracovania
✔ Odolný voči vode a prachu (IP55 a IP57)
✔ Výsoký výkon, rýchle reakcie
✔ 5″ Full HD displej
✔ Fotoaparát

Mínusy
✖ Pre niekoho až príliš veľký
✖ Zadná strana náchylnejšia na poškriabanie 
✖ Pozorovacie uhly displeja
✖ Umiestnenie reproduktora

Sony Xperia Z
Nadupaný smartfón s HDR videom
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Hodnotenie

Sony si pri vytváraní Xperie Z dal skutočne záležať – elegantný dizajn, prémio-
vé materiály, odolnosť voči vode a prachu sú len niektoré výhody tohto smart-
fónu. Novinka od Sony sa nedá zahanbiť ani svojim výkonom a v súčasnosti 
patrí medzi najvýkonnejšie kúsky, ktoré sme mali možnosť testovať. Vďačí 
tomu najmä výkonnému štvorjadrovému procesoru a 2GB pamäte RAM. 
Trochu nás sklamalo natáčanie videa, na ktorom je pri natáčaní rýchlejších 
pohybov viditeľné vlnenie obrazu. Inak patrí 13Mpix fotoaparát Xperie medzi 
to najlepšie, čo môžu výrobcovia v súčasnosti ponúknuť.

Xperia Z má však aj svoje chyby. Päť palcový Full HD displej nepatrí zrovna k 
tým najkvalitnejším. Hovoríme o pozorovacích uhloch, ktoré sú na tom oproti 
konkurencii o poznanie horšie. Niekoho môže odradiť aj ochranné sklo um-
iestnené na prednej aj zadnej strane telefónu. To je predsa len náchylnejšie 
na poškriabanie a citlivejšie je aj na zachytávanie odtlačkov prstov. Vo výdrži 
batérie Xperia Z tiež nijako neexceluje, no je porovnateľná aj s inými drahšími 
modelmi smartfónov. Ak sa bojíte veľkosti smartfónu, aj na tú sa dá pomerne 
rýchlo zvyknúť. Po viac ako týždni používania sme už ani nepociťovali, žeby 
sme v ruke držali toho “obra”, čo predtým. Niekomu nemusia vyhovovať ani 
ostré hrany zariadenia, ktoré veľmi neprispievajú ku komfortu nosenia – nám 
však nijako neprekážali. Novinku od Sony si môžete momentálne zakúpiť už aj 
v slovenských eshopoch, kde cena začína na 619€.



nahrávať 1080p Full HD video pri 30 snímkoch 
za sekundu. Okrem kamery nájdeme nad dis-
plejom ešte reproduktor pre hovory a v pravej 
časti aj senzory priblíženia, regulácie jasu a 
notifikačnú diódu. Tá je síce menších rozmerov, 
ale vďaka dobrej viditeľnosti a ostrým farbám jej 
niet čo vytknúť.

Zadná strana, rovnako pokrytá odolným sklom, 
ponúka menej prvkov. Nájdeme tu 13 Mpix 
fotoaparát, pod ktorým sídli aj LED blesk, logo 
Xperia v strede krytu a popisy v spodnej časti. 
Vedľa šošovky fotoaparátu sa nachádza aj malý 
otvor slúžiaci ako sekundárny mikrofón pre nah-
rávanie audio stopy do videozáznamu. Nakoľko 
je povrchovou úpravou zadného krytu sklo, je 
náchylnejšie na odtlačky.

Po stranách zariadenia nájdeme všetky ostatné 
ovládacie prvky. Pravý bok skrýva v strednej 
časti tlačidlo vypínania, nad ním pod záslepkou 
nájdeme aj slot na SIM kartu. Tú do zariadenia 
vložíte len v mikro formáte, ktorý sa stal akýmsi 
štandardom na trhu. Pod tlačidlom vypínania 
nájdeme netradične umiestnené dvojtlačidlo 
pre ovládanie hlasitosti a v spodnej časti si svoje 
miesto našiel aj hlasitý reproduktor. Ten je tak 
netradične umiestnený v pravej strane a nie 
v zadnej časti zariadenia. Nevýhodou toho je 
najmä výrazný útlm zvuku, keď uchopíte telefón 
do ruky.

Ľavá strana v sebe ukrýva microUSB slot v 
hornej časti, ktorý je takisto zaslepený plastovou 
krytkou. Pod ním sa nachádza aj slot na microSD 
karty, rovnako zaslepený a 2 piny pre pripo-
jenie do dokovacej stanice, ktorú nájdete aj v 
balení. Okrem týchto prvkov už v ľavom boku 
zariadenia nič nenájdete. Horná strana Xperie 
Z je na prvky takisto skúpa. nachádza sa tu len 
zaslepený 3,5 mm audio jack pre pripojenie 
audio príslušenstva. Na zlomku spodnej a ľavej 
strany nájdete aj šikovne ukrytý otvor na putko, 
spodná strana okrem neho obsahuje už len 

natlačené informácie a čiarový kód.

Celkovo sa nám konštrukcia tohto zariadenia 
veľmi páči, dizajn upúta už na prvý pohľad. 
Sony Xperia Z sa inak v ruke drží dobre, vďaka 
plastovému lemu sa nešmýka a dobre drží tak v 
ľavej, ako aj pravej ruke. Kvôli 5-palcovému dis-
pleju je však jej ovládanie už o čosi náročnejšie, 
pohodlne na tomto smartfóne sa bude pracovať 
len ľuďom s väčšími dlaňami, ostatní zrejme 
budú musieť použiť obe svoje horné končatiny 
naraz. Menšou nevýhodou je tiež plastová 
krytka chrániaca 3,5 mm audio jack, ktorý je tak 
pri počúvaní hudby ťažšie dostupný. Použitie 
odolného skla na prednej aj zadnej strane 
tiež nemusí vyhovovať každému. My sme si 
už po niekoľkých dňoch používania všimli pár 
menších škrabancov. Po zakúpení telefónu tak 
odporúčame zadovážiť si ochranné fólie na 
prednú aj zadnú stranu.

Displej
 
Ako už viete, Sony Xperia Z je vybavená 5 
palcovým Full HD displejom, ktorý pri takto 
veľkej uhlopriečke dosahuje úctyhodných 441 
pixelov na palec štvorcový. Kvalita zobrazenia 
je na veľmi dobrej úrovni. Vďaka vysokému 
rozlíšeniu je všetko ostré a sledovanie 
videí, či surfovanie po webe sa stáva 
skutočnou radosťou. Farebné podanie 
je v prípade displeja taktiež veľmi 
dobré, no to platí len dovtedy, kým 
sa nezačnete naň pozerať zo strán. 
Pozorovacie uhly displeja sú na tom v 
porovnaní s konkurenciou  o poznanie 
horšie – viď. fotografie.

Výkon a pamäť
Sony Xperia Z patrí svojou výbavou na špičku. 
Vďaka štvorjadrovému procesoru Snapdragon 

S4 Pro s taktom 1,5GHz dokáže ponúknuť 
vysoký výkon, ktorý zaručí plynulý chod a rýchle 
reakcie naprieč celým operačným systémom. 
K tomu dopomáhajú aj 2GB operačnej pamäte 
RAM, ktorá je v high-end triede v súčasnosti 
už štandardom. Rovnakou veľkosťou RAM dis-
ponujú aj konkurenčné smartfóny, ako Samsung 
Galaxy Note II, Asus Padfone 2 alebo Nexus 4. 
Sony Xperia Z integruje aj výkonný grafický čip 
Adreno 320, ktorý zabezpečí vysoký grafický 
výkon. Bezproblémovo si tak zahráte akúkoľvek 
hru, ktorá je dostupná na Google Play. Vyskúšali 
sme napríklad populárny Shadowgun: Dead-
zone, ale aj výborný Dead Trigger. Pri hraní sme 
nespozorovali žiadne spomalenie a ani žiadne 
iné nežiadúce efekty. Grafika bola aj vďaka 
veľkému displeju s vysokým rozlíšením plná 
detailov.

Sony Xperiu Z sme otestovali aj v bench-
markoch, v ktorých dosahovala výborné 
výsledky porovnateľné napríklad s podobne vy-
baveným Padfone 2. Musíme však brať do úvahy 
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fakt, že Sony vybavil svoju vlajkovú loď disple-
jom s Full HD rozlíšením, pri ktorom musí inte-
grovaná grafika vykresliť oveľa viac pixelov ako 
v prípade displeja len s HD rozlíšením. Výsledky 
benchmarkov a porovnanie s konkurenciou 
uvádzame nižšie v tabuľke.

Vnútorná pamäť telefónu má kapacitu 16GB, no 
môžete ju ďalej rozšíriť pomocou pamäťových 
kariet microSD o ďalších 32GB. Pre používateľa 
je po spustení dostupných 11,73GB, ktoré 
môžete okrem ukladania dát všetkého druhu 
použiť aj pre inštalovanie aplikácií.

Operačný systém
Sony Xperia Z funguje s Androidom vo verzii 
4.1.2 Jelly Bean, ktorý dopĺňa najnovšia verzia 
grafickej nadstavby TimeScape od spoločnosti 
Sony. Novinkami v tejto verzii je najmä uza-
mykacia obrazovka, ktorá ponúka nový efekt 
pri odomykaní a rýchly prístup k hudobnému 
prehrávaču a fotoaparátu. Samozrejme ne-
chýbajú ani klasické aplikácie, ktoré spoločnosť 
ponúka aj v iných modeloch svojich smartfónov, 
ako napríklad Galéria ovládaná gestami, hudob-

Predinštalované aplikácie

Poznámky – jednoduchá aplikácie pre písanie 
poznámok. Okrem klasického textu môžete 
do poznámok pridávať aj vlastné kresby, 
obrázky, zvuk, mapu a zmeniť môžete aj pozadie 
poznámkového bloku.

Track ID  – aplikácia, ktorá na základe krátkej 
nahrávky audia dokáže rozpoznať autora a 
ďalšie detaily skladby, ak sa vyskytuje v data-
báze.

PlayNow – miesto, kde nájdete odporúčané 
aplikácie, hudbu, hry a obrázky pre vaše Xperia 
zariadenie.

Smart Connect – aplikácia, pomocou ktorej 
môžete nastaviť špecifické akcie po pripojení 
nabíjačky, slúchadiel alebo náhlavnej súpravy.

Xperia Link – aplikácia, ktorá slúži na bezdrô-
tové zdieľanie internetu s vašim tabletom alebo 
PC. Ide o ekvivalent ku klasickej funkcii Wi-Fi 
Hotspot, ktorá je aj v tomto modeli dostupná v 
nastaveniach zariadenia.

WisePilot for Xperia – GPS navigácia v 
trial verzii, ktorá funguje v spolupráci s mapami 
spoločnosti Navteq.

Centrum aktualizácií – miesto, kde si 
môžete skontrolovať, či má váš smartfón 
najnovšiu verziu operačného systému a či sú 
všetky jeho súčasti dostupné takisto v najnovšej 
verzii.

Filmové štúdio – natívny editor videa z OS 
Android, kde môžete vytvárať jednoduché filmy 
z multimédií, ktoré máte vo svojom Android 
zariadení.

ný prehrávač Walkman alebo video prehrávač 
s názvom “Filmy”. Farby používateľského pros-
tredia môžu byť jednoducho zmenené prostred-
níctvom motívov.
Launcher Xperie Z pozostáva z piatich plôch, 
ktoré môžete v prípade potreby rozšíriť na 
sedem. Menu s aplikáciami je rozdelené do 
stránok, ktoré sa dajú kategorizovať podľa 
rôznych kritérií – podľa vlastného poradia, 
abecedy, najpoužívanejších alebo nedávno 
nainštalovaných aplikácií. Tu môžete vytvárať aj 
adresáre, do ktorých umiestnite aplikácie nap-
ríklad podľa ich určenia. Jeden adresár tak môže 
byť určený pre hry, iný zas pre rôzne užitočné 
nástroje, či ďalšie aplikácie. Widgety pridávate 
priamo z plochy, kde sa po dlhšom podržaní 
objaví menu s možnosťou pridania widgetov, 
aplikácií a tapiet.
Pri Xperiách je už samozrejmosťou aj výborná 
podpora synchronizácie so sociálnou sieťou 
Facebook – tzv. funkcia s názvom “Xperia so 
službou Facebook”. Táto zabezpečí synchro-
nizáciu dát s telefónom a to nielen v rámci 
kontaktov, ale aj kalendára. Do kalendára tak 
môžete pri prvom spustení nainportovať 
dátumy narodenín vašich priateľov a tiež ich 
fotografie.
Notifikačná lišta je podobne ako aj pri iných 
zariadeniach s Androidom 4.1 Jelly Bean inter-

aktívna. V jej hornej časti sa navyše nachádzajú 
tlačidlá pre rýchly prístup k nastaveniam zvukov, 
či zapnutiu/vypnutiu Bluetooth, WiFi a mo-
bilných dát. Na veľkom displeji Xperie Z určite 
využijete aj miniaplikácie, ktoré sa zobrazujú 
vždy navrchu, a ktoré spustíte  priamo z multi-
taskingového menu.

Operačný systém bol počas nášho testovania 
rýchly a nezaznamenali sme žiadne spomalenia 
či iné problémy. Ak sa pýtate na to, kedy bude 
Android 4.1 aktualizovaný na najnovšiu verziu, 

tak potom vás 
môžeme ubezpečiť, 
že už čoskoro má byť 
dostupný update na An-
droid 4.2 Jelly Bean.

Multimédiá
Multimediálna výbava smartfónu je na tom 
veľmi dobre. Päť palcový Full HD displej 
prispieva k maximálnemu zážitku z pozerania 
videí, či už vo Full HD alebo menšom rozlíšení. 
Zahanbiť sa však nedá ani zvukový výstup. 
Reproduktor Xperie Z síce nedosahuje takých 
kvalít ako v prípade iných zariadení Sony, 
hlasitosť je však dostatočná. Všimli sme si, že pri 
ponorení a vytiahnutí telefónu z vody dochádza 
k jej značnému útlmu. Do mriežky reproduktoru 
sa pravdepodobne dostane voda, ktorá bráni 
prenikaniu zvuku – po vyschnutí sa reproduk-
cia vráti do pôvodného stavu. Sony Xperia Z 
podporuje technológie Clear Phase, pre auto-
matické prispôsobenie kvality zvuku interného 
reproduktora a tiež xLoud, ktorá zvýši jeho 
hlasitosť. Video môžete prehrávať aj prostred-
níctvom microUSB, ktorý podporuje štandard 
MHL. Samozrejme budete k tomu potrebovať aj 
príslušnú redukciu.

Galéria Xperie Z je rovnaká ako sme mohli vidieť 
aj v prípade Xperie T. Tá zobrazuje fotografie v 
mriežke, ktorej veľkosť môžete prispôsobovať 
pomocou gesta pinch-to-zoom. Fotografie vy-
tvorené so zapnutou funkciou geoznačkovania 
sa dajú zobraziť aj priamo na mape alebo na 
3D modely planéty Zem. Svojim známym tak 
môžete jednoduchým spôsobom ukázať foto-
grafie z dovolenky pri mori bez toho, aby ste ich 
museli pracne vyhľadávať v pamäti telefónu. 
Album od Sony prináša aj priamu podporu pre 
sociálne siete Facebook a Google+. Funkciua 
SensMe slideshow vytvorí z vašich fotografií 
prezentačné video doplnené o hudbu a rôzne 
efekty.

Okrem galérie sa nachádza v Xperii Z aj aplikácia 
hudobného prehrávača, ktorý spoločnosť 
nazýva Walkman. Ten je štandardnou súčasťou 
všetkých novších smartfónov Sony a ponúka 
výborne spracované používateľské prostredie 
a funkcie. Medzi skladbami sa môžete prepínať 

video recenzia
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pomocou gest, posunom prsta zľava dop-
rava alebo naopak. K dispozícii je a prehľadné 
triedenie hudby podľa kategórií ako autor, 
album, skladba a podobne, a Sony nezabudlo 
ani na 5-pásmový grafický ekvalizér. Zaujali nás 
dve špeciálne kategórie s hudobnými sklad-
bami, Hudba priateľov a SenseMe. V prvej 
menovanej sa zobrazujú zdieľané hudobné klipy 
vašich priateľov z Facebooku. V druhej hu-
dobný prehrávač automaticky roztriedi skladby 
podľa ich charakteru do deviatich kategórií, 
ako napríklad Relax, Jemné, Uvoľnené a ďalšie. 
Samozrejmosťou je aj podpora ovládania 
priamo z notifikačnej lišty. Pre zlepšenie zvuku 
je k dispozícii aj funkcia ClearAudio+, ktorá auto-
maticky nastaví potrebné parametre tak, aby 
bola dosiahnutá väčšia kvalita.

