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Sú tu medzi nami. Nosíme ich vo vreckách nohavíc, 
či v kabelkách. Nespustíme z nich oči, hladkáme ich 

hneď, ako sa nám dostanú do rúk.

Sú najlepšie v tom, čo momentálne technologický svet 
ponúka. Sú rýchle, spoľahlivé, no vydržia len jeden 
deň. Dožívajú sa popularity maximálne jeden rok. 
Netrpezlivo očakávame ich nástupcu. Keď sa tak udeje, 
vieme si hneď spraviť názor, či je to prepadák alebo to 
najlepšie, čo nás mohlo postretnúť. 
Sú stále viac populárnejšie. A úplne nás ovládli. Áno, 
hovorím o našich smartfónoch.

Sú stále viac populárnejšie. A úplne nás ovládli. Áno, 
hovorím o našich smartfónoch. 

Tento rok má technologický svet skutočne radosť. 
Novinky od výrobcov prekonávajú všetky očakávania 
a dovolím si povedať, že majiteľ ktoréhokoľvek z nich 
bude nanajvýš spokojný. Má možnosť vybrať si model, 
ktorý mu najviac vyhovuje.

Všetko to začalo v januári, kedy spoločnosť SONY pred-
stavila novú vlajkovú loď Xperia Z. Latku nastavila nao-
zaj vysoko, po niekoľkých mesiacoch od predstavenia 
možem pokojne povedať, že ju dokonca v niektorých 
smeroch konkurenti stále nepredbehli – v odolnosti 
voči vode a prachu.

Ani spoločnosť HTC na svoj top model nenechala 
svojich fanúšikov dlho čakať. Model One vyniká svojím 
spracovaním, výborným displejom a fotoaparátom. My 
sme si ho už vyskúšali a podrobnú recenziu nájdete v 
tomto čísle magazínu.

Medzi top modely na trhu vnímam aj Padfone Infinity. 
ASUS ide svojou cestou a z kombinácie smartfón+tablet 
sa tretia generácia dostáva na vrchol a získava titul – 
najdrahšie Android zariadenie na trhu.

Štvorlístok uzatvára Samsung. Galaxy S4 je predstavený 
vo veľkom štýle v NYC. Všetci sme očakávali prevratnú 
novinku, zariadenie vychádza z úspešného predchodcu. 
Na obrázku ich pravdepodobne len ťažko rozoznáte, 
no S4-ka ma zaujala až v momente, keď sa mi ocitla v 
rukách.  

Trojica zariadení z môjho štvorlístka bola predstavená 
v Amerike. Xperia Z v Las Vegas počas CES 2013, HTC 
One a Galaxy S4 priamo v NYC. Asus predstavil novinku 
Padfone Infinity počas MWC 2013 v Barcelone. Vy 
však nemusíte nikde cestovať, aby ste si tieto špičkové 
smartfóny vyskúšali naživo. Začína Android Roadshow 
2013 a opäť sa spoločne stretneme v šiestich mestách. 
Tešíme sa na vás. 

Príjemné čítanie aprílového vydania Android Magazín 
vám želá,

MICHAL CHABADA
šéfredaktor
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HTC minulý rok na kongrese mobilných tech-
nológií predstavilo svoju vlajkovú loď HTC 

One X so štvorjadrovým procesorom Tegra 3, 
4,7-palcovým displejom a 8 Mpix fotoaparátom. 
Neubehol ani rok a spoločnosť ho inovovala a 
vydala verziu HTC One X+, ktorá disponovala 
väčšou batériou, 64 GB vnútornou pamäťou 
a pretaktovaným procesorom. Táto hardvé-
rová konfigurácia však nemohla konkurovať 
novým zariadeniam predstaveným ku koncu a 
začiatkom nového roka. Nie je preto prekvap-
ením, že HTC vydalo vlajkovú loď HTC One, ktorá 
svojou výbavou súperí a dokonca v niektorých 
ohľadoch aj poráža svoju konkurenciu.

Čím chce tento rok spoločnosť zaujať a 
presvedčiť zákazníkov aby si kúpili práve jej 
smartfón? Dôvodov je hneď niekoľko: unikátny 
dizajn, nekompromisný výkon, kvalitný displej, 
stereo reproduktory BoomSound a Ultrapixelový 
fotoaparát. Nepredbiehajme však a začnime 
pekne po poriadku.

Konštrukcia: Kvalita bez kom-
promisov

HTC One sa môže pochváliť jednoliatou kovo-
vou konštrukciou vyrobenou z jedného bloku 
anodizovaného hliníka. Výrobný proces ja tak 

bokoch prístroja, ako aj v zadnej časti smart-
fónu.

Spoločnosť sa rozhodla pre použitie prémiových 
materiálov, za čo ju môžeme len pochváliť. Nová 
vlajková loď spoločnosti pôsobí už pri prvom 
pohľade skutočne dobrým dojmom, ktorý sa 
ešte viac umocní, keď telefón chytíte do ruky. 
Jeho telo má v najhrubšom bode hrúbku 9,3 
mm a od stredu ku krajom sa zužuje len na 4 
mm. Aj vďaka tomu výborne padne do ruky 
a dobre sa ovláda aj jednou rukou. Treba si 
však dávať pozor na to, aby sa vám telefón 

nevyšmykol z ruky. Povrch telefónu je predsalen 
o niečo klzkejší. Rozmerovo je HTC One o niečo 
väčší ako HTC One X a porovnateľne veľký je 
aj s novo predstaveným Galaxy S4, ktorý však 
disponuje už 5 palcovým displejom.

Čo sa týka rozmiestnenia jednotlivých prvkov, 
musíme HTC vytknúť umiestnenie tlačidla 
pre zapnutie, či prebudenie telefónu z režimu 
spánku. To je opäť umiestnené navrchu, ten-
tokrát však na ľavej strane. Zapínanie telefónu 
je tak o niečo tažšie ako pri iných modeloch 
smartfónov. Uvítali by sme keby bolo tlačidlo 

náročný, že každý 
jeden kus sa vy-
rába približne 200 
minút. Pomocou 
CNC stroja sa 
vyfrézuje zaoblené 
telo smartfónu 
HTC One, ktorého 
skosené boky 
sú vybrúsené 
špeciálnym 
diamantom. 
Jednotlivé diely sú 
precízne pospájané 
prostredníctvom 
tvrdeného polykar-
bonátu, ktorý je 
dobre viditeľný na 

Hodnotenie

HTC predstavením nového smartfónu One nastavilo latku pekne vysoko. 
Nová vlajková loď spoločnosti je po kvalitatívnej a dizajnovej stránke pre-
pracovaná takmer k dokonalosti. Ponúka vysoký výkon, ktorý zabezpečuje 
rýchle reakcie a plynulosť pri ovládaní. Najnovšie hry si zahráte bez 
akýchkoľvek kompromisov a problémom nebude ani prehrávanie videí vo 
Full HD rozlíšení, ktoré si cez MHL redukciu alebo špeciálne príslušenstvo 
v podobe HTC MediaLink, môžete pozrieť aj na televízore s HDMI vs-
tupom. Nové prostredie HTC Sense 5 v nás zanechalo pozitívne dojmy 
a počas nášho testovania sa nám s ním pracovalo veľmi dobre. Oproti 
prechádzajúcim verziám je hlavne prehľadnejšie, jednoduchšie, krajšie 
a ponúka nové funkcie. Spokojní sme boli aj s výdržou batérie, ktorá síce 
neohromí, no ani nesklame.

Jednoznačným ťahúňom tohto telefónu sú jeho stereo reproduktory 
umiestnené na prednej strane, ktoré hrajú čisto a veľmi hlasno. Ultrapix-
elový fotoaparát síce nie je žiadnou revolúciou, no kvalita fotografií 
za konkurenciou nezaostáva a tak ako HTC sľúbilo, lepšie si poradí so 
snímkami v tmavých prostrediach alebo v noci. Nevadilo nám ani menšie 
rozlíšenie, ktoré pre rýchle zábery z fotoaparátu maximálne postačuje. 
Prekvapili nás videá vytvorené HTC One, ktoré aj vďaka optickej stabi-
lizácii vyzerajú naozaj veľmi dobre.

Na druhej strane tu máme konkurenciu ako Sony Xperia Z a Samsung 
Galaxy S4. Sony svoju vlajkovú loď už začal predávať. Oproti HTC ponúka 
13 Mpix snímač, ktorý dokáže zachytiť viac detailov, displej, ktorý síce 
neponúka také kvality ako HTC One, no má väčšiu 5-palcovú uhlopriečku. 
Pre mnohých je výhodou aj konštrukcia, ktorá síce nie je tak elegantná 
a komfortná ako v prípade HTC one, no je odolná voči vode a prachu. 
Galaxy S4 svojim dizajnom síce oproti minuloročnému modelu nijako 
neprekvapil, no taktiež ponúka decentné hardvérové parametre. Na to 
ako si však bude počínať v našich testoch si ešte chvíľu počkáme a neskôr 
ho určite postavíme aj v Android Dueli proti HTC One.

Čo sú teda hlavné výhody HTC One oproti konkurencií? Bude to hlavne 
unikátny dizajn, výborné továrenske spracovanie, reproduktory Boom-
Sound, kvalitný displej a nové prostredie HTC Sense 5.0. HTC One patrí 
v súčasnosti medzi to najlepšie na trhu a musíme povedať, že po týždni 
používania sme si ho veľmi obľúbili. Cena za HTC One sa začína na 650€. V 
slovenských e-shopoch by mal byť dostupný od polovice apríla.

Plusy
✔ Dizajn, kvalita spracovania
✔ Kvalitný Full HD displej
✔ Stereo reproduktory BoomSound
✔ HTC Sense 5.0
✔ Ultrapixelový fotoaparát
✔ Vysoký výkon vďaka Snapdragonu 600
 
Mínusy
✖ Umiestnenie tlačidla pre zapnutie
✖ Absencia micro SD slotu
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umiestnené na pravom boku, podobne ako 
to robí Samsung alebo LG. Napriek tomu sa 
dá aj na takéto zapínanie rýchlo zvyknúť a po 
týždni používania sme tento fakt už nebrali 
ani ako nevýhodu. Tlačidlo zapnutia v podaní 
HTC však nezostáva len pri tejto jedinej funkcii. 
Výrobca priamo do tohto miesta integroval aj 
infračervenú LED diódu, ktorá slúži na ovládanie 
domácich elektrospotrebičov, ako napríklad tel-
evízorov, DVD prehrávačov alebo set-top boxov. 
Navrchu nájdeme tiež klasický 3,5 mm audio 
jack pre pripojenie slúchadiel.

Prejdime však na prednú stranu zariadenia. Tú 
z väčšej časti vypĺňa 4,7-palcový displej, pod 
ktorým sa nachádzajú kapacitné ovládacie prvky 
v trochu netradičnom rozložení: tlačidlo “Späť” 
je naľavo a tlačidlo “Domov” napravo. Medzi 
dvojicou tlačidiel sa nachádza logo spoločnosti, 
ktoré však na dotyky nereaguje. Tlačidlo 
domčeka má okrem funkcie návratu domov 
aj ďalšie úlohy. Rýchlym dvojitým stlačením 
spustíte naposledy otvorené aplikácie a dlhým 

podržaním sa otvorí aplikácia Google Search 
(prípadne Google Now) pre vyhľadávanie.
Pýchou telefónu sú predné stereoreproduk-
tory, ktoré HTC nazýva BoomSound. Ide o 
dvojicu reproduktorov umiestnených nad a 
pod displejom, ktoré chráni precízne vytvorená 
mriežka fungujúca zároveň aj ako membrána. 
Už štandardne tu výrobca umiestnil prednú 
širokouhlu kameru s rozlíšením 2,1 Mpix a tiež 
proximity senzor, vrátane snímača osvetlenia. 
Pod vrchnou mriežkou reproduktora sa ukrýva 
aj notifikačná LED dióda.

Boky prístroja si zachovávajú čísté línie. Na 
pravom boku sa nachádza ovládanie hlasitosti, 
ktoré je na dotyk ťažko rozpoznateľné. Jeho 
nahmatanie trochu uľahčuje textúra, ktorá tvorí 
povrch dvoj-tlačidla. Napriek tomu je niekedy 
ťažké zistiť, kedy hlasitosť pridávate alebo 
uberáte, čoho si všimnete najmä pri telefono-
vaní, keď na tlačidlá nevidíte.
Naľavo sa nachádza vysúvací slot pre micro 
SIM kartu a nechýba ani klasický micro USB 
port umiestnený na spodnej strane. Nie menej 
zaujímavou je aj zadná strana. Tá v sebe ukrýva 
sekundárny mikrofón slúžiaci pre zrušenie 
nežiadúcich ruchov v pozadí a na spracovanie 
širokej škály zvukových úrovní bez skreslenia.  
Šošovku tzv. Ultrapixel fotoaparátu a LED blesk, 
dopĺňajú už len logá spoločností HTC a Beat-
sAudio.

HTC povznieslo dizajn novej vlajkovej lode 
k dokonalosti. Telefón nezaprie svoj “sexy” 
vzhľad a pre nás v redakcii je stelesnením 
toho najlepšieho, čo môžu výrobcovia 
v súčasnosti ponúknuť. Telo HTC One 
je pevné a po akýchkoľvek nepríjem-
ných zvukoch nebadať ani náznaky. 
Všetky časti do seba presne 
zapadajú a zdá sa, že povrchová 
úprava je tiež dostatočne odolná. 
Telefón sme nijako nešetrili, raz 
nám dokonca spadol na drevenú 

podlahu. Po týždni používania bol stále ako 
nový a bez akýchkoľvek škrabancov. Povrch 
striebornej verzie HTC One je tiež odolný voči 
odtlačkom prstov, ktoré sa naň zachytávajú len 
veľmi ťažko.

Displej: Nie je mu čo vytknúť 
 
Už predchodca HTC One bol vybavený jedným 
z najlepších displejov, ktoré sme mohli minulý 
rok v smartfónoch vidieť. V novej vlajkovej lodi 
spoločnosť však nezaváhala a prináša opäť niečo 
nové. Displej typu Super LCD 3 je chránený 
odolným sklom Gorilla Glass 2 a ponúka perfek-
tné pozorovacie uhly, či farebné podanie. Jas je 
dostatočné silný na to, aby sa dalo s telefónom 
pohodlne pracovať vonku. Čitateľnosť je 
porovnateľná aj so smartfónom Sony Xperia Z, 
ktorá disponuje 5-palcovým Full HD displejom. 
Na HTC One sa nám však predsa len zdala o 
kúsok lepšia.

Čím displej HTC One skutočne prekvapí, je 
rozlíšenie, ktoré pri uhlopriečke 4,7-palca 
dosahuje úctyhodných 1920 x 1080 pixelov. 
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Toto predstavuje hustotu 468 pixelov na palec 
štvorcový. Možno si hovoríte, načo vám je dis-
plej s takto vysokým rozlíšením. Súčasné HD dis-
pleje (1280 x 800 bodov) ponúkajú zobrazenie s 
dostatočnými detailami a ostrosťou. Verte však 
tomu, že ak prejdete pohľadom medzi disple-
jom HTC One a napríklad Nexusom 4, rozdiel 
postrehnete okamžite. Najviac ale napríklad pri 
zobrazovaní textu, ktorý je v prípade nového 
HTC smartfónu ostrejší a lepšie čitateľnejší.

Displej HTC One oproti predchádzajúcej gener-
ácii ponúka aj lepšie zobrazenie čiernej farby. 
To síce nie je tak dokonalé ako v prípade Super 

AMOLED displejov, no tento fakt nám nijako 
neprekážal. Displej je jedným slovom úžasný a je 
rozhodne jednou zo silných stránok tohto smart-
fónu. Nakoniec len dodáme, že kapacitná vrstva 
displeja dokáže rozpoznať 10 dotykov naraz.

Výkon a pamäť: To najlepšie čo 
môžete mať
 
HTC One bol prvý smartfón v tomto roku pred-
stavený s novým čipom spoločnosti Qualcomm, 
Snapdragonom 600. Ten prináša skutočne 
vysoký výkon, ktorého nedostatok v prípade 

tohto zariadenia určite pociťovať nebudete. One 
je skutočne rýchly a na všetky podnety reaguje 
okamžite. Zaslúžila sa o to aj dostatočná kapac-
ita operačnej pamäte RAM, s už štandardnou 
veľkosťou 2 GB.

Štvorjadrový pro-
cesor Snapdragon 
pracuje na frekvencii 
1,7 GHz a integruje 
v sebe aj výkonnú 
grafiku Adreno 320. V 
tejto zostave si telefón 
poradí so všetkými 
súčasnými hrami, ktoré sú dostupné na Google 
Play. My sme si na HTC One vyskúšali zahrať 
Modern Combat 4: Zero Hour, ale aj iné hry ako 
napríklad Shadowgun a Dead Trigger. Všetky aj 
vzhľadom na vysoké rozlíšenie displeja fungovali 
veľmi dobre a nezasekávali sa. HTC One sme 
otestovali v sérii benchmarkov a výsledky sme 
porovnali s konkurenciou, medzi ktorou nemá 
momentálne žiadneho konkurenta. Novinka 
si hravo poradila s Xperiou Z, či Nexusom 4. 
Podobné a možno o niečo vyššie výsledky dosi-
ahne pravdepodobne až nový Samsung Galaxy 
S4 a nový Padfone Infinity, ktoré sú obidva 
vybavené rovnakým procesorom Snapdragon 
600. Dokým sa neobjavia zariadenia s proce-
sorom Snapdragon 800 alebo NVIDIA Tegra 4, 
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tak dovtedy budú vládnuť benchmarkom práve 
tieto zariadenia.

HTC vybavil vlajkovú loď vnútornou pamäťou 
s kapacitou 32 GB. Keďže slot pre pamäťové 
karty chýba, nie je ju možné ďalej touto cestou 
rozširovať. Po prvom spustení ostáva pre 
používateľa voľných približne 25 GB, čo je pre 
väčšinu z vás maximálne postačujúca hodnota. 
Nevýhodou je, že súborový systém telefónu 
neumožňuje ukladanie súborov väčších ako 4 
GB. Našťastie nechýba podpora funkcie USB 
Host, vďaka ktorej pripojíte k telefónu napríklad 
externé úložiská alebo myš s klávesnicou.

Operačný systém: Nový HTC 
Sense 5.0 nás zaujal
Vlajkovú loď HTC (2013) poháňa operačný 
systém Android 4.1.2 Jelly Bean. Nejde o 
najnovšiu verziu tohto mobilného OS, no 
predpokladáme, že spoločnosť krátko po začatí 
predaja poskytne aktualizáciu na Android 4.2.2. 
Podobne ako v iných smartfónoch spoločnosti, 
aj tu sa nachádza používateľská nadstavba HTC 
Sense. Tentokrát však vo svojej najnovšej verzii 
s číselným označením 5.0. Táto prináša najmä 
zjednodušenie používateľského prostredia a 
niekoľko unikátnych funkcií, ako napríklad Blink-
feed a HTC Zoe. 

HTC Blinkfeed je doplnok, ktorý pretvára 
domovskú obrazovku smartfónu na jednoduchý 
live stream informácií. Zobraziť môže aktuality 
a novinky zo sociálnych sietí alebo vybraných 
médií. Slovenské médiá sa žiaľ medzi nimi 
zatiaľ nenachádzajú a Blinkfeed tak použijete 
predovšetkým pri zobrazovaní noviniek z Twit-
teru a Facebooku, či pridávaní statusov. Na 
zobrazenie sú však k dispozícii aj ZOE Share 
klipy, udalosti z kalendára, či aktuálny čas a 

predpoveď počasia. Ak 
by ste predsa len mali 
záujem o zobrazovanie 
aktuálnych správ zo 
zahraničia, môžete 
si vybrať z viac ako 
1600 partnerských 
stránok, medzi ktorými 
nechýbajú napríklad 
CNET, TechCrunch, The 
Verge alebo Reuters. 
Vyberať môžete správy 
na základe kategórie, 
vďaka čomu sa v 

Predinštalované aplikácie
HTC k novému HTC Sense pribalil aj niekoľko 
widgetov a aplikácií. Okrem nových hodín s 
počasím prešli dizajnovými úpravami aj ostatné 
widgety. Ak nedáte dopustiť na dobré známy 
widget Sense hodín zo starších verzií nadstavby, 
môžeme vás ubezpečiť, že ten sa tu stále 
nachádza. Ďalšie aplikácie, ktoré v operačnom 
systéme stoja za zmienku sú:

HTC Sense TV: Aplikácia, ktorá mení HTC 
One na diaľkový ovládač k vášmu TV, satelitu 
alebo DVD prehrávaču. K dispozícii je aj pro-
gramový sprievodca, ktorý ale nepodporuje 
poskytovateľov digitálnej televízie v našej 
krajine.

FM rádio: Ani tu nechýba aplikácia pre 
počúvanie FM rádia, ktoré dokáže automaticky 
vyhľadať stanice. Počúvané skladby môžete 
rozpoznať pomocou 
aplikácie SoundHound 
a naladené stanice 
uložiť do zoznamu 
obľúbených.

Car: Alternatívny 
launcher pre 
pohodlnejšie ovládanie 
telefónu pri riadení 
automobilu. Jednotlivé 
aplikácie sú vsadené do 

väčších polí, ktoré sa pri riadení ľahšie stláčajú. 
Ich poradie a počet môžete upravovať podľa 
potreby.

Hodiny: V Hodinách nájdete aktuálny čas pre 
vybrané svetové metropoly, pričom ich lokalita 
je zobrazená aj priamo na zemeguli. V aplikácii 
môžete nastavovať budíky, použiť stopky alebo 
spustiť časovač so zvukovou signalizáciou.

Počasie: Výborná aplikácia pre predpoveď 
počasia, ktorá čerpá aktuálne údaje zo služby 
Accuweather. Okrem pekného prostredia a 
animácií, na váš čaká aktuálna predpoveď, 
predpoveď na sedem dní dopredu alebo hodi-
nová predpoveď. Informácie o počasí sa môžu 
aktualizovať na základe vašej aktuálnej polohy 
alebo podľa miest, ktoré si v aplikácií pred-
nastavíte.

Poznámky: Textové, kreslené, obrazové a 
zvukové poznámky môžete vytvárať v aplikácii s 
názvom Poznámky.

Úlohy: Aplikácia pre správu vašich úloh, ktorá 
sa dokáže synchronizovať aj s Google Tasks.

V telefóne sa nachádzajú aj aplikácie ako 
Kalkulačka, Baterka, Hlasový záznamník, Akcie a 
predinštalované sú aj aplikácie Google Chrome, 
Polaris Office a iné.
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streame informácií ukážu napríklad len správy 
týkajúce sa zábavy, technológií alebo hudby. 
Výber je už len na vás. Blinkfeed môže aktual-
izácie automaticky preberať počas pripojenia na 
Wi-Fi alebo pri aktívnom mobilnom internete.

Blinkfeed je po spustení natívne nastavený ako 
domáca obrazovka. Komu však nevyhovuje, 
môže ho zameniť za klasickú plochu Androidu. 
Tých si v launcheri môžete pridať maximálne 4 
- s Blinkfeed tak máte k dispozícii päť pracov-
ných plôch. Na nešťastie nejde Blinkfeed úplne 
vypnúť, tento fakt nám však vôbec neprekážal 
a nepozorovali sme ani žiadne spomalenia 
systému, ktoré by mohol Blinkfeed pri práci 
spôsobovať.

Dizajnovými zmenami prešla spodná lišta, ktorá 
obsahuje ikony aplikácií Telefón, SMS správy, 
Internet, Fotoaparát a tlačidlo pre spustenie 
menu so zoznamom aplikácií. Tieto môžete jed-
noducho zmeniť pretiahnutím ikon zo zoznamu 
aplikácií nad lištu alebo naopak. Podporované je 
aj vytváranie adresárov.

Menu s aplikáciami zobrazuje navrchu vždy 
aktuálny čas a počasie. Ikony môžu byť rozmi-
estnené v mriežke s veľkosťou 3x4 alebo 4x5. 
Podporované je aj triedenie ikon do adresárov 
alebo ich usporiadanie podľa abecedy, dátumu 
nainštalovania, či podľa vlastného uváženia. 

Nadbytočné aplikácie môžete zo zoznamu podľa 
potreby skryť, prípadne ak to systém umožňuje, 
aj odinštalovať. Interaktívna notifikačná lišta je 
rovnaká ako v prípade HTC One X alebo One X+ 
s Androidom 4.1 Jelly Bean. Opäť tu chýbajú 
akékoľvek rýchle ovládacie prvky, na ktoré sme 
zvyknutí pri nadstavbách iných výrobcov, ale aj 
v natívnom Androide 4.2 Jelly Bean. Jednotlivé 
notifikácie rozšíríte pomocou gesta pinch-to-
zoom.

Silnou stránkou Sense 5.0 je aj široká pod-
pora synchronizačných serverov. V aplikáciách 
spoločnosti HTC tak nechýba priama integrácia 
so sociálnymi sieťami Facebook a Twitter, vďaka 
čomu budete vedieť napríklad o narodeninách 
vašich priateľov z Facebooku a k dispozícii sú 
aj ich fotografie a albumy. Tie si môžete okrem 
galérie pozrieť aj priamo v aplikácii Ľudia. V 
nastaveniach kont a synchronizácie môžete 
pridávať servery pre Dropbox, E-mail, Exchange 
ActiveSync, Flickr, Google, HTC, LinkedIn, Micro-
soft Hotmail a Evernote.

Všetky HTC aplikácie sú teraz vzhľadom a 
ovládaním viac podobne natívnému Androidu a 
HOLO dizajnu. Medzi jednotlivými záložkami sa 
už neprepína zo spodnej lišty ako to bolo v pred-
chádzajúcich verziách HTC Sense, ale posunom 
prsta po displeji zľava doprava a naopak.

Nový je aj Task manager s poslednými spustený-
mi aplikáciami. Tie sú teraz v náhľadoch 
zobrazené v mriežke s veľkosťou 3x3, ktorú vy-
voláte dvojitým kliknutím na tlačidlo domčeka. 
Aplikácie môžete z pamäte telefónu úplne 
odstrániť ich posunutím dohora. Problémom, 
podobne ako aj pri HTC One X a X+, zostáva 
malé oneskorenie pri prepínaní medzi nimi. Pri 
HTC One je však minimálne a skoro si ho ani 
nevšimnete. Inak musíme nové usporiadanie 

posledných spustených aplikácií pochváliť. 
Oproti predchádzajúcim verziám je nepochybne 
prehľadnejšie.

HTC v novej verzii Sense upustilo od pred-
chádzajúceho vzhľadu uzamykacej obrazovky. 
Namiesto kruhu umiestneného v strede, 
odomknete obrazovku potiahnutím prsta zdola 
nahor. Rovnakým spôsobom spustíte aj niektorú 
zo štyroch prednastavených ikon v spodnej lište 
obrazovky, ktoré je možné nahradiť vlastnými 
aplikáciami. Podobne ako vo verzii Sense 4.1, 
aj tu nájdete niekoľko preddefinovaných štýlov 
uzamykacích obrazoviek. Na výber máte lock 
screen s tapetou a uzamykaciu obrazovku 
pre produktivitu, fotoalbum alebo hudobný 
prehrávač. Pri produktivite si môžete nastaviť 
zobrazovanie notifikácií pre hovory, správy, e-
maily alebo udalosti z kalendára.