Fotoaparát
Silnou stránkou Xperie Z je jej 13 Mpix fo-
toaparát. Ako prvá na svete totižto Xperia Z 
prináša aj možnosť nahrávania HDR videa, 
ktoré navyše môžete nahrávať až vo FullHD 
kvalite. Sony je svetovo známe kvalitou svojich 
fotoaparátov, nielen v mobilnom segmente a 
fotoaparát v Xperii Z je vrcholom toho, čo Sony 

môže svojim zákazníkom v mobilnom zariadení 
ponúknuť. Xperia Z určite zaujme aj prednou 
kamerou, ktorá má rozlíšenie 2,2 Mpix a dokáže 
nahrávať až FullHD 1080p video pri 30 FPS.
Fotoaparát Xperie Z ponúka okrem vysokej kvali-
ty aj množstvo nastavení. Okrem automatického 
režimu si môžete vybrať aj z niekoľkých scénick-
ých režimov (napr. nočná scéna, dokument, či 
párty) a nechýbajú ani základné nastavenia pre 
rozlíšenie, blesk, samospúšť, HDR, hodnotu ex-
pozície, vyváženie bielej a ISO. S funkciou Smile 
Shutter sa s Xperiou Z môžete nechať vyfotiť 
práve vtedy, keď sa zasmejete. K dispozícii je aj 
zhlukové snímanie a možnosť vytvoriť pano-
ramatický záber, či aktivovať jeden z deviatich 

dostupných efektov. Ak neviete, aké nastavenia 
fotoaparátu máte zvoliť, odporúčame vám auto-
matický mód Superior Auto, ktorý nastaví všetko 
podľa potreby.

Veľmi užitočnou funkciou je aj rýchle snímanie. 
To umožňuje zachytiť fotografiu alebo video 
priamo po spustení fotoaparátu z lockscreenu, 
čo je priam výborná funkcia, ak potrebujete 
zachytiť narýchlo nejakú momentku. Rýchle 
snímanie si rovnako ako ostatné funkcie, môžete 
nastaviť v prostredí aplikácie Fotoaparát, ktorá 
je prehľadná a intuitívna. V spodnej, respektíve 
pravej časti pri položení na šírku, sa nachádza 
veľké softvérové tlačidlo spúšte. Mrzí nás, že si v 
takom veľkom zariadení nenašla miesto aj hard-
vérová spúšť, ktorá by potešila zrejme väčšinu 
používateľov. Čo sa týka kvality snímkov, jedinú 
výhradu máme k nakrúcaniu videa, na ktorom  
pri prudších pohyboch vzniká nežiaduci efekt 
vlnenia obrazu.  Nižšie si môžete prezrieť ukážky 
fotografií a videa.

Konektivita
Vlajková loď spoločnosti Sony disponuje 
všetkými typmi pripojenia, ktoré sa v dnešnej 
dobe dajú reálne použiť. Nechýba samozrejme 
Wi-Fi v štandardoch 802.11 b/g/n, nechýbajú 
jej ani funkcie ako DLNA, Wi-Fi Hotspot, či Wi-Fi 
Direct a počítať môžete aj s pripojením Blue-
tooth vo verzii 4.0 s A2DP profilom. Z mobilných 
sietí sú dostupné 3G v rýchlostiach HSDPA – 42 
Mbps a HSUPA – 5.8 Mbps, pre náročnejších 
je k dispozícii aj sieť LTE. Samozrejmosťou je 
aj prítomnosť funkcie NFC a A-GPS. Navigácia 
dokonca podporuje aj ruské satelity GLO-
NASS. Z káblového pripojenia je dostupný 
štandardizovaný microUSB slot, ktorý podporuje 
aj funkciu TV-Out s použitím MHL A/V kábla.

Komunikácia
Na displeji s 5″ uhlopriečkou sa píše veľmi 
dobre. Zariadenie je síce pri polohe na výšku 
menej spratné, ak si ho však zoberiete do 
dvoch rúk a píšete oboma palcami, je to veľmi 
pohodlné. Natívna klávesnica bude väčšine 
používateľov vyhovovať, ponúka dostatočne 
veľké klávesy, ak sa vám však nepozdáva, 
môžete si stiahnuť alternatívu z Google Play. 
Odporúčame vám napríklad SwiftKey. 
Prehľiadanie internetu je na 5″ FullHD dis-
pleji priam výborné. Sony do tohto modelu 
predinštalovalo aj internetový prehliadač Goog-
le Chrome, na ktorom sa pohodlne prehliada 
akýkoľvek obsah. Pozor však na Adobe Flash, 
na jeho zobrazenie musíte použiť iný prehliadač 
a flash si doinštalovať manuálne. Odporúčame 
vám náš postup pre manuálne inštalovanie 
Adobe Flash.
Telefonovanie s týmto smartfónom bolo prie-
merne kvalitné, hlasové hovory boli dostatočne 
hlasné a nič ich nerušilo. Žiadnu chybu sme 
nenašli ani v dialeri, ktorý má dostatočne veľké 
tlačidlá a ponúka aj inteligentné vyhľadávanie. 
Svoje kontakty tak môžete vyhľadávať podľa ich 
mena alebo priezviska, prípadne priamo pomo-
cou telefónneho čísla.

Batéria
Xperia Z je vybavená integrovanou batériou s 
kapacitou 2330 mAh. K dlhej výdrži batérie v 
pohotovostnom režime prispieva nový Bat-
tery STAMINA režim, ktorý automaticky vypne 
prenos dát, kedykoľvek je displej vypnutý a 
znova ich spustí, keď sa displej opäť zapne. 
K dispozícii sú aj ďalšie šetriace funkcie, ako 
napríklad režim slabej batérie, ktorý po dosiah-
nutí určite úrovne batérie, automaticky vypne 
vybrané funkcie telefónu alebo zníži jas na 
požadovanú úroveň. K predĺženiu života batérie 
prispeje aj automatická aktivácia WiFi podľa mi-
esta. To znamená, že WiFi sa automaticky zapne 
vtedy, keď sa nachádzate v blízkosti niektorej z 
vybraných WiFi sietí.
Pri našom používaní sme s Xperiou Z na jedno 
nabitie vydržali viac ako 28 hodín. Počas nich 
sme boli nonstop pripojení do internetu 
prostredníctvom WiFi. Telefón sme primárne 
používali na čítanie e-mailov, prehliadanie in-
ternetových stránok a sledovanie Youtube videí. 
Telefonovali sme len niekoľko minút, displej bol 

zapnutý 2 hodiny. Ak Xperiu Z začnete využívať 
naplno aj na telefonovanie a budete primárne 
pripojení do mobilnej dátovej siete, výdrž baté-
rie sa dramaticky znižuje k hodnote 10 hodín. Vo 
väčšine prípadov to však postačuje pre plnohod-
notné fungovanie počas celého dňa.

FERO CHOVAŇÁK

Zariadenie zapožičala spločnosť SONY
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Posledný februárový týždeň sa v španielskej Barcelone konala najväčšia výstava mobilných tech-
nológií na svete – MWC 2013. Aj tento rok sme boli súčasťou tejto šou, kde svoje najnovšie 

technológie a zariadenia predstavovali takmer všetky svetové spoločnosti pracujúce v mobilnom 
priemysle.

Mobile World Congress je udalosť, na ktorej sa predstavujú mobilné trendy. Výrobcovia sú však 
netrpezliví a svoje novinky ukážu často pred touto konferenciou, prípadne na jej začiatok, aby 
predišli chaosu, v ktorom by ich predstavenie bolo len “jedným z mnohých”. Na MWC 2013 sme 
naozaj našli  obrovské množstvo zariadení a technologických noviniek a často sme sa aj my strácali 
v zoznamoch údajov a špecifikácií. Rozhodli sme sa preto, že vám novinky roztriedime podľa 
výrobcov a vy si následne môžete spätne pozrieť, čo všetko obohatilo tento týždeň svet Androidu.

Samsung
Spoločnosť Samsung sa na MWC 2013 prezen-
tovala najmä 8-palcovým tabletom Galaxy Note 
8.0. Zaujímavým však určite bol aj prototyp tab-
letu s 8-jadrovým procesorom Exynos 5 Octa, 
ktorý verejnosti predviedol, čo dokáže. Z ďalších 
zariadení, ktoré spoločnosť Samsung predstavi-
la, môžeme spomenúť multimediálne domáce 
úložisko HomeSync s 1 TB HDD, či smartfóny 
strednej a nižšie triedy – Galaxy Young, Galaxy 
Fame, odolný Galaxy XCover 2, či 5-palcový 
Galaxy Grand.

Samsung Galaxy Note 8.0

FullHD displej. 
  

Sony Xperia Tablet Z a Sony Xperia Z

Huawei
Čínsky gigant Huawei na MWC 2013 vystavoval 
niekoľko veľmi zaujímavých Android zariadení. 
Okrem smartfónov Huawei Ascend Mate, 
Ascend D2 a Ascend P2 vystavoval aj 10-palcový 
tablet MediaPad 10 FHD. Huawei sa tento rok 
vyzbrojil veľmi kvalitne spracovanými novinka-
mi, ktoré vypočuli želania používateľov a skĺbujú 
v sebe najnovšie technológie v peknom dizajne. 
Silnou stránkou je aj dobrá výdrž batérie. 
  

Huawei MediaPad 10 FHD

ZTE
Spoločnosť ZTE nechce zaostávať za 
tohtoročnými trendmi a preto svoje portfólio 
zariadení na MWC obohatila o dva veľmi zau-
jímavé zariadenia. Prvým z nich je ZTE Grand S 
LTE, výborne vybavený smartfón s 5-palcovým 
FullHD displejom. Hoci spoločnosť mierne 

HTC

Tawainská spoločnosť HTC sa na MWC prezen-
tovala len svojou novou vlajkovou loďou HTC 
One, ktorú predstavila už pred touto udalosťou 
na vlastnej akcii. HTC One bolo predstavené 
osobitne aj pre Slovensko a Česko v Prahe, 
odkiaľ sme vám priniesli rovnako živé fotografie. 
  

HTC One 

Sony
Sony so sebou na MWC 2013 v Barcelone 
prinieslo veľmi zaujímavý Android tablet Xperia 
Tablet Z. Ten má doplniť najnovšiu vlajkovú loď 
spoločnosti Xperiu Z, od ktorej prebral nielen 
dizajn, ale aj niekoľko výborných funkcií. Medzi 
tie najlepšie vyberáme odolnosť voči vode a 
nadmernému prachu a krásny 10,1-palcový 
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zavádzala pri tom, aký 
procesor toto zariadenie 
ponúka, ide o pekný kus 
hardvéru, ktorý stojí 
za to. Druhým smart-
fónom je 5,7-palcový 
Grand Memo, ktorý 
spoločnosž ZTE pred-
stavila už takmer pred 
mesiacom a na MWC 
ho prišla ukázať širšej 
verejnosti. 

  

ZTE Grand Memo

Lenovo
Prekvapenie na MWC spôsobila aj spoločnosť 
Lenovo, ktorá si pre nás pripravila trojicu nových 
Android tabletov a nový Android smartfón. Hoci 
IdeaPady A1000, A3000 a S6000 útočia skôr na 
strednú triedu, kde je hlavným lákadlom nižšia 
cena, dokážu sa postarať o takmer každého 
zákazníka, ktorého zaujmú aj pekným dizajnom. 
Veľmi pekný dizajn ponúkol aj smartfón Idea-
Phone S720 s 2-jadrovým procesorom. 
  

Lenovo IdeaPad S6000

LG
Spoločmosť LG mala jeden z tých bohatších 
stánkov. Samozrejme bohatší na zariadenia. 
Okrem pokračovania svojho modelu Optimus 
G v podobe LG Optimus G Pro so 4-jadrovým 
procesorom, 2 GB RAM a 5,5″ FullHD displejom 
si totižto pripravila aj novinky v podobe druhej 
generácie Optimus L zariadení – L3 II, L5 II a 
L7 II. So zameraním skôr na zahraničné trhy, 
spoločnosť LG predstavila aj novú radu zariadení 
F so spoľahlivou sieťou LTE a jej zástupcu LG Op-
timus F5. Okrem Android zariadení si však LG na 
MWC prinieslo aj niekoľko technologických no-
viniek. Medzi ne môžme zaradiť novú technoló-
giu na bezdrôtový 
prenos obrazu, 
LG WCP-300, 
najmenšiu 
bezdrôtovú 
nabíjačku 
na svete a aj 
8-jadrový proce-
sor LG Odin, ktorý 
chce spoločnosť 
LG vložiť do 
pripravovaného 
zariadenia LG 
Optimus G II. 
  

LG Optimus G Pro 

GSM asociácia oznámila počas konania 
veľtrhu MWC 2013 v Barcelone, víťazov 18. 

ročníka prestížnej cenyGlobal Mobile Awards na 
popoludňajšom predstavení, ktorého hostiteľom 
je spisovateľ, herec a komik, David Walliams. 
Súžazilo sa v rôznych kategóriách a zapojiť sa 
mohli všetky spoločnosti s produktom, tech-
nológiou, aplikáciou a všetkým ostatným, čo 
súvisí s mobilným  segmentom.

Výkonný riaditeľ GSM asociácie, John Hoffman 
uviedol: “Sme hrdí na to, že prostredníctvom 
týchto ocenení rozžiarime svetlo mnohých 
inovátorov a lídrov mobilného priemyslu, 
zo všetkých kútov sveta. Tohtoročné nové 
kategórie odrážali priemysel v mnohých 
nových odvetviach. Dostali sme viac ako 600 
vysoko kvalitných položiek z celého mobil-
ného ekosystému. Radi by sme zablahoželali 
všetkým víťazom ceny Global Mobile Awards a 
poďakovali stovkám spoločností a organizácií, 
ktoré podporujú tieto ocenenia každoročnou 
účasťou. “

Celý zoznam víťazov je príliš dlhý, no vybrali sme 
tie najzaujímavejšie, ktoré určite budete poznať 
a možno aj vlastniť. Zdá sa, že spoločnosť 
Samsung v tomto ročníku skutočne zažiarila 
a dostala hneď niekoľko ocenení v rôznych 
kategóriách

cenu za “Najlepší smartfón” získala spoločnosť 
Samsung a jej Galaxy S3

cenu za “Najlepší telefón v najnižšej kategórií” 
získalo zariadenie Nokia Asha 305

cenu za “Najlepší mobilný tablet” získal Google 
a Asus so zariadením Nexus 7

cenu za “Najlepší výrobca roka” získal Samsung

cenu za “Najlepšiu mobilnú infraštruk-túru” 
získal opäť Samsung za Smart LTE Networks

cenu za “Najlepšiu mobilnú aplikáciu pre 
spotrebiteľov” získala appka Facebook

cenu za “Najlepšiu mobilnú 
aplikáciu pre podniky ” získal 
Evernote

cenu za “Celkovo najlepšiu 
mobilnú aplikáciu” získala 
navigácia Waze

ONDREJ LIČKO
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 Motorola
Hoci na MWC 2013 v Barce-
lone Motorola nepredstavila 
žiadne nové zariadenie, prišla 
a svojim zákazníkom ukázala 
už existujúce modely smart-
fónov Razr i a Razr HD. Tie 
sa vyznačujú najmä použitím 
kevlarových prvkov na tele 
a pekným, jednoduchým 
dizajnom. 
  

Motorola Razr HD 
 

Asus
Ako to už býva zvykom, za ostatnou konkuren-
ciou nezaostáva ani spoločnosť Asus, ktorá sa 
v poslednom roku zviditeľnila najmä vďaka 
zariadeniu Asus Padfone 2 a výrobe tabletu 
Nexus 7. Na MWC v Barcelone však šokovala 
verejnosť predstavením ďalšej verzie Padfone-u, 
konkrétne pod názvom Asus Padfone Infinity, ku 

ktorému pri kúpe pridá aj 
10-palcové tabletové telo s 

FullHD rozlíšením 
displeja. 
Zaujímavosťou 
bol aj novo-
predstavený 
tablet s funkciami 
telefónu – Asus 

FonePad, ktorý 
spoločnosť následne 

prezentovala aj a videu. 
  

Asus Padfone Infinity 
 

NVIDIA
Okrem už predstavenej hernej konzoly s 
najnovším čipom nVidia Tegra 4 – nVidia 
SHIELD, ukázala spoločnosť aj výsledky bench-
markov, ktoré dosiahol ich najnovší čip Tegra 
4. Ten dokázal poraziť aj konkurenciu v podobe 
Snapdragonu 600, ktorý môžeme nájsť hneď v 
niekoľkých zariadeniach predstavených v tomto 
roku.

NVIDIA Shield
 

Ďalšie novinky

Okrem týchto spoločností sa na MWC prezentovali 
aj menej známe, no vôbec nie menej kvalitné 
firmy, ktoré predstavovali svoje nové technológie 
a zaujímavé hardvérové kúsky. Spoločnosť Intel 
rozprávala o svojich nových 2-jadrových Atom pro-
cesoroch Clover Trail+, zatiaľ čo na trh s Android 
tabletmi vstúpila oficiálne spoločnosť HP s mod-
elom HP Slate 7. Zaujal aj Acer, ktorý si na MWC 
doniesol 21,5-palcový Smart Display s operačným 
systémom Android. Zaujímavý stánok však ponúk-
la aj spoločnosť Alcatel, ktorá na MWC predstavila 
nový smartfón Alcatel One Touch Idol X s FullHD 
displejom. Veľmi nás zaujali aj nové šošovky pre 
mobilné fotoaparáty od spoločnosti Aptina a 
rovnako zaujímavá bola aj prezentácia spoločnosti 
AppMachine, ktorá predstavila univerzálny nástroj 
pre vytváranie mobilných aplikácií. Na konci 
výstavy porota vybrala aj najzaujímavejšie kúsky z 
mobilného sveta za posledný rok, ktoré vyhlásila 
v ankete Global Mobile Awards 2013, ktorú hostil 
známy spisovateľ a komik David Walliams.

Výstava mobilných technológií v Barcelone nám 
opäť priblížila najnovšie trendy a smery, ktorými 
sa budú spoločnosti mobilného trhu uberať 
najbližších 12 mesiacov. Videli sme niekoľko veľmi 
zaujímavých smartfónov a tabletov, ktoré sa tento 
rok pobijú o sympatie zákazníkov a my samozre-
jme budeme pri tom, a budeme vám prinášať vždy 
najčerstvejšie informácie zo sveta Androidu. 

Všetky podrobné informácie o MWC 2013 a živé 
fotografie priamo z Barcelony nájdete na stránke 
MojAndroid.sk.

Ďakujeme spoločnosti Samsung za pozvanie na 
MWC 2013 v Barcelone.

ONDREJ LIČKO

Výstava Mobile World Congress 2013 prinie-
sla aj niekoľko zaujímavých noviniek. Toto je 

zoznam TOP 5 najlepších zariadení, ktoré nás v 
Barcelone najviac zaujali.

5. miesto: Lenovo IdeaPhone 
K900

Lenovo ma osobne na MWC príjemne prekvapi-
lo. Firma vystavovala novú sériu tabletov 
a smartfónov, z ktorých ma najviac zaujala 
vlajková loď s Intel-om inside, svoju premiéru 
zažila už na CES v Las Vegas.Lenovo IdeaPhone 
K900 nielen dobre vyzerá, ale ponúka aj vysoký 
výkon. Charakteristická je konštrukcia zariadenia 
vyrobená z polykarbonátu a legovanej nerezovej 
ocele a hrúbka len 6,9 mm.

4. miesto: HTC One

HTC One má nový fotoaparát, ktorý si 
návštevníci mohli vyskúšať v náročných svet-
elných podmienkach a pri  športových aktivitách 
Spoločnosť HTC svoju vlajkovú loď predstavila 
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tesne pred MWC 2013 v Londýne, avšak ich stá-
nok s novým HTC One patril medzi top produkty 
výstavy. HTC One má unibody konštrukciu 
vyrobenú z hliníka s hrúbkou 9,3 mm. Dobre 
padne do ruky, navyše HTC sa nenaháňa v 
zväčšovaní obrazovky a ponúka 4,7 palcový 
Full HD displej. Revolúciu sa snaží priniesť aj s 
novým UltraPixelovým fotoaparátom a stereo 
zvukom. Zaujímavé je aj priehľadné tlačidlo 
ON/OFF, ktoré dokáže cez IR ovládať domáce 
spotrebiče.

3. miesto: ASUS Padfone Infi-
nity

Asus prekvapil keď predstavil ďalšieho nástupcu 
z kategórie Padfone. Novinka ASUS Padfone 
Infinity je prepojenie smartfónu a tabletu v 
elegantnom hliníkovom balení. Táto kombinácia 
ponúka Full HD zážitky na oboch obrazovkách 
a výdrž batérie až 40 hodín hovorov v 3G sieti. 
Zariadenie sa dobre drží, je ľahké a ponúka vy-
soký výkon štvorjadrového procesora Snapdrag-
on 600 s taktom 1,7GHz. Ďalšiu výbavu dopĺňa 
2GB RAM a 32 alebo 64GB vnútornej pamäte. 
Asus si však za tento luxus zapýta až 999€. Sám 
som zvedavý, ako sa im bude dariť s predajom s 
touto cenovkou.

2. miesto: Samsung Galaxy 
Note 8.0

Samsung Galaxy Note 8.0 zaujme hneď na prvý 
pohľad. Jeho dizajn totiž pochádza z modelu 
Galaxy SIII a Samsung sa rozhodol použiť tento 
vzhľad aj na tablete. Galaxy Note 8.0 sa dobre 
drží v ruke, je vybavený perom S-Pen a ako už 
názov napovedá, disponuje osem palcovou 
uhlopriečkou. Samsung tak  dopĺňa ponuku 7, 
8.9, 10.1 palcových zariadení. Ak sa vám zdá 
dalšia veľkosť ako nezmysel, skúste sa zamyslieť 
nad zariadením iPad mini, ktorému chce Note 
8.0 priamo konkurovať.

1. miesto: 
SONY Xperia Tablet Z

Wow. To bola moja prvá reakcia, keď som 
chytil do rúk nový tablet SONY Xperia Tablet 
Z. Ľahký ako pierko. Elegantný. Príjemný na 
dotyk. Asi takto by sa dal popísať jednoduchými 
vetami. Xperia Tablet Z je vyrobený z kvalitných 
materiálov. Navyše je to najtenší a najľahší 
tablet, vďaka parametrom hrúbke len 6,9mm a 
hmotnosti pod 500 gramov. Má podobný dizajn 
OmniBalance ako Xperia Z a aj tablet je odolný 
proti vode. Rozhodujúcim faktorom však bude 
cena, ktorá je aktuálne nastavená na hranici 639 
EUR.

Jedno veľké sklamanie

Musím však povedať, že na MWC v Barcelone 
som zažil aj jedno veľké sklamanie. Toto bola už 
moja druhá návšteva MWC a po minulom roku 
mi bol najbližší Android stánok od spoločnosti 
Google. Tento rok sa žiadny stánok nekonal. 
Android je aktuálne číslo jedna a Google si do-
volil odignorovať účasť na takejto veľkej akcii. Je 
jasné, že operačný systém Android bol napriek 
tomu vo vačšine mobilných zariadení ostatných 
výrobcov, no chýbala mi tam samotná propagá-
cia a chill-out zóna, tak ako to bolo minulý rok. 
Niektorí môžu namietať, že Google prezentoval 
svoju prácu na stánku spoločnosti Motorola, 
ktorú si kúpili. No ako vieme, táto akvizícia zatiaľ 
vytúžené ovocie nepriniesla. Verím však, že o 
rok túto akciu opäť navštívi aj Google so svojim 
Androidom.

MICHAL CHABADA

NFC v praxi a Mobile payment 
platformy 
NFC tagy a značky ovládli MWC v Barcelone. 
Boli všade okolo nás. Vyskúšať sme si ich mohli 
dokonca pri vstupe cez aplikáciu, pri obede s 
platbou mobilom, či pri zisťovaní informácií 
z organizačných tabúľ. Vznikajú však aj nové 
platformy pre platby mobilom, ako príklad 
spomeniem riešenia CHARGE Anywhere a M-
Ticket. Určite o nich ešte budeme počuť.

Zo smartfónov sa stávajú tab-
lety
Veľké displeje smartfónov sú trendom aj tento 
rok. Ak sme si mysleli, že väčšie byť už ani 
nemôžu, mýlili sme sa. Každý výrobca má min-
imálne jeden päť-palcový displej, tí odvážnejši 
dokonca siahli po šiestich palcoch.

Z tabletov sa stávajú smartfóny 
Je to možno paradox, ale je to tak. Zabudnite 
na pojem tabletofón. Zavolať si už môžeme aj 
zo svojho tabletu. Výrobcovia tento rok objavili 
novú čarovnú funkciu a tablety učia telefonovať. 
Ako by sa vám páčlo volať zo 7-palcového Asusu 
Fonepad, či 8-palcového zariadenia Samsung 
Galaxy Note 8.0?

Made in China
To, že číňania vyrábajú väčšinu zariadení 
už všetci vieme. V Číne sa vyrába vlastne 
všetko. Aktuálne sa však na trhu výrazne 
začínajú presadzovať čínske firmy, ktoré chcú 
predávať elektroniku pod vlastnou značkou. 
Asi najvýraznejšie vidieť v poslednej dobe 
spoločnosti Huawei a ZTE, prvý menovaný 
mal dokonca na MWC 2013 väčší stánok ako 
Samsung.

Po vzore Nexus 7
Google ide príkladom. Ich výborná spolupráca 
s Asusom na tablete Nexus 7 inšpiruje aj ostat-
ných výrobcov. Hitom sú 7-palcové tablety, pre 
ktoré je charakteristicky výborný pomer cena/
výkon. Zakupime ich pod cenovou hladinou 
200€. Očakávam veľký návrat značiek Lenovo a 
HP.

MICHAL CHABADA
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Kindle

Cool Reader

Moon+ Reader Pro
Moon+ Reader

Moon+ Reader
Moon+

Aldiko Book Reader

Aldiko Book Reader 
Premium

Moon+ Reader je veľmi zaujímavou čítačkou pre vaše Android zariadenie. 
Medzi najzaujímavejšie vlastnosti tejto aplikácie patrí určite jednoduché 
používateľské prostredie, či obrovské množstvo funkcií a nastavení, ktoré vám 
uľahčia a spríjemnia čítanie. Za najväčšie plus tejto čítačky môžme označiť 
prítomnosť offline slovníkov, ktoré si môžete stiahnuť priamo v Moon+ 
Reader-i, ale aj množstvo podporovaných formátov a možností práce s 
čítaným textom. S touto čítačkou budete mobilný kdekoľvek a kedykoľvek, bez 
nutnosti pripojenia na internet.

• podpora pre formáty .txt, .html, .epub, .umd, .fb2, .chm, .zip aj .OPDS,
• menu v slovenčine,
• prehľadné a pekne spracované prostredie.

Ďalšia zaujímavá čítačka e-bookov, ktorá ponúka príjemné prostredie pre 
čítanie elektronických kníh vo vašom Android smartfóne aj tablete. Za tú 
dobu, čo je táto čítačka dostupná pre zariadenia s OS Android si získala už 
viac ako 10 miliónov fanúšikov a prichádza ako predinštalovaná aplikácia vo 
viac ako 20 zariadeniach s týmto operačným systémom. V Aldiko nájdeme 
podporu viacerých svetových jazykov, slovenčina však chýba. Na druhej strane 
poteší veľké množstvo funkcií a možností úprav textu, ktoré uspokoja aj 
náročnejšieho čitateľa. 

• podpora formátov .epub, .pdf, Adobe DRM,
• menu v angličtine,
• graficky prívetivé prostredie.

Cool Reader

Cool Reader ponúka veľmi jednoduché prostredie, ktoré 
je typické pre čítačky tohto typu, no nechýbajú mu 
pokročilé nastavenia funkcií. Mnohými je práve Cool 
Reader označovaný za najlepšiu čítačku elektronických 
kníh pre zariadenia s operačným systémom Android, hlavne vďaka bohatým 
nastaveniam a jednoduchosti pri používaní. Čím je Cool Reader lepší od 
svojich konkurentov, je množstvo podporovaných formátov, čo môže prilákať 
fajnšmekrov alebo ľudí, ktorí jednoducho podporu takýchto formátov nikde 
inde nenájdu. V tomto prípade platí, že v jednoduchosti je krása.

• podpora formátov .epub (non-DRM), .fb2, .doc, .txt, .rtf, .html, .chm, .tcr, 
.pdb, .prc, .mobi (non-DRM), .pml,

• jednoduché a prektické spracovanie.

Amazon sa v poslednej dobe stal nielen celosvetovo 
známym internetovým obchodom, ale aj popredným 
výrobcom elektronických čítačiek kníh, ktoré si svoju 
obľubu začínajú získavať už aj u nás. Je teda viac než 
pochopiteľné, že sa Amazon zameral aj na svoju Android 
klientelu a prišiel s vlastnou aplikáciu na čítanie elektronických kníh, ktoré mi-

Marec je mesiacom kníh. Rozhodli sme sa preto, že pre vás vytvoríme výber tých najlepších čítačiek elektronických kníh z Google Play Store, nakoľko 
mnohí z vás svoje zariadenia využívajú aj na čítanie elektronických publikácií. Nižšie teda nájdete najlepšie aplikácie na čítanie e-bookov, elektronických 

časopisov, či inak digitálne upraveného textu.
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Wooky

FBReader

GO TouchHelper

Najnovší výtvor z dielní vývojárov GO Launchera, ktorý je 
určený ako doplnok pre Go Launcher Ex v minimálnej verzii 
3.29. Novinka s názvom GO TouchHelper pridáva akúsi 
vlastnú notifikačnú lištu, v ktorej nájdete všetky dôležité 
funkcie a informácie na jednom mieste. Nechýba zobra-

zenie aktuálneho času, počasia, udalostí z kalendára, kontaktov, nových 
správ, prepínačov funkcií zariadenia a zoznam obľúbených aplikácií. 
TouchHelper aktivujete posunom dvoch prstov zhora nadol po displeji.

Real Racing 3

Nové automobilové šialenstvo v podobe hry Real Racing 
3 bolo na Google Play vydané len tento týždeň. Novinka 
je založená na koncepte freemium, v ktorom bude hráč 
v priebehu hry zbierať bežné peniaze, ktoré mu umožnia 
zakúpiť náhradné diely, vylepšenia a opravovať poškodené 

pretekárske automobily. Háčik je v tom, že napr. na opravu auta 
budete musieť čakať určité časové obdobie a toto sa bude dať skrátiť 
zakúpením zlata za reálne peniaze. S novou hrou sa môžete tešiť na 
výborné grafické spracovanie a pokročilé technológie. Viac sa o hre 
dočítate tu -> Real Racing 3 pre Android už 28.februára.

Photoshop Touch for phone

Spoločnosť Adobe vydala novú verziu aplikácie Adobe 
Photoshop Touch, ktorá je určená pre smartfóny. Novinka 
prináša používateľské prostredie, ktoré je optimalizované 
pre prácu na menších displejoch. Photoshop Touch pre 
smartfóny podporuje väčšinu funkcií tabletovej verzie, 

vrátane vrstiev či selektívneho editovania. Nechýbajú ani ďalšie efekty, 
filtre, brushe a nástroje.

Photo Editor by Aviary

Jeden z najmocnejších nástrojov pre úpravu fotografií. 
Photo Editor by Aviary ponúka komplexné funkcie, ktoré 
zahŕňajú rôzne efekty a rámy, automatické vylepšenie 
obrazu, nástroje pre orezanie, otočenie či zmenu jasu, 
teploty, saturácie a kontrastu. Pridávať môžete aj vlastný 

text, kresby a k dispozícii sú aj nástroje pre odstránenie červených očí 
či vybielenie zubov.

Zombie Smasher

V hre Zombie smasher bude vašou úlohou rozdrviť 
maličkých zombíkov predtým, než sa dostanú do spodnej 
časti obrazovky a pochutnajú si na hráčovi. Prvé úrovne sú 
až prehnane jednoduché a zvládne ich naozaj každý. Veci 
sa však skomplikujú, keď začnú zombíkovia meniť svoju 

rýchlosť, smer pohybu a dokonca sa vám pod prsty pripletie sem tam aj 
nejaký živý človek.

Vector

S hrou Vector sa rozhodne nudiť nebudete. Utečte pred 
monotónnou prácou totalitného sveta a zaskákajte si s 
hlavným hrdinom hry Vector. Na úteku budete musieť 
využiť všetky svoje dovednosti a zbaviť sa ozbrojených 
zložiek, ktorých jediný účel je chytiť vás a priviesť späť. Pri 

behu o svoj vlastný život sa budete vyhýbať rôznym prekážkam, liezť 
po stenách alebo preskakovať medzi budovami. Celkovo je k dispozícii 
viac ako 100 rôznych pohybových trikov a viac než 30 prepracovaných 
úrovní, ktorých obtiažnosť sa postupne zvyšuje. Hlavného hrdinu ovlá-
date pomocou dotykových gest. (Android hra Vector: Vstúpte do sveta 
parkouru)

mochodom Amazon takisto predáva. Aplikácia nesie rovnaký názov ako rada 
čítačiek e-bookov od Amazonu – Kindle. Táto čítačka e-bookov je schopná 
prečítať len formáty kníh s príponou .azw, ktoré si zakúpite priamo v Amazon 
obchode, čo je miernym sklamaním. Určite by sme privítali aspoň podporu 
.pdf alebo .epub súborov, ktoré sú medzi čitateľmi dosť obľúbené.

• podpora formátov .azw,
• perfektné spracovanie, 
• prívetivý dizajn.

Wooky

Wooky je elektronická čítačka kníh pochádzajúca zo 
susedného Česka. Okrem iných funkcií tak za jej plus 
môžeme považovať lokalizáciu do češtiny. Nechýba však 
ani pekne spracované prostredie určené pre čítanie 
elektronických kníh a časopisov, ktoré si v tejto aplikácii 
priamo môžete zakúpiť a stiahnuť. Poteší aj množstvo 
nastavení a možností úprav.

Ďalšia čítačka elektronických kníh s názvom FBReader 
vám má takisto čo ponúknuť. Okrem jednoduchého 
používateľského prostredia, ponúka aj bohaté nastavenia 
prostredia, či čítaného textu, takže si aplikáciu môžete 
“pretvoriť” tak, ako vám najlepšie sedí. Poteší aj  podpora 
externých TrueType/OpenType fontov a delenie slov v 16 svetových jazykoch. 
Celkovo je prostredie spracované oveľa jednoduchšie ako pri predchádza-
júcich čítačkách, čo však pri aplikáciách tohto druhu nie je vôbec nevýhodou. 

• podpora formátov .epub, fb2 (.zip), .mobi a textových dokumentov,
• jednoduché ovládanie a grafika.

Tip redakcie
Hoci je ponuka čítačiek veľmi pestrá, rozhoduje to, ako na vás čítačka 
zapôsobí a aké funkcie ponúka. Nám sa z vyššie vymenovaných aplikácií 
najviac páčila aplikácia Moon+ Reader, ktorá ponúka všetky potrebné funkcie 
a rovnako radi používame aj aplikáciu Kindle, ktorá ponúka veľké množstvo 
bezplatnej literatúry. Každému z vás sa však môže páčiť niečo iné, preto vám 
jednotlivé čítačky odporúčame najskôr osobne vyskúšať. 