Jednou z vecí, ktorá pri operačnom systéme 
zamrzí, je umiestnenie tlačidla pre vyvola-
nie menu v niektorých aplikáciách. Toto sa 
nešťastne nachádza v spodnej časti a zaberá 
tak zbytočne časť displeja. Podobným prob-
lémom trpeli aj predchádzajúce verzie Sense, 
spoločnosť ju však neskôr v aktualizáciách 
opravila. Pravdepodobne sa po uvedení do 
predaja dočkáme podobnej zmeny.

HTC, podobne ako aj pri smartfóne One X+, 
ponúka možnosť nastaviť si telefón ešte 
predtým ako ho dostanete do rúk. Vďaka službe 
HTC Get Started s môžete prostredníctvom we-
bových stránok spoločnosti HTC nastaviť Google 
účet, tapetu, zvonenie, lockscreen, nainštalovať 
niektoré z dostupných aplikácií či hier, pridať 
obľúbené internetové záložky alebo dokonca 
upraviť rozloženie ikon, či widgetov na ploche.
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Multimédiá zvláda s 
prehľadom
HTC One je multimediálnym zariadením a to 
znamená, že výborne poslúži pri prehrávaní 
ako videa, tak aj hudobných skladieb. Výkon 
štvorjadrového procesora taktovaného na 
1,7 GHz je viac ako dostatočný a umožňuje 
prehrávanie videí v najrôznejších formátoch 
a rozlíšeniach. Našu zostavu testovacích videí 
prehral HTC One bez akéhokoľvek zaváhania. 
Okrem bežných videí vo formátoch DivX a Xvid 
si vychutnáte aj videá vo Full HD rozlíšení. Na 
displeji s rovnakým rozlíšením vyzerajú skutočne 
veľmi dobre. Na ich prehrávanie sme však 
namiesto galérie používali osvedčený MX Player. 
Výborne si telefón poradil aj s prehrávaním 
videí na Full HD televízore, ktorý sme pripojili 
prostredníctvom MHL redukcie.

Novy HTC One ako prvý Android smartfón na 
svete integruje do svojho tela predné stereo 
reproduktory. Tie sú napájané špeciálnym 
zosilňovačom, ktorý v kombinácii s dvoma 
reproduktormi s pokročilými membránami a 
technológiou Beats Audio dodáva hlasný a čistý 
zvuk. Ani pri maximálnom vybudení nie je zvuk 
skreslený a ponúka výborné podanie všetkých 
frekvenčných zložiek. Zvuk vychádzajúci z 
predných stereo reproduktorov je dokonca tak 
silný, že v niektorých prípadoch sa môžete pri 
prichádzajúcom hovore naľakať. My sme bežne 

používali telefón s hlasitosťou nastavenou 
približne na polovicu maximálneho výkonu. V 
hlučnejších prostrediach sme samozrejme pone-
chali nastavené maximálne hodnoty.

Vďaka veľkej hlasitosti nepremeškáte hovory ani 
v hlučnejšom prostredí, nehovoriac o tom, že 
počúvanie hudby a sledovanie filmov sa dostáva 
na úplne inú úroveň. HTC si pri výrobe telefónu 
dalo záležať a nové reproduktory BoomSound 
považujeme za najlepšie, aké môžete v smart-
fóne dostať. Kvalitný je aj zvukový výstup na 
externé slúchadlá, ktoré si pohodlne poradia aj 
so slúchadlami s vyššou impedanciou. K novinke 
sme pripojili slúchadlá Sennheiser HD558. 
Výkon bol postačujúci aj na hlasnú reprodukciu. 
Zvuk bol kvalitný, ak však preferujete menej 
výrazne basy, odporúčame vypnúť  funkciu 
Beats Audio v nastaveniach telefónu (natívne je 
zapnutá).

Hudbu prehráte v aplikácií s názvom Hudba, 
ktorá sa svojimi funkciami veľmi neodlišuje od 
ostatných prehrávačov. Na výber je triedenie 
skladieb podľa interpretov, albumov, skladieb, 
playlistov, žánrov alebo priečinkov. Aplikácia 
automaticky sťahuje obaly albumov pros-
tredníctvom Wi-Fi alebo mobilnej siete. Pri 
prehrávaní sa zobrazuje obal albumu, z ktorého 
pieseň pochádza a k dispozícii je aj štandardná 
sada ovládacích prvkov. Hudobný prehrávač 
je prepojený s aplikáciou SoundHound pre 

rozpoznávanie hudby, 
takže ak chcete zistiť 
informácie o niektorej 
zo skladieb, môžete tak 
jednoducho urobiť z 
horného menu.

Na výber je špeciálna 
funkcia, pri ktorej sa na 
pozadí zobrazuje text 
piesní a vizualizácia 
práve hranej piesne - 
informácie sa sťahujú 
z databázy Gracenote. 
Skladbu alebo len jej 
časť môžete nastaviť ako zvonenie pre všetky 
prichádzajúce hovory alebo len pre jeden konk-
rétny kontakt.Aplikácia podobne ako aj galéria 
plne podporuje protokol DLNA, vďaka ktorému 
si môžete hudbu prehrať aj na ďalších kompati-
bilných zariadeniach v domácej sieti.

Fotoaparát: Nový Ultrapixel
HTC narozdiel od väčšiny výrobcov nevsadilo pri 
fotoaparáte na počet megapixelov. Namiesto 
toho použilo snímač s menším rozlíšením, ktorý 
používa väčší rozmer pixelov. Vďaka tomu si 
HTC One dokáže lepšie poradiť so snímkami v 
horšom osvetlení alebo počas noci. Pre porov-
nanie, nová Xperia Z ponúka 1,3 mikrometra 
veľké pixely, pixely v zariadeniach Nokia Pure-
View, iPhone 5, či Samsung Galaxy SIII majú 1,4 
mikrometra, Nokia N8 ponúka 1,75 mikrometro-
vé pixely a konečne sa dostávame ku HTC One, 
ktorého pixely majú veľkosť až 2 mikrometre. 
Objektív nachádzajúci sa vo vlajkovej lodi má aj 
veľkú svetelnosť F2.0, ohnisková vzdialenosť je 
28 mm.

HTC One je jedným z mála zariadení, ktoré má 
fotoaparát s dvojosou optickou stabilizáciou 
obrazu. Spoločnosť vybavila HTC One druhou 
generáciou softvérového vylepšenia fotoaparátu 
ImageSense 2, čo umožňuje v kombinácii s 
výkonným procesorom vytvárať HDR fotografie, 
HDR video vo FullHD rozlíšení a snímkovaní 60 
FPS, či spomalené video. Novinkou je HTC Zoe.

HTC Zoe je špeciálny režim fotoaparátu, ktorý 
vytvára trojsekundové útržky – tzv. Zoes. Tieto 
Zoes sa potom zobrazia unikátnym spôsobom, 
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ktorý oživí celú fotogalériu a premení tradičné 
úložisko nehybných obrázkov na pohyblivú 
galériu. Aktivovaním HTC Zoe sa vytvorí 
naraz 20 snímkov v plnom rozlíšení a jedno 
krátke 3 sekundové 1080p video. Fotoaparát 
v skutočnosti vytvorí 5 snímkov ešte pred 
stlačením spúšte a ďalších 15 po tom, ako zap-
nete snímanie. Mať zapnutú funkciu okamžitého 
odovzdania v aplikáciách Dropbox alebo Goog-
le+ pri tejto funkcií preto veľmi neodporúčame.

Vytvorené Zoes a klasické fotografie, či videá si 
môžete pozrieť v galérii. Táto prešla od posled-
nej verzie Sense výraznými zmenami a podporu-
je kategorizáciu multimediálneho obsahu podľa 
albumov, umiestnení alebo udalostí. Posledne 
menovaná možnosť zobrazuje živé náhľady, 
ktoré sú zostavené zo snímkov v danej uda-
losti. Jej výberom sa vám naskytne pohľad na 
fotografie a videá, ktoré sú navyše automaticky 
zostavené do 30 sekundových prezentácií, 
doplnených o hudbu a efekty v štyroch rôznych 
štýloch: Polaris, Avalon, Vega a Eifel. V udalosti 
môžete jednotlivé snímky pre HTC Zoe zvoliť aj 
podľa vlastného výberu. Takéto videá sa dajú 
potom jednoducho zdieľať s priateľmi napríklad 
prostredníctvom e-mailu alebo sociálnych sietí. 
Špeciálnym spôsobom zdieľania je služba HTC 
Zoe Share, ktorá unikátnym spôsobom umožní 
prehranie videa online na stránkach zoeshare.
htc.com a zobrazí aj jednotlivé časti (fotografie, 
Zoes, videá), z ktorých bolo vytvorené.

HTC tiež pridalo niekoľko spôsobov, ako upraviť 
vytvorené fotografie a Zoes. Svoje snímky tak 
môžete vylepšiť pridaním rôznych efektov a 
rámov. Samozrejmosťou je prítomnosť nástro-
jov na transformáciu (otočenie, orezanie, 
prevrátenie, vyrovnanie) a retušovanie obrazu. 
Toto je zamerané predovšetkým na úpravu 
tvárí, pri ktorých je možné použiť nástroje pre 
vyhladenie pokožky, osvetlenie, zmenu obrysu 
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HTC One vs Sony Xperia Z
Porovnanie fotografií HTC One navrchu, Sony Xperia Z naspodu

tváre, zväčšenie očí, jas oka, odstránenie efektu 
červených očí alebo redukcia lesku pokožky. 
Pri HTC Zoe snímkoch môžete navyše vytvoriť 
fotografiu, na ktorej sa budú všetci usmievať, 
odstrániť rušivé objekty, ktoré sa počas sníma-
nia objavili v zábere alebo zostaviť fotografiu 
zloženú z niekoľkých snímkov. Napríklad ak po-
mocou Zoe odfotíte svojich priateľov, pomocou 
nástroja “Vždy sa umievať”, môžete pre každú 
tvár na fotografií vybrať úsmev z niektorých 20 
dostupných snímkov. Pri sekvenčnom zábere ich 
môžete zas spojiť niekoľko do jediného záberu.

V galérii môžete zobraziť aj albumy zo služieb 
Facebook, Flickr, Twitter, Dropbox alebo 
Google+. Tie, ktoré nevyužívate alebo nechcete 
aby boli viditeľné priamo z galérie, môžete 
jednoduchým spôsobom skryť.

Poďme sa však pozrieť na aplikáciu samotného 
fotoaparátu. Tá je prehľadná a ponúka niekoľko 
nastavení. Okrem toho, že môžete nastaviť 
kvalitu fotografií a videa, je k dispozícii aj 
niekoľko režimov snímania a možnosť manuálne 

nastaviť ISO, expozíciu, kontrast, nasýtenie, 
ostrosť a vyváženie bielej. Fotoaparát podporuje 
funkcie ako samospúšť, samospúšť pri detekcii 
úsmevu, zisťovanie tvári, geoznačkovanie alebo 
zablokovanie preostrovania pri natáčaní videa. K 
dispozícii je aj HDR režim, ktorý je možné zapnúť 
ako pri fotografiách, tak aj pri videu. Navyše 
môžete vytvárať aj spomalené videá alebo 
HD videá pri snímkovacej frekvencii 60 FPS. 
Samozrejmosťou je podpora súvislého snímania 
a fotografovania počas natáčania videa.

HTC One je vybavený aj prednou 2,1 Mpix kam-
erou so širokým záberom, ktorá dokáže natáčať 
video vo Full HD rozlíšení 1080p. Jej kvalita je na 
tom prekvapujúco veľmi dobre a pre videoho-
vory je priam ideálna. Medzi hlavnou a prednou 
kamerou sa prepína jednoduchým posunom 
prsta po obrazovke.

Povedzme sme si však niečo o samotnej kvalite 
fotoaparáta a vytváraných fotografií, či videí. 
Novinku sme poriadne otestovali a porovnali 
sme ju aj s konkurenciou. Nižšie uvádzame 
niekoľko fotografií vytvorených HTC One, ktoré 
sú bok po boku so snímkami vytvorených 
Xperiou Z. Kvalita fotografií je na tom veľmi 
dobre, je porovnateľná aj s týmto telefónom a 
v niektorých ohľadoch sa nám zdala ešte lepšia. 
Samozrejme HTC One sa nemôže porovnávať 
veľkosťou rozlíšenia, ktoré má v tomto prípade 
4 Mpix. Napriek tomu musíme povedať, že 
pokiaľ svoje fotografie nepribližujete, tak takéto 
rozlíšenie maximálne postačuje a má dokonca aj

svoje výhody. Vďaka menšiemu rozlíšeniu majú 
fotografie častokrát ani nie polovičnú veľkosť 13 
Mpix snímkov. To umožní do vnútornej pamäte 
telefónu uložiť väčšie množstvo fotografií a 
videí, čo poskytne lepšie možnosti zdieľania.

HTC s Ultrapixelovým fotoaparátom má však 
excelovať najmä v tmavých scénach, čo môžeme 
potvrdiť. Zábery vytvorené vo večerných hod-
inách zachytávajú viac detailov, sú ostrejšie a 
nie je na nich badateľný tak veľký šum. Kvalita 
videí je na tom tiež veľmi dobre, čo je určite 
aj zásluhou optickej stabilizácie. Na trhu patrí 
taktiež k tomu najlepšiemu, čo môžete momen-
tálne získať.

Konektivita
HTC One je vybavený všetkými modernými 
komunikačnými prostriedkami. K dispozícii tak 
máte Wi-Fi v štandardoch a/ac/b/g/n, Blue-
tooth 4.0, NFC, infračervenú LED a podporu 
3G HSPA+ či LTE, pri ktorom dokáže prenášať 
dáta rýchlosťami až 100 Mbps pri downloade 

a 50 Mbps pri uploade. Samozrejmosťou je aj 
prítomnosť funkcií pre zdieľanie mobilného 
internetu prostredníctvom Wi-Fi a protokolu 
DLNA pre zdieľanie multimediálneho obsahu s
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kompatibilnými zariadeniami v lokálnej sieti.

Telefonovanie je vďaka hlasnému reproduk-
toru pohodlné aj v hlučnom prostredí a ku 
komfortu prispieva technológia HTC Sense 
Voice, ktorá zvyšuje hlasitosť a kvalitu hovoru v 
hlučnom prostredí, takže konverzácia je čistá a 
dostatočne hlasná. Vďaka mikrofónu na zadnej 
strane telefónu, dokáže HTC One efektívne 
potlačiť hluk na pozadí.

Mikrofón má duálnu membránu. Menšia je 
určená pre snímanie zvuku s vysokou intenzitou 
a väčšia pre zachytenie slabších zvukov. Táto 
funkcia výborne poslúži pri nahrávaní napríklad 
živých koncertov, kde zvuk väčšinou presahuje 
dynamický rozsah tradičných mikrofónov. Tieto 
technológie sme otestovali aj my a musíme 
povedať, že na naše prekvapenie fungovali tak, 
ako sa od nich očakáva. Potešia aj funkcie pre 
stíšenie volania pri zodvihnutí a režim vo vrecku, 
ktorý automatický zvýši hlasitosť v prípade, že 
telefón nosíte vo vrecku alebo v taške.

Pri smartfónoch je jednou z najčastejšíe 
využívaných aplikácií aj dialer. Tento v HTC Sense 
5.0 podporuje inteligentné vytáčanie kontak-
tov a spája aj funkcie ako históriu hovorov, 
obľúbené položky, kontakty a skupiny. Vďaka 
priamej integrácii so sociálnymi sieťami získajú 
vaše kontakty aktuálne fotografie z Facebooku 

alebo Google+, rovnako ako aj aktuálne statusy. 
K dispozícii sú aj funkcie pre blokovanie hovo-
rov. Prostredie dialera je jednoduché a svojim 
vzhľadom a funkciami sa nám veľmi zapáčilo. 
Čo nám trochu prekážalo je fakt, že po spustení 
dialera sa zobrazí len naposledy volaný kontakt. 
Pre kompletný zoznam posledný hovorov sa 
musíte presunúť na záložku “História hovorov”. 
Kontakty v nej sa však nezdružujú a ak voláte 
často len jednému alebo dvom kontaktom, ich 
mená na obrazovke zaberú všetko miesto.

HTC Sense klávesnica svojim vzhľadom 
pripomína natívnu aplikáciu Androidu. Pod-
poruje slovenskú diakritiku, predikciu slov, 
predpovedanie ďalšieho slova a k dispozícii je 
aj funkcia Trace pre písanie posúvaním prsta po 
obrazovke. Rozmiestnenie kláves je optimálne a 
aj vzhľadom na veľkosť displeja umožňuje rýchle 
písanie.

HTC do svojej vlajkovej lode okrem inter-
netového prehliadača Chrome integrovalo aj 
natívny browser, ktorý je rýchly a ponúka plnú 
podporu flashu. Prehliadanie internetových 
stránok je bezproblémové a k dispozícii je 
aj funkcia, ktorá pri článkoch konvertuje 
stránku do súvislého textu, ktorý sa na displeji 
pohodlnejšie číta. Text je zarovnaný tak, aby 
vypĺňal celý displej, takže sa posúvate len v 
smere nahor alebo nadol.

Batéria
HTC One je vybavený vstavanou batériou s 
kapacitou 2300 mAh. Táto ho aj vzhľadom 
na vysoký výkon a veľký 4,7-palcový displej s 
Full HD rozlíšením, dokáže napájať pomerne 
dlhú dobu. HTC One sme mali na testovanie 
zapožičaný týždeň a počas toho nás svojou 
výdržou celkom milo prekvapil. To znamená, že s 
telefónom pohodlne vydržíte v prevádzke celých 
24 hodín. Počas tejto doby sme s ním aktívne 
(so zapnutým displejom) pracovali 3,5 hodiny a 
väčšinu času sme boli pripojení k 3G sieti a mali 

zapnuté mobilné dáta. HTC One sme používali 
na bežné činnosti ako čítanie a posielanie e-
mailov, vykonali sme niekoľko kratších hovorov, 
prezerali sme internetové stránky, sledovali 
YouTube videá a krátko sme si zahrali aj nejakú 
tú graficky náročnejšiu hru. Výrobca do systému 
integroval aj režim šetrenia batérie, ktorý sme 
však pri našom testovaní nevyužívali. Ak však 
chcete v prípade slabej batérie dostať z HTC One 
čo najviac, odporúčame ho zapnúť. Po dosiah-

nutí určitej kapacity, tento totižto automaticky 
zníži takt procesora alebo vypne napríklad 
mobilné pripojenie vždy po vypnutí displeja.

Displej je samozrejme najväčším žrútom energie 
a všimli sme si, že hodnoty podsvietenia sú v 
niektorých situáciách zbytočne veľké. Ak by 
vám nevyhovovali, odporúčame nainštalovať 
aplikáciu Lux, ktorá ho dokáže regulovať podľa 
vami nastavených hodnôt. S menšími hodnota-
mi podsvietenia vydrží telefón ešte dlhšie. Ak by 
ste prešli do šetriaceho režimu, teda že by ste 
HTC One využívali len sporadicky a nemali by ste 
nonstop zapnutý mobilný internet, dostali by ste 
sa s veľkou pravdepodobnosťou aj cez celé dva 
dni výdrže.

FERO CHOVAŇÁK

Zariadenie zapožičala spoločnosť HTC
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ANDROID NOVINKY

Star S5 Butterfly: Lacná kópia 
HTC Butterfly
Mnoho malých čínskych výrobcov mobilných 
zariadení je známych najmä tvorbou lac-
ných kópií populárnych smartfónov, nielen s 
operačným systémom Android. V minulosti 
sme vás informovali napríklad o smartfóne 
Goophone I5, ktorý bol naoko veľmi podobný 
konkurenčnému smartfónu iPhone 5, no 
pracoval na systéme Android 4.0.4 Ice Cream 
Sandwich. Tentokrát si iný čínsky výrobca Star 
zobral na mušku taiwanskú spoločnost HTC a 
predstavil nové zariadenie s názvom S5 Butter-
fly. Už z jeho názvu jasne plynie, že sa jedná sa o 
kópiu smartfónu HTC Butterfly.

Star S5 Butterfly je vybavený veľkým 5-palcovým 
displejom s rozlíšením 1280 x 720 pixelov. 
Operačný systém Android 4.2 Jelly Bean je 
poháňaný štvorjadrovým procesorom MediaTek 
MT6589, ktorý je taktovaný na frekvenciu 1,2 
GHz a pamäťou RAM o veľkosti 1 GB. Vnútorné 
úložisko má veľkosť dnes štandardných 8 GB, 
no možné je aj ďalšie rozšírenie prostredníct-
vom micro SD slotu. Na zadnej strane nájdeme 
slušný 12 Mpix fotoaparát, zatiaľ čo predný 
má rozlíšenie 3 Mpix. Ako to už býva zvykom u 
čínskych modelov smartfónov, Star S5 Butterfly 
podporuje dual SIM.

HTC Butterfly ponúka 
v porovnaní s touto 
kópiou ďaleko lepšiu 
hardvérovú výbavu, 
vrátane výkonnejšieho 
procesora Snapdragon 
S4 Pro APQ8064 alebo 
2GB pamäte RAM. Para-
metre zariadenia Star 
S5 Butterfly však nie 
sú najhoršie a svojou 
cenou približne 175 € 
sa stane zaujímavou 
voľbou, najmä v krajine 
pôvodu. Pomerne 
neznámy výrobca však 
môže vyvolať vlnu diskusií o výrobnej kvalite a 
dostupnosti aktualizácií v budúcnosti.

MICHAL CHOVAŇÁK

TransPhone: Lacná náhrada za 
Asus PadFone
Páči sa vám Asus PadFone a koncept, ktorý 
toto zariadenie ponúka, ale nemáte dostatok 
financií na to, aby ste si ho zakúpili? Tak vás 
možno zaujmú zariadenia zo série TransPhone, 
ktoré prinášajú rovnakú kombináciu smartfónu 
a tabletového tela v rôznych verziách za oveľa 
nižšiu cenu. Tá je však sprevádzaná aj nižšou 
kvalitou a slabším hardvérom, však šetriť sa 
niekde muselo.

Hoci TransPhone vyzerá ako podradná čínska 
kópia PadFonu, bola to práve táto americká 
firma, ktorá si v roku 2002 dala patentovať kon-
cept “2-v-1″. Autor tohto konceptu Frank Zhou 
tvrdí, že hlavnou prednosťou týchto zariadení je 
cena, ktorá sa začína už na hranici 195 dolárov, 
v prepočte asi 150 EUR. Existuje však aj niekoľko 
ďalších verzií s výkonnejším hardvérom za o 
niečo vyššiu cenu.

TransPhone 2 Pro+

• smartfón: 4″ IPS displej s rozlíšením 854 x 
480 pixelov,

• tablet: 8″ IPS displej s rozlíšením 1024 x 
768 alebo 10″ IPS displej s rozlišením 1024 
x 600 pixelov,

• oba displeje sú chránené sklom Gorilla 
Glass,

• dvojjadrový procesor MediaTek MT6577 
taktovaný na 1 GHz,

• 1 GB RAM, 64 GB vnútorná pamäť,
• 3G pripojenie,
• 8 Mpix zadný fotoaparát, 0,3 Mpix predná 

kamera pre videohovory,
• operačný systém Android 4.1 Jelly Bean,
• smartfón: rozmery 127 x 58,3 x 8,5 mm a 

hmotnosť 124 g,
• tablet: rozmery 256 x 204 x 10,5 mm a 

hmotnosť 400 g,
• batéria s kapacitou 1 500 mAh (smartfón) a 

4 000 mAh (tablet),
• v predaji od apríla 2013 za cenu 350 EUR za 

8″ verziu a 390 EUR za 10″ verziu.

TransPhone 2 Pro

• smartfón: 4″ IPS displej s rozlíšením 854 x 
480 pixelov,

• tablet: 8″ IPS displej s rozlíšením 1024 x 
768 pixelov,
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• dvojjadrový procesor MediaTek MT6577 
taktovaný na 1 GHz,

• 1 GB RAM, 40 GB vnútorná pamäť,
• 3G pripojenie,
• 8 Mpix zadný fotoaparát, 0,3 Mpix predná 

kamera pre videohovory,
• operačný systém Android 4.1 Jelly Bean,
• smartfón: rozmery 127 x 58,3 x 8,5 mm a 

hmotnosť 124 g,
• tablet: rozmery 256 x 204 x 10,5 mm a 

hmotnosť 400 g,
• batéria s kapacitou 1 500 mAh (smartfón) a 

4 000 mAh (tablet),
• v predaji od apríla 2013 za 310 EUR.

TransPhone 2

• smartfón: 4″ displej s rozlíšením 854 x 480 
pixelov,

• tablet: 8″ displej s rozlíšením 1024 x 768 
pixelov,

• dvojjadrový procesor MediaTek MT6577 
taktovaný na 1 GHz,

• 512 MB RAM, 12 GB vnútorná pamäť,
• 3G pripojenie,
• 5 Mpix zadný fotoaparát, 0,3 Mpix predná 

kamera pre videohovory,
• operačný systém Android 4.1 Jelly Bean,
• smartfón: rozmery 127 x 58,3 x 8,5 mm a 

hmotnosť 124 g,
• tablet: rozmery 256 x 204 x 10,5 mm a 

hmotnosť 400 g,
• batéria s kapacitou 1 500 mAh (smartfón) a 

4 000 mAh (tablet),
• v predaji od apríla 2013 za 230 EUR.

TransPhone 1

• smartfón: 3,5″ displej s rozlíšením 960 x 
540 pixelov,

• tablet: 7″ displej s rozlíšením 1024 x 600 
pixelov,

• jednojadrový procesor MediaTek MT7575 
taktovaný na 1 GHz,

• 512 MB RAM, 4 GB vnútorná pamäť,
• EDGE pripojenie,
• 5 Mpix zadný fotoaparát, 0,3 Mpix predná 

kamera pre videohovory (iba v smartfóne),
• operačný systém Android 4.1 Jelly Bean,
• smartfón: rozmery 115 x 59,5 x 12,5 mm a 

hmotnosť 114 g,
• tablet: rozmery 196 x 122 x 18 mm a 

hmotnosť 375 g,
• batéria s kapacitou 1 450 mAh (smartfón) a 

2 800 mAh (tablet),
• cena 150 EUR.

ONDREJ LIČKO

Lenovo S920: Štvorjadrový 
procesor a Android 4.2 Jelly 
Bean
Boj o to, kto predstaví lepší, cenovo dostupnejší 
smartfón s uhlopriečkou nad 5 palcov stále 
prebieha. Najnovšie sa doňho zapojila aj 
spoločnosť Lenovo, ktorá predstavila novinku 
s názvom S920. Táto síce nie je priamou 
konkurenciou vybavenejších modelov, akými sú 

napríklad Galaxy Note II alebo Sony Xperia Z, a 
zaujať bude chcieť práve cenou, ktorá sa má v 
Číne pohybovať na úrovni 280€.