ONDREJ LIČKO

13

Top 10 aplikácií mesiaca



DashClock Widget

DashClock je widget pre uzamykaciu 
obrazovku Androidu 4.2.x, ktorý 
ponúka niekoľko nastavení rozšírení 
a vzhľadu. Na obrazovku sa auto-
maticky pridajú hodiny s dátumom 

a naviac si budete môcť vybrať počasie, počet 
neprečítaných e-mailov, alarm, udalosti z 
kalendára textové správy a zmeškané hovory. K 
dispozícii je dokonca aj ďalšie rozšírenie, vďaka 
ktorému pridáte na lock screen informáciu o 
aktuálnom stave batérie. (DashClock Widget pre 
Lock screen v Androide 4.2 Jelly Bean)

RunKeeper – GPS Track Run Walk

O chvíľu tu máme jar a s ňou aj 
ten správny čas na zhodenie pár 
nadbytočných kíl. Začať môžete tým, 
že si nainštalujete aplikáciu RunK-
eeper pre monitorovanie vašich 

cvičení. Aplikácia nielenže bude zaznamenávať 
vaše pokroky, ale bude vás aj motivovať k dosa-
hovaniu lepších športových výkonov a k získaniu 
svojej vytúženej postavy či kondičky. Po aktual-
izácii je RunKeeper ešte lepší, ako kedykoľvek 
predtým.

Guns 4 Hire

V Guns 4 Hire bude vašou úlohou, 
ako inak, prestrieľať sa hordou 
ozbrojených nepriateľov. Ocitnete sa 
v úlohe veliteľa najtvrdšej zásahovej 
jednotky na svete, ktorú povediete 

do boja proti kriminálnikom či skorumpov-
aným diktátorom. Hra je zadarmo dostupná 
na Google Play, no obsahuje aj vnútro-herné 
nákupy, pomocou ktorých môžete získať ďalšie 
výhody či lepšie zbrane. Plnením misií a ničením 
nepriateľských jednotiek, získavate financie na 
vylepšenie atribútov bojovníkov L.T., Faradaya, 
Burnsa a Boomera. Každý z nich zohráva v tíme 
dôležitú úlohu, pričom môžu niesť so sebou 
rôzne typy zbraní od raketových striel, až po 
granáty.

Cordy 2

Pokračovanie úspešnej hry Cordy s 
názvom Cordy 2 sa odohráva v úplne 
inom svete, ktorý je obsadený zlým 
Boogaloo a jeho pomocníkmi. Cordy 
je malý a zábavný robot s veľkou 

úlohou. V prvej časti mal zachrániť svet získaním 
elektrickej energie. V pokračovaní Cordy Sky, 
sa na jeho ceste na druhý svet objavili prob-
lémy a jeho vesmírna loď núdzovo pristála 
na neznámej planéte. Teraz keď sa konečne 
dostal do svojho cieľa zistil, že svet je obývaný 
zlým Boogaloo a jeho armádou Boogie Bot-ov. 
Nové pokračovanie ponúka celkom 48 úrovní a 
množstvo nových herných prvkov.

FERO CHOVAŇÁK

Spoločnosť HTC v piatok 22.februára oficiálne 
predstavila svoj nový smartfón HTC One v 

Prahe. Na tomto podujatí sme samozrejme 
nemohli chýbať a  vlajkovú loď spoločnosti sme 
tak mali možnosť vyskúšať aj na vlastnej koži. 
Prvé dojmy sú viac než pozitívne. HTC spravilo 
oproti predchádzajúcemu modelu HTC One 
X+ veľký pokrok a svojim zákazníkom ponúkne 
smartfón s jednoliatou hliníkovou konštrukciou.

HTC One vyzerá naživo skutočne veľmi dobre, 
no nie je to len dizajn, ktorým nás telefón lákal. 
Nový 4,7-palcový Full HD displej je skutočnou 
pýchou zariadenia a ponúka perfektné pozo-
rovacie uhly a farby. Všetko fungovalo plynulo 
a spúšťanie aplikácií bolo skutočne veľmi 
rýchle, čo je zásluhou výkonného procesora 
Snapdragon 600 a 2GB RAM. Zaujala nás aj 
nová používateľská nadstavba HTC Sense 5.0, 
ktorá okrem úhľadnejšieho a jednoduchšieho 
prostredia, ponúka aj niekoľko nových funkcií. 
Za zmienku určite stoja BlinkFeed a HTC Zoe. 
Prvá menovaná zobrazí na ploche smartfónu 
akýsi tok dát z rôznych webových portálov a 
sociálnych sietí. HTC Zoe zas vdýchne život 
fotografiám. Tie môžete vytvárať práve 
vďakanovému ultrapixelovému fotoaparátu.

HTC BlinkFeed
Novinka, ktorá pretvára domovskú obrazovku 
na jednoduchý live stream všetkých relevant-
ných informácií, ako sú aktuality na sociál-
nych sieťach, novinky, lifestyle, zábava alebo 
fotografie. Používatelia tak už nemusia využívať 
množstvo rôznych aplikácií, aby zistili, čo sa deje 
nového. HTC BlinkFeed zlučuje najčerstvejší 
obsah z najrelevantnejších a najzaujímavejších 
zdrojov a prináša ho okamžite na jedno miesto, 
bez toho, aby bolo nutné preskakovať medzi 
množstvom aplikácií a internetovými stránkami.

HTC Zoe
 
Zlomová inovácia HTC Zoe s ultrapixelmi rede-
finuje spôsob, akým ľudia zachytávajú, znovu 
prežívajú a zdieľajú najcennejšie momenty. HTC 
Zoe používateľom prináša možnosť vyhotovovať 
fotografie vo vysokom rozlíšení, ktoré ožijú z tro-
jsekundových útržkov – tzv. Zoes. Tie sa potom 
spolu s fotografiami a videami zobrazia unikát-
nym spôsobom, ktorý oživí celú fotogalériu a 
premení tradičné úložisko nehybných obrázkov 
na pohyblivú galériu spomienok. Z najlepších 
záberov z každej udalosti sa zároveň auto-
maticky vytvoria integrované filmy, poskladané 
z jednotlivých Zoes, fotografií a videí, ktoré sú 
zasadené do hudby, s profesionálne vytvorenými 
orezmi, prechodmi a efektmi. Tieto videá môžu 

byť remixované alebo zasadené do rôznych 
motívov a následne veľmi jednoducho zdieľané 
na sociálnych sieťach, prostredníctvom e-mailu 
alebo inej služby.
Cena a dostupnosť

HTC One sa bude samozrejme predávať aj na 
Slovensku a v Českej republike. Podľa nami 
získaných informácií by sa mal začať predávať 
do konca marca za odporúčanú maloobchodnú 
cenu 669€ alebo 16 999 kč. Telefón budú 
ponúkať aj slovenskí operátori Telekom, Orange 
a O2. Do akciovej ponuky by mal byť HTC One 
zaradený od apríla.

FERO CHOVAŇÁK

Zariadenie zapožičala spločnosť HTC
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Pridajte sa k nám na Facebook www.facebook.com/MojAndroid.sk
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Technické parametre 
• Budiaca jednotka: 40 mm membrána z 

polymérového filmu z tekutých kryštálov,
• Frekvenčný rozsah: 4 – 80 000 Hz,
• Typ magnetu: neodým,
• Typ kábla: PCOCC,
• Zvukové vylepšenie: S-Master,
• Dĺžka kábla: 1,5 m,
• Výdrž na 1 nabitie: 30 hod.,
• Čas nabíjania: 6 hod.,
• Hmotnosť: 297 g,
• Pripojenia: microUSB, 3,5 mm audio 

jack,
• Iné: textilný obal,

Okrem testovania Android zariadení pre vás 
pravidelne testujeme aj ich príslušenstvo. 

Tentokrát sme však našu recenziu nevenovali 
len tak hocijakému príslušenstvu, ale prémio-
vým Bluetooth slúchadlám Sony MDR-1RBT. 
Tie sú určené tak audiofilom, ako aj bežným 
poslucháčom modernej 
hudby, ktorú dokážu 
vďaka svojim kvalitným 
vlastnostiam a dobrému 
nastaveniu ekvalizéra 
podať naozaj kvalitne. Aké 
výhody a nevýhody sme 
počas týždňa testovania 
na týchto slúchadlách pos-
trehli, si môžete prečítať v 
našej recenzii nižšie.

Sony nie je na trhu s audio 
zariadeniami neznámou 
firmou. Zvuku ako takému 
sa spoločnosť venuje 
už dlhé roky, pričom 
vlastní aj vlastné hu-
dobné vydavateľstvo Sony 
Music Entertainment, ktoré pri výrobe týchto 
slúchadiel rovnako prispelo svojou účasťou. 
Sony si na výrobe týchto slúchadiel dalo naozaj 
záležať, pričom boli do procesu výroby zapojení 
viacerí hudobníci a osobnosti hudobného sveta. 
A výsledok rozhodne stojí za to. Sony MDR-
1RBT sa nemusí hanbiť ani na hlave hudobného 
fajšmekra.

Konštrukcia
Továrenské spracovanie slúchadiel Sony MDR-
1RBT je na veľmi vysokej úrovni. Slúchadlá sú 
vyrobené z veľmi kvalitných plastov, ktoré sú 

doplnené o kožené prvky 
mostu a mušiel. Slúchadlá 
ponúkajú perfektné 
dizajnové spracovanie vo 
farbách čierna, červená a 
tmavo-strieborná, ktoré 
sú použité v decentnej 
kombinácii určenej pre 
všetky vekové kategórie. 
Mostík ponúka 10 polôh 
nastavenia veľkosti, čo 
umožňuje pohodlné 
nosenie pre všetkých 
používateľov.
Mušle väčších rozmerov 
dobre oblapia aj väčšie 
ušné laloky, ktoré vďaka 
mäkkému polstrovaniu 
nebudú pritláčať k hlave, 

čím by vznikal nechcený nekomfort. Dizajn 
mostíka navyše poskytuje výbornú priľnavosť ku 
hlave, takže slúchadlá môžete nosiť na hlave aj 
dlhšiu dobu, pričom dobre držia na svojom mi-
este a mušle ani mostík nevykonávajú nechcené 
pohyby. Slúchadlá nám z hlavy nespadli ani pri 
behu, predkláňaní sa, či pri prudkých pohyboch 
hlavy do všetkých strán.

Sony MDR-1BRT ponúkajú bohaté možnosti 

ovládania vďaka viacerým ovládacím prvkom 
priamo na tele. Dominantnými sú tlačidlá pre 
zapínanie (ľavé slúchadlo) a tlačidlo pre prijatie 
a ukončenie hovoru (pravé slúchadlo). Na 
ľavom slúchadle okrem toho nájdete aj sloty na 
pripojenie 3,5 mm kábla a microUSB konek-
tora pre nabíjanie vstavanej batérie s výdržou 
až 30 hodín neustáleho prehrávania. Oba sú 
zaslepené plastovou krytkou, čo zabraňuje ich 
nechcenému upchatiu nečistotami. Hneď vedľa 
slotov pre káble sa nachádza aj malý otvor 
reprezentujúci mikrofón. Ten môžete využiť pri 
hlasových hovoroch cez spárované Bluetooth 
zariadenie alebo pri niektorých programoch 
vo vašom PC. Slúchadlá sme však nedokázali 
použiť pri videohovore cez počítačovú aplikáciu 
Skype, zrejme však ide len o ojedinelý problém, 
pretože slúchadlá aj mikrofón počítač rozpoznal 
bez problémov. Na ľavom 
slúchadle, tesne za pol-
strovaním, nájdete 
aj notifikačnú 
diódu, ktorá 
vám ozna-
muje, 
čo sa s 
vašimi 

Plusy
✔Kvalita zvuku
✔ Spracovanie
✔ Pohodlné nosenie
✔ Mobilita
✔ Prítomnosť NFC + Bluetooth
✔ Dlhá výdrž batérií
✔ Ovládanie funkcií priamo na slúchadlách

Mínusy
✖ Vyššia cena
✖ Väčšie rozmery (subjektívne)

Hodnotenie

Sony MDR-1RBT sú slúchadlá na vysokej úrovni schopné uspokojiť každé 
ucho. Zvuk vychádzajúci z týchto slúchadiel je uspokojivý aj pre náročnejších 
poslucháčov, ktorí prípadné nedokonalosti zvuku môžu riešiť jeho softvérovou 
úpravou na výstupe. Vďaka širokému frekvenčnému rozsahu a vyváženosti 
tónov sú tieto slúchadlá vhodné na počúvanie takmer každého hudobného 
žánru a vďaka rozsiahlej mobilite ich môžete využívať tak s vašim PC, či note-
bookom, ako aj s mobilným zariadením bez toho, aby ste si vôbec uvedomili, 
že zvuk prichádza z iného zariadenia. Jedinú nevýhodu vidíme vo vyššej cene, 
ktorá je však vyvážená vysokou kvalitou spracovania. 
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Sony MDR-1RBT
Prémiové Bluetooth slúchadlá pre každého
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slúchadlami momentálne deje.

Pravé slúchadlo obsahuje taktiež niekoľko 
tlačidiel. Nachádza sa tu 3-smerné tlačidlo pre 
ovládanie prehrávača (skladba späť, dopredu a 
play/pause), dvojtlačidlo pre ovládanie hlasitosti 
a nájdeme tu aj posuvné tlačidlo pre zapnutie 
alebo vypnutie NFC funkcie, pomocou ktorej 
môžete tieto slúchadlá ľahko a rýchlo prepojiť 
so svojim smartfónom, či tabletom, ktorý 
ponúka NFC pripojenie. Bezproblémovo však 
tento headset dokážete spárovať s kompatibil-
ným zariadením aj cez Bluetooth vo verzii 3.0, 
prípadne môžete použiť pribalený 3,5 mm audio 
kábel o dĺžke 1,5 metra. Ten vďaka umiestneniu 
všetkých tlačidiel priamo na slúchadlách nepo-
núka žiadne ovládacie tlačidlo.

Celkovo týmto slúchadlám po konštrukčnej 
stránke nemáme čo vytknúť, sú spracované 
na naozaj vysokej úrovni, ktorá zodpovedá ich 

cene. Niekto by však polstrované 
mušle mohol pokladať za menej po-
hodlné, preto vám odporúčame radšej 
navštíviť najbližšiu predajňu s týmito 
slúchadlami a radšej ich zakúpiť pria-
mo na mieste po odskúšaní. My sme 
však po niekoľkodňovom testovaní 
s pohodlím nemali absolútne žiadny 
problém.

Skúsenosti z používania
Počas týždňa, v ktorom sme slúchadlá 
od Sony testovali, sme s nimi nezaz-
namenali žiadne problémy. Slúchadlá 
nám vyhovovali po každej stránke. 
Spracovanie je aj napriek použitiu plastov 
veľmi kvalitné, nič pri používaní nevŕzga, ani sa 
nehýbe do smeru, do ktorého by sa nemalo. 
Pri počúvaní hudby rôznych žánrov nám zvuk 

slúchadiel maximálne vyhovoval, prípadné 
nedostatky sme jednoducho a rýchlo vyriešili 
osobitným nastavením ekvalizéra v prehrávači. 
Rovnako pohodlné bolo aj nosenie týchto 
slúchadiel, ktoré nás na hlave “netlačili” ani po 
4-5 hodinách prehrávania.

Aj napriek tomu, že tieto slúchadlá ponúkajú 
pripojenie cez technológiu Bluetooth, vďaka ich 
väčším rozmerom sú určené skôr pre domáce 
počúvanie. Pri prenášaní sa síce dajú poskladať 
na menší rozmer, no ten je aj tak dosť veľký na 
to, aby sa napríklad slúchadlá zmestili do tašky 
od notebooku. Slúchadlá preto odporúčame 
používať len doma, v práci alebo niekde, kde 
nie je potrebné ich pravidelné prenášanie. Ak 
vám však väčšie rozmery nevadia, nevidíme 
problém v tom, aby ste slúchadlá používali aj 
napríklad pri cestovaní. Vtedy príde veľmi vhod 
odhlučnenie od okolia, ktoré je vďaka kvalitným 
mušliam veľmi efektívne.

ONDREJ LIČKO

Zariadenie zapožičala spločnosť SONY
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7x7

Zombie Smasher

Little things 
forever

AVP Evolution

DIE HARD

Ako každý z vás určite vie, okrem noviniek a 
recenzií na Android zariadenia sa v našej 

redakcii pravidelne zaujímame aj o Android hry. 
Niekoľkokrát do týždňa pre vás píšeme seriál 
Obedná prestávka, kde poukazujeme nielen na 
herné novinky, ale aj staršie herné tituly, ktoré 
si zaslúžia vašu pozornosť. Okrem toho si na 
našej stránke vždy môžete prečítať aj o nových 
hrách z Google Play Store, prípadne o aktual-
izáciách hier, ktoré priniesli nejakú závažnejšiu 
zmenu. Preto sme sa rozhodli, že pre vás 
vyberieme tie najlepšie hry, ktoré sa na našej 
stránke za posledný mesiac objavili.

Android hra 7×7 prináša moderné spracovanie 
hry, ktorú pozná zrejme každý z nás – piškvoriek. 
Autori však hru prepracovali do detailov a 
pridali niekoľko vychytávok. Vašou úlohou je 
premiestňovať farebné štvorce tak, aby ste 
vytvorili prinajmenšom štvoricu vo vertikálnom 
alebo horizontálnom smere, respektíve “po 
uhlopriečke”. Ak niektorý zo štvorcov presu-
niete, ale nevytvoríte štvoricu, hra na plochu 
pridá ďalšie farebné štvorčeky. Vašim cieľom v 
tejto hre je tak vytvoriť čo najviac štvoríc ešte 
predtým, ako sa celá plocha zaplní štvorčekami. 
A to nie je také jednoduché, ako sa zdá.