Lenovo S920 je poháňaný menej výkonným 
štvorjadrovým procesorom Mediatek MT6589 
s taktom 1,2 GHz. Nechýba veľký displej s 
uhlopriečkou 5,3 palca a rozlíšením 1280×720 
bodov, 1GB operačnej pamäte RAM, 8Mpix 
fotoaparát a predná 2Mpix kamera. Výbavu 
dopĺňa 16GB vnútorná pamäť rozšíriteľná 
prostredníctvom pamäťových kariet a batéria 
s menšou kapacitou 2250 mAh. Výdrž teda 
pravdepodobne nebude najsilnejšou domé-
nou tohto smartfónu. Poteší však prítomnosť 
najnovšieho operačného systému Android vo 
verzii 4.2 Jelly Bean.

Otáznou zostáva dostupnosť. Lenovo niektoré 
zariadenia predáva aj v Európe, no či sa podob-
ného osudu dočká aj S920-tka zatiaľ nemôžeme 
s istotou povedať. Pravdepodobne sa ale bude 
predávať len v ázijskom regióne.

FERO CHOVAŇÁK

Philips Xenium W737: Dual 
SIM s kovovým telom a solíd-
nou batériou
Spoločnosť Philips predstavila svoj najnovší 
smartfón Xenium W737. Zákazníkov si má získať 
najmä prívetivým dizajnom, odolným telom a 
výbornou výdržou batérie, ktorá sľubuje až 9 
hodín pripojenia na Wi-Fi a 10,5 hodiny hovoru. 
Poteší určite aj prítomnosť 2 slotov na SIM karty, 

čo využijú najmä používatelia v biznis sektore.

Philips Xenium W737  ponúkne aj bohatú 
softvérovú výbavu, ktorá obsahuje niekoľko 
zaujímavých aplikácií. Jednou z nich je napríklad 
iStream Xenium Edition, ktorý vám umožní 
príjem informácií a noviniek zo sveta v reál-
nom čase. Zaujať môže aj demo verzia offline 
navigácie  Navitel Navigator, ktorá bude novému 
zákazníkovi poskytnutá na 30 dní bezplatne. 
Ďalšie parametre v sebe zahŕňajú:

• Procesor Qualcomm Snapdragon S4 1,2 
GHz, 2 jadrá,

• 4 GB vnútorná pamäť (3 GB pre 
používateľa),

• podpora microSD do kapacity 32 GB,
• 4,3″ TFT displej, rozlíšenie 540 x 960 bodov, 

16 miliónov farieb,
• Fotoaparát: 5 Mpix (2592 x 1944 pixelov),
• podpora sietí WCDMA 850/2100 MHz a 

GSM 850/900/1800/1900 MHz,
• Podpora HSDPA a HSUPA,
• Wi-Fi: 802.11b/g/n,
• Bluetooth: 3.0,
• Batéria Li-ion 2 400 mAh,
• Rozmery: 128 x 65 x 9,9 mm,
• Hmotnosť: 172 g,
• Podpora dvoch SIM kariet súčastne,
• Operačný systém Android 4.0.4 Ice Cream 

Sandwich.
Smartfón Philips Xenium W737 by sa mal začať 
predávať v Rusku už budúci mesiac za pred-
pokladanú maloobchodnú cenu 260 EUR. Ako sa 
vám pozdáva?

ONDREJ LIČKO

Sony Xperia L: Štýlový a ceno-
vo dostupný Android
Spoločnosť Sony Mobile rozširuje svoje portfólio 
nových Android smartfónov o cenovo dostupné 
riešenia. Okrem vlajkovej lode Xperia Z si tak 
budete môcť kúpiť aj dnes predstavenú Xperiu 
L, ktorá nachádza zastúpenie najmä v strednej 
triede zariadení. Nový model sa môže pochváliť 
najmä kvalitným spracovaním, pekným diza-
jnom s možnosťou zvoliť si 3 farebné varianty 
a najmä kvalitnou kamerou, ktorá sa stane 
hlavným predmetom záujmu.

Najnovší prírastok produktového portfólia 
spoločnosti Sony je vybavený 4,3-palcovým dis-
plejom s rozlíšením 854 x 480 pixelov (FWVGA) 
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s krycím sklom odolným proti poškriabaniu. O 
plynulý chod systému Android 4.1 Jelly Bean sa 
postará  dvojjadrový procesor Qualcomm Snap-
dragon S4 (MSM8230), taktovaný na frekvenciu 
1 GHz. Vnútorná kapacita zariadenia má veľkosť 
8 GB, no používateľ si ju bude môcť rozšíriť pros-
tredníctvom microSD karty. Zákazníci so záľubou 
vo fotografovaní ocenia najmä prítomnosť 8 
Mpix kamery s kvalitným snímačom Exmor RS 
a podporou HDR snímania. Batéria má kapacitu 
1700 mAh a rozmery zariadenia sú 128,7 x 65 x 
9,7 mm.

Kľúčové vlastnosti smartfónu Xperia L
• 8 megapixelová kamera s rýchlym sní-

maním robí ostré zábery pri akomkoľvek 
osvetlení

• Vychutnajte si obsah svojho smartfónu na 
veľkorysom 4,3” FWVGA displeji

• One-touch funkcie s NFC, s ktorými môžete 
zobrazovať obsah smartfónu na svojom 
TV alebo zdieľať hudbu a fotky medzi 
viacerými zariadeniami

• Rýchly výkon vďaka duálnemu procesoru
• Režim na optimalizáciu výdrže batérie – 

Battery STAMINA Mode
• Dostupný v bielom, červenom a čiernom 

farebnom prevedení

Sony Xperia L od Sony Mobile bude celosvetovo 
dostupná od druhého štvrťroku 2013 v čiernom, 
červenom a bielom prevedení. Spoločnosť zatiaľ 
nezverejnila informácie o predajnej cene.

MICHAL CHOVAŇÁK

Sony Xperia SP: Novinka so 
4,6″ displejom a dvojjadrovým 
procesorom odhalená
Sony po niekoľkých špekuláciách a uniknutých 
obrázkoch, dnes konečne odhalil nový smartfón 
s názvom Xperia SP. Novinka prináša konštrukciu 
vyrobenú z prémiových materiálov. Zariadenie 
obklopuje rám vyrobený z hliníka a narozdiel od 
Xperie Z mu nechýba vlastná hardvérová spúšť 
fotoaparátu. Ďalšou dizajnovou inováciou je far-
by meniaci „transparentný prvok“ s možnosťami 
podsvietenia, ktorý si môžete nastaviť podľa 
seba tak, aby vás upozorňoval na prichádzajúce 

hovory, textové správy alebo dokonca pulzoval 
v rytme vašej obľúbenej hudby. Telo Xperie SP 
má rozmery 130,6 x 67,1 x 9,98 mm a hmotnosť 
155 gramov.

Xperia SP disponuje 4,6 palcovým HD Reality 
displejom s technológiou Bravia Mobile Engine 
2. Táto prináša lepší vizuálny zážitok, keďže 
zanalyzuje typ sledovaného obsahu a obraz 
automaticky prispôsobí. Novinka je poháňaná 
dvojjadrovým procesorom Qualcomm Snap-
dragon S4 Plus (MSM8960) s taktom 1,7GHz 
a operačnou pamäťou RAM s kapacitou 1GB. 
Pre požívateľa je dostupná vnútorná pamäť s 
veľkosťou 8GB, ktorá je rozšíriteľná prostred-
níctvom pamäťových kariet micro SD. Vo výbave 
nechýba kvalitný fotoaparát s 8Mpix snímačom 
Exmor RS. O konektivitu sa stará WiFi, Bluetooth 
4.0 a podporované sú aj štandardy MHL a DLNA. 
Operačným systémom je Android 4.1 Jelly Bean 
s používateľskou nadstavbou TimeScape. Dlhú 
životnosť zabezpečí po odpojení z nabíjačky 
vstavaná batéria s kapacitou až 2300 mAh a 
technológia STAMINA, ktorá predlžuje výdrž v 
pohotovostnom režime.

Kľúčové vlastnosti smartfónu Xperia SP
• Precízne vypracovaný rám z odlievaného 

hliníka
• Výnimočne jasný 4,6” 720p HD Reality 

Display s Mobile BRAVIA® Engine 2
• Funkcie One-touch s NFC na zobrazovanie 

obsahu na vašom TV alebo zdieľanie  hud-
by a fotiek medzi jednotlivými zariadeniami

• 4G LTE pre superrýchlu a surfovanie na 
internete

• Jedinečný ‘transparentný prvok’ môže 
byť nastavený, aby menil farby pri 
upozorňovaní na prichádzajúce hovory a 
správy. Alebo sa jednoducho dá nastaviť 
tak, aby pulzoval v rytme vašej hudby – to 
vás odlíši od ostatného davu.

• 8MP kamera s rýchlym snímaním so sen-
zorom “Exmor RS pre mobily”, HDR a pr-
votriedny automatický režim Superior Auto 
zabezpečia tie najlepšie fotky, dokonca aj v 
noci alebo proti silnému osvetleniu

• Režim pre optimalizáciu výdrže batérie Bat-
tery STAMINA Mode

• Dostupný v bielom, červenom a čiernom 
farebnom prevedení

Sony Xperia SP bude celosvetovo dostupná od 
druhého štvrťroku 2013 v bielom, červenom 
a čiernom farebnom prevedení. O cene zatiaľ 
spoločnosť neinformovala

FERO CHOVAŇÁK

Xolo X1000: Stredná trieda s 
Intelom
Len nedávno sme vás informovali o spoločnosti 
Xolo, ktorá rozoslala pozvánky na predstavenie 
nového smartfónu kde tvrdila, že Samsung Gal-
axy S IV nebude najrýchlejší smartfón na trhu. 
Možno má pravdu no zariadenie, ktoré dnes 
predstavila taktiež nebude stáť na prvej priečke 
výkonnostných tabuliek. Android smartfón s 
označením Xolo X 1000 je nástupcom pred-
chádzajúceho modelu X 900 a jeho hardvérové 
parametre ho radia k zariadeniam strednej 
triedy.

Predchádzajúce špekulácie tvrdili, že bude 
vybavený novou radou procesorov Intel Clover 
Trail+, no namiesto toho tu nájdeme procesor z 
prvej generácie Medfield. Jedná sa o Intel Atom 
Z2480 pracujúci na frekvencií 2 GHz s podporou 
technológie Hyper Threading, disponujúci gra-
fickým čipom PowerVR SGX540. V dobe, kedy 
ostatní výrobcovia predstavujú všetky svoje 
novinky s Androidom Jelly Bean, Xolo X1000 
pracuje na staršej verzii Ice Cream Sandwich. 
Za zmienku však stojí 4,7-palcovým displej s 
rozlíšením 1280 x 720 pixelov, ktorý vypĺňa 
takmer celú šírku zariadenia, pričom ochranné 
sklo je mierne ohnuté. Okrem toho je vybavený 
1 GB pamäte RAM a 8GB vnútorným úložiskom, 
ktoré je možné rozšíriť prostredníctvom micro 
SD slotu (do 32 GB). Zadná kamera má rozlíšenie 
8 Mpx, zatiaľ čo predná kamera má 1,3 Mpx. 
Podporuje dve SIM karty a jeho batéria má ka-
pacitu 1900 mAh. Výrobca udáva výdrž 38 hodín 
prehrávania hudby a 9,6 hodín telefonovania na 
3G sieti.

Hoci oficiálne ceny a dostupnosť neboli 
prezentované, nový smartfón je ponúkaný na 
stránkach Flipkart za približne 300 €. Napriek 
tomu, že sme predpokladali nižšiu predajnú 
cenu, Xolo X1000 by sa mohol stať zaujímavým 
výberom pri kúpe smartfónu. Na slovenský trh 
sa však pravdepodobne nedostane.

MICHAL CHOVAŇÁK

Xolo Q800: Dobre vybavený 
štvorjadrový smartfón za 230$
Zdá sa, že spoločnosť Xolo tento rok nebude 
predávať len “najvýkonnejší” smartfón, ale aj 
novinku v podobe zariadenia Q800. Ide o smart-
fón poháňaný štvorjadrovým procesorom a 1GB 
RAM, ktorý sa môže pochváliť najmä výborným 
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pomerom cena/výkon. Okrem toho, že v sebe 
integruje procesor Mediatek MT6589 taktovaný 
na 1,2 GHz, disponuje aj 4,5 palcovým qHD 
(960×540) displejom a operačným systémom 
Android 4.1 Jelly Bean. Vo výbave samozrejme 
nechýba 8 Mpix BSI (Back Side Illumination) 
fotoaparát s LED bleskom, predná kamera s 
rozlíšením 1,2Mpix a 4GB vnútornej pamäť, 
ktorú je možné ďalej rozšíriť prostredníctvom 
pamäťových kariet micro SD.

Telefón je Dual SIM a tak môžete s ním 
telefonovať, prijímať SMS alebo využívať mo-
bilný internet v sieti dvoch operátorov naraz. K 
dispozícii je aj kvalitný zvukový čip YAMAHA 168 
PA, či senzory gyroskopu a akcelerometra. Baté-
ria má kapacitu 2100 mAh a je vstavaná do tela 
s rozmermi 135.5 x 67 x 9.6 mm a hmotnosťou 
143g. Konektivitu zabezpečujú technológie WiFi 
802.11b/g/n a Bluetooth 4.0. Nový smartfón in-
dickej spoločnosti sa predáva za 230 amerických 
dolárov, čo je v prepočte približne 180€. Xolo 
Q800 sa na našom trhu neobjaví, no budete si 
ho môcť objednať napríklad prostredníctvom 
portálu e-bay alebo iných sprostredkovateľov.

FERO CHOVAŇÁK

Alcatel One Touch Snap a Snap 
LTE: Zaujímavé smartfóny zo 
strednej triedy
Počas veľtrhu MWC 2013 sme mohli vidieť 
zaujímavý model Android smartfónu One 
Touch Idol X, od francúzkej spoločnosti Alcatel, 
ktorá sa akoby prebudila a snaží si vybudovať 
lepšiu reputáciu u fanúšikov nášho obľúbeného 
systému. Spoločnosť však týmto modelom 
neskončila a predstavená bola ešte dvojica 
smartfónov One Touch Snap a One Touch Snap 
LTE, patriace do strednej triedy zariadení.

Model Alcatel One Touch Snap je vybavený 
bližšie nešpecifikovaným štvorjadrovým 
procesorom taktovaným na frekvenciu 1,2 
GHz, pamäťou RAM o veľkosti 1 GB a veľkým 
4,5-palcovým displejom s qHD rozlíšením 
(960 x 540 pixelov). Displej chráni odolné sklo 
Dragontail a proti nepríjemným odtlačkom 
prstov používa oleofóbnu vrstvu.  Na zadnej 
strane sa nachádza dnes už klasický 8 Mpx 
fotoaparát s LED bleskom s možnosťou nahrávať 
video s rozlíšením 720p.  Okrem toho disponuje 
1,3 Mpx prednou kamerou, 4G vnútorným 
úložiskom s možnosťou rozšírenia pomocou 
microSD slotu a 1800 mAh batériou. Telo má 
celkom slušné rozmery 130.3 x 67 x8.99 mm. 
Zaujímavé je, že zatiaľ čo ostatní výrobcovia 
stále predstavujú smartfóny s Androidom 4.1 
Jelly Bean, One Touch Snap beží už na verzii 4.2.

Druhá verzia smartfónu Alcatel One Touch Snap 
LTE prichádza s oniečo odlišnými parametrami 
a výbavou. Zariadenie poháňa štvorjadrový 
procesor Snapdragon s frekvenciou 1,4 GHz. Je 
vybavená väčším 4,65-palcovým displejom no s 
menším FWVGA rozlíšením (480 x 854 pixelov). 
Zmeny, okrem podpory LTE siete, zahŕňajú 
väčšiu batériu s kapacitou 2200 mAh, prednú 
2 Mpx kameru a o niečo väčšie rozmery 134 x 
69.7 x 10.9 mm. Oba však podporujú bezdrô-
tové technológie WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 
4 a GSM (850/900/1800/1900).

Nová dvojica smartfónov síce neponúka posled-
né technické vymoženosti ako Full HD displej, no 
ak bude ich cena prijateľná stanú sa zaujímavou 
voľbou pre používateľov Androidu. Spoločnosť 
však o cene ani dostupnosti nezverejnila žiadne 
informácie.

MICHAL CHOVAŇÁK

MultiPad Note 8.0 3G: Lacný 
tablet s podporou stylusu
Prestigio, ktorý sa stal v roku 2012 jednotkou na 
trhu s Android tabletmi na Slovensku, doplnil do 
svojho portfólia nové zariadenie s názvom Mul-
tiPad Note 8.0 3G. Ako už možno z názvu tušíte, 
novinka ide v šlapajach 8 palcového Galaxy Note 
8.0, ktorý bol predstavený na tohtoročnom kon-
grese mobilných technológií MWC v Barcelone. 
Vybavený je totižto 8 palcovým IPS displejom 
s rozlíšením 1024×768 pixelov, ktorý vďaka 
elektromagnetickému digitizéru umožňuje robiť 
poznámky a kresliť pomocou stylusu.

Po softvérovej stránke nečakajte tak vyspelé 
funkcie ako v prípade tabletov od Samsungu. 
Tablet môžete so stylusom ovládať a využiť 

ho môžete aj v kompatibilných aplikáciách. 
Nenájdete tu však funkcie podobné tým, ktoré 
sa nachádzajú v tablete Galaxy Note 10.1 
alebo v jeho menšej verzii Galaxy Note 8.0. O 
postačujúci výkon sa stará dvojjadrový proce-
sor RK3066 s taktom 1,6GHz a grafika Mali 400 
MP. Nechýba ani 1GB operačnej pamäte RAM a 
16GB vnútorná pamäť rozšíriteľná prostredníct-
vom pamäťových kariet micro SD. Výbavu tab-
letu dopĺňa aj 5Mpix fotoaparát spolu s prednou 
0,3 Mpix kamerou, stereo reproduktory, mini 
HDMI výstup a batéria s kapacitou 6000 mAh, 
ktorá má podľa výrobcu vydržať viac ako 7 hodín 
prevádzky pri prehrávaní videa.

Konektivitu zariadenia zabezpečuje okrem 
klasického WiFi aj podpora 3G sietí, vďaka ktorej 
môžete dáta prenášať aj mimo dosah domácej, 
či podnikovej WiFi siete. Operačným systémom 
je Android 4.1 Jelly Bean bez používateľskej 
nadstavby. Tablet má rozmery 207 x 164 x 
11.5mm a hmotnosť 450 gramov. V slovenských 
obchodoch sa cena Prestigia MultiPad Note 8.0 
3G pohybuje na úrovni 299€. Súčasťou balenia 
je  podobne ako aj pri iných produktoch tejto 
značky, kvalitné púzdro.

FERO CHOVAŇÁK

Fujitsu Stylistic M702: Vode-
odolný tablet s Androidom

Spoločnosť Fujitsu predstavila na veľtrhu 
CeBIT 2013 okrem bezpečnostnej technológie 
snímania dlane aj nový tablet s operačným 
systémom Android s názvom Fujitsu Stylistic 
M702. Zariadenie sa môže pochváliť svojou 
vynikajúcou odolnosťou, ktorá spĺňa normy IPX 
5, 7 a 8 a IP5X (vysvetlenie nájdete nižšie). Bez 
problémov vydrží ponorenie do jedného metra 
vody po dobu 30 minút. Okrem toho ponúka vy-
nikajúce hardvérové parametre, ktoré ho radia 
do segmentu high-end zariadení.

Fujitsu Stylistic M702 disponuje štvorjadrovým 
Tegra 3 procesorom a 2G pamäťou RAM, ktoré 
sa postarajú o plynulý chod už staršieho sys-
tému Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Výrobca 
však sľubuje skorú aktualizáciu na Jelly Bean.  
Na prednej časti sa nachádza veľký 10.1 palcový 
IPS displej s rozlíšením 1,920 x 1,200 pixelov 
a predná 1,2 Mpx kamera. Okrem toho je vy-
bavený bezdrôtovými technológiami Bluetooth 
4.0, NFC, Wi-Fi a LTE. Vnútorné úložisko má 
veľkosť 12 GB a je možné ho rozšíriť prostred-
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níctvom microSD slotu. Batéria má kapacitu 
veľmi slušných 10,000 mAh a udávaná výdrž 
dosahuje až 15 hodín nepretržitej prevádzky. 
Prekvapila aj zadná kamera, ktorá má 8,1 meg-
apixelov a prijateľná hmotnosť 590 g.

• IPX5 (vodné prúdy): priamé vystavenia 
vode zo všetkých uhlov, prúdiacou tryskou 
o priemere 6,3 mm pri prietoku 12,5 litrov/
min., pri tlaku 30 kN/m2 po dobu najmenej 
troch minút zo vzdialenosti približne troch 
metrov.

• IPX7: Ochrana proti ponoreniu do vody – 
ponorenie na 30 minut do hĺbky jedného 
metra.

• IPX8: Ochrana proti ponoreniu do vody – 
multimediálny tablet je schopný odolať 
ponoreniu vo vode do hĺbky 1,5 m po dobu 
30 minút

• IP5X (ochrana proti prachu): Udáva 
špecifikáciu úrovne ochrany, ktorú kryt 
zariadenia poskytuje proti nebezpečnému 
prieniku pevných cudzích predmetov a 
prachu.

Podľa dostupných informácií bude tablet uve-
dený na trh v Európe, Afrike, Indií a v krajinách 
blízkeho východu. Tablet bude pravdepodobne 
zameraný na podnikových zákazníkov, čomu 
odpovedá aj cena 999 €.

MICHAL CHOVAŇÁK

Prestigio MultiPad 7.0 ULTRA+ 
a 9.7 ULTRA DUO už v predaji
Prestigio predstavil dvojicu nových tabletov, 
ktoré doplnia portfólio spoločnosti pre tento 
rok. Novinky s označením MultiPad 7.0 ULTRA+ 
a 9.7 ULTRA DUO ponúkajú zaujímavý pomer 
výkonu a ceny.

MultiPad 7.0 Ultra+ má displej s uhlopriečkou 
7 palcov a rozlíšením 800×600 pixelov. Zaujať 
bude chcieť predovšetkým cenou. Poháňaný 
je jednojadrovým procesorom ARM Cortex A8, 
ktorý je taktovaný na frekvencii 1GHz a sekun-
duje mu 512 MB operačnej pamäte RAM. Tablet 
s touto zostavou zvláda prehrávať Full HD videá 
a vďaka vstavanej grafike Mali 400 MP hrať 
aj 3D hry. Tie môžete inštalovať do vnútornej 
pamäte s kapacitou 8GB. Konštrukcia tabletu 
má rozmery 192 × 116 × 10,7 mm a hmotnosť 
305 gramov, pričom integruje v sebe batériu s 
kapacitou 3200 mAh. Konektivitu zabezpečuje 
Wi-Fi a po pripojení 3G adaptéra k micro 
USB portu, môžete pre prenos dát využívať aj 
mobilné siete. Rovnakým spôsobom je možné 

zvýšiť pohodlie pri ovládaní tabletu pripo-
jením myši, klávesnice alebo pamäťového USB 
kľúča prostredníctvom priloženého OTG kábla. 
Integrovaná VGA webkamera navyše umožňuje 
uskutočňovať videohovory.

Väčší 9.7 ULTRA DUO tablet s uhlopriečkou 
9,7 palca disponuje IPS displejom, ktorý má 
rozlíšenie 1024×768 obrazových bodov. Srdce 
tabletu tvoria dvojjadrový procesor ARM 
Cortex A9 pracujúci na frekvencii 1GHz a 1GB 
RAM, ktoré v spojení so štvorjadrovou grafikou 
Mali 400 zabezpečia prehrávanie Full HD 
videí a hranie 3D hier. K dispozícii je tiež 16GB 
vnútorná pamäť, ktorá sa dá rozšíriť pomocou 
pamäťových kariet micro SD o ďalších 32GB. 
Tablet je vybavený aj dvoma 2Mpix kamerami 
na prednej a zadnej strane. Ďalšia výbava 
zahŕňa podporu WiFi, stereo reproduktory, 
HDMI výstup, batériu s kapacitou 7000 mAh a 
operačný systém Android 4.1 Jelly Bean. Zadná 
strana tabletu Prestigio MultiPad 9.7 Ultra 
Duo je vyrobená z hliníka, dostupný je v dvoch 
štýlových farbách – šedej s čiernym rámom 
alebo čiernej s červeným rámom.

FERO CHOVAŇÁK

Ainol Novo 9 Spark: Retina 

displej a štvorjadrový procesor 
za 280€
Ak hľadáte lacnejšiu alternatívu k drahším tab-
letom renomovaných výrobcov, možno by ste sa 
mohli poobhliadnuť po zariadení Ainol Novo 9 
Spark. Ide o cenovo dostupný 9,7 palcový tablet, 
ktorý ponúka zaujímavú hardvérovú výbavu a 
pomer cena/výkon. Poháňaný je štvorjadrovým 
procesorom Allwinner A31, ktorému sekundujú 
2GB RAM a grafický čip PowerVR SGX544. IPS 
displej má veľkosť 9,7 palca a disponuje vy-
sokým rozlíšením až 2048×1536  pixelov.

Vnútorná pamäť zariadenia má veľkosť 16GB a 
môžete ju rozšíriť prostredníctvom pamäťových 
kariet micro SD o ďalších 32GB. Konektivitu 
zabezpečuje technológia WiFi 802.11 b/g/n, 
no k tabletu môžete pripojiť aj kompatibilný 
USB 3G modem. Konektorová výbava zahŕňa 
jeden mini HDMI, Micro USB port s podporou 
OTG a 3,5 mm audio jack. Poteší prítomnosť 
batérie, ktorá má v tomto modeli kapacitu 
až 10.000 mAh, čo by podľa výrobcu malo 
zabezpečiť výdrž až 10 hodín pri prehrávaní 

videa. K dispozícii je tiež predná 2Mpix kamera a 
5Mpix fotoaparát umiestnený na zadnej strane. 
Operačným systémom je Android 4.1.1 Jelly 
Bean.

Telo Ainolu Novo 9 Spark má rozmery 240 × 186 
× 10,6 mm a hmotnosť 643 g. Tablet sa predáva 
aj na Slovensku a jeho cena je viac než zaujíma-
vá. S výbavou akú sme popísali vyššie sa totižto 
pohybuje na úrovni 280€.

FERO CHOVAŇÁK

ASUS Transformer AiO: Win-
dows 8 all-in-one PC s Android 
tabletom
Asus na MWC v Barcelone predstavil niekoľko 
zaujímavých zariadení, ktoré fungovali s 
operačným systémom Android. Okrem 7 palcov-
ého tabletu Fonepad poháňaného procesorom 
Intel ukázal verejnosti na tomto podujatí aj 
Padfone Infinity, čo je hybridné spojenie smart-
fónu a tabletu – tentokrát však v luxusnejšom a 
výkonnejšom prevedení s Full HD displejmi.