Ide o úplne jednoduchú bezhlavú hru s jedno-
duchými pravidlami. Ako evokuje názov, vašou 
úlohou bude rozdrviť maličkých zombíkov 
ešte predtým, než sa dostanú do spodnej časti 
obrazovky a pochutnajú si na hráčovi. Prvé 

úrovne sú až prehnane jednoduché a zvládne 
ich naozaj každý. Veci sa však skomplikujú, keď 
začnú zombíkovia meniť svoju rýchlosť, smer po-
hybu a dokonca sa vám pod prsty pripletie sem 
tam aj nejaký živý človek. Je neospravediteľné 
ak ho rozdrvíte a hra sa okamžite skončí. 
Samozrejmosťou je použitie viacerých prstov, aj 
na oboch rukách, bez ktorých sa v náročnejších 
leveloch nezaobídete.

Android hra Little Things Forever je vo svojom 
princípe veľmi jednoduchá. Vašou úlohou 
je nájsť na obrázku, zloženého z obrovského 
množstva miniatúr rôznych farieb, vec, ktorá sa 
vám zobrazí v pravom hornom rohu. Ide o veci 
dennej potreby a veci, s ktorými bežní ľudia 
pravidelne pracujú. Na obrázku sa nachádzajú vo 
viacerých veľkostiach a farbách a vašou úlohou 
je nájsť vždy len danú vec, ktorá sa vám zobrazí v 
pravom rohu. Nová hra Alien vs. Predator: Evolu-

tion je narozdiel od svojho neúspešného pred-
chodcu vytvorená v populárnom Unity Engine, 
vývojárskym štúdiom Guerilla Bob. Budete si 
môcť zahrať za obe beštie a vašou úlohou je ne-
milosrdne zabíjať všetko, čo bude stáť vo vašej 
ceste. Príbeh je rozdelený na niekoľko kampaní, 
ktoré sa odohrávajú v rôznych arénach, napr. 
na vojenskej základni alebo v hniezde podlých 
votrelcov.

DIE HARD patrí medzi veľmi obľúbený žáner An-
droid hier, tzv. “behačky”. Ide o hru typu Temple 
Run, kde je vašou úlohou zabehnúť čo najďalej, 
pričom musíte plniť série jednoduchých úloh 
popri behu. Hlavného hrdinu – syna policajta z 
New Yorku Jacka McClana – ovládate pohybom 
prstu do všetkých strán po displeji.
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Real 
Racing 3

Cordy 2

Vector

Temple Run 2

Guns 4 Hire

Najočakávanejšia hra roka 2013 - Real Racing 
3 - je založená na tzv. freemium koncepte. Hráč 
bude v priebehu hry zbierať bežné peniaze, 
ktoré mu umožnia zakúpiť náhradné diely, 
vylepšenia a opravovať poškodené pretekárske 
automobily. Háčik je v tom, že napr. na opravu 
auta budete musieť čakať určité časové obdobie 
a toto sa bude dať skrátiť zakúpením zlata 
za reálne peniaze. Hra ponúka naozaj pekne 
spracovanú grafiku aj ovládanie a nakoľko je 
dostupná bezplatne, rozhodne by ste ju mali 
vyskúšať!

Pre tých, čo nepoznajú túto hru, Cordy je malý a 
zábavný robot s veľkou úlohou. V prvej časti mal 
zachrániť prvý svet získaním elektrickej energie. 
V pokračovaní Cordy Sky sa na jeho ceste na 
druhý svet objavili problémy a jeho vesmírna 
loď núdzovo pristála na neznámej planéte. 
Teraz, keď sa konečne dostal do svojho cieľa, 
zistil, že svet je obývaný zlým Boogaloo a jeho 
armádou Boogie Bot-ov...

Ak ste videli film Yamakasi, určite poznáte 
športovú disciplínu parkour, ktorej cieľom 
je dostať sa z jedného bodu do druhého, 
efektívne, rýchlo, sebavedome a s použitím 
vlastného tela, ako keby šlo o stav ohrozenia. 
Aj keď mnohí ľudia berú parkour ako šport, či 
umenie, jeho využitie je ďaleko rozsiahlejšie. V 
novej Android hre Vector, ktorá sa len nedávno 
objavila v obchode Google Play, používa tieto 
techniky hlavný hrdina, aby sa oslobodil z reťazí 
totalitného sveta, kde sloboda a samostatnosť 
nieje ničím iným, než vzdialeným snom.

Temple Run 2 ponúka nádhernú novú grafiku, 
nové prostredie, nové prekážky a hlavne väčšiu 
opicu. Hra si zachovala pôvodné prostredie 
tradičného dažďového pralesa, no tentokrát 
začínate na vyššie položenom mieste, čo 
umožnilo vývojárom pridať novú prekážku v po-
dobe skĺzania po lane. Novinkou je aj podzemná 
baňa, kde sa povozíte na vozíku. Vrátane základ-
nej postavy, hra ponúka tentokrát aj ďalších 
troch hrdinov.

Guns 4 Hire je na Google Play Store novinka, 
ktorá si zatiaľ vyslúžila veľmi pozitívne hodnote-
nia a po nainštalovaní sme si ju obľúbili aj my. V 
hre bude vašou úlohou, ako inak, prestrieľať sa 
hordou ozbrojených nepriateľov. Ocitnete sa v 
úlohe veliteľa najtvrdšej zásahovej jednotky na 
svete, ktorú povediete do boja proti kriminál-
nikom, či skorumpovaným diktátorom. Plnením 
misií a ničením nepriateľských jednotiek získa-
vate financie na vylepšenie atribútov bojovníkov 
L.T., Faradaya, Burnsa a Boomera. Každý z nich 
zohráva v tíme dôležitú úlohu, pričom môžu 
niesť so sebou rôzne typy zbraní od raketových 
striel až po granáty.

MICHAL CHOVAŇÁK

Inzeráty
Všetky inzeráty nájdete na stránke 

bazar.MojAndroid.sk

Predám Asus Transformer TF101 + 
klávesnicový dock + 32GB microSD
Predám málo používaný Tablet Asus Transform-
er TF101 16GB s klávesnicovým dockom. Všetko 
v 100% stave bez škrabancov ešte v záruke. 
Android 4.0.3. Dám k nemu 32GB MicroSD 
kartu Kingston. V cene je samozrejme pôvodná 
krabica a nabíjačka.
Tablet je výkonný, má 2-jadrový procesor, 1GB 
RAM, kvalitný IPS displej, microSD slot. Výdrž 
batérie ~16h (8h tablet + 8h dock). Dock má 
úplnú QWERTY klávesnicu, SD slot , 2xUSB.

Kraj:Žilinský
Telefón: 0949195091
Cena: 250 EUR

Predám Nexus 4
Predam Nexus 4, novy nerozbaleny (UK), verzia 
16GB, cena 370€, kontakt email: mbrngal@
gmail.com

Kraj:Bratislavský
Telefón:00421908762210
Cena: 370 EUR

Predám Sony Xperia Z
Predám Sony Xperia Z, komplet balenie so záru-
kou, blokovaný na Telekom, kúpený 01.03.2013.
Kraj:Bratislavský
Telefón:0903803444
Cena: 500 EUR

Predám Lenovo ThinkPad Talet 
32GB WiFI v záruke + LENOVO 
príslušenstvo
Predam tento tablet s Androidom 4.0. Je 
kupovany priamo v Lenovo v BA a je v zaruke 
do 11/2014 cize este 20 mesiacov. Jeden z mala 
tabletov ktory ma digitizer takze sa nanho da 
pohodlne pisat.
Prislusenstvo:
• Keyboard folio case – original Lenovo kozene 

puzdro s klavesnicou a trackpointom. Klavesni-
ca je vyborna (kto pozna lenovo klavesnice vie 
a tablet je s nou velmi blizko k notebooku)

• Dockovaciu stanicu na synchronizaciu a hlavne 
na rychle nabijanie. Tablet je z nej nabity 
zhruba za hodinu.

• 2 puzdra na tablet samotny jedno na zips aj s 
vreckom a druhe neoprenove.

K vsetkemu mam este aj original krabice a 
vsetky kable (nie su na fotkach)
Kontakt uprednostnujem emailom.

Kraj:Bratislavský
Telefón:0908476887
Cena: 340 EUR

Predám/vymením Google Nexus 7
Predam, pripadne vymenim svoj tablet Google 
Nexus 7 kupovany 5.12.2012 (teda odvtedy je aj 
zaruka) za nejaky smartfon s väčšim displejom.
Typ inzerátu:výmena

Kraj:Prešovský
Cena: 180 EUR
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V našej redakcii sa ocitol aj najnovší tab-
let spoločnosti Asus – MeMo Pad. Ide o 

7-palcové Android zariadenie, ktoré je určené 
najmä menej náročným používateľom, u ktorých 
hrá hlavnú rolu cena, prepracované prostredie 
a pekný dizajn, čo sú hlavné prednosti tohto 
tabletu. Ako si počínal pri našom testovaní, 
aké výhody a nevýhody sme zaznamenali a ako 
celkovo na nás tento tablet zapôsobil, nájdete 
napísané v našej recenzii nižšie.

Obsah balenia
Malá škatuľka s jednoduchým dizajnom je 
rozmerovo len o niečo väčšia než samotný 
tablet. Po rozbalení v nej nájdete zariadenie 
Asus MeMo Pad, nabíjačku a microUSB kábel, 
ktorý slúži na nabíjanie a pripojenie zariadenia 
ku počítaču. V balení nám chýbali akékoľvek 
slúchadlá aj technická príručka, tú však 
kedykoľvek môžete stiahnuť zo stránok výrobcu.

Konštrukcia
Asus MeMo Pad sa dizajnovo veľmi podobá na 
Nexus 7 a črty tela majú naozaj veľmi podobné. 
Tieto modely však netreba porovnávať, pretože 
sú dosť odlišné. Asus MeMo Pad na trhu útočí 
najmä nízkou cenou, ktorá sa odrazila z časti aj 
na jeho spracovaní. Pre tento tablet je príznačné 

najmä vzorko-
vanie zadnej časti, 
vďaka ktorému sa 
drží pohodlne v 
rukách a rovnako 
poznávacím zna-
kom je aj nápis 
Asus v strede pod 
displejom.

Predná strana obsahuje okrem už spomínaného 
7-palcového displeja a nápisu Asus ešte prednú 
kameru s rozlíšením 1 Mpix. Tá prekvapilo 
dokáže nahrávať video až v HD rozlíšení 720p, 
videohovory si tak môžete užiť v naozaj vysokej 
kvalite. Čo nám na prednej strane chýba, je 
senzor pre reguláciu jasu displeja. Jeho absencia 
znamená to, že jas displeja budete musieť 
nastavovať manuálne, to sa však tomuto tabletu 
za tak priaznivú cenu dá odpustiť. Zadná strana 
je na prvy chudobná. Nenájdete tu vlastne nič, 
len vrúbkovaný zadný kryt a reproduktor. V 
strede sa nachádza aj ďalší nadpis Asus.

Tlačidlo vypínania a ovládanie hlasitosti sídli 
netradične na ľavej strane tabletu. Na Nexuse 7 
sú tieto ovládacie prvky na opačnej strane,  čo 
pri pomyslení na fakt, že tieto zariadenia vyro-
bila jedna spoločnosť, pôsobí z časti mätúco. 
Tieto tlačidlá sú však umiestnené maximálne 
logicky, nakoľko sú rýchlo a jednoducho 
dostupné pre palec ľavej ruky, keď v nej držíte 
tablet. Vychádzame z faktu, že na svete je oveľa 
viac pravákov, ako ľavákov, a tak budete tablet 
ovládať práve pravou rukou a v ľavej ho budete 
držať. Na opačnej, pravej strane zariadenia, 
nájdeme len mikrofón v hornej časti.
Vrchná strana MeMo Padu obsahuje 3,5 mm 
jack pre pripojenie audio príslušenstva a druhý 
miniatúrny otvor (druhý mikrofón?). V spodnej 
časti nájdete ešte microUSB slot a nechránený 
otvor určený pre vloženie microSD karty, ktoré 
tento tablet podporuje do kapacity 32 GB. Aj 
toto je ďalšia z vecí, ktorá ho odlišuje od Nexusu 
7.

Celkovo hodnotíme spracovanie tohto zariade-
nia kladne, páči sa nám vrúbkovanie a vzor zad-
ného krytu a rovnako oceňujeme aj prítomnosť 

slotu pre microSD karty. Niekoľko výhrad máme 
ku použitému displeju, tomu sa však budeme 
venovať v ďalšej časti našej recenzie.

Displej
Dosť veľkou nevýhodou tohto tabletu je 
displej. Ten je síce vyrobený technológiou 
LCD, podsvietený LED diódami a ponúka aj 
dostatočné rozlíšenie 600 x 1024 pixelov, jeho 
pozorovacie uhly vo vertikálnom smere sú 
však veľmi malé. Cítiť to už pri bežnej práci, 
keď tablet nakloníte hornou časťou smerom k 

telu. Spodná časť obrazovky sa v istých chvíľach 
stáva nečitateľnou. Výhodu v tom vidíme len 
v prípade, že niekto stojí pred vami a nevidí 
na váš displej, inak túto vlastnosť hodnotíme 
záporne. Zaujímavé však je, že pri horizontál-
nom nakláňaní tablet s pozorovacími uhlami 
až taký veľký problém nemá. Na displeji chýba 
aj ochranné sklo, ktoré by ho chránilo pred 
mechanickým poškodením, preto vám hneď 
pri kúpe odporúčame zakúpiť ochrannú fóliu. 
Sklo, ktoré chráni displej je taktiež nižšej kvality, 
preto si dávajte pozor na to, aby ste na displej 
silnejšie nepritlačili, prípadne naň nenarazili 
nejaký ostrý predmet, inak môže prasknúť alebo 
zdeformovať displej. Multitouch je v dnešnej 

Plusy
✔ Priaznivá cena
✔ Bohatá a kvalitná softvérová výbava
✔ Zvukové vylepšenie SonicMaster
✔ Slot na microSD karty

Mínusy
✖ Nižší výkon
✖ Absencia ochranného skla
✖ Slabšie pozorovacie uhly

Hodnotenie

Asus Memo Pad v nás ponechal mierne zmiešané pocity. Kladne na nás pôso-
bilo spracovanie softvéru, množstvo kvalitných predinštalovaných aplikácií 
aj kvalita hlasného reproduktora, ktorá by sa pokojne mohla porovnávať 
a tabletmi o 200 EUR drahšími. Trocha nás však sklamal displej, čo sa týka 
pozorovacích uhlov a absencie ochranného skla, čo v dnešnej dobe berieme 
ako samozrejmosť. Ak však chcete vyrobiť zariadenie za priaznivú cenu, 
musíte niekde ubrať na kvalite. V prípade Memo Padu musel Asus integrovať 
slabšiu hardvérovú výbavu. Aj napriek všetkému si však myslíme, že si Memo 
Pad na trhu dokáže nájsť cieľovú skupinu ľudí, ktorí mu budú ochotní odpustiť 
mierne nedostatky. Pri cenovke začínajúcej na 165 EUR-ách sa dá rýchlo 
prižmúriť jedno oko.
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dobe už samozrejmosťou, tento tablet zvládne 
naraz snímať aj 10 vašich dotykov.

Výkon
O výkon sa v MeMo Pade stará jednojadrový 
procesor VIA WM8950 s taktom 1 GHz. Sekun-
duje mu operačná pamäť RAM s veľkosťou 1 
GB a grafický procesor Mali-400. Spolu táto 
výkonnostná trojica odvádza svoju prácu poc-
tivo, treba im však odpustiť občasné zaváhanie 
a spomalenie systému. Pri práci s prostredím 
je výkon viacmenej postačujúci, keď však 
chcete robiť viac vecí naraz, musíte spočítať 
so značným spomalením a občasným sekaním 
akcií v prostredí. Výkon si môžete “prepínať” 
aj v notifikačnej lište, dostupné sú profily pre 
maximálny výkon, šetrenie batérie a vyvážený 
režim. Tieto profily vám odporúčame prepínať 
pri zmene práce, dokážete tak dosiahnuť dlhšiu 
výdrž batérie. Nižšie nájdete výsledky bench-
markov.

Pamäť
Vnútorná pamäť MeMo Padu ponúka 8, respek-
tíve 16 GB vnútornej pamäte. My sme na re-
cenziu získali 16 GB verziu tabletu, kde bolo pre 
používateľa vyčlenených 12,87 GB. Pamäť však 
môžete rozšíriť aj o veľkosť pamäťovej karty, 
ktorú do tohto tabletu môžete vložiť v microSD 
formáte do veľkosti 32 GB. To vám postačí na 
bohaté množstvo multimédií.

Operačný systém
Asus MeMo Pad v sebe skrýva operačný sys-
tém Android vo verzii 4.1 Jelly Bean, ktorý je 
obohatený aj od nadstavbu výrobcu. Tá okrem 
menších grafických zmien prináša aj panel 
s aplikáciami pre použitie v popredí. Ten je 
dostupný pomocou 4-tého softvérového tlačidla 
zľava. Môžete si tak prehrávať filmy, internetové 
stránky, počítať na kalkulačke, spustiť stopky 
či odpočítavanie alebo niektoré zo špeciálnych 
aplikácií, všetko v popredí akejkoľvek činnosti, 
ktorú momentálne na svojom tablete robíte. 
Ďalšie “plávajúce” aplikácie sú dostupné bez-
platne na stiahnutie a ponuku týchto aplikácií si 

môžete obohatiť napríklad o Gmail, čítačku RSS, 
widget pre ovládanie hudby a ďalšie.