Spoločnosť však dnes prostredníctvom tlačovej 
správy informovala o ďalšom zariadení, ktoré 
mieri na trh s all-in-one počítačmi - Transformer 
AiO. Toto predstavuje spojenie klasického 
počítača s operačným systémom Windows 8 a 
tabletu, ktorý po odpojení z dokovacej stanice 
pracuje samostatne s operačným systémom 
Android 4.1 Jelly Bean. Pevná základňová časť je 
poháňaná procesorom Intel Core i5-3350P, 8GB 
RAM a k dispozícii má 1TB disk. Srdcom table-
tovej časti je dobre známy štvorjadrový procesor 
NVIDIA Tegra 3, ktorému sekunduje operačná 
pamäť RAM s veľkosťou 2GB. Vnútorná pamäť 
tabletu má kapacitu 32GB.

Tablet disponuje 18 palcovým Full HD displejom, 
ktorý sa po spojení s dokovacou časťou premení 
na obrazovku počítača. Ide tak o najväčší, 
komerčne dostupný Android tablet na trhu, 
ktorý je vybavený takto veľkým displejom. Na 
tablete môžete pomocou vzdialeného ovládania 
pracovať aj s Windowsom 8.

Parametre dokovacej časti:
• Tretia generácia Core i5-3350P
• 8GB DDR3 (1600MHz) RAM
• 1TB SATA HDD
• DVD Drive
• 4x USB 3.0 porty
• HDMI výstup
• Bluetooth 4.0

Parametre tabletu:
• Štvorjadrový procesor NVIDIA Tegra 3
• 2GB RAM
• 32GB vnútorná pamäť
• Mini-USB 2.0 port
• microSD slot
• Bluetooth 3.0
• 38Wh Li-on batéria (výdrž 5 hodín 

používania)
• Hmotnosť približne 1,6kg
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Asus Transformer AiO bude na trhu dostupný 
v 2Q tohto roka. V Severnej Amerike sa má 
predávať za 1299 amerických dolárov, čo je v 
prepočte približne 1030€.

FERO CHOVAŇÁK

Amplify: Android tablet určený 
výhradne pre vzdelávanie
Na trhu existuje množstvo riešení pre vzdelá-
vanie pomocou moderných technológií a niek-
toré získali istú mieru úspechu, no naopak niek-
toré nie. Objavilo sa však nové riešenie, ktoré 
podľa nášho názoru získa veľké uplatnenie, 
aspoň čo sa týka zahraničných skôl. Po mesiaco-

ch testovania a ladenia softvéru predstavil nový 
startup Amplify Education prvú verziu 10-pal-
cového Android tabletu s upraveným softvérom, 
určený výhradne pre vzdelávanie a školy.

Predinštalovaný softvér tabletu obsahuje všetko 
čo bude študent v priebehu školského roka 
potrebovať a s čím sa stretne, vrátane kníh, 
testov, učebníc a iných materiálov. Učitelia 
majú možnosť monitorovať svojich žiakov a 
jednotlivé lekcie môžu cieliť na celú triedu alebo 
na malé skupinky. Môžu sledovať aké webové 
stránky študenti navštevujú, prípadne na akej 
strane majú otvorenú elektronickú knihu. 

Softvér učiteľa umožňuje aj vytvorenie ankiet, 
vyzvať študentov aby sa hlásili prípadne získať 
ich pozornosť odoslaním správy na obrazovku 
každého tabletu v triede.

Amplify tablet sa bude predávať výhradne 
školám. Wi-Fi verzia bude dostupná za 
uvádzaciu cenu 299 dolárov pri nákupe s 
dvojročným predplatným vyučovacieho 
softvéru, ktorý bude stáť 99 dolárov ročne. 
Zaujímavá je možnosť zakúpiť tablet so 4G dá-
tovým paušálom. V tomto prípade vá výde 349 
dolárov, plus ročný poplatok 179 dolárov.

MICHAL CHOVAŇÁK

Archos FamilyPad2: Prvý 
13,3-palcový tablet zo série 
Family Padov
Spoločnosť Archos predstavila svoj prvý 
tablet zo série FamilyPad. Za najväčšie lákadlo 
jednoznačne môžeme považovať 13,3″ 
uhlopriečku displeja, ktorá však sklame svojím 
rozlíšením. To zastalo na hodnote, ktorá je 
typická pre tablety so 7-palcovými displejmi, a 
predstavuje 1280 x 800 pixelov. Ďalšia hardvé-
rová výbava patrí takisto len k priemeru.

Archos FamilyPad2 príde na trh s 2-jadrovým 
procesorom taktovaným na frekvenciu 1,6 GHz. 
Doplnený bude o grafickú jednotku Mali 400 
MP4, ktorá bude mať na starosti vykresľovanie 

graficky náročnejších procesov. Tablet ponúkne 
aj 1 GB operačnej pamäte RAM a dvojicu 
fotoaparátov s rozlíšením 2 Mpix. Vnútorná 
pamäť bude mať veľkosť 8 GB, pričom bude 
rozšíriteľná aj o microSD kartu do veľkosti 64 
GB. Operačným systémom bude Android vo ver-
zii 4.1 Jelly Bean a spoločnosť už určila aj cenu 
tohto zariadenia. V Európe sa bude dať kúpiť za 
maloobchodnú cenu 299 EUR.

ONDREJ LIČKO

Obedná prestávka: Great Big 
War Game - pokračovanie skvelej 
ťahovej stratégie

Jednou z prekážok pri tvorbe mobilných hier je 
ovládanie prostredníctvom dotykového displeja, ktoré 
má v mnohých smeroch ďaleko od dokonalosti. Aj to 
je jeden z dôvodov, prečo doteraz vznikajú pre mobily 
hlavne jednoduchšie, tzv. príležitostné hry. Spoločnosť 
Rubicon však dokazuje, že pri troche snahy sa všetko 
dá zrealizovať, hoci aj ťahová stratégia pre mobily s 
výbornou hrateľnosťou.

Základom celej hry je boj medzi dvoma znepriatelený-
mi armádami, pričom ciele sa rôznia v závislosti od 
konkrétnej misie. Najčastejšie sa jedná o zničenie 
celej nepriateľskej armády, prípadne aspoň jej 
veliteľstva. V ďalších misiách ide o evakuáciu generála 
z územia ohrozeného nepriateľom alebo o odolávanie 
nepriateľskému útoku počas určitého počtu dní.
K dispozícii je množstvo jednotiek niekoľkých druhov. 

Dej sa odohráva v štylizovanom 3D svete, pričom pri 
plánovaní strategických operácií treba brať do úvahy 
aj členitosť terénu a hlavne jeho prevýšenie. Oba fak-
tory môžu mať rozhodujúci vplyv na získanie prevahy 
nad protivníkom. 
 
Hra ponúka štyri základné herné módy. Prvým a 
základným je Campaign, teda klasická kampaň pozos-
távajúca z 50 rôznych misií, kde je hlavným „hrdinom“ 
trochu excentrický, ale hlavne zábavný Generalissimo. 
Misie na seba voľne nadväzujú a sú rozdelené krát-
kymi jednoduchými videami, ktoré napovedia, čo vás 
čaká v tej ďalšej misii. Sú celkom vtipné a určite vás 
pobavia, rovnako, ako aj „hlášky“ vojakov v hre samot-
nej. Príbeh je tu však len veľmi jednoduchý a plytký.

Druhým módom je Skirmish, teda boj proti jednotkám 
ovládaným AI na rôznych mapách. Neplatia tu žiadne 
obmedzenia, ako v niektorých misiách kampane a 
jediným cieľom je úplná eliminácia nepriateľa.

Tretím je Pass & Play, teda hra dvoch hráčov proti sebe 
na jednom zariadení. Prvý hráč po vykonaní svojho 
ťahu podá zariadenie druhému, a tak sa to strieda 
až do víťazného konca. Niekomu sa to možno bude 
zdať nepraktické, ale určite sa nájdu hráči, ktorí si radi 
zmerajú sily so svojimi kamarátmi.

Štvrtým variantom je Play Online, teda hranie pros-
tredníctvom internetu. Prebieha podobne ako Pass & 
Play a hráč po ukončení akcií v rámci svojho ťahu musí 
počkať na ukončenie ťahu protihráča.

V hre nájdeme aj nepopulárne mikrotransakcie, 
našťastie sa dá hrať a vyhrať aj bez nich. Slúžia len na 
personalizáciu vlastných jednotiek prostredníctvom 
zmeny ich farby a vytvorenie vlastnej zástavy, prí-
padne na dokúpenie bonusových mapových balíčkov.
Great Big War Game stojí na Google Play 2,45 EUR, 
čo je veľmi prijateľná suma za hru prinášajúcu hodiny 
zábavy, skvelú hrateľnosť a ako bonus porciu humoru.

BRANISLAV CABAN
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TOP 10 Android aplikácií mesiaca

Hungry Shark Evolution
Zažite život žraloka bieleho, s ktorým budete 
podrobený testu prežitia od žraločieho mláďaťa 
až po 10 tonového zabijaka. Na svojej ceste si 
pochutnajte na rôznych morských príšerách a 
plavcoch. Bojujte s ostatnými žralokmi, ponorka-
mi a čudnými stvoreniami z hlbín mora. V hre na 
vás čaká 45 misií či hľadanie pokladov. Tešiť sa 
môžete na kvalitnú grafiku, intuitívne ovládanie, 
5 rôznych druhov žralokov a veľa ďalších.

Robo5
3D Puzzle je hra, v ktorej je vašou hlavnou úlo-
hou ovládať malého robota tak, aby sa vyšplhal 
po hore vytvorenej z krabíc a dostať sa tak do 
ďalšieho levelu. Krabice môžete presúvať podľa 
potreby. S každým levelom sa odhaľuje príbeh 
robota, jeho identita a poslanie. Robo5 prináša 
do Android zariadení návykovú hru, ktorá sa 
môže pochváliť peknou grafikou, pútavým 
soundtrackom a 40 levelmi a 8 bonusovými 
levelmi.

Opera browser beta
Na Google Play zakotvil aj nový internetový 
prehliadač softvérovej spoločnosti Opera. Opera 
Browser Beta prináša úplne prepracované 
používateľské prostredie a s ním spojené nové 
funkcie. Okrem toho teraz využíva internetový 
prehliadač aj WebKit render engine, ktorý 
zvyšuje výkon pri prehliadaní a načítavaní 
stránok. Nájdete tu aj tzv. Off-Road režim, 
vďaka ktorému ušetríte dáta pri prenose dát cez 
mobilné siete. Viac info nájdete v článku Opera 
Browser Beta: Nový dizajn a WebKit engine.

Samsung 14.3.2013 v New Yorku oficiálne 
predstavil svoju vlajkovú loď pre tento rok. 

Galaxy S4 je štvrtou generáciou high-end mod-
elu smartfónu Galaxy S, ktorý bol po prvýkrát 
predstavený v marci 2010. Dá sa povedať, že 
vtedy bol Android ešte len na prahu svojho 
najväčšieho rozmachu. O rok neskôr kórejská 
spoločnosť predstavila jeho nástupcu a jeden 
z najpopulárnejších smartfónov Galaxy S II. 
Ani nie pred rokom začal Samsung s predajom 
Galaxy S III, ktorý v globálnom merítku zazna-
menal veľký úspech a predalo sa ho viac ako 40 
miliónov kusov. Samsung bude chcieť rovnaký 
a ešte väčší úspech zopakovať aj s novým mod-
elom Galaxy S4. V prvom mesiaci chce predať až 
10 miliónov kusov tohto smartfónu.

Nový Samsung Galaxy S4 sa svojim dizajnom 
veľmi neodlišuje od predchádzajúcich zariadení 
Galaxy S III a Galaxy Note II. Telefón je podobne 
ako predchádzajúca generácia celý vyrobený z 

plastu a polykarbonátu. Nekoná sa tak žiadne 
prekvapenie v podobe hliníkového tela, ktoré 
sme mohli vidieť pri novom smartfóne HTC One. 
Vďaka tomu si však S 4 aj vzhľadom na svoje 
rozmery 136,6.1 x 69,8 x 7.9 mm, zachováva 
pomerne nízku hmotnosť na úrovni 130 gramov. 
Čím sa však nový model spoločnosti odlišuje, je 
špeciálny bodkovaný povrch, ktorý mu dodáva 
istú mieru elegancie a ochranné sklo Gorilla 
Glass 3. Ani tu nachýba dobre známe tlačidlo 
Home a kapacitné tlačidlá. Samsung na vrchnej 
strane pridal aj infračervenú diódu, ktorá slúži 
na ovládanie domácich elektrospotrebičov.

Novinka je poháňaná dvoma rozličnými typmi 
procesorov, ktoré budú závisieť od trhu. Konkré-
tne ide o štvorjadrový procesor Snapdragon 600 
s taktom 1,9 GHz alebo osemjadrový Exynos 5 
s frekvenciou 1,6 GHz. Procesoru sekundujú 2 
GB operačnej pamäte RAM. Samsung vybavil 
Galaxy S4 aj kvalitným fotoaparátom, ktorý 
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Gun Bros 2
Pokračovanie úspešnej hry Gun Bros sa na 
Google Play objavilo ešt len tento týždeň. 
Podobne ako v predchádzajúcej verzii, aj tu 
sa môžete tešiť na výbornú hrateľnosť. Príbeh 
pokračuje po prvej vojne tyranskými utláčateľmi 
z T.O.O.L., ktorí sa snažia obsadiť galaxiu. 
Jedinou obranou je organizácia FRAGGED a 
jej dvojica agentov Percy a Francis Gun. Títo 
chlapci sú vyzbrojení až smiešne deštruktívnymi 
zbraňami a novými technológiami, ktoré trhajú 
nepriateľov doslova na kusy.Hra ponúka veľmi 
dobré grafické spracovanie a pokročilé tech-
nológie náročné na výkon.

Temple Run: OZ
Temple Run: OZ je ďalšou časťou behačky 
Temple Run, ktorá sa len nedávno na Google 
Play Store objavila aj vo svojej druhej ver-
zii. Prináša tematické spracovanie filmu OZ 
The Great and Powerful, z ktorého čerpá aj 
množstvo vlastností. Na každom jej rohu na vás 
čaká dobrodružstvo, či v tomto prípade skôr 
prekážka, ktorým si prejdete, pričom vašim 
hlavným cieľom je zájsť čo najďalej bez toho, 
aby vás chytila zlá čarodejnica, ktorá za vami letí 
na metle.

Earn To Die
Vaša úloha v hre Earn To Die je veľmi jedno-
duchá. Musíte si vyzbrojiť čo najlepšie vaše auto 
a v každej jazde zabiť čo najviac zombie-kov. 
Dbať pritom musíte aj na to, aby vám palivo 
vydržalo čo najdlhšie a aby ste počas každej 
jazdy zarobili čo najviac peňazí. Za tie si totižto 
môžete kúpiť lepšiu výbavu pre svoje auto, nové 
zbrane a ďalšie vybavenie. A lepšia výbava zna-
mená aj viac zabitých zombie. Viac si prečítajte 
v našom článku Earn To Die: Herná novinka plná 
adrenalínu a zombie.

Google Keep
Google spustil novú službu s názvom Google 
Keep, vďaka ktorej môžete svoje poznámky a 
myšlienky zapísať priamo do svojho telefónu 
alebo tabletu. Čiže tam, kde ich budete mať 
vždy po ruke. Vaše poznámky sú bezpečne 

uložené v Google Drive a synchronizované auto-
maticky naprieč všetkými vašimi zariadeniami.

Doodle Jump
Jedna z najpopulárnejších hier na platforme 
iOS je pre Android na  Google Play konečne 
dostupná úplne zadarmo. Počas niekoľkých dní 
si ju stiahlo už viac ako pol milióna používateľov. 
V hre je vašou úlohou vyskákať na čo najvyššiu 
úroveň, počas čoho zbierate jet-packy alebo 
sa vyhýbate čiernym dieram. Hra je po gra-
fickej stránke veľmi dobre spracovaná a najmä 
dostatočné návyková na to, aby vás zabavila na 
dlhé hodiny.

Instructables
Ak hľadáte návody ako niečo vytvoriť, postaviť 
alebo chcete zdieľať vlastné nápady, či 
vlastné “ako na to”, tak potom si nezabudnite 
nainštalovať aplikáciu s názvom Instructables. 
Táto obsahuje databázu viac ako 100-tisíc pro-
jektov z rôznych kategórií, ktoré vďaka podrob-
ným návodom môžete jednoducho realizovať 
aj u vás doma. Projekty môžete prezerať aj na 
rovnomenných stránkach www.instructables.
com.

Next Launcher 3D Trial Version
Jeden z najpokročilejších Launcherov pre An-
droid, ktorý vytvorili dobre známi vývojári tímu 
GO. Launcher ponúka množstvo funkcií, efektov 
a nastavení, ktoré si môže používateľ zvoliť na 
základe vlastných požiadaviek. Okrem stere-
oskopického zobrazenia tu nájdete napríklad aj 
rôzne pokročilé widgety s 3D efektami, témy, 
pozadia a veľa iných. Jedinou nevýhodou tohto 
launchera je jeho cena, ktorá sa vyšplhala až na 
12,35€. Predtým ako sa za Next Launcher 3D 
rozhodnete utratiť tak veľa peňazí, môžete si ho 
teraz vďaka 36 hodinovej trial verzii vyskúšať aj 
zadarmo.

používa 13 Mpix snímač Exmor RS spoločnosti 
Sony. Novinkou je funkcia Dual Camera, ktorá 
pri stlačení spúšte fotoaparátu súčasne zazna-
mená fotografiu alebo video z prednej aj zadnej 
kamery. Vytvorené snímky spojí do jednej, takže 
fotograf sa stáva jej priamou súčasťou.

Používatelia si môžu vybrať osem rôznych 
spôsobov, ako skombinovať dve fotografie. 
Okrem toho môžete s funkciou Dual Video 
robiť a prijímať skupinové videohovory. Prístroj 
tiež ponúka 12 jedinečných režimov snímania 
vrátane režimu Drama Shot, ktorý umožňuje 
vytvoriť jeden kontinuálny časozberný záznam, 
alebo režimu Sound & Shot, ktorý spoločne s 
fotografiou ukladá aj zvuky a hlasy, ktoré daný 
okamih sprevádzali. Nová je tiež funkcia Story 
Album, ktorá umožňuje jedinečné okamihy 
automaticky ukladať do fotoalbumu. Fotografie 
sú na prístroji automaticky organizované do 
fotografického albumu podľa času, miesta alebo 
konkrétnej udalosti.
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Vnútorná pamäť môže mať podľa zakúpeného 
modelu 16, 32 alebo 64GB a je rozšíriteľná 
prostredníctvom pamäťových kariet micro 
SD. Samsung vybavil telefón aj 5-palcovým 
Full HD displejom Super AMOLED s novým 
usporiadaním pixelov. Ten disponuje funkciou 
Air View, ktorá slúži na zobrazenie náhľadu 
emailových správ, úloh z aplikácie S Planner, 
obrázkov alebo videí na displeji jednoduchým 
priblížením prsta. Ak sa rozhodnete, že chcete 
telefón ovládať pohybom ruky, pomôže vám k 
tomu funkcia Air Gesture. Operačným systé-
mom je Android 4.2.2 Jelly Bean, doplnený o 
novú verziu používateľskej nadstavby TouchWiz.  
Táto prináša niekoľko nových funkcií, ktoré 
zahŕňajú Smart Pause, Smart Scroll a Smart Ro-
tation. Prvá menovaná je určená na zastavenie 
prehrávaného videa vždy, keď sa pozriete mimo 
obrazovku smartfónu. Druhá umožní prechádzať 
prehliadač alebo emaily hore a dole bez dotyku 
obrazovky. Telefón rozpozná vašu tvár sledujúcu 
displej a zároveň vníma pohyb vášho zápästia a 
podľa toho posúva stránky nahor alebo nadol.

Ďalšie funkcie S4:

• S-Voice Drive: Prepojí telefón cez Bluetooth so 
systémom v automobile, automaticky sa zapne 
do jazdného režimu, ktorý sa stará o prevod 
textu na reč, takže môžete ľahko a bezpečne 
kontrolovať správy bez nutnosti pozerať sa na 
obrazovku telefónu

• Optical Reader: Automaticky rozpoznáva text, 
vizitku alebo informácie v QR kóde a posky-
tuje užitočné funkcie, ako je preklad, hovor, 
textová správa a vyhľadávanie

• Samsung WatchOn: Diaľkový ovládač vášho 
systému domácej zábavy – televízora, set-top 

boxu, prehrávača DVD a dokonca aj klima-
tizácie.

• S Health: Kombinácia snímačov zabudovaných 
do prístroja systematicky monitoruje vaše 

zdravie, okolie a pod., čím pomáha zlepšovať 
kvalitu vášho života. Používatelia si môžu 
jednoducho kontrolovať svoj zdravotný stav 
a pomocou záznamov o stravovaní, cvičení 
a monitorovaní spánku zostanú v kondícii 
a zdraví. (Niektoré funkcie vyžadujú ďalšie 
príslušenstvo).

• Samsung Adapt Display: Ponúka optimálne 
zobrazenie prispôsobené každej aplikácii

• Samsung Adapt Sound: Zaisťuje optimálnu 
úroveň a typ zvuku prispôsobeného každému 
používateľovi

Z ďalších parametrov môžeme spomenúť 
batériu s kapacitou 2600 mAh, geomagnetický, 
proximity, gyro senzor a k dispozícii je tiež ba-
rometer, teplomer a merač vlhkosti. Konektivitu 
zabezpečujú technológie WiFi 802.11 a/b/g/n/
ac (HT80), GPS/GLONASS, NFC,  Bluetooth 4.0 
(LE), IR LED a MHL 2.0. GALAXY S4 podporuje 
aj HSPA +42 Mbps a 4G LTE, pričom dokáže 
fungovať  až v 6 rôznych pásmach, vďaka čomu 
prístroj funguje vo väčšine oblastí pokrytia LTE 
a umožňuje aj globálny LTE roaming. Prostred-
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Pred predstavením Galaxy S4 som mal veľké 
očakávania, čo Samsung pre nás pripravil. 

Už niektoré uniknuté fotografie naznačovali, 
že sa bude dizajnovo veľmi podobať na svojho 
predchodcu. Stalo sa. Pri oficiálnom predstavení 
v New Yorku som ostal trochu sklamaný. Z 
dizajnu. Nové predstavené funkcie však zamest-
nali moju pozornosť, ich praktické využitie si 
vyskúšame až v praxi.

Samsung Galaxy S4 ma zaujal až na druhý 
pohľad, v momente, keď som si toto zariadenie 
chytil do rúk. Na pocit je rovnako veľké a ťažké, 
ako jeho predchodca, pôsobí však elegantnejším 
dojmom. Zariadenie ponúka výborný Super 

AMOLED displej, ktorý skvelo reaguje na každý 
pohyb, lepšiu batériu a výkonnejšie parame-
tre. Samsung opäť stavil na veľké množstvo 
praktického príslušenstva, rozšírenie pamäte cez 
microSD kartu a vymeniteľnú batériu. Z funkcií 
ma najviac zaujala DUAL Camera, Air Gesture a 
praktické vyzerajú byť aj možnosti S-Voice Drive 
– zatiaľ bez podpory slovenského jazyka, no v 
zahraničí si vystačíte aj s angličtinou a ďalšími 
ôsmymi jazykmi.

MICHAL CHABADA

níctvom funkcie Group Play môžu používatelia 
zdieľať hudbu, fotografie, dokumenty a hry s 
ostatnými bez toho, aby k tomu potrebovali 
Wi-Fi alebo mobilný signál. Funkcia Music Share 
používateľom umožňuje prehrávať rovnakú 
skladbu na niekoľkých mobilných telefónoch a 
spoločne tak vytvárať skvelú party atmosféru.

Samsung Galaxy S4 bude dostupný koncom 
apríla v 155 krajinách po celom svete. Ma-
loobchodná cena telefónu je 668€ alebo tiež 
16999KČ. Pri uvedení bude k dispozícii v dvoch 
farebných variantoch – čierna (Black Mist) a 
biela (White Frost). Ďalšie farebné varianty 
budú nasledovať neskôr v tomto roku.

FERO CHOVAŇÁK

Android Poradňa

Otázka: 
Na zariadení sa mi objavujú reklamy vo 
forme upozornení v notifikačnej lište. Ako ich 
odstránim?

Odpoveď:
Nechcené reklamy v notifikačnej lište sú 
spôsobené v 99% prípadov nainštalovaním 
podradnej aplikácie, ktorej autor si chce touto 
formou privyrobiť alebo inak zmedializovať 
svoju ďalšiu prácu. Najlepší postup, ako takéto 
reklamy odstrániť, je odinštalovanie aplikácie, 
ktorú ste si nainštalovali tesne predtým, ako 
sa vám zobrazila prvá reklama. Ak si nie ste 
istí, či ide o správnu aplikáciu, skúste kliknúť 
na reklamu a na zobrazenej webstránke zistiť, 
či nemá reklama niečo spoločné s nejakou An-
droid aplikáciou alebo jej autorom. Podľa mena 
alebo názvu spoločnosti si potom viete priradiť 
reklamu k aplikácii a tú následne odinštalovať. 
Pomôcť môže aj antivírusový program, ktorý by 
takúto aplikáciu po správnom nastavení filtra 
mal nájsť.

Otázka:
Je v Android zariadení potrebný antivírusový 
program?

Odpoveď:
Hoci nie je inštalácia antivírusového programu 
vo vašom Android zariadení povinná, rozhodne 
vám ju odporúčame. Okrem ochrany proti 
nežiadúcemu malwaru totižto takmer každý an-
tivírusový program ponúka aj možnosť sledova-
nia, či ovládania ukradnutého alebo strateného 
Android zariadenia na ďiaľku, čo vám môže 
pomôcť pri jeho následnom vypátraní. Inštaláciu 
však treba zvážiť na menej výkonných Android 
zariadeniach, kde môže po nainštalovaní dôjsť k 
poklesu výkonu.

Otázka:
Na moje Android zariadenie je dostupná nová 
verzia softvéru, ale zatiaľ som neobdržal žiadnu 
aktualizáciu. Ako mám postupovať, aby som si 
zariadenie aktualizoval? 

Odpoveď:
Aktualizácia softvéru môže prebehnúť dvoma 
spôsobmi. Buť získate aktualizáciu bezdrô-
tovo, tzv. Over-The-Air (v skratke OTA) alebo 
si musíte nový softvér nainštalovať manuálne 
cez príslušný program vo vašom PC. V prvom 
prípade skontrolujete aktualizáciu v Nastavenia 
> Informácie o telefóne/tablete > Aktualizácia 
softvéru, kde vám dostupnú aktualizáciu zobrazí 
automaticky alebo po manuálnej kontrole. 
Následne len potvrdíte jej nainštalovanie a 
postupujete podľa inštrukcií na displeji. Ak 
je inštalácia dostupná len manuálnou ces-
tou, tak si musíte do vášho PC nainštalovať 
príslušný program (Samsung Kies, HTC Sync, 
Sony PC Companion, …), stiahnuť aktualizačný 
balíček z oficiálnej stránky výrobcu a podľa 
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inštrukcií v programe postupne vaše zariadenie 
aktualizovať.

Otázka:
V Android zariadení mi prestala fungovať 
pamäťová karta, no na počítači alebo iných 
zariadeniach funguje bezproblémovo. Ako ju 
mám opraviť?

Odpoveď:
Z času na čas sa stane, že niektorá z aplikácií 
alebo stiahnutý súbor spôsobí nefunkčnosť 
pamäťovej karty vo vašom Android zaria-
dení. V takomto prípade odporúčame danú 
kartu pripojiť k PC, spraviť zálohu potrebných 
súborov (multimédiá, kontakty, SMS správy, …) a 
následne ju sformátovať. Potom stačí záloho-
vané súbory skopírovať naspäť na pamäťovú 
kartu a tú vložiť späť do Android zariadenia. 
Treba však dávať pozor na aplikácie a dáta 
uložené na pamäťovej karte. Jej sformátovaním 
o ne totižto prídete, preto si tieto dáta radšej 
niekde uložte alebo zozálohujte spoločne s 
ostatnými súbormi.

Otázka:
Z ničoho nič mi prestalo ukazovať moje Android 
zariadenie v ponuke webovej verzie Google Play 
Store. Nemôžem tak inštalovať aplikácie a hry 
na diaľku z počítača. Ako tam zariadenie spätne 
pridať?

Odpoveď:
V tomto prípade existuje niekoľko možných 
postupov. Ako prvé vyskúšajte spustiť Play Store 
priamo vo vašom Android zariadení a následne 
skontrolujte, či sa zariadenie opäť nezobrazilo 
v ponuke. Ak nie, otvorte si v internetovom 
prehliadači Play Store a v spodnej časti stránky 
kliknite na položku My Orders & Settings (Moje 
objednávky a nastavenia). V hornej časti stránky 
následne kliknite na Settings (Nastavenia) a 
zašktrnite chýbajúce zariadenie v zozname. Ak 
nefunguje ani tento postup, vymažte vo svojom 
Android zariadení svoj Google účet a znova sa 
prihláste. 

ONDREJ LIČKO

Ak sa bližšie zaujímate o Android, zrejme 
vašej pozornosti neunikla výmena na 

jeho najvyššom poste. Na pozícii viceprezi-
denta pre mobilný a digitálny obsah vystriedal 
pomyselného otca platformy Andyho Rubina 
Sundar Pichai, hlavný viceprezident pre služby 
Chrome a Apps. Pichai tak má v súčasnosti 
pod palcom oba operačné systémy spoločnosti 
Google – mobilný Android i desktopový Chrome 
OS.

Keďže Google oficiálne nevysvetlil dôvody tejto 
výmeny, vyrojilo sa o nej viacero špekulácií. 
Jedna z nich hovorí, že americká spoločnosť 
plánuje v budúcnosti spojiť oba operačné 
systémy do jedného celku a preto bude odteraz 
obom šéfovať jeden človek. Google neskôr 
ústami svojich predstaviteľov vyhlásil, že k tomu 
nikdy nedôjde, avšak takýchto „nikdy“ sme už v 
mobilnom svete počuli viacero a treba ich brať 
s rezervou.

Vráťme sa však späť k Pichaiovi, ktorého čaká 
neľahká úloha nadviazať na Rubinove úspechy. 
Pod jeho vedením Android prešiel oslnivým 
vývojom z malého nenápadného open-sour-
cového projektu až na najrozšírenejší mobilný 
operačný systém s úctyhodným 70% podielom 

na trhu (údaj spoločnosti Gartner). Základnou 
Pichaiovou povinnosťou bude teda udržať An-
droid na súčasných pozíciách a zároveň načrtnúť 
stratégiu jeho ďalšieho rozvoja, čo vzhľadom k 
búrlivo sa vyvíjajúcemu a meniacemu mo-
bilnému trhu nebude jednoduchá záležitosť. 
Napriek zdanlivo pevnej a neotrasiteľnej pozícii 
Androida má totiž jeho nový šéf pred sebou 
viacero úloh, problémov a výziev, s ktorými 
sa bude musieť popasovať. Poďme sa bližšie 
pozrieť na niektoré z nich.

Rastúca dominancia Samsungu
Vzťah medzi Androidom a Samsungom by sa 
dal označiť ako symbiotický. Samsung sa na 
prvé miesto medzi výrobcami smartfónov 
prepracoval hlavne vďaka Androidu; Android za 
svoj úspech a rozšírenie vo veľkej miere vďačí 
Samsungu. V mobilnom svete sa však z priateľov 
a spojencov rýchlo môžu stať nepriatelia a 
konkurenti.

Doteraz takmer idylická spolupráca dvoch gi-
gantov môže rýchlo nabrať opačný smer, ak sa v 
tomto „manželstve z rozumu“ bude jedna strana 
cítiť ohrozená, alebo obmedzovaná. Spoločnosti 
Google, ktorá poskytuje Android bezplatne, sa 
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nemusí páčiť rastúci vplyv Samsungu a jeho 
výrazné zisky. Juhokórejská spoločnosť veľkú 
časť týchto príjmov pumpuje do reklamy a 
masívne propaguje vlastnú značku Galaxy, ktorá 
začína mať rovnaký cveng ako samotná značka 
Android. V tejto súvislosti zaujímavo vyznieva 
tabuľka, zobrazujúca počet vyhľadávaní slov 
„android“ a „galaxy“ vo vyhľadávači Google od 
roku 2004 do súčasnosti.

Ak to veľmi zjednodušíme, „Galaxy“ sa pre 
mnohých používateľov stáva synonymom 
pre Android smartfón (nie je to nič nové pod 
slnkom, v uplynulej dekáde bola „Nokia“ pre 
mnohých užívateľov označením pre mobilný 
telefón ako taký a inú značku ani nechceli). Sam-
sung sa tak stáva stále silnejším a nezávislejším 
na spoločnosti, ktorá stojí za Androidom. 
Odklon od Google sme mohli pozorovať aj pri 
predstavení Galaxy S4, kedy počas celého večera 
nebol spomenutý Google ani samotný Android.

V najbližšej dobe Samsung Android určite 
neopustí, ale trend je jednoznačný - dopĺňa 
doň stále viac vlastných služieb a funkcií, ktoré 
neraz priamo konkurujú tým od Googlu (Sam-
sung Apps, S Voice, či nedávno predstavený S 
Translate). Tento vývoj môže nakoniec vyústiť až 
do opustenia platformy Android a prechodu na 
vlastný OS Tizen. V lepšom prípade sa môže stať, 

že Samsung bude Android výrazne upravovať 
na svoj obraz, podobne, ako to robí Amazon pri 
tabletoch Kindle. Pred Pichaiom je teda neľahká 
úloha zabezpečiť spoluprácu oboch spoločností 
tak, aby z nej naďalej obe mali osoh a nestali sa 
vzájomnými konkurentmi.

Vývoj značkového hardvéru 
Google
Odpoveďou na dominanciu Samsungu zo strany 
Google môže byť Motorola. Americký gigant sa 
zatiaľ ako výrobca hardvéru príliš neangažoval; 
každoročný model telefónu Nexus a dva 
minuloročné tablety Nexus preň vyrobili externí 
výrobcovia. Divízia Chrome pod Pichaiovým ve-
dením nedávno uviedla chromebook Pixel, stále 
sa však jedná len o osamelé lastovičky.

Rozvíriť stojaté vody však už čoskoro môže 
doteraz rúškom tajomstva zahalený projekt X 
Phone. Ten by sa mohol stať základom celej 
novej produktovej línie a vďaka nemu by 
Google konečne mohol výraznejším spôsobom 
vstúpiť aj medzi výrobcov hardvéru. Takýto krok 
už teraz vyvoláva otázky ohľadom možného 
protežovania Motoroly, čo by sa zase nemuselo 
páčiť Samsungu a ostatným producentom 
Android zariadení. Ďalším Pichaiovým údelom 

teda bude učiniť strategické rozhodnutie o 
vývoji nového hardvéru a presvedčiť ostatných 
výrobcov, že žiadne uprednostňovanie Motoroly 
nehrozí.

Zvýšenie ziskovosti platformy 
Android
Android je ziskový, tvrdí Google, no tieto svoje 
tvrdenia však nijako nekonkretizuje presnejšími 
číslami. Predpokladá sa, že napriek obrovskej 
flotile 750 miliónov zariadení po celom svete 
zatiaľ nie je Android ako samostatný produkt 
nejako závratne ziskový a hlavné príjmy vďaka 
nemu majú výrobcovia. Zvýšiť profit z tohto 
úspešného projektu bude teda ďalšou z radu 
Pichaiových úloh.

Rýchlejšia aktualizácia Android 
smartfónov
Toto je už obohratá pesnička, stále však zostáva 
jedným z najpálčivejších problémov. Google 
pravidelne vydáva novú verziu Androida, ktorá 
prináša nové funkcie, rýchlejšie prostredie, 
vyššiu stabilitu, atď. Čo však z toho, keď k 
užívateľom sa dostáva väčšinou s výrazným 
oneskorením, nezriedka až vtedy, keď už ex-
istuje ďalšia, ešte novšia verzia. Veľká väčšina 
používateľov tak stále nemá k dispozícii najnovší 
softvér a najnovší Jelly Bean, ktorý bol pred-
stavený minulý rok, sa nachádza len na necelých 
17% zariadení.

Jedným dychom treba dodať, že je to v prvom 
rade chyba operátorov a výrobcov mobilov, 
ktorí upravujú operačný systém a dopĺňajú ho 
vlastnými užívateľskými rozhraniami. Google už 
niekoľkokrát deklaroval snahu riešiť tento prob-
lém, avšak vždy bez konkrétnych hmatateľných 
výsledkov. Zostáva veriť, že Pichai bude v tomto 
smere úspešnejší, než jeho predchodca.

Android ako priorita pre vývo-
járov
Napriek obrovskému podielu Androida na 
trhu mobilných operačných systémom mnoho 
vývojárov uprednostňuje konkurenčný iOS. 
Dôvodom je viacero a sú všeobecne známe – 
patrí medzi ne napríklad veľká fragmentácia 
jednotlivých verzií, vysoký počet najrôznejších 
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zariadení, pre ktoré treba aplikácie upravovať 
či nezanedbateľná miera „pirátstva“. Nie je tiež 
tajomstvom, že majitelia jablčných zariadení sú 
jednoducho viac navyknutí za aplikácie platiť a 
vývojári na tejto platforme proste zarobia viac. 
Nový šéf Androidu sa teda bude musieť snažiť 
urobiť ho príťažlivejším pre programátorov.

Nižší objem internetovej 
premávky a používania ap-
likácií
Android má obrovskú prevahu v počte zaria-
dení na trhu, ale výrazne zaostáva v objeme 
internetovej premávky a aktívneho používania 
aplikácií užívateľmi. Mnohí majitelia An-
droid zariadení si zrejme ani neuvedomujú 
široké možnosti, ktoré im ich smartfóny môžu 
ponúknuť a využívajú ich len na základné 
činnosti. Pichai teda potrebuje demonštrovať 
možnosti, aké poskytujú moderné smartfóny, 
primäť ich používateľov vo väčšom meradle 
využívať aplikácie a viac sa z nich pripájať na in-
ternet. To priláka viac vývojárov a zároveň prine-
sie Googlu viac peňazí z reklamných systémov.

Spomalenie rastu Androida
Po období divokého rastu začína Android 
spomaľovať. Ako je vidieť v grafe, v posledných 
mesiacoch sa nárast počtu denne aktivovaných 
zariadení, ktorými sa Google tak rád chváli, 
výrazne spomalil.

Možno je to iba prechodný trend a spomale-
nie je len normálnym javom po ktorom bude 
opäť nasledovať obdobie výraznejšieho rastu. 
Každopádne, nakoniec raz príde chvíľa, keď 
krivka začne klesať, keďže kontinuálny rast 
logicky nemôže pokračovať donekonečna. 
Pichaiovou úlohou bude teda predovšetkým čo 

najviac oddialiť túto chvíľu a keď raz nakoniec 
príde, nedopustiť prílišný prepad počtu denne 
aktivovaných zariadení.

Nižší podiel v oblasti tabletov
V segmente smartfónov Google jasne dom-
inuje, pri tabletoch však ešte stále ťahá za kratší 
koniec. Android tablety ale postupne dobiehajú 
trhový podiel Apple a znižujú výraznú dominan-
ciu iPadu, ktorá bola typická pre uplynulé roky. 
Úloha šéfa Androidu je tu jasná – zachovať tento 
trend a snažiť sa pozíciu Apple v tohto segmente 
čo najviac ohroziť.

Keď už spomíname tablety, nový šéf si musí 
dávať pozor aj na Amazon. Ten Android výrazne 
modifikuje a buduje si vlastné impérium lacných 
tabletov Kindle, ktoré sú obľúbené najmä v USA. 
Amazon vraj chystá aj vlastný telefón a v budúc-
nosti sa môže stať významným protivníkom 
Googlu. V tomto smere Pichai nemá prakticky 
žiadne možnosti, ako situáciu ovplyvniť, musí 
však kroky potenciálneho protivníka aspoň 
pozorne sledovať.

Získanie kontroly nad Androi-
dom
Otvorenosť operačného systému Android je 
dvojsečná zbraň. Na jednej strane je úžasné, 
že hocikto môže zadarmo použiť jeho kód vo 
vlastných projektoch. Nevýhodou však zostáva, 
že tak môže vytvoriť konkurenta pre Android 
a Google s jeho službami a aplikáciami úplne 
odstrihnúť. Spomínali sme výrobcov ako Sam-
sung, alebo Amazon, ktorí bezplatný Android 
vyvinutý Googlom, využívajú vo svoj prospech, 
prezentujú vlastné služby a americkú spoločnosť 
zatláčajú do pozadia. Tak, ako sa jadro Androida 
postupne stáva výkonnejším a celý systém 
čoraz viac rozšírenejším, stále ďalší výrobcovia 

sa budú snažiť vyvinúť jeho verziu s vlastnými 
službami namiesto tých od Googlu a znásobiť 
tak svoje zisky. Pre Google a samotný Android 
by to mohlo mať neblahé následky a Pichai 
bude musieť zvážiť, do akej miery je otvorenosť 
Androida prospešná a udržateľná.

Rozhodnutie, ako ďalej s An-
droidom a Chrome
V čase tzv. post-PC éry, keď sa jednotlivé zariad-
enia čoraz viac približujú a operačné systémy sa 
stávajú univerzálnymi, má Google dva samo-
statné: Android pre mobily a tablety a Chrome 
pre prenosné počítače. Pred Pichaiom tak bude 
možno najťažšie rozhodnutie jeho kariéry – 
zvážiť spojenie oboch systémov s využitím ich 
najlepších prvkov, alebo zotrvať pri dvoch oso-
bitných systémoch. My sami dôvody pre druhú 
alternatívu nevidíme.

Bonusová výzva: Urobte niečo 
prevratné a bláznivé!
Mobily sa za posledné roky neuveriteľne zme-
nili. Máme k dispozícii nepreberné množstvo 
modelov, ich výkon rastie takmer geometrickým 
radom a majú funkcie, o ktorých sme pred 
pár rokmi mohli len snívať. Bohužiaľ, mobilný 
svet ako taký sa nezmenil – stále kupujeme 
telefóny rovnakým spôsobom ako pred rokmi 
a sme „otrokmi“ operátorov, ktorí rozhodujú o 
ich dotovaní, dostupnosti mobilných služieb a 
prakticky o všetkom, čo sa týka mobilnej komu-
nikácie. Je veľmi pravdepodobné, že keby ne-
bolo regulátorov, dodnes platíme nekresťanské 
ceny za roaming alebo prepojovacie poplatky. 
Bohužiaľ, premrštené ceny za služby ako es-
emesky, alebo prenos čísla stále existujú, ne-
hovoriac už o úplne nezmyselných poplatkoch, 
napríklad za predĺženie viazanosti...

Prečo teda, milý Google neurobíš niečo úplne 
nové, nečakané, prevratné, šialené, proste také 
googlovské!? Čo tak telefón úplne zadarmo, 
zaplatený len príjmami z reklám ? Nestálo 
by za to, skoncovať so závislosťou na operá-
toroch a vytvoriť vlastnú sieť ? Čo tak zbaviť sa 
otravnej SIM karty, keď v dnešnej dobe už na 
nej neuchovávame kontakty, ani sms správy ? 
Alebo vytvoriť čokoľvek iné, čo nie je uvedené 
v článku.

BRANISLAV CABAN
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Jednou z najočakávanejších udalostí tohto roka 
bude pre operačný systém Android pred-

stavenie novej verzie s označením 5.0 Key Lime 
Pie. Viaceré zdroje sa zhodujú na tom, že pôjde 
o veľkú aktualizáciu, ktorá prinesie viaceré 
zmeny nielen v používateľskom rozhraní, ale aj 
funkciách. Doteraz neexistujú žiadne dôvery-
hodné informácie o tom, čo by tento OS mal so 
sebou priniesť, a preto sme sa rozhodli vytvoriť 
zoznam ôsmich funkcií či zmien, ktoré by sme v 
novom Androide uvítali.

Multitasking v oknách
Android podporuje multitasking už od svo-
jich počiatkov. Aplikácie môžete spúšťať a po 
minimalizovaní sa k ním opäť jednoducho 
vrátiť výberom z multitaskingového menu 
Androidu, ktoré obsahuje naposledy používané 
aplikácie. Zatiaľ čo na smartfónoch nám takýto 
spôsob realizácie práce s viacerými aplikáciami 
maximálne vyhovuje, na zariadeniach s väčšou 
uhlopriečkou nám chýbajú staré dobré okná, 
známe z operačných systémov Windows, Mac 
OS X, či Linux na počítačoch. Možnosť pracovať 
s viacerými otvorenými aplikáciami a prepínať 
sa medzi nimi napríklad pomocou klávesovej sk-
ratky alebo zo spodnej lišty OS, nám v Androide 
jednoducho chýba. Rovnako ako aj možnosť 
usporiadať otvorené aplikácie vedľa seba a 
pohybovať s nimi podľa vlastného uváženia.

Niečo podobne ponúka spoločnosť Samsung 
na niektorých svojich zariadeniach Galaxy, 
ktoré podporujú funkciu zvanú Multi-view. Táto 
umožňuje súčasne otvoriť dve kompatibilné 
aplikácie v dvoch oknách, ktorých veľkosť sa 
môže meniť. Nový Android by sa mohol touto 
funkciou inšpirovať a sprístupniť ju aj vo svojej 
natívnej verzii v podobe, v akej ju poznáme na 

počítačoch.

Nové používateľské prostredie 
a funkcie v desktopovom 
režime
Android je prepracovaný operačný systém, 
ktorý ponúka plnohodnotné aplikácie na takmer 
akúkoľvek prácu. Preto by sme privítali, keby ex-
istovalo špeciálne prostredie s funkciami ako na 
desktope alebo notebooku. Podobným smerom 
sa uberá spoločnosť Canonical, ktorá pracuje na 
svojom vlastnom riešení pre Android. Projekt s 
názvom Ubuntu for Android sľubuje plnú pod-
poru desktopového používateľského prostredia 
a funkcií operačného systému Ubuntu, ktorý sa 
automaticky spustí po zasunutí Android smart-
fónu do doku.

Nebolo by skvelé využívať výkonné zariadenia 
s dvoj- a viacjadrovými procesormi na bežnú 
prácu, tak ako na počítači či notebooku? 
Smartfón je kompaktnejší, nosíme ho všade 
so sebou. Predstavte si situáciu, keď prídete 
domov a namiesto toho, aby ste zapínali svoj 
počítač, zasuniete telefón do doku s pripojeným 
monitorom a ostatnými perifériami ako nap-
ríklad myšou, klávesnicou alebo tlačiarňou. Stačí 
už len pokračovať tam, kde ste vo svojej práci 
skončili naposledy.

Výber používateľskej nad-
stavby
Používatelia by mali mať pri rôznych výrobcoch 

možnosť výberu používateľskej nadstavby. Či je 
to Samsung so svojim TouchWiz, Sony s TimeS-
cape, HTC so Sense, Android by jednoducho mal 
ponúknuť možnosť prepnutia do svojej natívnej 
podoby.

Používateľské kontá pre 
smartfóny
Poznáte tu situáciu, keď ste so svojimi priateľmi 
alebo s rodinou a chcú si pozrieť váš nový smart-
fón? V súčasnosti sú naše zariadenia osobnejšie 
ako kedykoľvek predtým a preto nie je divu, že 
sa ich v takýchto situáciach vzdávame len veľmi 
ťažko. Telefón môže obsahovať súkromné údaje 
ako SMS správy, e-maily s dôvernými informá-
ciami alebo fotografie, ktoré by ste svojmu 
okoliu len veľmi neradi ukázali, nech už na to 
máte akýkoľvek dôvod.

Posledná iterácia Androidu priniesla so sebou 
aj podporu požívateľských kont. Vďaka nim je 
možné vytvárať samostatné používateľské účty, 
ktoré sa vzájomné neovplyvňujú a umožňujú 
zvoliť vlastné nastavenia, či inštalovať aplikácie. 
Dáta uložené používateľom sú po zaheslovaní 
profilu šifrované, takže ich nie je možné jedno-
ducho skopírovať. Funkcia používateľských kont 
je však zatiaľ dostupná len na tabletoch, a preto 
by sme uvítali, keby ju Google sprístupnil aj na 
smartfónoch.

Priama integrácia sociálnych 
sietí Facebook a Google+
V súčasnosti zaznamenávajú sociálne siete svoj 
najväčší rozmach. Facebook má už viac ako 700 
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miliónov aktívnych používateľov a pomaly sa k 
nemu približuje aj Google+, ktorý v decembri 
minulého roka zaznamenal približne 300 mil-
iónov aktívnych používateľov. Doterajšie verzie 
Androidu tento fakt ignorovali a v natívnom 
Androide tak môžeme len ťažko hľadať hlbšiu 
integráciu s týmito sociálnymi sieťami. Dúfame, 
že v ďalšej verzii OS pridá Google synchronizáciu 
údajov aj s týmito službami. Aktuálne fotografie, 
či dátumy udalostí kontaktov zo sociálnych sietí 
by určite potešili nejedného používateľa.

Nové ovládacie prvky
Google by sa v novej verzii mohol uchýliť aj k 
novému spôsobu ovládania systému. Inšpirovať 
by sa mohol napríklad u konkurenčného Ubuntu 
pre smartfóny, ktorý neobsahuje žiadne tlačidlá 

a jeho ovládanie je založené len na gestách. 
Zaujímavou alternatívou k súčasným softvé-
rovým tlačidlám by mohli byť aj ovládacie prvky 
známe z Paranoid Android ROM, tzv. PIE alebo 
tiež “koláč”. Tieto tlačidlá sa zobrazia až po 
určitom geste, napríklad pohybom prsta z okraja 
displeja. Nezaberajú tak zbytočne miesto na 
displeji.

Synchronizácia SMS
Google so svojimi servermi synchronizuje 
naše kontakty, e-maily, úlohy, udalosti a ďalšie 
údaje. Chýba nám však synchronizácia SMS 
správ, vďaka ktorej by sme získali perfektný 
prehľad SMS komunikácie aj po dlhšom období 
a výmene niekoľkých zariadení. V súčasnosti 

na Google Play existujú aplikácie, ktoré dokážu 
zálohovať, obnoviť alebo synchronizovať SMS, 
no priama integrácia by nás potešila viac.

Nová aplikácia pre odosiela-
nie správ
Facebook odhalil svoju predstavu o tom, akoby 
mal vyzerať sociálny telefón len prednedávnom. 
Rodina aplikácií a launcher Facebook Home 
so sebou prinášajú okrem iného aj zaujímavé 
a podľa nás výborné riešenie pre chatovanie. 
Pomocou tzv. Chat Heads (chatovacie hlavy), 
môžete odpisovať na prichádzajúce správy 
bez toho, aby ste sa museli prepnúť do inej 
aplikácie.

Nová správa sa jednoducho zobrazí ako ikona 
kontaktu v mieste, kde si sami zvolíte. Kliknutím 
na ňu sa otvorí chatovacie okno, v ktorom 
môžete rýchlo odpovedať na prijatú správu 
a následne sa okamžite vrátiť k pôvodnej 
činnosti, ktorú ste vykonávali. Jednoduché a 
rýchle. Google by sa mohol takýmto spôsobom 
komunikácie inšpirovať a priniesť podobnú 
aplikáciu/funkciu, natívne zabudovanú do 
Androidu. Samozrejme aj s podporou iných 
komunikačných služieb.

To čo v skutočnosti nový Android 5.0 ponúkne 
svojim používateľom sa samozrejme dozvieme 
po jeho oficiálnom predstavení v máji, na vývo-
járskej konferencii Google I/O.

FERO CHOVAŇÁK

Inzeráty
Predám Nexus 7 WiFi 16GB + 
puzdro na tablet Travel Cover Dark 
Grey

Predám tablet Nexus 
7 a ak nemu puzdro 
Google Nexus 7 Travel 
Cover Dark Grey za 
celkovú cenu 210€.
Tablet aj puzdro sú 

veľmi málo používané, prakticky ako nový. 
Tablet bol zakúpený 14.11.2012, t.j. záruka platí 
ešte 19 mesiacov.
Serióznemu záujemcovi ochotne pošlem aj fotky 
ak by bol záujem.
210€ / Dohoda možná.
Nemám záujem o výmenu. Tablet aj puzdro 
chcem predať.
Dôvod: nie príliš vhodne zvolený darček. Preto 
je tablet takmer nepoužívaný.

Predám nový nepoužívaný tab-
let Prestigio MultiPad 9.7 ULTRA 
(PMP5197D)

Predám úplne nový, 
nepoužívaný tablet 
Prestigio MultiPad 9.7 
ULTRA (PMP5197D).
Ani raz nepoužitý, 
kúpený pred týždňom 

(čiže ešte 2 roky je v záruke).
Dôvod predaja: Pre mňa je to zbytočnosť. Veľký 
displej je super výhoda najmä pri surfovaní 
po internete alebo pri pozeraní filmov, ale na 
každodenné cestovanie do školy mi stačí aj malá 
7″ vecička, pre ktorú som sa rozhodla v posled-
ných dňoch. 215€

Predám LG PRADA 3.0
Predám LG PRADA 
3.0 málo používaný, s 
originálnym balením 
a záručným listom 
platným do 30.5.2014. 
200 €

Vymením Huawei Ascend G300 za 
HTC Desire X

vymením len za 
nepoškodený, 
nepoškrabaný telefón, 
možný doplatok podľa 
dohody
dôvod- mám galaxy 

note a tento mobil som chcel dať sestre, no jej 
sa strašne páči htc… 130 €

Predám Samsung Galaxy S+
Chcel by som predať Samsung S+, 
v zachovalom stave má na sebe 
fóliu preto sa zdá poškrabaný. 
Prídam k nemu aj obal na zadnú 
stranu. Je naňho ešte rok záruka. 

Bližšie info a iné fotky pošlem e-mailom. Cena 
Dohodou
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http://www.mojandroid.sk/bazar/predam-nexus-7-wifi-16gb-puzdro-na-tablet-travel-cover-dark-grey/
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http://www.mojandroid.sk/bazar/vymenim-huawei-ascend-g300-za-htc-desire-x/
http://www.mojandroid.sk/bazar/predam-samsung-galaxy-s-3/


Hodnotenie
Ak ste vyznávačom modernej hudby a potrpíte 
si na kvalitné podanie basov, tak vám slúchadlá 
Beats Studio môžu ulahodiť. Ak ste však vyber-
avý, prípadne si radi vypočujete všetky hudobné 

žánre, zrejme pre vás tieto slúchadlá nebudú 
vhodné. Značka Beats je sama o sebe zárukou 
nielen dobrého podania basov, ale aj štýlu, 
takže je zrejme bližšia mladým ľuďom. Tých však 
od kúpy môže odradiť vyššia cena začínajúca na 
hodnote 230 EUR. Každopádne sa však nájdu 

ľudia, ktorí si tieto slúchadlá kúpia a na ich zvuk 
nedajú dopustiť. Všetko je však otázkou štýlu a 
požiadaviek, ktoré sú pri každom používateľovi 
rozličné.