Domáca obrazovka sa nijak nelíši od iných 

tabletov spoločnosti, dostupné sú viaceré 
predinštalované widgety a ak vám funkcie, 
ktoré táto obrazovka ponúka nestačia, môžete 
si nainštalovať niektorý z alternatívnych 
launcherov, odporúčame vám napríklad Nova 
Launcher. Pekne spracovaná je aj notifikačná 
lišta. Tá ponúka rýchle prepínanie základných 
funkcií, známe ako “toggles”. Po stiahnutí 
notifikačnej lišty si môžete prepnúť výkonnostné 
profily a zapnúť alebo vypnúť Wi-Fi, automatické 
otáčanie displeja, tichý režim či synchronizáciu. 
Dostupný je aj posuvný bar pre nastavenie jasu 
displeja. Rovnako tu nájdete aj hodiny, dátum a 
rýchly prístup do nastavení.

Multimédiá
Na prehrávanie multimédií môžete využiť 
niektorú z predinštalovaných aplikácií, prípadne 
siahnuť po alternatívach z Google Play Store. My 
sme na tomto tablete skúšali prehrávanie videa 
v rôznych rozlíšeniach v aplikácii MX Player, 
plynulo však tablet prehrával len videá v HD 
rozlíšení. Rozlíšenie 1080p mu už robilo problém 
a okrem obrazu nebol plynulý ani zvuk.

S prehrávaním hudby nemal tento tablet 
žiadny problém. Okrem natívnej aplikácie na 
prehrávanie hudby Google Play sme vyskúšali 
aj niekoľko alternatív, ktoré fungovali rovnako 
dobre. Ako plus hodnotíme prítomnosť aplikácie 
pre nastavenie zvukových profilov Audio Wizard 
a vylepšenie zvuku SonicMaster, ktoré Asus 
vkladá aj do svojich noteboookov. Zvuk hlasného 
reproduktora je naozaj na dobrej úrovni a ponú-
ka lepšiu kvalitu, ako konkurenčné zariadenia.

Komunikácia a konektivita
Na pripojenie v novom Memo Pade slúži Wi-Fi 
v štandardoch 802.11 b/g/n. Chýba rovnako 
Bluetooth, ako aj 3G siete, nakoľko tento tablet 

Predinštalované aplikácie
Asus do tohto zariadenia predinštaloval aj 
niekoľko zaujímavých aplikácií. Prehľadne sme 
ich pre vás vypísali do zoznamu:

• Amazon Kindle – pekne 
spracovaná čítačka elek-
tronických kníh, ktorá je 
inak voľne dostupná na 
stiahnutie z Google Play 
Store. 

• App Locker – jednoduchá 
aplikácia, ktorá slúži na 
ochranu vami zvolených 
aplikácií heslom, ktoré 
zadáte pri prvom spustení 
tejto aplikácie.

• Asus Studio – editor 
fotografií, ktorý vám 
umožňuje pridať rôzne 
efekty, zmeniť saturáciu, 
či inak upraviť fotografie 
priamo vo vašom tablete.

• Audio Wizard – jedno-
duchá aplikácia, ktorá 
vám umožňuje zmeniť 
zvukové profily na 
základe toho, čo chcete s 
tabletom robiť.

• BuddyBuzz – 
predinštalovaný komu-
nikátor, ktorý umožňuje 
prepojenie viacerých 
sociálnych sietí ako Face-
book, Twitter, či Plurk.

• File Manager – jedno-
duchý správca súborov, 
v ktorom môžete 
prehliadať vaše súbory po 
zložkách.

• MyBit Cast – jedno-
duchý poznámkovač, 
ktorý umožňuje pridanie 
multimédií do poznámky 
či synchronizáciu s clou-
dovým úložiskom Asus 
WebStorage.

• MyLibrary Lite – demo 
verzia čítačky elektronick-
ých kníh.

• MyPainter – pekne spra-
covaná aplikácia slúžiaca 
na kreslenie a jedno-
duchú úpravu fotografií.

• Press Reader – prehľadná 
a pekne spracovaná 
čítačka RSS správ, ktorá je 
dostupná v demo verzii.

• SuperNote Lite – ďalšia 
aplikácia slúžiaca na 
zachytávanie a zapiso-
vanie poznámok, rovnako 
v demo verzii.

• Asus WebStorage – 
cloudové úložisko pre 
multimédiá, poznámky, 
kontakty a ďalšie súbory.
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neponúka slot pre 
SIM kartu. K počítaču 
môžete Memo Pad 
pripojiť pomocou 
microUSB slotu v 
spodnej časti tela, 

hneď vedľa slotu na pamäťovú kartu vo formáte 
microSD.

Písanie na klávesnici Memo Padu bolo viacme-
nej bezproblémové. Občas sme síce zazna-
menali nepresnú reakciu klávesnice, to však 
mohlo zapríčiniť niečo úplne iné. Na 7-palcovom 
displeji sa píše rovnako dobre pri položení na 
výšku, ako aj na šírku.

Prehliadanie internetu bolo na tomto zariadení 
bezproblémové, okrem menších pozorovacích 
uhlov nám pri prehliadaní rôznych internetových 
stránok nič neprekážalo. Ako predinštalovaný 
prehliadač nájdete v menu Google Chrome, 
ktorý je výborný napríklad v tom, že dokáže po 
prihlásení do Google konta synchronizovať vaše 
záložky z PC s vašim tabletom.

Batéria
Asus Memo Pad poháňa Li-Po batéria s kapaci-
tou 4270 mAh. Tá by podľa predpokladov mala 
vydržať až 7 hodín prehrávania videa, prípadne 
celodenné využívanie bežných funkcií tabletu. 
My sme na jedno nabitie dokázali pracovať s 
tabletom viac ako 12 hodín, pričom bol neustále 
pripojený k internetu prostredníctvom Wi-Fi, 
zhruba 2 hodiny sme na ňom prehrávali HD 
video pri 75% jase a zhruba 50% hlasitosti, hod-
inu sme strávili pri prehliadaní internetových 
stránok a zhruba 1,5 hodiny sme pracovali s ap-
likáciami a hrami. Displej počas tohto dňa svietil 
viac ako 4 a pol hodiny, čo hodnotíme pozitívne. 
Pri občasnom využívaní vám batéria na jedno 
nabitie vydrží pokojne 2 až 3 dni.

ONDREJ LIČKO

Zariadenie zapožičala spločnosť ASUS

Medzi príslušenstvo pre Android zariadenia, 
ktoré sme v našej redakcii otestovali, 

môžeme zaradiť po niekoľkých dňoch aj štýlovú 
bezdrôtovú meteo-stanicu Urban Weather 
Station od spoločnosti NetAtmo. Ide o naozaj 
luxusne spracované zariadenie kompaktných 
rozmerov, ktoré je určené najmä pre použitie so 
smartfónmi a tabletmi, a sme veľmi radi, že sme 
ho mali možnosť otestovať. Aké dojmy v nás táto 
moderne spracovaná meteo-stanica zachovala, 
si môžete prečítať v recenzii nižšie.

Konštrukcia
Oba moduly meteo stanice Urban Weather Sta-
tion (ďalej len UWS) sú spracované do mod-
erného dizajnu v kombinácii striebornej a bielej 
farby. Majú tyčový tvar a rozdielnu výšku, ktorá 
predstavuje 155 mm v prípade indoor modulu a 
105 mm v prípade outdoor modulu. Na priemer 
majú oba moduly 45 mm, takže sú ľahko prenos-
né a dizajnovo veľmi vkusné. V domácnosti si ich 
môžete pokojne umiestniť na viditeľné miesto a 
používať ich aj ako okrasu.
Oba moduly UWS môžete napájať pomocou 4 
ks batérií (typ AA pre indoor modul, typ AAA 
pre outdoor modul, pričom vnútorný modul 
môžete, pomocou priloženej USB nabíjačky, 
pripojiť priamo na elektrickú sieť, odkiaľ čerpá 
energiu. Výrobca udáva výdrž batérií pri oboch 
moduloch na obdobie približne 1 roka, takže sa 
nemusíte báť, že by ste pravidelne vyhadzovali 
väčší obnos peňazí na výmenu batérií. Čo sa 
konštrukcie modulov týka, nenájdete na nich 
žiadne mechanické tlačidlo ani vypínač. Vonkajší 

modul navonok pôsobí pasívne, jeho funkciou 
je hlavne meranie teploty a iných atribútov 
okolitého ovzdušia. Na vnútornom module 
nájdete na vrchnej strane nenápadnú priehlbinu 
v tvare kruhu, ktorá slúži ako softvérové tlačidlo, 
ktorým manuálne vyvoláte synchronizáciu. Tá 
inak bez vášho zásahu bude prebiehať každých 5 
minút, takže sa nemusíte o aktuálnosť informácií 
vôbec obávať. Okrem tlačidla ponúka modul 
na vnútorné použitie aj elegantný notifikačný 
farebný pásik v prednej časti, ktorý vám okrem 
iného prezradí aj kvalitu vášho ovzdušia v byte 
či dome.

Ako to funguje?
Princíp fungovania meteo-stanice UWS je 
veľmi jednoduchý. Pre počiatočné nastavenie 
je potrebná registrácia a následne je nutné 
do počítača stiahnuť program (odkaz TU), 
ktorý vám pomôže s primárnymi nastaveniami 
vašej meteo-stanice. Na prenos údajov medzi 
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modulmi a vaším počítačom, respektíve neskôr 
tabletom a smartfónom, slúži zabudovaná 
technológia Wi-Fi. Oba moduly a vaše mobilné 
zariadenie teda musíte mať pre správne fungo-
vanie preto prihlásené do rovnakej Wi-Fi siete. 
Po prvotnom synchronizovaní meteo-stanice s 
vašim mobilným zariadením už nie je potrebné 
žiadne ďalšie nastavenie, či manuálne zadávanie 
údajov používateľa.

Android aplikácia
Aby ste meteo-stanicu UWS 
mohli plnohodnotne používať, 
musíte si nainštalovať Android 
aplikáciu Netatmo. Stiahnuť 
si ju môžete bezplatne pomo-
cou nášho widgetu nižšie, po 

nainštalovaní sa stačí prihlásiť s údajmi, ktoré 
ste zadali pri registrácii. Aplikácia NetAtmo 
je spracovaná v perfektnom, jednoduchom a 
praktickom štýle, ktorý bol vytvorený s jediným 
zámerom - podať informáciu o aktuálnom a 
budúcom počasí. Autorom sa dizajn aplikácie 
naozaj vydaril a grafika vyzerá rovnako dobre 
na zariadeniach s operačným systémom An-
droid, ako aj na zariadeniach s konkurenčným 
systémom iOS. Aplikácia vám okrem iného 
umožňuje nastaviť aj upozornenia na prudké 
zmeny počasia. Tie môžete kedykoľvek zmeniť v 

nastaveniach aplikácie, kde nájdete aj vašu 
lokalizáciu a ďalšie informácie.

Skúsenosti z používania
Meteo-stanica Urban Weather Station od 
NetAtmo sa nám veľmi páči. Okrem prívetivého 
a veľmi vkusného dizajnu nás zaujala najmä 
kvalitnou aplikáciou a množstvom funkcií, 
ktoré potešia aj náročných používateľov. 
Stanica je veľmi dobre prepojená s ekosysté-
mom spoločnosti a ponúka pomerne presnú 
predpoveď počasia na najbližšie dni. Určite 

oceňujeme aj aktuálnosť informácií, ktoré sa 
sami synchronizujú každých 5 minút. Jedinú 
nevýhodu tohto príslušenstva vidíme v jeho 
cene, ktorá sa na Slovensku pohybuje na hranici 

Technické špecifikácie:
• materiál: hliník, odolný voči UV žiareniu,
• rozmery: 45 x 45 x 155 mm (vnút. modul), 45 

x 45 x 105 mm (vonk. modul),
• senzory:

• meranie teploty
• vnút. modul: 0°C - 50°C, prenosť ±0,3°C,
• vonk. modul: -40°C - 65°C, presnosť 

±0,3°C,
• vlhkosť

• 0 - 100%, prenosť ±3%,
• barometer

• 260 - 1260 mbar, ±1 mbar,
• CO2 meter (vnút. modul)

• 0 - 5000 ppm, ±50 ppm (5%),
• hlukomer

• 35 - 120 dB
• synchronizácia: každých 5 min.,
• napájanie: batérie (4x typ AA, 4x typ AAA), 

prípadne sieťový adaptér (vnút. modul),
• výdrž batérií: približne 1 rok,
• pripojenie: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 Ghz),
• podpora mobilných OS
• Android 4.0 +
• iOS 4 +

180 EUR. Za takú sumu si môžete dopriať aj 
výkonnejšie zariadenia z rovnakej kategórie, no 
máloktoré z nich vám ponúkne tak prepraco-
vanú aplikáciu a taký pekný dizajn. Všetko má 
svoje pre a proti.

ONDREJ LIČKO

Zariadenie zapožičala spločnosť Realshop.sk
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Pravda: Správy priamo do váš-
ho Androidu
Denník Pravda vydal prednedávnom svoju prvú 
aplikáciu pre Android, v ktorej vám prináša 
aktuálne spravodajstvo priamo do vašich smart-
fónov a tabletov. Aplikácia ponúka prehľadné a 
jednoduché používateľské prostredie, ktoré sa 
nesie v štýle HOLO témy natívneho Androidu. 
Nenájdete tu žiadne pokročilé funkcie, ako 
napríklad označovanie obľúbených článkov 
alebo upozornenia na nové články v kategórii, 
ktorá vás zaujíma najviac. To jej však neuberá na 
atraktivite.

Pravda ponúka všetky aktuálne správy pub-
likované na webovej stránke denníka, aj vo 
svojej aplikácii. Tie sú podobne ako na stránke 
rozdelené do kategórií, medzi ktorými sa 
prepínate posunom prsta po displeji alebo klik-
nutím v hornej lište. V jednotlivých kategóriách 
nájdete články usporiadané v náhľadoch pod 
sebou, od najnovších až po tie najstaršie. Klik-
nutím na niektorý z nich sa tento otvorí v plnom 
znení tak, ako sa zobrazuje aj na stránkach 
denníka. Správu môžete ďalej zdieľať alebo 
prekliknúť sa na ďalšiu v poradí.

V aplikácii nám chýbalo nastavenie veľkosti 
textu a všimli sme si, že nefunguje ani prehrá-
vanie vloženého videa z Youtube. Text bol 
napriek tomu dostatočne veľký a s jeho čítaním 
sme nemali najmenšie problémy. Uvítali by sme 
však, keby tu táto možnosť bola. Zaujímavou 
sa javí byť aj funkcia s názvom Reportér, vďaka 
ktorej môžete do redakcie jednoducho zaslať 
vlastnú reportáž s fotografiami. Po jej schválení 
sa tak môžete stať novinárom aj vy.

Pravda je k dispozícii úplne zadarmo a môžete 
si ju nainštalovať aj vy prostredníctvom Google 
Play vo vašom zariadení alebo použitím nášho 
widgetu nižšie. Aplikácia fungovala veľmi 
dobre a pre svoj účel, čítanie aktuálnych správ 
denníka Pravda, je ideálna. Samozrejme má 
svoje chybičky krásy a ako sme už spomínali 
vyššie, prehrávanie Youtube videí nefungovalo. 
Vzhľadom na charakter správ, kde sa videá 
vyskytujú len v obmedzenom množstve, nám to 
však veľmi neprekážalo.

Loot The Maze – uspokoj svoj-
ho robota
Jednoduchá Android hra Loot The Maze od 
slovenského štúdia Mefeesoft. Hoci je táto hra 
graficky menej náročnejšia, prináša pekne spra-
cované ovládanie a gameplay, ktorý vás dokáže 
na chvíľu zabaviť.

Loot The Maze prináša príbeh robota, ktorý 
prechádza bludiskom, v ktorom zbiera korisť 
v podobe osemstenov rôznej veľkosti a farby. 
Rôznorodosť znamená aj inú hodnotu bodov, 
ktorú vám hra za zbieranie priradí, preto si 
rozmyslite, kadiaľ v bludisku pôjdete. Máte 
totižto obmedzené množstvo času a vašou 
úlohou je nazbierať v tomto limite čo najviac 
bodov. K dispozícii máte 2 herné módy – tréning 
a duel, na ktorý budete potrebovať partnera s 
nainštalovanou hrou a zapnutým Bluetooth.
Ovládanie tejto hry je veľmi jednoduché a intu-
itívne – na ľavej strane displeja nájdete tlačidlo 
so šípkou, ktorým robota rozhýbete dopredu. 
Jeho smer určujete pohybom prstu po displeji, 
čo je veľmi pohodlné a efektívne. Rozhodne to 
nikomu netreba vysvetľovať a príde na to hneď, 
ako si túto hru spustí.

Ak sa vám hra Loot The Maze pozdáva, môžete 
si ju nainštalovať pomocou nášho widgetu 
nižšie. Jej inštaláciou podporíte slovenskú 
prácu, ktorú môžete podporiť aj tak, že autorom 
pošlete váš feedback a poviete im, čo by v hre 
mohli vylepšiť alebo upraviť. Prajeme príjemné 
hranie!