Plusy
✔ kvalitné spracovanie
✔ bohaté basy
✔ izolácia okolitého hluku
 
Mínusy
✖ vyššia cena
✖ užšia cieľová skupina používateľov
✖ menšie náušníky 

30

Beats Studio
Luxusné slúchadlá 
s bohatou basovou zložkou

http://www.youtube.com/watch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3D5pqvNb09MAI


V redakcii sme sa veľmi potešili, keď sme 
zistili, aké slúchadlá sme získali na testo-

vanie. Veľké okrúhle logo so špecifickým “b” 
sme totižto vídali na ulici veľmi často a boli sme 
zvedaví, aké sú tieto slúchadlá v skutočnosti. 
Slúchadlá Beats Studio nás naozaj prekvapili, 
miestami však nepríjemne. Aké sú výhody a 
nevýhody týchto luxusných slúchadiel, sa dozvi-
ete v nižšie písaných riadkoch našej recenzie.

Obsah balenia
Škatuľa s väčšími rozmermi v sebe skrývala 
mnoho prekvapení. Okrem samotných Beats 
Studio v plastovom prenosnom obale na nás 
čakala aj dvojica 3,5 mm jack káblov, jeden 
s mikrofónom a ovládaním, druhý “holý”. K 
dispozícii je aj redukcia na 6,5 mm audio jack a 
niekoľko brožúr spolu s návodom na použitie. 
Nájdete tu aj antistatickú handričku s logom 
Beats, ktorou si môžete slúchadlá vyleštiť. V 
balení sa nachádzala aj dvojica AAA batérií, 
ktoré sú potrebné pre aktívnu izoláciu okolitého 
hluku v slúchadlách.

Konštrukcia
Slúchadlá Beats Studio ponúkajú kvalitnú 
konštrukciu. Sú vyrobené v kombinácii plastu a 
kovu, ktorý je základným materiálom mostíka. 
Plast má lesklú povrchovú úpravu, na ktorej sa 
vo veľkom zachytávajú odtlačky vašich prstov, 
preto príde veľmi vhod nosiť so sebou handričku 
na čistenie. Mostík má 9 nastaviteľných 

polôh veľkosti, takže slúchadlá dobre sedia 
na každej veľkosti hlavy. Poteší aj kvalitné 
kožené polstrovanie zo spodnej časti mostíka, 
ktoré zabezpečuje, aby vás slúchadlá na hlave 
neotláčali.

Spracovanie náušníkov je rovnako kvalitné. 
Hlavným prvkom je viacfarebný plast, ktorý 
vrámci špeciálneho kĺbu umožňuje aj zmenu 
polohy jednotlivých náušníkov. Z vnútornej 
strany na váš čaká rovnako kvalitné kožené 
polstrovanie, ktoré je mäkké a príjemné na 
dotyk. Vďaka priedušnému materiálu okolo 
náušníkov sa vám v slúchadlách nebudú ani po 
pár hodinách potiť uši, no nosenie zvykne byť 
po dlhšej dobe menej pohodlné. V porovnaní 
so slúchadlami Sony MDR-1RBT, ktoré sme 
testovali pred pár týždňami, sú Beats Studio o 
poznanie menej pohodlné, no závisí to vo veľkej 
miere od veľkosti vašich uší a od tvaru vašej 
hlavy. V tomto smere by sme však subjektívne 
uprednostnili práve slúchadlá od Sony.

Slúchadlá ponúkajú aj niekoľko ovládacích prvk-
ov. Na jednom z káblov sa nachádza mikrofón 
s hardvérovým tlačidlom, ktoré dokáže plniť 
funkcie play, pause, zdvihnúť hovor, ukončiť 
hovor a po dlhšom podržaní vyvolá aj hlasové 
vyhľadávanie. Funkcie sa však líšia v závislosti 
od typu zariadenia, na ktorom sú slúchadlá 
pripojené.

Pravý náušník ponúka z vonkajšej strany 2 
tlačidlá. Posuvné tlačidlo menších rozmerov 
slúži na vypínanie a zapínanie slúchadiel. O 
aktuálnom stave vás informuje malá LED dióda 
priamo v tlačidle. Nad ním nájdete aj okrúhle 

strieborné logo Beats, ktoré je samo o sebe 
tlačidlom stlmenia zvuku. Ak teda počúvate 
hudbu a v tom momente potrebujete niekomu 
niečo povedať alebo od neho niečo počuť, ne-
musíte si dávať slúchadlá dole z hlavy, ale stačí, 
aby ste dané tlačidlo podržali po dobu, ktorú 
potrebujete. Hudba sa počas tohto momentu 
stíši a vy budete počuť, čo hovoríte a čo je vám 
povedané. Druhý náušník skrýva pod krytom 
dvojicu slotov na batérie, bez ktorých by nefun-
govala aktívna ochrana voči externému hluku.

Skúsenosti z používania
Slúchadlá Beats Studio sme mali k dispozícii 
niekoľko dní, počas ktorých sme ich aj niekoľko 
hodín denne aktívne používali. Musíme sa však 
priznať, že nás mierne sklamali. Prednostne sú 
totižto určené pre ľudí bažiacich po hlbokých 
a čistých basoch, nie po vyváženom podaní 
hudby. Najlepšie slúchadlá vyzneli pri skladbách 
zo štýlov drum’n’bass, pop či techno, naopak 
mierne sklamali pri počúvaní klasickej hudby, 
akustických verzií skladieb a pri počúvaní 
vokálov. Hoci sa zvukový výstup dá upraviť 
špeciálnym nastavením ekvalizéra, nepodarilo 
sa nám dosiahnuť takú kvalitu zvuku, akú sme 
získali napríklad pri testovaní slúchadiel Sony 
MDR-1RBT. Slúchadlá Beats sú vytvorené 
známym rapperom Dr.Dre, pričom spĺňajú 
požiadavky fanúšikov práve s týmto hudobným 
štýlom. Fajnšmekri preto radšej siahnu po 
konkurenčných modeloch.

Ďalšiu nevýhodu týchto slúchadiel vidíme v 
menších náušníkoch. Hoci ponúkajú dostatočne 
kvalitné a jemné polstrovanie, po niekoľkých 
hodinách aktívneho počúvania sme pociťovali 
tlak na ušiach a bolesť, kvôli ktorej sme museli 
slúchadlá na dlhšiu chvíľu odobrať z uší. Ide však 
skôr o subjektívny nedostatok, ktorí nemusíte 
počas celej doby používania ani raz pocítiť.

ONDREJ LIČKO
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Hodnotenie
Beats Executiv sa dajú v slovenských eshopoch 
kúpiť od 250€. Slúchadlá od Beats vás určite 
nesklamú svojimi silnými basmi a výborným 
konštrukčným spracovaním. Sú ideálne na 

prenášanie a to aj vďaka pribalenému ochran-
nému púzdru. Nevýhodu slúchadiel vidíme v ich 
vyššej hmotnosti a aktívnej redukcii hluku, ktorá 
pri nižších hlasitostiach spôsobuje počuteľný 
šum. Navyše, ANR sa nedá vypnúť a pre fun-
govanie slúchadiel tak budete potrebovať vždy 
zdroj energie v podobe dvojice AAA batérií. 

Na druhej strane Slúchadlá výborne redukujú 
okolný hluk, čo oceníte najmä pri počúvaní v 
dopravných prostriedkoch alebo na verejnosti.

Plusy
✔ dobré odhlučnenie od okolia
✔ silné basy
✔ konštrukčné spracovanie
 
Mínusy
✖ ANR nejde vypnúť, pri nižších hlasitostiach 
      spôsobuje šum
✖ potreba napájania
✖ vyššia hmotnosť 
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Beats Executive
Silné basy v podaní Beats by Dre

http://www.youtube.com/watch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3DtO33POVfplE%23%21


Do redakcie sa nám dostali na test slúchadlá 
značky Beats By DR.Dre, ktoré okrem 

počúvania hudby môžu fungovať aj ako hands-
free súprava. To využijete najmä ak nedáte 
dopustiť na kvalitnú reprodukciu aj počas ces-
tovania a zároveň nechcete, aby ste premeškali 
prichádzajúce hovory. Vďaka integrovanému 
systému aktívneho potlačenia hluku, budete od 
okolia dokonale izolovaný a vy si môžete svoju 
hudbu skutočne vychutnať aj v hlučnejšom 
prostredí. To všetko vďaka slúchadlám Beats 
Executive.

Obsah balenia
Balenie so slúchadlami zaujme už na prvý 
pohľad. Prichádza v prémiovom vyhotovení, 
ktoré sa samozrejme odrazilo aj na vyššej cene 
produktu. V krabici nájdete okrem kvalitného 
ochranného púzdra aj ďalšie príslušenstvo. To 
zahŕňa dvojicu káblov, z ktorých jeden slúži ako 
handsfree súprava. Tento okrem mikrofónu ob-
sahuje aj hardvérové tlačidlo, ktoré dokáže plniť 
funkcie play, pause, zdvihnúť hovor, ukončiť 
hovor a po dlhšom podržaní vyvolá aj hlasové 
vyhľadávanie. V balení ďalej nájdete redukciu 
pre počúvanie audia v lietadle, redukciu z 3,5 
mm jacku na väčší 6,5 mm a čistiaci obrúsok 
s logom Beats. Keďže ide o slúchadlá s aktív-
nym potlačením hluku (ANR), ktoré k svojmu 
fungovaniu potrebujú aj napájanie, nájdete tu aj 
dvojicu AAA batérií.

Konštrukcia
Skúsenosti s predchádzajúcimi modelmi Beats 
slúchadiel nemám, no Executivy má prekvapili 
kvalitou spracovania a použitými materiálmi. 
Takmer celá konštrukcia slúchadiel je vyrobené 
z hliníka so striebornou povrchovou úpravou. 
Z tohto dôvodu majú Beats Executiv aj vyššiu 
hmotnosť 340 gramov, čo je v porovnaní s 
niektorými slúchadlami vyrobenými najmä 
z plastu o poznanie viac. Porovnávam ich 
najmä so Sennheisermi HD 558, ktoré máme v 
redakcii a majú hmotnosť takmer o 100 gramov 

menšiu (260g). Tonto rozdiel je citeľný najmä 
pri dlhšom, niekoľkohodinovom počúvaní 
hudby, kedy už slúchadlá Beats nie sú práve 
najpohodlnejšie. Inak sú ale veľmi komfortné. 
Náušniky sú mäkké a podobne ako výsuvný 
náhlavník sú pokryté kožou. Ani po dlhšom 
používaní nespôsobujú potenie, nie sú však až 
tak pohodlné a po dlhšom počúvaní je už citeľný 
tlak na úši.  Na slúchadlách nájdete na ľavom 
náušniku 3,5mm audio jack pre pripojenie 
jedného z dodávaných káblov s dĺžkou 1,361m 
a tiež odnímateľný kryt s logom Beats, pod 
ktorý sa vkladajú batérie. Tento je prichytený 
pomocou štvorice magnetov a proti strateniu 
chránený aj krátkym putkom. Na pravom slúcha-
dle sa nachádza prepínač pre zapnutie/vypnutie 
slúchadiel a ANR (Active Noise Reduction). Logo 
Beats na zadnej strane funguje ako tlačidlo, 
ktoré po stlačení vypne reprodukciu zvuku.

Konštrukcia Beats Executive inak odpovedá 
svojej cene. Pôsobí decentne a zdá sa, že k 
jej poškodeniu nedôjde ani pri náročnejšom 
a dlhodobejšom používaní. Ich výhodou je 
aj výborná prenositeľnosť. Vďaka skladacej 
konštruckii sa dajú slúchadlá sklopiť do skutočne 
malých rozmerov. Nezaberajú tak veľa miesta, 
ako niektoré iné produkty v tejto kategórií 
zariadení.

Skúsenosti z používania
Slúchadla od spoločnosti Beats sú známe najmä 
vďaka basom. Poslucháči, ktorí nedajú dopustiť 
na silné podanie basových zložiek si na svoje 

samozrejme prídu aj v prípade Beats Executive. 
Tie ponúkajú skutočne hlboké a neskreslené 
basy aj pri vyšších hlasitostiach. Maximálnu 
hlasitosť sme pri týchto slúchadlách neskúšali, 
pretože to bolo už za únosnou hranicou, 
ktorú by sme zvládli. V strednom a vyššom 
frekvenčnom pásme ponúkajú Beats Execu-
tive taktiež dobrú odozvu, no oproti niektorým 
slúchadlám v tejto kategórii mierne zaostávajú 
a neponúkajú tak detailný zvuk. Po porovnaní 
Beats Executive a Sennheiser HD 558 musíme 
povedať, že tieto vynikali najmä v podaní stred-
ných a vyšších tónov, zatiaľ čo Beats slúchadlá 
excelovali v reprodukcii basov.

Veľkou nevýhodou testovaných slúchadiel je 
v niektorých prípadoch podľa nás aj samotná 
aktívna redukcia hluku (ANR). Táto síce výborne 
funguje pri odstránení hlukov okolitého pros-
tredia, no pridáva do zvuku počuteľný šum. 
Ten si všimnete najmä pri tichšej reprodukcii 
alebo pri skladbách, v ktorých sú krátke pauzy. 
Príkladom môže byť napríklad skladba z filmu 
Meet Joe Black s názvom The next place. ANR sa 
nedá vypnúť a bez nej, v tzv. pasívnom režime, 
slúchadlá vôbec nefungujú. Batéria by podľa 
výrobcu mala vydržať 25 hodín reprodukcie.

FERO CHOVAŇÁK
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http://www.youtube.com/watch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3DtO33POVfplE%23%21


Ešte koncom minulého roka predstavila Mo-
torola novinku v podobe smartfónu Razr i. 

Ide o európsku verziu Razr M, ktorá sa predáva 
v USA, tentokrát však nie je vybavená čipom od 
Qualcommu. Namiesto toho ju poháňa procesor 
Intel Atom, ktorý pracuje na frekvencii 2GHz a 
pre multiprocesorové operácie podporuje tech-
nológiu hyper-threading. Smartfóny Motoroly 
sa môžu pochváliť výborným konštrukčným 
prevedením. Charakteristickou je najmä vrstva 
kevlaru na zadnej strane, ktorá dodáva telefónu 
odolnosť pred poškriabaním a zároveň aj štýl. 
Tento Motorole Razr i určite nechýba a zahanbiť 
sa nedá ani po technickej stránke.

Konštrukcia
Motorola Razr i nás zaujala svojim dizajnom a 
konštrukčným spracovaním už pri prvom ucho-
pení do ruky. Smartfón pôsobí robustne a ani 
pri použití sily sa nijako neprehýba a neozývajú 
sa žiadne nepríjemné zvuky. Zadnú stranu 
chráni vrstva kevlaru, ktorá je špecifická pre 
zariadenia od Motoroly. Vyzerá dobre a len tak 
ľahko ju nepoškriabete. Telefón vďaka svojim 
rozmerom 122.5 x 60.9 x 8.3 mm perfektne 
sadne do ruky a poteší aj nízka hmotnosť 126 
gramov. Telefón zaujme najmä prednou stranou, 
kde displej vypĺňa takmer celú jej šírku. Vďaka 
tomu si Razr i aj pri použití 4,3 palcového zo-
brazovacieho panela zachováva rozmery, ktoré 
sú porovnateľné s iPhonom 4 s 3,5-palcovým 
displejom.

Na prednej strane sa nachádza predný re-
produktor pre hovory, ktorý je ukrytý za 
nápisom Motorola. Na fotografiách si môžete 
všimnúť, že písmenká T, O a R sú otvory, cez 
ktoré prechádza zvuk reproduktoru. Pri pohľade 
na prednú stranu sú tak tieto miesta o niečo 
tmavšie ako zvyšok loga spoločnosti. Okrem 
mriežky chrániacej predný reproduktor tu však 
nájdete ešte prednú VGA kameru, proximity 
senzor, senzor okolitého osvetlenia a notifikačnú 
diódu. Mikrofón je umiestnený hneď pod disple-

jom. Ovládacie tlačidlá pre návrat späť, menu 
a návrat na domovskú obrazovku chýbajú a sú 
integrované priamo v systéme.

Boky prístroja mierne vystupujú nad displej, 
vďaka čomu je chránený pred priamym dotykom 
a znižuje sa tak pravdepodobnosť poškriabania 

Hodnotenie

Motorola Razr i sa u nás síce zatiaľ nepredáva, no ak by ste mali možnosť 
zakúpiť si ju v zahraničí, určite ju môžeme len doporučiť. Jej cena sa pohy-
buje na úrovni 380€, za ktoré ale získate perfektne spracovaný smartfón 
s dostatočne vysokým výkonom, ktorý umožní pracovať s telefónom 
bez akýchkoľvek obmedzení. Razr i patrí nepochybne k zariadeniam s 
najdlhšou výdržou na batériu. Páčila sa nám aj používateľská nadstavba 
MotoBlur, ktorá zachováva jednoduchosť natívneho Androidu a pridáva 
niektoré užitočné funkcie navyše. Spoločnosť navyše prisľúbila aj aktual-
izáciu na novšiu verziu Androidu. Kedy ju však sprístupní, je zatiaľ veľkou 
neznámou.

Smartfón od Motoroly sa nám tak zapáčil, že sme sa ho rozhodli 
ohodnotiť aj titulom Tip redakcie, ktorý udeľujeme len tým zariadeniam, 
ktoré nás naozaj zaujmú. Motorola Razr i medzi ne nepochybne patrí.

Plusy
✔ Konštrukčné prevedenie, použité materiály 
      a odolnosť
✔ Výkon procesora
✔ 4,3-palcový AMOLED displej takmer bez okrajov
✔ Výdrž na batériu
✔ Používateľská nadstavba MotoBlur
 
Mínusy
✖ Displej s Pentile maticou
✖ Len priemerný fotoaparát
✖ Absencia slovenčiny
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pri položení prednou stranou nadol. Ovládacie 
prvky sú sústredené najmä na pravej a ľavej 
strane. Napravo sa nachádza tlačidlo zapnutia, 
ktoré je umiestnené na tom správnom mieste a 
umožňuje pohodlné zapnutie či vypnutie zariad-
enia. Hneď pod ním má svoje miesto ovládanie 
hlasitosti a nižšie výrobca dokonca pridal aj 
hardvérovú spúšť fotoaparátu. Pomocou nej 
môžete snímky vytvárať pohodlnejšie, pričom 
spúšť využijete aj pri jeho rýchlom spustení z 
režimu spánku. Jeho zapnutie je tak otázkou ani 
nie jednej sekundy.

Naľavo sa nachádza plastová záslepka, ktorá 
ukrýva sloty pre pamäťové karty microSD a 
microSIM. Klasický microUSB je umiestnený 
nižšie. Audio konektor má svoje miesto navrchu. 
Zadná strana obsahuje 8 Mpix fotoaparát s LED 
bleskom a hlavný reproduktor. Časť zadného 
krytu je pokrytá lesklým povrchom s čiernou 
farbou a nechýbajú tu ani logá spoločností 
Motorola a Intel. Zadná čať samozrejme nie je 
odnímateľná a batériu tak bez odbornejšieho 
zásahu nevymeníte.

Motorola Razr i urobila na nás veľmi dobrý 
dojem. Hoci dizajn nijako výrazne nevybočuje zo 
zaužívaných trendov, poteší zadný kryt pokrytý 
kevlarom a oproti konkurencii aj malé rozmery. 
Telefón sa výborne ovláda jednou rukou, čo je 
aj zásluhou dostatočne veľkého 4,3-palcového 

displeja. Ten výpĺňa takmer celú prednú stranu 
od ľavého po pravý okraj. Ovládacie prvky 
reagujú bezchybne a aj ich rozmiestnenie je 
ideálne. Použité materiály kombinujú kvalitný 
tvrdý plast, hliník a odolné sklo Gorilla Glass na 
prednej strane. Telo Razr i je navyše chránené 
špeciálnou vrstvou Dupont, ktorá chráni zariad-
enie pred náhodným ošpliechaním vodou. Čo sa 
týka kvality spracovania, tak Motorola nasadila 
latku pekne vysoko. Telefón po tejto stránke 
môžeme len odporučiť a myslíme si, že vydrží aj 
tvrdšie zaobchádzanie.

Displej
Motorola vybavila Razr i 4,3-palcovým Su-
per Amoled displejom s rozlíšením 540 x 
960 pixelov. Avšak vzhľadom na to, že displej 
používa Pentile maticu, rozlíšenie mohlo byť aj 
jemnejšie. Pri bližšom pohľade sú už viditeľné 
jednotlivé pixely, čo si všimnete najmä pri zobra-
zovaní textov, ktoré nie sú až tak ostré. Farebné 
podanie displeja nie je tiež ideálne. Biela farba 
je oproti IPS displejom tónovaná viac do žltej a 
celkovo farby Amoled displeja sú viac kon-
trastné. Naproti tomu má displej Razr i skvelé 
zobrazenie čiernej, čo nie je v prípade tohto 
typu displeja žiadnym prekvapením.

Pozorovacie uhly sú výborné a nemáme k ním 
žiadne výhrady. Čitateľnosť na priamom Slnku 
nebola pri žiadnom displeji dokonalá a smart-
fón od Motoroly v tomto smere tiež nijako 
nevybočuje. V porovnaní s Nexusom 4 je na tom 
však o niečo horšie. Pri našom štandardnom 
teste kapacitnej vrstvy displeja sme zistili, že 
dokáže rozpoznať až 10 dotykov naraz. Do-
tyková vrstva je dostatočne citlivá a pri našom 
testovaní sme nespozorovali žiadne problémy a 
všetko fungovalo tak, ako má.

Aby sme všetko uviedli na správnu mieru, 
displej Motoroly Razr i je rovnaký ako v prípade 
HTC One S. Pixelizáciu si pri bežnom používaní 
pravdepodobne ani nevšimnete a viditeľná 
je len pri bližšom pohľade. Sám používam 
Nexus 4 s kvalitným IPS displejom, ktorý patrí v 
súčasnosti medzi to najlepšie na trhu a pracovať 
s Razr i mi nerobilo žiadne problémy. Na 
trochu iné farby si rýchlo zvyknete a pokiaľ ich 
nebudete porovnávať s inými zariadeniami, tak 
možno ani nebudete vedieť, že je medzi nimi 
nejaký rozdiel.

Výkon a pamäť
Smartfón je vybavený procesorom Intel Atom 
Z2460, ktorý dokáže pracovať na maximálnej 
frekvencii 2 GHz. Ten je síce vybavený len jed-
ným jadrom, no disponuje technológiou hyper-
threading, ktorá vytvára z jedného fyzického 
jadra dva virtuálne. K dispozícii je aj dostatočne 
veľká pamäť RAM, ktorá ma kapacitu 1 GB, čo 
je v strednej triede štandard. Celkovo sme si s 
Razr i na nedostatok výkonu nemohli sťažovať. 
Jej reakcie boli rýchle a navigovanie operačným 
systémom bolo taktiež veľmi plynulé. Oproti 
výkonnejším modelom je však predsa len o 

niečo pomalšie. Pri dlhšom používaní sme si 
tiež všimli aj občasné spomalenie systému, 
ktoré sa prejavovalo najmä pri spustených 
animáciách kruhového widgetu na ploche alebo 
pri inštalovaní aplikácií. Občasné zadrhávanie 
sme si však všimli aj mimo týchto činností, 
nebolo však tak časté na to, aby nás to ne-
jakým spôsobom znepokojovalo. Vysoký výkon 
procesora potvrdzujú aj benchmarky, v ktorých 
sa Intel s jedným jadrom hravo vysporiadal aj s 
dvojjadrovými čipmi iných výrobcov. Porovnanie 
s konkurenciou uvádzame v tabuľke.

Vnútorná pamäť má kapacitu 8 GB, no pre 
používateľa z nej zostalo už len 5,12 GB. 
Našťastie aj tu je možnosť rozšírenia prostred-
níctvom pamäťových kariet microSD a to do 
kapacity 32 GB. Celú dostupnú kapacitu pamäte 
je možné použiť aj pre inštalovanie aplikácií. 
To by malo bohato postačovať aj pre väčšie 
množstvo nainštalovaných aplikácií a hier. USB 
Host telefón nepodporuje, čo znamená, že k 
nemu nepripojíte žiadne externé príslušenstvo.
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Operačný systém
Motorola Razr i funguje so staršou verziou 
Androidu v číselnej verzii 4.0.4, známej tiež 
pod označením Ice Cream Sandwich. Motorola 
k OS pridáva vlastnú používateľskú nadstavbu 
Motoblur, ktorá však zachováva hlavné črty a 
jednoduchosť natívneho Androidu. Zmenami 
prešla uzamykacia obrazovka, ktorá informuje 
o aktuálnom čase a umožňuje tiež prepnutie 
medzi tichým a normálnym režimom zvonení. 
Okrem toho môžete priamo z uzamykacej obra-
zovky rýchlo spustiť fotoaparát, dialer a SMS 
správy. Nevýhodou Motoroly je, že nepodporuje 
slovenský ani český jazyk používateľského 
prostredia.

Launcher Motoroly sa od toho natívneho 
takmer vôbec nelíši. Spoločnosť však do-
plnila niekoľko zaujímavých funkcií a veľmi 
pekne spracovaný widget s hodinami. Ak sa 
nachádzate na domovskej ploche, posunutím 
doľava sa zobrazí panel rýchlych nastavení, z 
ktorého môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie 
telefónu, ako zvonenia, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 
mobilné dáta alebo letový mód. Z tohto miesta 
sa môžete tiež rýchlo prepnúť do nastavení 
lockscreenu alebo prejsť rovno do všeobecných 
nastavení smartfónu.

Launcher má pri spustení len dve aktívne plochy, 
ktoré môžete posunom do pravej strany rýchlo 
rozšíriť o ďalšie. Maximálne ich však môže byť 
sedem. Menu s aplikáciami je rozdelené do 
troch kategórií. Prvá označená hviezdičkou 
zobrazí len vami vybrané aplikácie. Druhá už 
klasicky zobrazuje všetky aplikácie zoradené 
podľa abecedy a tretia v sebe ukrýva všetky 

widgety. Keď sme už pri widgetoch, nedá nám 
nespomenúť widget hodín, ktorý okrem toho, že 
vyzerá “cool”, ponúka aj zaujímavé funkcie.

Widget hodín je rozdelený do troch kruhov, 
ktoré informujú o aktuálnom čase, počasí a 
stave batérie. Každý z nich v sebe ukrýva aj 
ďalšie funkcie - stačí prstom prejsť po kruhu 
zhora nadol alebo naopak. Digitálne hodiny 
tak môžete premeniť na analógové a v počasí 
sa prepínať medzi rôznymi mestami. Stav 

batérie po pretočení odhalí skratku k nastave-
niam widgetu. V nich je možné zapnúť alebo 
vypnúť notifikácie pre zmeškané hovory alebo 
prichádzajúce textové, či hlasové správy. Tieto 
sú umiestnené vždy v najväčšom kruhu, kde sa 
zobrazuje aktuálny čas.

Z ďalších aplikácií stojí za zmienku SmartAc-
tions, čo je nástroj Motoroly pre riadenie funkcií 
telefónu na základe rôznych pravidiel. V aplikácii 
sa nastavujú tzv. spúšťače a k nim pridružené 

akcie. Ak napríklad 
klesne kapacita batérie 
pod hodnotu 25% 
a zariadenie nie je 
pripojené k nabíjačke 
(to sú spúšťače), tak 
sa automaticky zníži 
jas, vypne GPS, Wi-Fi, 
synchronizácia dát 
alebo iné (to sú akcie). 
Iným príkladom môže 
byť napríklad zapnutie 
nočného režimu. Na 
základe času, miesta a 
stavu nabíjania sa auto-
maticky stíši zvonenie, 
zníži jas displeja a prida-
jú VIP kontakty, pri ktorých sa zvonenie zapne za 
každých okolností. Takto môžete vytvárať rôzne 
spúšťače a akcie podľa vlastných potrieb.

Zoznam akcií: Pošli SMS, Pripomienka, Spusti 
prehrávač, Nastavenie zvuku, Nastavenie 
zvonenia, Nastavenia pozadia, Oznámenie 
volaní, Spustenie aplikácie, Nastavenie spánku 
displeja, Nastavenie GPS, Wi-Fi, Bluetooth, 
Letového módu, Mobilných dát,  Automatické 
odpovedanie na SMS a volania, Hlasné zvonenie 
pre VIP kontakty a Synchronizácia dát.

Zoznam spúšťačov: Na základe umiestnenia, 
Čas, Kapacita batérie, Stav nabíjania, Stav zap-
nutia displeja, Dokovanie, Zapojenie slúchadiel, 
Zmeškané hovory, Pripojenie do siete Wi-Fi, 
Spárovanie s Bluetooth zariadením a Udalosť v 
kalendári.

Motorola Razr i má v sebe zabudovanú aj 
aplikáciu Vehicle Mode, ktorá zjednoduší ov-
ládanie počas riadenia automobilu.

Multimédiá
Motorola v  multimédiách nijako nezaostáva 
za svojou konkurenciou. Bezproblémovo si 
poradí s prehrávaním videí v bežnom rozlíšení 
vo formátoch DivX a Xvid. Dokáže však prehrať 
aj náročnejšie videá s HD rozlíšením. Zvuk Razr 
i je dostatočné intenzívny a neskresľuje sa ani 
pri vyšších hlasitostiach. Zvuku vychádzajúceho 
z hlavného reproduktora síce chýbajú basy, no 
podanie zvyšku frekvenčného spektra je na tom 
pomerne dobre.
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Aplikácie pre prehrávanie hudby, videa či pre-
hliadanie obrázkov sú rovnaké, ako aj v každom 
smartfóne s natívnym Androidom. Všimli sme si 
však, že sa galéria nesynchronizuje s webovými 
albumami Google+, čo je funkcia, ktorú natívny 
prehliadač fotografií podporuje. Aj tu však 
môžete svoje fotografie upravovať pomocou 
rôznych filtrov, efektov a nástrojov. Prehrávanie 
hudby zabezpečuje aplikácia Google Music, 
ktorá ponúka prehľadné používateľské pros-
tredie a funkcie, ktoré budú postačovať väčšine 
používateľov. Ak by vám však nevyhovovala, 
stále ju môžete vymeniť za inú. Na Google 
Play nájdete veľa alternatív, z ktorých môžeme 
odporučiť napríklad hudobný prehrávač Power-
amp, Winamp alebo DoubleTwist Player.

Fotoaparát
Fotoaparát nachádzajúci sa v Razr i má 
rozlíšenie 8 Mpix a vybavený je aj LED bleskom. 
Ponúka dobrú kvalitú snímkov a videa, ktorá 
však nijakým zásadným spôsobom nevybočuje 
zo zaužívaného štandardu v tejto triede. Zna-
mená to, že snímky sú pri horších svetelných 
podmienkach z veľkej miery poznačené šumom.

Výhodou fotoaparátu je, že sa dokáže spustiť 
takmer okamžite a to aj po stlačení hardvérovej 
spúšte v režime spánku. Nastavenia a funkcie sú 
pomerne bohaté. Snímky môžete vytvárať buď 
v rozlíšení 8 Mpix pri pomere strán 4:3 alebo v 
širokouhlom formáte 16:9, no s menším 6 Mpix 
rozlíšením. Tlačidlám hlasitosti môžete priradiť 
funkciu pre zoom alebo spúšť fotoaparátu. K 

dispozícii je niekoľko efektov (Black&White, 
Negative, Sepia), scény (Auto, Portrét, Land-
scape, Nočný portrét) a režimy pre vytvorenie 
zhlukových fotografií, fotografie s oneskore-
ním (časovač) a HDR. Samozrejmosťou je aj 
nastavenie expozície a blesku. Podobné nasta-
venia, s výnimkou HDR a niektorých ďalších 
možností, môžete využiť aj pri natáčaní videa. 
Podporované je rozlíšenie do 1080p.

Konektivita
Motorola vybavila Razr i aj širokými možnosťami 
konektivity. So svetom môžete ostať v spojení 
vďaka Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 ale-
bo podpory 3G s prenosovými rýchlosťami HS-
DPA 21.1 Mbps a HSUPA 5.76 Mbps. Vo výbave 
nájdete aj NFC, ktoré umožní jednoduchý a 
rýchly prenos menších dát medzi kompatibilný-
mi zariadeniami. K dispozícii je pre používateľa 
aj možnosť zdieľania multimediálneho obsahu 
prostredníctvom protokolu DLNA.

Telefonovanie je aj vďaka menším rozmerom 
telefónu pohodlné. Hlasitosť reproduktorú je 
dostatočná a pre rýchle volania vašim známym 
vám dobre poslúži aj inteligentné vyhľadávanie. 
Správa kontaktov sa nijako nelíši od iných zaria-
dení s operačným systémom Android.

Výkon telefónu výborne slúži aj k prehliadaniu 
webových stránok. Ich načítavanie je rýchle, 
pohyb po nich plynulý a takmer sa vyrovná 
aj používateľskému zážitku pri prehliadaní na 
Nexuse 4. Samozrejme odhliadnuc od veľkosti a 
rozlíšenia displeja.

V telefóne nájdete len klasickú softvérovú 
klávesnicu bez podpory slovenského jazyka. Pre 
rýchle písanie však maximálne postačuje a keby 
vám nevyhovovala, stále ju môžete vymeniť za 
akúkoľvek inú, dostupnú na Google Play.

Batéria
Výrobcovi sa do miniatúrnych rozmerov Razr i 
podarilo zmestiť pomerne veľkú batériu. Tá ma 
kapacitu 2000 mAh, čo je jedným z hlavných 
ukazovateľov, ako dlho dokážete s telefónom 

pracovať. V kombinácii s úsporným procesorom 
od Intelu a menším 4,3-palcovým AMOLED 
displejom zaručuje batéria pomerne dlhú výdrž. 
Presvedčili sme sa o tom aj na vlastnej koži, keď 
sme dokázali s telefónom fungovať aj celé dva 

dni. Počas nich sme mali displej nastavený na 
automatické podsvietenie, pričom aktívny bol 
viac ako 3 hodiny. Telefonovali sme 18 minút a 
na dennom poriadku bolo prehliadanie inter-
netových stránok, prehrávanie Youtube videa, 
synchronizácia e-mailov a iné drobné činnosti. 
Väčšinu času sme boli pripojení do siete Wi-Fi, 
no niekoľko hodín sme využívali aj mobilné 
dátové pripojenie. Výdržou nás teda Motorola 
Razr i milo prekvapila a je jednou z jej silných 
stránok.

FERO CHOVAŇÁK
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Slovný Duel
Každý z nás sa v detstve hral nejakú spoločenskú 
hru. Ak patríte medzi mladšiu generáciu, poko-
jne to mohol byť aj Scrabble. Ide o hru, ktorá si 
na naše územie našla cestu len prednedávnom 
a stala sa vcelku populárnou medzi všetkými 
generáciami. Základom tejto hry je skladanie 
slov z obmedzeného počtu písmen na špeciálnej 
hracej ploche, pričom za každé poskladané slovo 
získavate istý počet bodov. A presne takýto 
princíp ponúka aj slovenská verzia tejto hry s 
názvom Slovný duel od spoločnosti Binarts, 
pričom je vylepšená o niekoľko funkcií a súčastí.

Hra Slovný Duel prináša veľmi známy princíp 
stolovej hry založenej na širokej slovnej zásobe. 
Pri tvorení slov z písmen, ktoré máte k dis-
pozícii si nielen trénujete mozgové pochody, 
ale zároveň aj rozvíjate a upevňujete svoju 
slovnú zásobu, čo je vhodné najmä pre mladšiu 
generáciu hráčov. K dispozícii sú 2 herné módy 
– hra pre jedného hráča a online hra. V hre pre 
jedného hráča si môžete trénovať, ako vám 
skladanie slov ide a neskôr v hre cez internet 
môžete hrať proti reálnemu súperovi, ktorého 
si buď zvolíte alebo vám bude automaticky 
priradený. Online hra prebieha na spoločnom 
serveri pre Android aj iOS zariadenia, takže sa 
nemusíte báť, že by sa nenašiel nik, kto by si s 
vami zahral.

Hra je inak veľmi pekne spracovaná a ponúka 
herné súčasti, ktoré sú známe aj z hry Scrabble. 
Za všetky spomenieme napríklad bodovanie 
písmen a celých slov dvoj- alebo trojnásobnou 
hodnotou či vrecúško s písmenami, odkiaľ si 
ťaháte nové písmená pri vložení nejakého slova 
na hraciu plochu. Veľmi sa nám páči grafické 

spracovanie tejto hry a intuitívne ovládanie, 
ktoré pochopí aj najmladší hráč. Ak máte radi 
logické hry a slovenský jazyk vám nerobí prob-
lém, tak by ste si túto hru mali rozhodne zahrať.

Slovný Duel je na Google Play Store dostupný 
bezplatne. Hru pre jedného hráča môžete 
rovnako hrať donekonečna bezplatne, pri hre 
online je však nutné zaplatiť malý poplatok, 
ktorý bude použitý pre ďalšie fungovanie serve-
ru. Nakoľko je táto hra naozaj výborne spra-
covaná, tak veríme, že vám tých pár drobných 
nebude robiť problém zaplatiť. Hru Slovný Duel 
si môžete stiahnuť pomocou nášho widgetu 
nižšie. Príjemné hranie!

Meniny a mená
Aplikácií, ktoré vám pripomenú dôležité dátumy 
nikdy nie je dosť. Najnovšie sa k nim pridáva aj 
nová aplikácia od slovenského vývojára Petra 
Nemca, ktorá nesie názov Meniny a mená. Ako 
už môžete z jej názvu usúdiť, bude slúžiť na 
to, aby ste nezabudli na dátumy menín vašich 
priateľov alebo známych.

Zoznam mien sa podľa dátumu zobrazuje 
na karte s názvom “Mená”. Vybraním mena 
sa v spodnej časti zobrazí počet kontaktov s 
rovnakým menom alebo   preddefinovanou 
či vlastnou prezývkou rovnako, ako aj na 
záložke s názvom Kontakty. Aplikácia ponúka 
vyhľadávanie podľa dátumu alebo mena. Využiť 
môžete ale aj tlačidlá Dnes a Najbližšie, ktoré 
vám  zobrazia oslávencov menín s dnešným 
dátumom alebo kontakty, ktoré majú meniny 
najbližšie.

Pri každom mene si môžete pozrieť aj jeho 

význam (Pro verzia). Dozviete sa o pôvode 
mena, typických vlastnostiach a povahových 
črtách. Free verzia obsahuje na ukážku charak-
teristiku a význam mien, ktoré majú meniny 10. 
a 20. dňa v mesiaci. Medzi jednotlivými menami 
sa môžete posúvať posunom prsta po displeji 
zľava doprava alebo naopak. K dispozícii je aj 
widget v dvoch veľkostiach, ktorý si môžete 
umiestniť priamo na plochu a zobrazuje dnešný 
dátum, meno/mená, ktoré majú dnes meniny 
a 3-4 nasledovné dni s dátumami a menami. 
Aplikácia ďalej ponúka tieto funkcie:

• Kontaktu, ktorý má meniny, možno priamo z 
aplikácie zavolať, poslať mu SMS, alebo vložiť 
udalosť s pripomienkou do kalendára

• Aplikácia ponúka vzory SMS, ktoré možno 
upravovať alebo si vytvárať nové. V Pro verzii 
ich počet nie je obmedzený

• Notifikácia menín kontaktu v stavovom 
riadku – ak má meniny len jeden kontakt 
notifikácia zobrazí konkrétne meno kontaktu. 
V prípade, že počet kontaktov z adresára, 
ktoré majú meniny je vyšší zobrazí sa číslo s 
týmto počtom.

Aplikácia je na Google Play dostupná v dvoch 
verziách. Meniny a mená vo free verzii, ako aj 
v platenej PRO verzii je bez reklám, no odlišuje 
sa niektorými svojimi funkciami. Autor aplikácie 
ich zhrnul do tabuľky, ktoré môžete vidieť nižšie. 
Nám sa aplikáciu nepodarilo spustiť na novšom 
Androide 4.2.2 Jelly Bean, na starších verziách 
však fungovala bezproblémovo.

Digitálna knižnica
Na Google Play nie je núdza o zaujímavé 
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aplikácie slovenských autorov. 
Medzi tie, o ktorých sme vás už 
v minulosti informovali, patrí aj 
aplikácia Audioknihy od Richarda 
Mihaloviča. Ako napovedá názov, jej 

obsahom boli knihy vo forme audionahrávok, 
ktoré bolo možné stiahnuť a počúvať v priamo 
smartfónoch. Autor však program stále vyvíjal 
a prednedávnom predstavil verziu 2.0, ktorú 
premenoval na Digitálnu knižnicu. Zmena názvu 
je namieste, jedná sa prakticky o úplne novú 
aplikáciu s viacerými pridanými funkciami.

Digitálna knižnica samozrejme zachováva všetky 
podstatné funkcie z aplikácie Audioknihy. 
Naďalej je tak možné sťahovať do mobilu au-
dioknihy rôznych žánrov a počúvať ich neskôr aj 
bez pripojenia na internet. Výraznou zmenou je 
však pridanie elektronických kníh vo formátoch 
pdf a epub. Vizuálna stránka aplikácie tiež prešla 
zmenou k lepšiemu, je prehľadnejšia a krajšia. 
Ďalej pribudli obaly kníh a autor pridal možnosť 
stiahnuť naraz všetky časti knihy, o čo ho žiadali 
viacerí používatelia v komentároch.

Hlavné menu aplikácie je naďalej prehľadne 
rozčlenené na sekciu noviniek (medzi ktorými 
odporúčame Android magazín:-), katalóg s jed-
notlivými knižnými žánrami, knižnicu vami sti-
ahnutých kníh a prehľad aktuálne sťahovaných 
súborov. Najdôležitejší je samozrejme katalóg, 
kde sa nachádza zoznam všetkých kníh, 
rozčlenený do troch hlavných sekcií – Audio, 
Text a Video (tretia kategória je zatiaľ zastúpená 
len pár videami z Youtube). Celkovo aplikácia 
ponúka niekoľko desiatok rôznych titulov v 
češtine a slovenčine, pričom autor stále pridáva 
nové.

Určitou nevýhodou je nutnosť využiť na prehrá-
vanie, resp. čítanie kníh externé aplikácie. U 
zvukových súborov zvyčajne bohato postačí 
vstavaný prehrávač, pri textových knihách 
vo formátoch pdf a epub treba u niektorých 
telefónov doinštalovať nejakú čítačku z Google 
Play. Tých je však dostatok a o pár najlepších 
sme vás nedávno informovali v samostatnom 
článku.

Digitálnu knižnicu vrelo odporúčame všetkým 
milovníkom kníh, ktorí by uvítali možnosť mať 
pár kníh vždy poruke vo svojom mobile. Tie 
môžu byť príjemnou kratochvíľou pri dlhom 
cestovaní, čakaní a podobných príležitostiach. 
Aplikácia je zadarmo a rovnako aj všetky v 
nej obsiahnuté tituly, takže nič nebráni v jej 
vyskúšaní.

ShoppingPlanner
Z času na čas stretnete v obchod-
ných domoch ľudí, ktorí držia v ruke 
“zdrap papiera”, v ktorom majú 
zapísaný zoznam všetkých položiek, 

ktoré potrebujú nakúpiť. Prečo však v dnešnej 
dobe nevyužiť široké možnosti smartfónov, 
ktoré máme neustále vo svojej blízkosti? Pred-
stavíme vám novú aplikáciu ShoppingPlanner 
od slovenského vývojára Miroslava Smidu, ktorá 
vám spríjemní a zjednoduší nakupovanie.

Najväčšou výhodou aplikácie Shopping-
Planner je, že čím dlhšie ju používate, tým 
inteligentnejšou sa stáva. Po prvom spustení 
nestrácate čas a ihneď sa ocitnete v pohľade 
pre zadávanie položiek nákupného zoznamu. 
Pri každej môžete nastaviť v akom obchode ju 
chcete kúpiť a za akú cenu ju tam dostanete. 
Všetky produkty, ktoré postupom času pridávate 
sa ukladajú do databázy smartfónu. Akonáhle sa 
objavia dva rovnaké produkty v rozličných ob-
chodoch, aplikácia pri ďalšom pridávaní vyberie 
obchod, ktorý ponúka daný tovar lacnejšie. 
Nákupný zoznam je okrem toho pekne uspo-
riadaný podľa názvov obchodov, takže máte 
prehľad čo kde kúpiť. Vynikajúcou funkciou je 
uloženie a záloha databázy na vnútorne úložisko 
smartfónu, ktorú potom môžete zdieľať so 
svojimi známymi.

Aplikácia ShoppingPlanner je vytvorená v štýle 
témy Holo a je veľmi jednoduchá a rýchla. Miro 
nám prezradil, že v Google Play nenašiel podob-
nú aplikáciu, ktorá by uspokojila jeho potreby, 
čo ho viedlo k vytvoreniu vlastnej. Podľa nášho 
názoru sa mu podarilo naprogramovať naozaj 
podarený nákupný zoznam a určite pomôže 
niektorým vlastníkom Android zariadení. Do 
budúcnosti plánuje autor rozšíriť aplikáciu o 
možnosť pridať fotografie produktov a skener 
EAN kódov. Možno by sme ocenili, ak by apliká-
cia ponúkala po inštalácii aj nejakú základnú 
databázu bežných potravín a rovnako aj loka-
lizáciu v slovenčine. Ak sa rozhodnete vyskúšať 
ShoppingPlanner, môžete si ho zdarma stiahnuť 
z obchodu Google Play kliknutím na náš widget 
nižšie.

Obchodný register SR
Ako už vieme, využitie mobilných 
zariadení s operačným systémom 
Android je obrovské a závisí len 
na používateľovi, aké aplikácie 
využíva. Len pred nedávnom sme 

dostali tip od slovenského vývojára, ktorý stojí 
za aplikáciou Prevodník jednotiek a mien. Jeho 
nové dielo pomôže firmám a podnikateľom 
pristupovať k obchodnému registru Slovenskej 
republiky priamo z natívnej aplikácie na systéme 
Android.

Aplikácia Obchodný register SR poskytuje rýchly 
prístup do verejného zoznamu, do ktorého sa 
zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa 
podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to 
ustanovuje osobitný zákon. Pomocou obchod-
ného mena, adresy alebo IČO (identifikačné 
číslo organizácie) môžete vyhľadať všetky 
informácie, ktoré register ponúka ako napr. 
predmet podnikania, mená spoločníkov, výšku 
základného imania a podobne. Hoci aplikácia 
neponúka prepracované grafické rozhranie, účel 
pre ktorý bola vytvorená spĺňa výborne. Ak sa 
rozhodnete appku vyskúšať, môžete si ju zdar-
ma stiahnuť z obchodu Google Play kliknutím na 
nižšie uvedený odkaz.

Bubbles Pro
Ak si potrpíte na pekný dizajn vášho smartfónu 
či tabletu po softvérovej stránke, možno vás 
zaujme aj pekne spracovaná animovaná tapeta 
Bubbles Pro od slovenského developera Michala 
Chovanca. Tá ponúka jednoduchý, no pritom 
pekný dizajn s bublinami rôznych veľkostí a 
farieb, ktoré zobrazuje na rôznych pozadiach. 
Vďaka jednoduchému prevedeniu je táto tapeta 
dokonca aj šetrná ku vašej batérii.

Animovaná tapeta Bubbles Pro ponúka nastave-
nia pre veľkosť a farbu bublín, či budú bubliny 
plné alebo priehľadné, nastavenia pre farbu 
pozadia, pre reakciu na dotyk atď. Môžete si 
tak nastaviť takmer všetky parametre a tapetu 
si prispôsobiť podľa seba a svojich požiadaviek. 
Nám sa táto tapeta veľmi pozdáva, a preto 
vám ju odporúčame nainštalovať a vyskúšať. 
Z Google Play Store si túto animovanú tapetu 
môžete stiahnuť bezplatne po kliknutí na náš 
widget nižšie.

Loot The Maze 
Prináša príbeh robota, ktorý prechádza bludis-
kom, v ktorom zbiera korisť v podobe osem-
stenov 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!
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Každý sme sa už niekedy dostali do situácie, 
keď sme potrebovali vybaviť súrny hovor, 

odoslať SMS správu, či pozrieť si niečo na inter-
nete, keď v tom zrazu náš smartfón vypovedal 
službu. Dôvod? Samozrejme vybitá batéria. 
Súčasné mobilné zariadenia vo väčšine prípa-
dov nevydržia dlhšie ako deň. Ak ich začnete 
využívať na niektoré energeticky náročnejšie 
operácie, tak sa táto výdrž ešte skráti a môže 
sa stať, že po niekoľkých hodinách používania, 
sa ocitnete s úplne vybitou batériou. Príkladom 
môže byť napríklad zdieľanie inter-
netového pripojenia prostred-
níctvom WiFi. Energia 
navyše by sa 
však 

hodila aj pri dlhších pobytoch mimo dosah ele-
ktrickej siete, napríklad pri stanovaní, turistike 
alebo cestách vlakom či autobusom, kde nie je k 
dispozícii elektrická zástrčka. V takomto prípade 
existuje jednoduché riešenie ako predĺžiť výdrž 
batérie a to prostredníctvom externých zdrojov. 
Jedným z nich, ktorý sme dostali na test, je aj 
Cooler Master Power Fort.

Cooler Master POWER FORT je celý vyrobený 
z plastu. Predná strana je lesklá a priťahuje 
odtlačky prstov. Nájdete na nej strieborný pásik, 
ktorý v sebe okrem názvu spoločnosti inte-

gruje aj štvoricu indikačných LED diód. 
Úplne naľavo sa nachádza tlačidlo 

zapnutia a na pravom boku 
si svoje miesto našli dva 

USB porty pre dobíjanie 
zariadení. Tie dokážu 
dodať maximálny prúd s 

hodnotou 1 alebo 2,1 A. 
Vedľa nich je umiestnený 

klasický micro USB konektor, 
ktorý slúži pre dobíjanie vstavanej 

batérie. Rozmery zariadenia Power 
Fort sú 115 x 91 x 17 mm a jeho hmotnosť 

činí 178 gramov.

V balení okrem samotného zariadenia nájdete 
aj púzdro, USB kábel a dvojicu konektorov pre 

pripojenie batérie k zariadeniam spoločnosti 
Apple. Samotná batéria má kapacitu 6600 
mAh. Táto sa dokáže nabiť približne za 8 hodín. 
My sme s Cooler Master POWER FORT nabíjali 
Nexus 4, ktorý má v sebe integrovanú 2100 
mAh batériu. Na 100% sa nám ho podarilo nabiť 
dvakrát. Pri treťom raze sa hodnota ukazovateľa 
batérie zastavila na 60%.

FERO CHOVAŇÁK

Hodnotenie

Cena Cooler Master Power Fort sa u nás začína 
na 43€, čo je oproti iným značkovým batériám aj 
o viac ako polovicu menej. V tejto cene získate 
pomerne vysokú kapacitu vstavanej batérie a 
dobrý pomer cena/výkon. Externá batéria od 
Cooler Master síce nedisponuje tak kvalitnou 
konštrukciou a odolnými materiálmi, no pre 
účely dobíjania na cestách maximálne vyhovuje.
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Spoločnosť Cetelem Slovensko a.s. patrí na 
slovenskom trhu k priekopníkom v zavádzaní 

technologických inovácií. Inak tomu nebude ani 
v roku 2013, kedy ako prvá prináša na trh eSign 
Cetelem, teda možnosť uzatvorenia zmluvy o 
poskytnutí spotrebiteľského úveru pomocou 
elektronických prostriedkov.

Už od roku 2000 je spoločnosť Cetelem Slov-
ensko a.s. lídrom na trhu v zavádzaní noviniek, 
ktoré skvalitňujú služby poskytované klientom. 
Po tom, ako prišli prví s nákupom na splátky 
ONLINE, neskôr s pôžičkou Cetelem a kreditnou 
kartou ONLINE, začínajú rok 2013 ďalšou inová-
ciou, ktorá od základov mení proces spracovania 
žiadosti o úver – službou eSign Cetelem. Ako 
prvý, spomedzi poskytovateľov spotrebiteľských 
úverov, Cetelem prináša riešenie, ktoré 
umožňuje, aby klient podpísal zmluvu priamo 
na zariadení, na ktorom je zobrazená. „Pripomí-
na to spôsob, na ktorý bol klient vždy zvyknutý 
– zmluvu si prečíta, skontroluje a následne 
podpíše. Rozdiel je, že nepodpisuje papier, ale 
elektronický dokument priamo na obrazovke 
tabletu,“ hovorí Aleš Kos, člen predstavenstva 
a riaditeľ správy priameho predaja Cetelem 
Slovensko a.s..

Cetelem „zachráni“ malý les
Vďaka podpisovaniu zmlúv elektronickými 
prostriedkami sa zníži spotreba papiera, ako aj 

náklady na tlač, distribúciu či archiváciu zmlúv. 
V roku 2013 Cetelem plánuje poskytnúť 110 tis. 
spotrebiteľských úverov typu nákup na splátky, 
pričom pri každej zmluve sa spotrebuje až 15 
hárkov A4. Štvorstranová zmluva sa tlačí v troch 
exemplároch - pre klienta, predajcu a úverovú 
spoločnosť, ďalšie tri strany predstavuje tzv. 
Predzmluvný formulár. Obrazne vyjadrené, ak z 
jedného stromu je možné vyrobiť 80 tis. hárkov 
A4, Cetelem zachráni až 20 stromov.