Lost Owl – Slovenská oddy-
chovka
Počet slovenských vývojárov aplikácií a hier pre 
mobilný operačný systém Android stále narastá, 
rovnako ako aj náš katalóg. Dnes si predstavíme 
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jednoduchú hru s názvom Lost Owl, ktorú 
vytvoril developer Peter Čimo v spolupráci s 
jeho priateľkou. Petrov prvý titul je dostupný 
v obchode Google Play zdarma bez reklám a je 
vhodnou voľbou do vašej zbierky príležitostných 
hier.

Hra sa radí do kategórie plošinoviek a vašou 
úlohou bude pomôcť mláďaťu sovy nájsť cestu 
z nebezpečného lesa naspäť do svojho hniezda 
odkiaľ spadlo. Sovu ovládate prostredníctvom 
tlačidiel na obrazovke, ktorých rozmiestnenie 
môžete vidieť na obrázku nižšie. Vašu cestu 
znepríjemňuje divoká zver a v prípade že vás 
chytí, vrátite sa naspäť na posledný kontrolný 
bod. Keďže sa malinká sova ešte nenaučila 
lietať, rovnako si musíte dávať pozor aby ste 
nespadli z veľkej výšky, čo vás opäť vráti o 
krok späť. V rámci jednej úrovne je našťastie 
rozmiestnených dostatok “checkpointov”, takže 
opätovné prechádzanie jednotlivých úsekov 
nebude pôsobiť vôbec otravné.
Lost Owl nie je zrovna najnovším “trhákom” na 
platforme Android, no príležitostných hráčov za-
baví nejakú tú hodinu. Hra je dostupná zdarma v 
obchode Google Play a v prípade, že si ju chcete 
vyskúšať, stačí kliknúť na náš widget nižšie.

Filmová šibenice: Hlášky z 
českých filmov
Slovenské vývojárske štúdio Red Sparrow 
Design vydalo Android verziu mobilnej hry s 
názvom Filmová šibenice: Hlášky z českých 
filmov. Po úspešnom debute na platforme iOS, 
sme sa tak po viac než roku konečne dočkali aj 
verzie pre Android telefóny. Filmová šibenice je 
jednoduchá textová hra založená na pravidlách 
klasickej hry obesenec.

Vašou úlohou je uhádnuť názov 50 filmov, 
pričom hlavnou pomôckou sú hlášky z daných 
filmov, ktoré vyberie kat na začiatku každého 
kola. Názov filmu hádate vyberaním písmen 
alebo číslic. Ak uhádnete správne písmenko 

zobrazí sa v doplňovačke. V opačnom prípade sa 
kat o jeden krok priblíži bližšie ku šibenici. Každé 
kolo sa v prípade najľahšej úrovne, môžete 
pomýliť maximálne sedemkrát  - pri ôsmej 
chybe obesenec Querentin zomrie. Pri strednej 
a ťažkej úrovni sa môžete pomýliť len 6 alebo 
4 krát. Počas hrania sú k dispozícii aj tri žolíky, 
ktoré  vám v prípade, že už neviete ako ďalej, 
umožnia preskočenie kola a výber náhradného 
náhodného filmu a výroku. Na konci každého 
kola sa objavia aj odkazy na webové stránky 
Filmklubu a CSFD, kde sa o filme môžete 
dozvedieť ďalšie podrobnosti.

Databáza hlášok je pomerne rozsiahla a obsa-
huje 470 výrokov z legendárnych českých filmov. 
Hra je na Google Play dostupná za 0,79€.

Jednoduché binárne hodinky
Binárne hodinky majú už pomerne dlhú tradíciu 
a ich koncept spočíva v tom, že zobrazujú 
hodiny, minúty a sekundy v binárnom formáte. 
Takéto hodiny nie sú jednoduché a prirodzené 
na čítanie pre každého používateľa, no chce 
to len tréning. V prípade, že chcete vyskúšať 
binárny formát zobrazovania času, v obchode 
Google Play sa objavila nová aplikácia s názvom 
Jednoduché binárne hodiny od slovenského 

vývojára, ktorý vystupuje pod menom Lighture.
Aplikácia je veľmi jednoduchá a ponúka 
widget, ktorý zobrazuje spomínané hodiny na 
domovskej ploche vášho zariadenia. Widget je 
rozdelený na hodiny, minúty a sekundy, ktorým 
zodpovedá príslušná binárna hodnota. V tomto 
prípade je čítanie veľmi jednoduché, pretože 
nad každý stĺpec je umiestnená aj hodnota, akú 
reprezentuje. Napríklad na obrázku nižšie máme 
v riadku hodiny, rozsvietené sprava 4 svetielka. 
Po spočítaní hodnôt nad nimi, dostaneme hod-
notu 15, čo predstavuje aktuálnu hodinu.
Ako hovorí sám za seba nadpis, Jednoduché 

binárne hodinky je skutočne veľmi jednoduchá 
aplikácia, no určite poteší nejedného binárneho 
fanúšika. Hodinky sú dostupné v obchode 
Google Play zdarma a stiahnuť si ich môžete 
kliknutím na náš widget nižšie.

Actual Movie Trailers: Aktuálne 
filmové trailery vždy po ruke
Pre filmových fanúšikov si dvaja nezávislí 
vývojári zo Slovenska pripravili novú aplikáciu s 
názvom Actual Movie Trailers. Ide o jednoduchý 
nástroj, ktorý slúži na prehrávanie najnovších 
trailerov filmových noviniek.

Používateľské prostredie sa snažili vývojári 
zachovať čo najjednoduchšie. Výsledkom ich 
snaženia je aplikácia, v ktorej sa zobrazujú 
plagáty reprezentujúce jednotlivé filmy. Zobra-
zujú sa len informácie o názve filmu, jeho žánre, 
dátume pridania traileru alebo režisérovi či 
hereckom obsadení.

Veľkou výhodou Actual Movie Trailers je jej 
aktuálnosť. Narozdiel od iných podobných 
aplikácií, v nej totižto nájdete vždy len tie 
najnovšie filmové trailery, ktoré sú starostlivo 
vyberané a schvaľované jej samotnými au-
tormi. Po otvorení tak máte okamžitý prístup 
k filmovým ukážkam, ktoré spustíte už po 
niekoľkých kliknutiach. K dispozícii je aj rýchle 
vyhľadávanie vo filmovej databáze IMDB, po-
mocou ktorého sa ku svojim obľúbeným filmom 
dostanete ešte rýchlejšie. Výhodou aplikácie 
je tiež to, že ku svojej funkčnosti nepotrebuje 
žiadne externé prehrávače. Čo nám naopak 
na aplikácii chýbalo najviac je asi to, že si 
trailery nemôžete uložiť do vlastného zoznamu 
obľúbených filmov. Veríme však, že vývojári 
mysleli aj na túto funkciu a že táto bude do ap-
likácie pridaná už v najbližších aktualizáciách.
Aplikácia je vhodná nielen pre filmových fanatik-
ov, ale aj pre tých, ktorí sa o filmy zaujímajú len 
okrajovo alebo nemajú čas a chuť vyhľadávať 
trailery roztrúsené po webe. Vďaka Actual 
Movie Trailers máte všetky dôležité novinky 
a filmové trháky vždy so sebou. Aplikácia je s 
podporou reklám zadarmo dostupná na Google 
Play, no k dispozícii je aj platená PRO verzia 
bez reklám, za 1,49 eura. Tá by do budúcnosti 
mala oproti free verzii získať aj niekoľko funkcií 
navyše.
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V minulej časti nášho nového seriálu Prechod z 
iPhone na Android sme sa venovali základným 
rozdielom oboch platforiem, prešli sme si prvým 
spustením nového Android smartfónu a ukázali 
sme si ako preniesť vaše osobné dáta. Dnes sa 
pozrieme na najdôležitejšiu službu Androidu a 
to obchod s multimediálnym obsahom Google 
Play. Pozrieme sa aj na niekoľko základných 
aplikácií, ktoré vám budú veľmi nápomocné.

Google Play
Obchod Google Play je podobne ako iTunes, 
miesto kde sa zhromažďuje váš obľúbený obsah 
ako sú aplikácie, hudba, knihy, filmy a iné. 
Predtým poskytoval Google celú zbierku rôznych 
služieb, ako Google Music, Android Market 
a eBookstore Google, ale spoločnosť spojila 
všetky dohromady pod jedinou službou, ktorú 
nazvala Google Play. Podľa posledných štatistík 
stránky AppBrain, používatelia Androidu si môžu 
vychutnať až 653 075 aplikácií a hier, z ktorých 
je viac než 500 000 ponúkaných vývojármi zdar-
ma. Samozrejme väčšina z nich má zabudovanú 
určitú formu vnútroherných nákupov alebo 
reklamu, no to je malá cena za to, že môžete 
využívať niečo zadarmo. V minulosti boli mnohé 
populárne aplikácie ako Instagram, Fruit Ninja 
alebo Flipboard exkluzívne dostupné len pre 
platformu iOS od spoločnosti Apple. Majitelia 
Androidu sa museli obísť bez ich pomoci alebo si 
vystačiť s napodobeninami. Odkedy sa Android 
rozrástol neuveriteľným tempom a už dlhú dobu 
vedie v počte aktivovaných zariadení, vývojári si 

už nemohli dovoliť ignorovať platformu takých 
rozmerov a teraz pravidelne ponúkajú svoje 
aplikácie pre oba systémy. Niektoré herné tituly 
sú výnimkou a sú stále dostupné len v AppStore, 
no ich počet nie je až taký veľký. Podobne ako v 
AppStore, skôr než sa rozhodnete pre niek-
torú aplikáciu, môžete si pozrieť hodnotenia, 
snímky obrazovky alebo prečítať recenzie od 
používateľov. Navyše sa zobrazujú videá, údaje 
o počte stiahnutí a oprávnenia, ktorým sa venu-
jeme nižšie.

Operačný systém Android ponúka množstvo 
možností pre prispôsobenie, ako sú napríklad  
miniaplikácie alebo inak widgety. V praxi 
ponúkajú priamy prístup k rôznym informáciám 
z domovskej obrazovky. V Google Play ich 
nájdete buď osobitne alebo pri inštalácii väčšiny 
aplikácií sa vám pridá aj widget. Ako príklad 
môžeme spomenúť náš katalóg slovenských a 
českých Android aplikácií. Jej nainštalovaním 
sa vám v miniaplikáciách pridá aj widget, ktorý 
bude zobrazovať najnovšiu pridanú aplikáciu 
do katalógu. Iným príkladom sú rôzne widgety, 
ktoré zobrazujú informácie o počasí, najnovšie 
e-maily, SMS správy, obľúbené kontakty, hodiny, 
aktuality a podobne.

Inou kategóriou prispôsobenia systému je 
tzv. Launcher. Podľa definície nášho MojAn-
droid slovníka je to samostatne bežiaci proces 
(aplikácia), ktorý má na vašom Android tablete 
či telefóne na starosti grafické zobrazenie 
domovských obrazoviek, zamykacej obrazovky, 
ako aj spodnej lišty spolu s tou hornou. Rovnako 

sa stará o zobrazenie šachovnice aplikácií, 
všetky zoznamy v menu a podobne. Okrem 
predvoleného Lauchera, ktorý ponúka Android 
od základu nájdete v obchode Google Play rôzne 
iné náhrady, ktorými si systém dokážete zmeniť 
na nepoznanie. Medzi tie najpopulárnejšie, 
ktoré si môžete pre začiatok vyskúšať patrí 
GO Launcher Ex, ADW Launcher alebo Nova 
Launcher.

Povolenia

Systém Android, narozdiel od iOS, poskytuje 
úplnú voľnosť pri inštalácii aplikácií z rôznych 
iných zdrojov. Hoci výhod tohto modelu je 
skutočne mnoho, je to aj jednoduchý spôsob 
ako prísť k škodlivému softvéru. Všeobecne 
povedané, vaše osobné údaje sú v bezpečí keď 
inštalujete aplikácie a hry z obchodu Google 
Play. Občas sa síce objaví malware aj tu, no 
spoločnosť Google reaguje rýchlo a takéto 
aplikácie odstráni. Avšak, akonáhle začnete 
inštalovať balíky z akéhokoľvek webu, riskujete 
odhalenie vašich osobných údajov.

Každá aplikácia žiada pri inštalácii o povole-
nie prístupu k určitému obsahu a funkciám 
smartfónu, ako napr. povolenie na úpravu/
odstránenie obsahu ukladacieho priestoru, 
úplný prístup na Internet, čítanie kontaktných 
údajov a podobne. V Google Play sa zoznam 
povolení vždy zobrazí po kliknutí na tlačidlo 
“inštalovať” a vy, ako používateľ musíte s nimi 
súhlasiť. Ak vás aplikácia nezmyselne žiada 
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napr. o prístup k GPS súradniciam, aj keď to 
nemá v popise činnosti, niečo nie je v poriadku. 
Preto odporúčame inštalovať aplikácie, ktoré 
majú pozitívne hodnotenia od používateľov a 
pochádzajú od overených developerov.

Prvé aplikácie
Všetky aplikácie závisia od toho, na aké účely 
používa majiteľ svoj smartfón. Preto je veľmi 
náročné vybrať aplikácie, ktoré by uspokojili 
každého čitateľa. Rozhodli sme sa vybrať len tie, 
ktoré sú univerzálne a mohli by byť užitočné pre 
kohokoľvek. Aplikácie sociálnych sietí Facebook, 
Twitter, Google+, Foursquare, ďalej Skype, Viber, 
prípadne Whatsapp si určite stiahnete auto-
maticky a nie je nutné ich uvádzať.

Ako prvú aplikáciu rozhodne 
odporúčame SwiftKey, ktorá 
zmení celý zážitok z písania na 
vašom telefóne. Ide o klávesnicu, 
ktorá nahradí predvolenú v 
systéme Android a ponúka 

mnoho užitočných funkcií. Automaticky dokáže 
detekovať, ako ste písali v minulosti (z textových 
správ, sociálnych sietí, e-mailov a iných služieb) a 
dokáže dopredu predpovedať čo chcete napísať, 
pričom návrhy sú pozoruhodne presné.

Vaše Android zariadenia 
prichádza s predinštalovaným 
prehliadačom internetu, no 
odporúčame vám nainštalovať 
Google Chrome. Patrí totižto 
medzi najrýchlejšie a najlepšie 

prehliadače a podporuje mnoho zaujímavých 
funkcií. Okrem toho je vytvorený pre používanie 
gestami a po prihlásení dokáže synchronizovať 
otvorené záložky s vaším počítačom, podobne 
ako Safari.

V prípade, že sa predsa rozhodnete inštalovať 

aplikácie z iného zdroja, ako ob-
chod Google Play, odporúčame 
vám nainštalovať niektorý z mo-
bilných antivírusových riešení, 
akým je napr. avast! Mobile 
Security. Okrem toho, že je 

dostupný zdarma a ponúka účinnú ochranu proti 
malware, obsahuje aj funkcie pre lokalizáciu 
prípadne vzdialené zmazanie obsahu strateného 
alebo ukradnutého smartfónu.

Hudba je nepochybne 
neodlúčiteľnou stránkou 
každého smartfónu a preto 
je dobré mať nainštalovaný 
aj dobrý prehrávač. Jedným z 
najpopulárnejších je PowerAmp, 

ktorý len pred nedávnom dostal aktualizáciu so 
slovenským prekladom. Ponúka veľké množstvo 
funkcií vrátane pokročilého ekvalizéra, pod-
pory lyrics, playlistov, prehrávania skladieb z 
adresárov a mnoho iných.

Systém Android ponúka prístup 
k súborom vnútorného úložiska 
zariadenia a preto sa vám hodí 
poriadny správca súborov, akým 
je napr. bezplatný ES File Explorer. 
Okrem správy súborov umožňuje 
správu aplikácií a poskytuje 

prístup ku cloudovým službám ako Google Drive, 
Dropbox, SkyDrive, Box.net a iných.

Ďalšou aplikáciou je SnapPea, ktorá je síce 
určená pre vaše počítače, no určite príde vhod. 
Jedná sa o podobný software pre správu obsahu 
smartfónu ako iTunes, len pre Android. Zariad-
enie jednoducho pripojíte pomocou kábla alebo 
prostredníctvom bezdrôtovej technológie Wi-Fi 
a môžete synchronizovať SMS správy, kontakty, 
hudbu, fotografie, videá, či aplikácie. Aplikáciu si 
bezplatne stiahnete na domovskej stránke www.
snappea.com.

MICHAL CHOVAŇÁK

Slovenská hra Shake and Etch 
– magická tabuľka pre váš 
Android
Každý z nás si pamätá aspoň na jednu hračku zo 
svojho detstva, ktorá mu utkvela v pamäti. Či už 
to je drevená hračka, malé autíčko, umelá gitara 
alebo plyšový medveď, tá hračka má pre nás 
obrovskú hodnotu a nikdy na ňu nezabudneme. 
Mojou obľúbenou hračkou v detstve bola vždy 
magická tabuľka, a preto ma veľmi potešilo, že 
ju slovenské vývojárske štúdio eSite Software 
upravilo aj pre zariadenia s operačným systé-
mom Android. Magickú tabluľku pre Android, 
alias hru Shake and Etch, si dnes predstavíme v 
našom seriáli Obedná prestávka!