Revolúcia v predaji na splátky
Riešenie eSign Cetelem prináša na predajne 
výraznú zmenu v spôsobe predaja tovaru na 
splátky. Kým doteraz si zákazník najskôr vybral 
tovar a následne na špeciálne určenom mieste 
vybavil všetky formality, mobilné zariadenie 
umožňuje, aby „splátky prišli za ním“.  Tak 
je možné spracovať a podpísať žiadosť o 
poskytnutie úveru a následne zmluvu, na 
ktoromkoľvek mieste v predajni. Toto moderné 
riešenie urýchľuje uzatvorenie zmluvy s klien-
tom a rovnako uľahčuje celý proces nákupu, 
nakoľko predávajúci nie je vďaka mobilnému 
zariadeniu viazaný k realizácii predaja na 
jednom mieste.  Ak chce obchodník vybavovať 
úverové zmluvy cez Cetelem „bezpapierovo“, 
jediné čo potrebuje, je koncové zariadenie, 
ktoré umožňuje zaznamenať podpis dotykovým 
perom na obrazovku.
Motiváciou pre obchodníkov je tiež zrýchlenie 
cash-flow. Kým v minulosti predajca čakal na 
financovanie tovaru, ktorý predal na splátky, 4 
až 5 dní, vďaka eSign Cetelem mu platba 
odchádza už na druhý deň.

Transparentnosť a bezpečnosť
Služba eSign Cetelem je výhodná predovšetkým 
pre samotného klienta, a to hlavne z hľadiska 
bezpečnosti a zvýšenia celkovej prehľadnosti.  
Po podpísaní dotykovým perom sa zmluva 
uzamkne, čím sa zároveň zabezpečí proti 
zmenám. „Dokument je podpísaný elektron-
ickými prostriedkami - biometrickým pod-
pisom, ktorého pravosť sa dá overiť rovnako 
ako bežný podpis na papieri,“ hovorí Aleš Kos. 
Vďaka elektronicky podpísanej zmluve sa tiež 
eliminujú straty a chybovosť, ktoré sa objavujú 
pri papierových dokumentoch. Po podpísaní 
zmluva putuje elektronicky do emailovej 
schránky klienta, ale aj do centrálnej databázy 
spoločnosti Cetelem. Klient sa tak môže k zm-
luve kedykoľvek vrátiť a znovu si ju preštudovať. 
Všetky dokumenty súvisiace s úverom bude 
mať 24 hodín denne k dispozícii online cez 
zabezpečenú Klientskú zónu, dostupnú na web 
stránke spoločnosti.
Pri technologickom riešení služby eSign os-
lovila spoločnosť Cetelem Slovensko,a.s. firmu 
ANASOFT. Tá využíva technológiu Softpro pre 
zaznamenávanie a overovanie podpisov v digi-
tálnej podobe a tablety spoločnosti Samsung.

TLAČOVÁ SPRÁVA

O spoločnosti:

CETELEM SLOVENSKO a.s. je úverová 
spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 
2000. Poskytuje nákup na splátky, kreditné karty 
a osobné pôžičky, a to priamo, prostredníct-
vom obchodných partnerov alebo internetu. 
Je členom bankovej skupiny BNP Paribas. Viac 
informácií na www.cetelem.sk.
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Hráme sa s Androidom: Najlepšie 
hry za posledný mesiac [Marec 
2013]

V redakcii sa okrem noviniek, recenzií a správ zo sveta 
Androidu venujeme aj Android hrám. Pravidelne vás o 
nich informujeme a keďže takýchto článkov na našej 
stránke nájdete veľké množstvo rozhodli sme sa pre 
vás spraviť výber tých najlepších titulov za minulý 
mesiac. Nájdete ich nižšie aj s krátkym popisom a 
odkazom na stiahnutie.

Shoot Many Robots je jednoduchá lineárna strieľačka, 
tzv. endless runner, v ktorej vaša postava neustále 
uteká smerom doprava, pričom do cesty sa jej pletú 
rôzne druhy robotov (nám sa veľmi páčil druh, ktorý 
pripomínal motorovú pílu na šiestich nohách). Už z ich 
výzoru je vidieť, že podobrom to s nimi nepôjde, takže 
ich treba buď odstreliť, alebo preskočiť. Pri behu sa 
navyše môžete pohybovať v troch súbežných pruhoch, 
čo je dôležité hlavne v prípade, keď sa pred vami ob-
javí prekážka s nebezpečne vyzerajúcimi zakrvavenými 
hrotmi, ktoré nemožno preskočiť, ani odstreliť.

V hre Trial Xtreme 3 je cieľom zdolať náročnú motok-
rosovú trať v čo najkratšom čase. Pretekať môžete buď 
len tak s časom, alebo si vybrať niektorého z reálnych 
užívateľov, ktorí už danú trať niekedy absolvovali a 
zasúťažiť si s jeho „duchom“. Za výhry inkasujete vir-
tuálne peniaze, ktoré sa zídu pri kúpe novej motorky, 
alebo výstroja. Zmeniť sa dá tiež oblečenie pretekára, 
treba mať však na pamäti, že za všetky zmeny sa platí 
virtuálnymi peniazmi, ktorých nikdy nie je prebytok.

Hra sa odohráva na futbalovom ihrisku, vy ste v úlohe 
hráča, kopajúceho priame kopy, v čom sa vám snaží 
zabrániť súperov brankár. Cieľom je samozrejme 
prekonať ho, veľmi dôležité je však triafať aj rôzne 
bonusy, ktoré sa v bránke objavujú. V závislosti od zvo-
leného typu hry to môže byť čas alebo body navyše. 
Za brankárom býva navyše umiestnený statický alebo 
pohyblivý kruhový terč, ktorého trafenie pridáva extra 
porciu bodov.

Chcete sledovať svoje aktivity počas celého dňa 
aj v spánku? Ak áno, tak potom je tu zariad-
enie pre tracking denných aktivít s názvom 
Fitbit One, ktoré sme získali aj na recenziu. 
Tento tracker dokáže cez deň monitorovať 
kroky, vzdialenosť, spálené kalórie a tiež počet 
schodov, ktoré ste zdolali. V noci môže slúžiť 
k monitorovaniu vášho spánku a na základe 
nameraných údajov vyhodnotiť, ako kvalitne ste 
sa vyspali. Okrem toho má v sebe zabudovaný aj  
vibračný alarm, ktorý vás ráno môže v tichosti 
prebudiť bez toho, aby ste rušili vaše okolie.

Fitbit One konštrukcia
Konštrukcia Fitbit One je skutočne jednoduchá, 
má miniatúrne rozmery 48 x 19,3 x 9,65 mm 
a hmotnosť iba 8 gramov. Svojim dizajnom 
pripomína USB kľúč, pričom na prednej strane 
sa nachádza malý OLED displej, ktorý je dobre 
čitateľný aj cez deň. Zariadenie môžete prebudiť 
pomocou tlačidla pod ním, pričom toto slúži 
aj na prepínanie medzi jednotlivými módmi 
– kroky, vzdialenosť, spálené kalórie, počet 
prejdených schodov, kvet (rastie podľa miery 
aktivít) a hodiny.

Na zadnej strane Fitbit One sa nachádza 
ešte dvojica kontaktných plôšok, ktoré slúžia 
na pripojenie nabíjačky alebo prepojenie s 

počítačom. K dispozícii je aj špeciálny adaptér, 
pomocou ktorého môžete po zasunutí do PC 
dáta synchronizovať bezdrôtovo.

Súčasťou balenia je silikónové púzdro s klipom, 
vďaka ktorému môžete nosiť Fitbit One skoro 
kdekoľvek. Odporúča sa však pripnutie k opasku 
alebo podprsenke. Bez silikónového púzdra 
môžete tento malý tracker vložiť napríklad 
do vrecka nohavíc. Na monitorovanie spánku 
slúži špeciálny náramok na zápästie. Fitbit 
One je odolný voči potu, dažďu a náhodnému 
pošpliechaniu vodou. Teploty, v ktorých môže 
pracovať sa pohybujú v rozmedzí od -20° do 45° 
C a to do maximálnej výšky 9,144 m.

Technické špecifikácie
Fitbit One je okrem vyššie spomínaného OLED 
displeja vybavený aj vstavanou batériou, ktorá 
vydrží v rozmedzí od 5 do 7 dní. Vnútorná 
pamäť pojme dáta, ktoré odpovedajú 23 dňom 
používania. Pri synchronizácii sa vnútorná 
pamäť automaticky vyprázdni, takže o dostatok 
miesta pre monitorovanie aktivít sa nemusíte 

Hodnotenie
Ak hľadáte pomocníka, ktorý by vám pomo-
hol pri chudnutí a motivoval by vás k väčšej 
fyzickej aktivite, tak potom je Fitbit zaujímavou 
alternatívou. Narozdiel od mobilných zariadení 
s nainštalovanými tracking aplikáciami, dokáže 
fungovať kdekoľvek a to aj mimo pokrytia 
GPS signálom. Navyše takéto riešenie nebude 
zbytočne míňať batériu vášho smartfónu, takže 
ho môžete mať zapnutý nonstop a dobíjať ho 
budete len minimálne. Nevýhodou je, že nie 
je vhodný pre monitorovanie všetkých aktivít. 
Pre chôdzu a beh je však Fitbit One ideálny. 
Poteší aj zabudovaný monitor spánku a tichý 
alarm, ktorý vás pomocou vibrácií ráno zobudí 
bez toho, aby ste rušili svoje okolie. Fitbit One 
je dostupný v dvoch farebných prevedeniach – 
fialovej a čiernej. V slovenských e-shopoch sa 
dá zakúpiť od 112€, čo nie je práve najmenej. 
Možno ale práve kúpa takéhoto zariadenia vás 
dokáže motivovať k zvýšenej fyzickej aktivite 
a zlepšiť tak aj svoj vlastný zdravotný stav a to 
ako sa cítite. Verte tomu, že po prejdení alebo 
zabehnutí pár kilometrov navyše sa budete 
cítiť lepšie, ako po hodine vysedávania pred 
televízorom.

42

Fitbit One
Monitorujte svoje aktivity a spánok



Hra Slovný Duel prináša veľmi známy princíp stolovej 
hry založenej na širokej slovnej zásobe. Pri tvorení 
slov z písmen, ktoré máte k dispozícii, si nielen 
trénujete mozgové pochody, ale zároveň aj rozvíjate a 
upevňujete svoju slovnú zásobu, čo je vhodné najmä 
pre mladšiu generáciu hráčov. K dispozícii sú 2 herné 
módy – hra pre jedného hráča a online hra. V hre pre 
jedného hráča si môžete trénovať, ako vám skladanie 
slov ide a neskôr v hre cez internet môžete hrať proti 
reálnemu súperovi, ktorého si buď zvolíte alebo vám 
bude automaticky priradený.

OLO je logická a dá sa povedať aj strategická Android 
hra, ktorá sa vyznačuje hlavne svojou jednoduchosťou. 
A na nej je aj celá hra vlastne postavená. Hracie pole 
sa skladá zo 4 častí. Po krajoch sú umiestnené domáce 
pásy každého z hráčov, kde sa im vytvárajú ich vlastné 
OLO guľôčky. Na začiatku ich máte 6. Stredné pásmo 
je rozdelené na dve časti, pričom vašim cieľom je tá 
vzdialenejšia od vás. Vašou úlohou je do nej dostať čo 
najviac OLO guľôčok, pričom však musíte dbať na to, 
aby vo svojom útočnom pásme nemal viac guľôčok 
váš nepriateľ. Pozor si treba dávať aj na príliš silné 
rany, ktoré vašu, či súperovu guľôčku odhodia až do 
jeho domáceho pásma. Vtedy totižto súperovi na 
konte pribudne ďalší ťah a tým aj možnosť bodovať, či 
vyhodiť vašu guľôčku z útočného pásma.

Ak ste niekedy boli na dovolenke pri mori a báli ste 
sa útoku žraloka, tak v hre Hungry Shark Evolution 
si to môžete vymeniť a môžete strašiť, napádať a v 
najlepšom prípade aj zožrať hneď niekoľko ľudských 
jedincov. Všetko však treba brať s rezervou. Vašou 
úlohou je prostredníctvom 10 tonového bieleho 
žraloka uloviť čo najviac ľudí, pričom vôbec nesmiete 
brať ohľad na ich výkriky, či množstvo krvi, ktoré sa 
objaví vo vode.

Marble Blast 3 je perfektne spracovaná hra v štýle 
titulu Zuma. Na hraciu plochu neustále prichádzajú 
farebné guličky a vašou úlohou je strieľať do 
farebného hada guličky tak, aby ste spojili aspoň 3 v 
rovnakej farbe. Čím viac guličiek naraz odstrelíte, tým 
vyššie skóre dosiahnete. Body dostanete aj za combo, 
keď napríklad viackrát za sebou trafíte aspoň 2 trojice 
guličiek. Princíp hry je síce veľmi jednoduchý, no už po 
pár chvíľach zistíte, že to je náročnejšie, ako sa zdá!

ONDREJ LIČKO

vôbec báť.

K monitorovaniu aktivít využíva zariadenie cit-
livý 3-osý akcelerometer a altimeter. Konektivita 
je zabezpečovaná prostredníctvom klasického 
USB pripojenia alebo špeciálneho adaptéra pre 
bezdrôtové pripojenie. Ten využíva technológiu 
Bluetooth 4.0 k prenosu dát do telefónu alebo 
počítača s operačným systémom Windows či 
Mac Os X. Synchronizácia sa robí vždy, keď sa 
priblížite minimálne na 6 metrov od počítača so 
zapojeným bezdrôtovým modulom. Aplikáciu 
pre mobilné zariadenia si môžete stiahnuť 
na oficiálnych obchodoch platforiem – Apple 
App Store a Google Play. Všimli sme si však, že 
pre Android nie je dostupná pre náš región a 
preto sme ju nainštalovali len prostredníctvom 
inštalačného APK súboru.

Ako to funguje
Všetko čo potrebujete k tomu aby ste mohli 
sledovať svoje denné aktivity, je registrácia v 
službe Fitbit. Na webových stránkach fitbit.com 
alebo priamo pomocou aplikácie si vytvoríte 
vlastný účet. Pri ňom nastavíte základné údaje, 
ako napríklad výšku, hmotnosť, rok narodenia a 
podobne. Po prihlásení sa dostanete na úvodnú 
stránku služby, kde sú zobrazené vaše hlavne 
aktivity. Webové prostredie však môžete použiť 
aj k počítaniu kalórií prijatých v jedle, vytvoreniu 
vlastného jedálnička, sledovaniu váhy, spánku, 
srdcovej frekvencie alebo krvného tlaku. K dis-

pozícii sú tiež grafy so štatistikami, vďaka ktorým 
budete mať lepší prehľad o svojich aktivitách.

Počas nášho testovania sme so zariadením 
vykonávali bežné úkony: chôdzu, beh, chodenie 
po schodoch a samozrejme spánok. Altim-
eter vo Fitbit One je pomerne citlivý a dokáže 
zaznamenať aj menšie pohyby. Zaznamenaný 
počet krokov približne odpovedá vzdialenosti, 
ktorú sme s Fitbit one prešli. Zariadenie však 
nebude veľmi vhodné pre tracking iných aktivít, 
ako napríklad bicyklovanie alebo korčuľovanie. 
Tieto aktivity si však môžete do svojich 
štatistik pridať manuálne pomocou webovej 
stránky. Dáta uložené na fitbit.com je možné 
synchronizovať aj s inými službami, ako nap-
ríklad Lose it alebo Endomondo.

Android aplikácia
Používateľské prostredie Android aplikácie sa 
nesie v podobnom duchu ako webové stránky 
služby. Na úvodnej obrazovke tak nájdete vždy 
aktuálne informácie o aktivitách, ako počet 
prejdených krokov, schodov, vzdialenosti alebo 
spálených kalórií. Aj tu nájdete informácie o 
kvalite svojho spánku a priamo z aplikácie je 
možné nastaviť aj tichý alarm. Monitorovať 
môžete prijaté kalórie, váhu, ale aj pitný režim. 
Samozrejmosťou je aj možnosť pozrieť si 
informácie z predchádzajúcich dní. Pomocou 
aplikácie sa dá tiež zistiť  aktuálny stav batérie.

Zaujímavou sa javí funkcia Friends, pomocou 
ktorej je možné medzi priateľmi používajúcich 
Fitbit One súťažiť. Služba sa vás snaží tiež 
motivovať rôznymi oceneniami, ktoré sú 
udeľované na základe vašich výkonov. Môžete 
získať napríklad ocenenie za najviac prejdených 
krokov alebo schodov. Fitbit One sa dokáže 
synchronizovať aj prostredníctvom vášho mobil-
ného zariadenia. To sa vám zíde napríklad ak ste 
mimo dosah svojho počítača.

FERO CHOVAŇÁK

Zariadenie zapožičal Realshop.sk
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C R A Z Y   C O A L 
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Toto je čo za 
zviera?!

Crazy Koala
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V predchádzajúcej časti nášho seriálu Pre-
chod z iPhone na Android sme si pred-

stavili obchod Google Play, poskytuje prístup k 
obrovskému množstvu aplikácií a hier podobne 
ako AppStore v systéme iOS. Veľmi častým 
dôvodom, pre ktorí sa používatelia rozhodnú 
prejsť od Apple je otvorenosť systému An-
droid a z toho vyplývajúce možnosti úprav 
používateľského prostredia, či už hovoríme o 
widgetoch, anim vaných pozadiach, launcheroch 
alebo napríklad o alternatívnych klávesniciach. 
Tí skúsenejší si dokonca môžu zmeniť ROM 
alebo uzamknutú obrazovku. Preto sa tejto 
časti seriálu budeme venovať práve základným 
možnostiam úpravy systému a ukážeme si ne-
jaké príklady z každej kategórie.

Widgety
Widgety by sme mohli popísať ako miniatúrne 
aplikácie umiestnené na domovskej obrazovke 
systému Android a majú jednoduchý účel 
poskytovať rýchly prístup k dôležitým údajom 
alebo nastaveniam. Napríklad pre spustenie 
mobilného internetu na iPhone sa musíme vždy 
prehrabávať v nastaveniach zariadenia, no na 
Android smartfónoch si môžeme na domovskú 
obrazovku umiestniť jednoduchý widget, ktorý 
po stlačení danú funkciu aktivuje Na väčšine 
zariadení sú pri prvej aktivácii umiestnené rôzne 
widgety s hodinami a informáciami o počasí. 
Widgety môžeme poznať aj pod názvom miniap-
likácie, ako ich spoločnosť Google pomenovala v
systéme Android 4.0 Ice Cream Sandwich 
a vyšších. Pôvodne sa widgety pridávali na 
domovskú obrazovku podržaním prsta na 
displeji, no dnes ich môžeme nájsť aj v osobitnej 
ponuke v aplikačnom menu.
Základný systém Android ponúka hneď niekoľko 
widgetov, ako napríklad Youtube, email, 
prehrávač hudby, budík, rôzne typy hodín a iné, 
no každý výrobca si pridáva aj zopár vlastných. 

V ponuke miniaplikácií nájdete okrem názvu 
a náhľadu, aj rozmer widgetu, ktorý sa udáva 
napríklad 3x3. Ako ste sa už iste dovtípili, tieto 
čísla udávajú počet riadkov a stĺpcov, na ktoré je 
rozdelená domovská obrazovka a ich počet závi-
sí od veľkosti a rozlíšenia displeja. Pridávaním 
widgetov “na plochu” si tak tvoríte vlastné 
prostredie, ktoré je navrhnuté presne podľa 
vašich predstáv a potrieb. Vždy máte k dispozícii 
len tie informácie, ktoré potrebujete a priamo 
z domovskej obrazovky, takže nebudete musieť 
hľadať a spustiť konkrétnu aplikáciu. Nižšie 
nájdete niekoľko tipov tých najkvalitnejších 
widgetov.

Veľmi populárna aplikácia Flipboard, ktorá patri 
medzi najlepšie riešenia na zobrazovanie aktuál-
nych správ obsahuje aj vlastný widget. Tento 
zobrazuje titulok, ako aj fotografiu novej správy, 
ktorú môžete o obnoviť kliknutím na tlačidlo. 
Widgety so správami sú veľmi užitočné a preto 
by nemal chýbať ani vám.
Aplikácia beautiful widgets sa stala prvou plate-

nou aplikáciou v obchode Google Play, ktorá 
dosiahla milión stiahnutí. Ponúka obrovské 
množstvo widgetov a širokú ponuku možností 

pre prispôsobenie ich dizajnu.

AudioManager poskytuje aktuálne informácie a 
nastavenia hlasitosti vášho Android
smartfónu. Ponúka dve veľkosti 4x1 alebo 2x1 a 
až 100 rôznych tém. V súčastnosti
sa teší viac než 4 miliónom stiahnutí a patrí 
medzi najlepšie aplikácie z tejto
kategórie.

Ak používate svoje Android zariadenie vo 
veľkej miere na prehrávanie hudby, určite sa 
vám zíde widget Equalizer, ktorý umožňuje 
nastavenie equalizéra z domovskej obrazovky. 
Samozrejmosťou je aj vytvorenie vlastných 
nastavení pre rôzne žánre hudby.

GO Switch Widget poskytuje 
rýchly spôsob, ako zapnúť / 
vypnúť bežné funkcie Android 
zariadenia, ako je WiFi, GPS, 
jas, uzamknutie obrazovky 
a iné. Rovnako ako pred-

chádzajúcich prípadoch, GO Switch Widget sa 
teší obrovskej popularite s viac než 10 miliónmi 
stiahnutí.
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Alternatívne klávesnice
Vďaka obmedzeniam spoločnosti Apple, vývo-
jári mobilných aplikácií pre operačný systém 
iOS nemajú možnosť upraviť klávesnicu celej 
platformy tak ako na Androide a môžu ju zmeniť 
len vrámci vlastnej aplikácie. Takéto riešenie 
nie je veľmi pohodlné a ak jedna aplikácia 
ponúkne zaujímavú klávesnicu, nemôžete ju 
využiť napríklad na písanie textových správ. 
Klávesnica v iOS sa zásadným spôsobom nezme-
nila od roku 2007, kedy bola predstavená prvá 
generácia iPhonu. V Androide je situácia veľmi 
jednoduchá. V obchode Google Play nájdeme 
množstvo aplikácií, ktoré dokážu zmeniť či už 
dizajn alebo spôsob, akým zadávate text. Nižšie 
nájdete niekoľko najlepších a najpoužívanejších 
riešení na trhu.

Klávesnica Swype je veľmi zaujímavou voľbou 
a svojím prístupom k písaniu sa odlišuje od 
všetkých ostatných. Buď si ju ihneď zamilujete 
alebo ju naopak zavrhnete. Namiesto výberu 
konkrétneho písmena, stačí písmena sledovať 
pohybom prstov a klávesnica vyplní slová za vás. 
Naučiť sa plnohodnotne používať Swype zaberie 
nejaký čas, no niektorí používatelia tvrdia, že 
písanie týmto spôsobom je o niečo rýchlejšie. 
Aplikáciu síce nenájdete v obchode Google Play, 
no stiahnuť si ju môžete na domovskej stránke 
http://beta.swype.com

SwiftKey

Ďalšou dobre známou klávesnicou je SwiftKey. 
Vývojári aplikácie prehlasujú, že ich forma 
predikcie textu a slovné korekcie sú veľmi 
presné. Program sa učí od všetkých vašich 
textových vstupov, vrátane textových správ a 
e-mailov. Po tom, čo sa s klávesnicou zoznámite, 
presvedčíte sa, že predikcia je naozaj na vysokej
úrovni a podpora slovenského jazyka robí z 
tejto alternatívy jednu z najlepších klávesníc v 
obchode Google Play.

Oblastí, v ktorých vyniká aplikácia Go Keyboard 
je mnoho, no podľa nášho názoru je to najmä 
dizajn a množstvo nastavení. Go Keyboard 
umožňuje vybrať si s viac než 60 tém a rôznych 
veľkostí klávesnice. K dispozícii je tiež plugin 
Emoji ktorý pridáva podporu pre smajlíky. Jeho 
nastavenia sú takmer nekonečné, čo umožňuje 
prispôsobiť si klávesnicu podľa vlastných pot-
rieb.

Launcher
Launcher je samostatne bežiaci proces, ktorý 
má na vašom Android tablete alebo smartfóne 
na starosti grafické zobrazenie domovských 
obrazoviek, zamykacej obrazovky, ako aj spodnej 
lišty spolu s tou hornou. Rovnako sa stará o zo-
brazenie šachovnice aplikácií, všetky zoznamy v 
menu a podobne. Takmer väčšina výrobcov mo-
bilných zariadení s Androidom ponúkajú vlastné 
grafické nadstavby, ktoré častokrát pridávajú 
zaujímavé funkcie. Medzi tie najznámejšie patrí
TouchWiz od Samsungu, alebo Sense od 
spoločnosti HTC. V obchode Google Play však 
existuje množstvo alternatívnych nadstavieb, 
ktorými sa vývojári snažia vyjadriť vlastnú pred-
stavu toho, ako by mala domovská obrazovka 
vyzerať. Poďme sa teda pozrieť na najlepšie a 
najpopulárnejšie nadstavby, ktoré sú dostupné 
v Google Play.

Nadstavba Go Launcher EX si svoju poprednú 
pozíciu v obchode Google Play udržuje už 
pomerne dlhú dobu vďaka svojej obrovskej 
ponuke rôznych úprav. Obsahuje množstvo 
rôznych tém, takže určite nájdete niečo čo vás 
osloví. Okrem toho je známy vďaka plynulým 
prechodom, vynikajúcim widgetom a dobrému 
manažmentu aplikácií.

Ďalším veľmi populárnym riešením je Apex 
Launcher, ktorý je dostupný pre zariadenia 
s Androidom vo verzii 4.0 a vyššou. Ponúka 
množstvo zaujímavých funkcií, ako uzamknutie 
plochy pre zabránenie nechceným zmenám, 
podpora dotykových gest na domovskej 
obrazovke, zálohu dát a nastavení alebo voľbu 
animácie prechodov. Podobne ako na iPhone 
podporuje umiestnenie aplikácií do priečinkov.

Veľmi pokročilé možnosti úpravy prostredia 
ponúka aj Nova Launcher. Podporuje použitie 
tém z iných nadstavieb, ako spomínaný Go 
Launcher alebo ikony z Apex Launchera. 
Rovnako ponúka možnosť umiestniť aplikácie 
do priečinkov, no tentokrát s nekonečným rolo-
vaním. Okrem toho ponúka efekty skrolovania, 
vlastné ikony záložiek, zálohovanie alebo vlastné 

rozdelenie úvodnej obrazovky.

Úpravy používateľského prostredia a domovskej 
obrazovky operačného systému

Android týmto ani zďaleka nekončia. Skúsenejší 
používatelia si môžu napríklad nahrať vlastnú 
ROM, zverejnenú komunitou developerov 
tretích strán, ako je napríklad CyanogenMod. 
Tieto častokrát ponúkajú čistý Android bez 
akýchkoľvek úprav výrobcov, čo sa odrazí nap-
ríklad zvýšení plynulosti samotného systému. V
obchode Google Play existuje aj množstvo iných 
aplikácií, ktoré prinášajú jedinečnú funkcionalitu 
do systému.

MICHAL CHOVAŇÁK
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