Magická tabuľka je vec, na ktorú si pamätá 
zrejme každý z nás. V rôznych podobách sa táto 
špecifická hračka vyskytuje dodnes a je veľmi 
potešujúce, že sa táto hra aj zdigitalizovala a 
dostala na Google Play Store. Jej ovládanie je 
klasické, pomocou dvoch otočných koliesok v 
dolných rohoch. Ľavým z nich pohybujete kurzo-
rom vľavo a vpravo, pravým kolieskom ovládate 
vertikálny pohyb. Takto jednoducho môžete 
vytvoriť takmer akúkoľvek kresbu, ktorú máte 
v hlave, ibaže to musíte zvládnuť na jeden ťah. 
Kresliacu plochu vymažete veľmi jednoducho – 
zatrasením vášho zariadenia.

Či sa magická tabuľka zapáčila vám alebo vašim 
deťom, rozhodne stojí za to, aby ste si ju do 
svojho Android zariadenia nainštalovali. Ide o 
bezplatnú pomôcku, ktorá vám pomôže zahnať 
pokojne aj hodiny nudy, pokiaľ vám správne 
pracuje predstavivosť. My sa spracovaniu tejto 
klasiky veľmi tešíme a odporúčame ju každému, 
kto sa aspoň raz za život s magickou tabuľkou 
stretol. Do svojho zariadenia siShake and Etch 
môžete nainštalovať pomocou odkazu nižšie.

REDAKCIA MOJANDROID.SK
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Prestigio tento rok vytasil do boja s konkuren-
ciou niekoľko nových Dual SIM smartfónov, 

ktoré sa budú uchádzať o priazeň zákazníka. 
Portfólio minuloročných modelov smartfónov 
tak spoločnosť doplnila o novinky s 4,5 a 5 pal-
covým displejom, Multiphone 4500 DUO a 5000 
DUO. V dnešnej recenzii sa pozrieme na menší 
z nich, ktorý prináša kvalitný displej, operačný 
systém Android Ice Cream Sandwich a výkonný 
dvojjadrový procesor.

Balenie
V krabici so smartfónom sa podobne ako aj 
v iných zariadeniach spoločnosti nachádza 
nabíjačka a handsfree slúchadlá. Podstat-
ným rozdielom v obsahu balenia je oproti 
minuloročným modelom kvalitné púzdro, ktoré 
zabezpečí ochranu smartfónu proti poškriabaniu 
a poškodeniu pred prípadným pádom na zem. 
Púzdro je pevné a telefón doňho pasuje presne. 
Vybrať a zasunúť sa však dá pomerne ľahko.

Konštrukcia

MultiPhone 4500 DUO bol vyrobený 
predovšetkým s ohľadom na cenu a tomu 
odpovedajú aj použité materiály. Väčšia časť 
konštrukcie telefónu je tak vyrobená z plastu 
s lesklou povrchovou úpravou. Pri dotykoch 
je cítiť, že nejde o žiadny prémiový materiál, 
ale len o obyčajný plast. Na prednej strane sa 
napriek tomu nachádza odolné sklo Gorilla 
Glass, ktoré zabezpečí zvýšenú odolnosť voči 
poškriabaniu čí inému typu poškodenia.

Telefón svojim dizajnom nijako výrazne 

nevybočuje zo zaužívaného štandardu. Charak-
teristickým prvkom je zadný fotoaparát, ktorý z 
tela výrazne vystupuje. Vedľa neho nájdete LED 
blesk a mikrofón. Rozmiestnenie jednotlivých 
komponentov a ovládacích prvkov je nasle-
dovné. Na prednej strane sa okrem 4,5 palcov-
ého IPS displeja nachádza aj mriežka reproduk-
toru hovorov, pod ktorou sa ukrýva notifikačná 
LED dióda. Pod zobrazovacím panelom je to 
potom už len trojica kapacitných tlačidiel, ktoré 
slúžia na spustenie menu, návrat na domovskú 
obrazovku a krok späť. VGA kamera pre video 
hovory je umiestnená v pravom hornom rohu.

Po vzore smartfónov Samsung, vsadil výrobca 
tlačidlo zapnutia do pravého boku. Zapnutie 
či vypnutie zariadenia je tak aj pri väčšom 
displeji pohodlné a nie je potrebné sa zbytočne 
načahovať prstom až na vrchnú stranu. Tam je 
trochu nezvyčajne umiestnený micro USB port a 
3,5 mm audio jack. Ovládanie hlasitosti si svoje 
miesto našlo napravo.

Zadný kryt je odnímateľný a okrem už vyššie 
zmieňovaného fotoaparátu, ukrýva pod sebou 
aj hlavný reproduktor a batériu s kapacitou 
1850 mAh. Samozrejmosťou je už aj dvojica 
slotov pre SIM karty v klasickej veľkosti a slot 
pre pamäťovú kartu micro SD.

Pri našom používaní sme nepočuli 
žiadne nepríjemné zvuky. Samoz-
rejme, keďže ide o plastovú 
konštrukciu, sem tam sa pri 
silnejšom zatlačení niečo ozve, nie 
je to však nič čomu by sme pri rozho-
dovaní o kúpe tohto smartfónu pripis-
ovali veľkú váhu. Telo telefónu je pevné a viac 

náchylné na zachytávanie odtlačkov prstov.

Displej
IPS displej Prestigia má uhlopriečku 4,5 palca 
a vyššie rozlíšenie 960 × 540 bodov. Vzhľadom 
na cenu zariadenia mu nemáme čo vytknúť. 
Ponúka výborné pozorovacie uhly, ale aj dobre 
farebné podanie. Čitateľnosť displeja počas 
slnečných dní nie je na tom veľmi dobre, najmä 
ak máte displej špinavý od odtlačkov prstov. Tie 
sa mimochodom ochrannému sklu Gorilla Glass 
úspešne darí priťahovať. V porovnaní s povr-
chovou úpravou použitou v drahších modeloch 
je rozdiel citeľný a viditeľný. Kapacitná vrstva 
je dostatočne citlivá, problémy sme nemali ani 
pri používaní funkcie pinch-to-zoom. Displej 
dokáže pracovať maximálne s piatimi súčasnými 
dotykmi.

Pri našom používaní sme boli s kvalitou displeja 
maximálne spokojní. Hoci sme zvyknutí na HD 
rozlíšenie, na MultiPhone 4500 DUO sa nám 
pracovalo veľmi dobre. Menší text síce nie je tak 
ostrý a pohodlný na čítanie ako na Nexuse 4 či 
HTC 

Plusy
✔ Cena
✔ 4.5” IPS displej
✔ Dostatočný výkon
✔ Podpora Dual SIM

Mínusy
✖ Nie až tak dobrý fotoaparát
✖ Telo telefónu je magnetom na otlačky prstov
✖ Horšia čitateľnosť displeja na priamom Slnku

Hodnotenie

Prestigio MultiPhone 4500 DUO je skvelá voľba pre všetkých tých, ktorí 
hľadajú dobre vybavený Dual SIM smartfón za prijateľnú cenu. Tá sa v sloven-
ských obchodoch začína na 218 eurách, čo je vzhľadom na výbavu v podobe 
4,5 palcového IPS displeja, dvojjadrového procesora a podpory dvoch SIM 
kariet viac než zaujímavá ponuka. Samozrejme telefón má aj svoje zápory a 
tými sú najmä nie až tak kvalitný fotoaparát a konštrukcia, ktorá je magnetom 
na odtlačky prstov.
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One X s vyšším rozlíšením displeja, no nie 
je problém si ho priblížiť. Všimli sme si aj 
občasného preblikávania displeja, ktoré sa obja-
vovalo najmä pri zobrazení väčších jednoliatych 
farebných plôch.

Výkon a pamäť
Multiphone 4500 DUO je poháňaný dvoj-
jadrovým procesorom Mediatek MT6577 s 
architektúrou ARM Cortex A9. Taktovaný je 
na frekvenciu 1GHz a spolu s 1GB operačnej 
pamäte RAM zabezpečuje plynulý chod 
operačného systému Android. Výkon dodá-
vaný procesorom je maximálne postačujúci a 
zabezpečuje plynulé prechody medzi plochami 
Androidu, ako aj rýchle spúšťanie aplikácií. 
Samozrejme nie všetko je tak plynulé ako v 
prípade výkonnejších smartfónov, pri ktorých je 
práca s aplikáciami predsa len rýchlejšia. To isté 
platí aj o plynulosti používateľského prostredia.

Výkon procesoru sme otestovali v sérii testov, 
ktorých výsledky sú porovnateľné aj s inými 
smartfónmi v danej kategórii. V niektorých 
benchmarkoch 4500 DUO dokonca porazil aj 
drahšie modely smartfónov, ako LG Optimus L9 
alebo Samsung Galaxy S III mini.

Prestigio integroval pre ukladanie dát aj vnú-
tornú pamäť s kapacitou 4GB, z ktorej je pre 
používateľa dostupných 2,08 GB pre dáta rôzne-
ho typu. Pre aplikácie je vyhradená pomerne 
malá časť s veľkosťou 503MB, ktorá nemusí 
postačovať pri inštalovaní väčšieho množstva 
aplikácií. Väčšine menej náročných používateľov 
by však aj táto kapacita mala maximálne 
postačovať. USB Host nie je telefónom podporo-
vaný čo znamená, že k nemu nepripojíte externé 
úložiská ani iné príslušenstvo.

Operačný systém
Podobne ako aj na iných produktoch spoločnosti 
Prestigio, aj tu nájdete predinštalovaný 
Android 4.0 Ice Cream Sandwich - presnejšie 
verziu 4.0.4. Výrobca zachováva jednoduchosť 
používateľského prostredia Androidu a ne

pridáva žiadnu vlastnú nadstavbu. Niekoľko 
zmien sa však udialo aj tu, nie sú však až tak 
viditeľné. Prvou z nich je notifikačná lišta, ktorá 
bola doplnená o niektoré rýchle ovládacie 
prvky pre zapnutie WiFi, Bluetooth, mobilných 
dát, GPS a letového módu. Okrem nich tu však 
nájdete aj nastavenia zvukového režimu alebo 
displeja.

Novinkou je odomykacia obrazovka, na ktorú 
Prestigio pridal niekoľko ďalších odkazov 
pre rýchle spustenie fotoaparátu, dialeru a 
poslanie SMS. V spodnej časti sa tiež nachádza 
skrytý panel, ktorý sa po vysunutí premení na 
ovládanie hudobného prehrávača. Svoje skladby 
tak môžete prepínať, posúvať alebo pozastaviť 
priamo z uzamknutej obrazovky.

Keďže ide o Dual SIM smartfón, nechýba tu 
ani vlastný nástroj pre SIM manažment, ktorý 
sa nachádza priamo v nastaveniach telefónu. 
Ten slúži predovšetkým na kontrolu toho, čo v 
ktorej sieti mobilného operátora bude povolené 
vykonávať. Napríklad posielanie SMS, MMS 
či volania, môžu byť zabezpečované len SIM 
kartou jedného operátora, zatiaľ čo mobilný in-
ternet bude prístupný len prostredníctvom siete 
druhého operátora. Telefón môžete tiež nechať 
automaticky vypnúť alebo zapnúť pomocou 
funkcie, ktorá je v nastaveniach uvádzaná pod 
anglickým názvom “Schedule power on/off”.

Položka “Uľahčenie prístupu” skrýva ešte jednu 
vychytávku, ktorou je rýchle bootovanie tel-
efónu. Ak sa vám teda pri každom reštartovaní 
nechce čakať, odporúčame ju zapnúť. Bootovací 
proces skráti z 30 na 12 sekúnd. To platí ale 
iba dovtedy, kým z tela smartfónu nevyberiete 
batériu.

V telefóne nájdete okrem štandardnej sady 
Google aplikácií aj platený OfficeSuite Pro pre 
úpravu dokumentov, čítačku eReader Prestigio, 
súborový manažér, baterku a FM rádio. Zvyšné 
aplikácie nestoja veľmi za zmienku a môžete 
si ich kedykoľvek nainštalovať aj z oficiálneho 
obchodu Google Play.

Multimédiá
Telefón si poradí s bežnými formátmi videa v 
klasickom rozlíšení. Skúšali sme spustiť aj HD 
a Full HD videá, no ani po nainštalovaní MX 
Playeru sa nám ich nepodarilo plynulo prehrať. 
Výkon Prestigia nie je dostatočný na to, aby 
zvládal prehrávanie takto náročných videí. Pri 
tejto cene smartfónu však neočakávame, že by 
ich aj mohol podporovať. S MultiPhonom 4500 
Duo si však pohodlne pozriete svoje obľúbené 
seriály či filmy v bežných formátoch DivX a Xvid.

Zvuk vychádzajúci zo zadného reproduktoru 
je pomerne hlasný a okrem basov ponúka 
vyvážené podanie všetkých frekvenčných 
zložiek. Nejde tak o žiadny plechový zvuk. 
Musíme však upozorniť na to, že pri vyšších 
hlasitostiach reproduktor už počuteľne skresľuje 
a pri niektorých typoch skladieb sa z neho ozýva 
praskanie. Reproduktor je našťastie dostatočne 
hlasný aj po znížení hlasitosti na úroveň, kedy sa 
skreslenie neprejavuje. Zvukový výstup cez 3,5 
mm audio jack je dostatočne výkonný a kvalitný. 
Pre počúvanie však odporúčame nainštalovať 
iný hudobný prehrávač - my sme používali MX 
Player.
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Fotoaparát
Fotoaparát so snímačom o rozlíšení 8Mpix 
ponúka dobrú kvalitu fotografií, ktoré však 
vytvoríte len v prípade vhodných svetelných 
podmienok. Akonáhle ste v priestoroch so 
slabším osvetlením, tak reakcie fotoaparátu 
sú spomalené a vytvorené snímky vo väčšine 
prípadov nezaostrené. Video svojou kvalitou tiež 
nijako nevyniká.

Väčšina možností fotoaparátu sa obmedzuje na 
základné nastavenia a funkcie natívneho An-
droidu 4.0 Ice Cream Sandwich. Okrem toho že 
môžete zmeniť kvalitu natáčaného videa alebo 
fotografií, expozíciu, ostrosť, farebný odtieň, sat-
uráciu, jas, farebný efekt, kontrast a citlivosť tak 
sú k dispozícii aj funkcie ako časovač, panoráma 
a vytváranie časozberných videí. Novinkou je 
akási obdoba panorámy, pri ktorej sa vytvorí 
snímka zložená z deviatich fotografií vytvorených 
tesne za sebou.

Konektivita
Zariadenie prináša podporu WiFi 802.11 b/g/n, 
Bluetooth 3.0 a samozrejme 3G sietí. Hlavnou 
výhodou telefónu je podpora dvoch SIM 
kariet, vďaka ktorej môžete telefón využívať v 
sieti dvoch mobilných operátorov súčasne. V 
Androide 4.0 je samozrejmosťou aj funkcia pre 
zdieľanie mobilného internetu prostredníctvom 
WiFi - tzv. WiFi Hotspot.

Prehliadanie internetu s telefónom je rýchle, 
ako aj načítavanie stránok a ich približovanie či 
skrolovanie po nich. Softvérová klávesnica nie je 
iná ako tá z natívneho Androidu. Píše sa na nej 
veľmi dobre a rýchlo, no nepodporuje predik-
tívne písanie v slovenčine. Nič vám však nebráni 
nainštalovať si klávesnicu z Google Play, ktorá 
bude spĺňať vaše požiadavky.

Telefonovanie s MultiPhone 4500 DUO je 
pohodlné. Dialer ponúka funkciu inteligentného 
vytáčania čísel a tiež prístup ku zoznamom 
zmeškaných, odchádzajúcich a prichádzajúcich 
hovorov. K dispozícii sú aj zoznamy obľúbených 
kontaktov či najčastejšie volaných kontaktov.

Batéria
Batéria Prestigia MultiPhone má kapacitu 1800 
mAh. Počas nášho testovania vydržal v prevádz-
ke 37 hodín so zapnutým mobilným internetom 
a s displejom aktívnym po dobu jednej hodiny. 
Vykonali sme aj 13 minút hovorov. Vzhľadom 
na kapacitu batérie sme však očakávali trochu 
dlhšiu výdrž. Pri Prestigiu 4300 DUO s menším 
4,3 palcovým displejom a batériou 1500 mAh sa 
nám podarilo dostať cez dva dni, pričom bol dis-
plej zapnutý takmer celé dve hodiny. Batéria tak 
nie je najsilnejšou stránkou telefónu, no nepatrí 
ani medzi tie najhoršie. Ide o klasický priemer v 
danej kategórii.

FERO CHOVAŇÁK

Zariadenie zapožičala spločnosť Prestigio

Minulý rok sme sa spoločne stretli v šiestich 
mestách na celom Slovensku. Začali sme 
na východe v Košiciach a naša Roadshow 
pokračovala cez mestá Žilina, Bratislava, Prešov, 
Zvolen až do Trnavy. Android Roadshow je akcia, 
ktorá spája komunitu a Android fanúšikov. Mohli 
ste si tak vyskúšať všetky novinky priamo vo 
svojich rukách. Pripomeňme si to najlepšie, čo 
sme spoločne minulý rok na Android Roadshow 
zažili. A pripravte sa na tento ročník. Začneme 
už v apríli. Pozorne sledujte portál MojAndroid.
sk a dozviete sa všetko podstatné už čoskoro :-)

Miss Android Roadshow sa stala Simona zo Zvo-
lena, vyhrala nový smartfón Galaxy Nexus

MICHAL CHABADA
Android Team

Miss Zvolen Simona
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Bratislava

Trnava

Žilina

Zvolen

Prešov

Košice
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