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ola doba, keď boli mobily také veľké, že
ste potrebovali kufrík, aby ste ich dokázali
preniesť. Potom prišlo obdobie, keď sa mobilné zariadenia začali zmenšovať. Dosiahli až
takú úroveň, že sme ich už skoro nedokázali
držať v ruke, tak aby nám nevypadli. Boli fakt
malé, dokonca také, že už menšie byť asi ani
nemohli. Ale vývoj predsa musí napredovať.
A tak sa začali opäť zväčšovať. Rozdiel je však
v tom, že už ich nepoužívame len na písanie
textových správ a volanie. Sme s nimi pripojení na internet, chatujeme, surfujeme po
webových stránkach, počúvame hudbu a
pozeráme video, či filmy. Dokonca máme v nich
vlastnú pracovňu. Chodia nám firemné maily, tí
skúsenejší si trúfnu upraviť v mobile aj
firemnú prezentáciu.
Preto nám ani väčšie
zariadenia tak nevadia,
napriek tomu, že ich v
niektorých prípadoch už
tiež nedokážeme držať v
jednej ruke. Potrebujeme
na obsluhovanie ruky
dve. Vznikla nová skupina
zariadení, ktorá má dokonca
vlastné pomenovanie.
Phablet. Ak si myslíte, že si
vymýšlam, skontrolujte si slovník.
Odporúčam ten Oxfordský, ktorý toto
slovo pridal v auguste tohto roka. U nás sme si
skôr zvykli na výraz tabletofón. Tak či onak, dnes
už je celkom bežné, že sa v predajňach alebo v
ponuke operátorov objaví mobil s uhlopriečkou
päť, šesť či sedem palcov. Na veľkosti (displeja)
teda záleží. My sme si na túto skupinku zariadení detailnejšie otestovali a sumár recenzií
nájdete v aktuálnom čísle časopisu Android
Magazín.
Začnime novinkou Asus fonepad Note 6. Tento
prístoj sa objavil v našej exkluzívnej recenzii a
na titulke nového čísla. Nechýba ani recenzia
už tretej generácie zariadenia Samsung Galaxy
Note, ktorý vlastne vytvoril túto novú kategóriu
zariadení a ukázal smer, ku ktorému sa pridali aj
ďalší výrobcovia. Sony tento rok predstavil svoju
druhú vlajkovú loď a stal sa tak prvým výrobcom, ktorý má dva top modely v jednom roku.
Aké novinky prináša Sony Xperia Z1 si môžete
prečítať v recenzii.
Aktuálne číslo prináša unikátnu tému – testovali sme elektrické auto Peugeot iOn. Ak
sa pýtate, čo to má spoločné s Androidom, je
to veľmi dobrá otázka. Asi však aj sami tušíte
odpoveď. Svoje zariadenia používame všetci vo
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veľkom počte práve v automobiloch. Existujú
určité pravidlá a zákony, ako správne používať,
či skôr vôbec nepoužívať, mobil za volantom.
Tejto téme sa chceme začať venovať a prinášať
vám tipy na zaujímavé príslušenstvo práve do
automobilov. Ani v tomto čísle sme nezabudli na
výber slovenských aplikácií. Venujeme sa téme
nákupných Android aplikácií a prehľade aplikácií
obchodných reťazcov. Vyspovedali sme aj autora
úspešnej aplikácie Lepšie potraviny, Peter Bartoš
nám prezradil aj to, aké má ďalšie plány.
Pracovné povinnosti na konci roka nás vyťažili
natoľko, že sme sa rozhodli spojiť mesiace október a november a vydávame druhé dvojčíslo
tento rok. Tento posun však nijako neohrozuje aktuálnosť a prehľadnosť
nového čísla. Práve naopak.
Nechýbajú horúce novinky o
Android 4.4 KitKat a Nexus 5.
A na záver už len
spomeniem nové súťaže,
ktoré sme spustili od
novembra: vyhlásili sme
anketu Orange Android Roka
2013, kde hľadáme najlepšie
Android smartfóny a tablety na
Slovensku. Zapojiť do hlasovania sa
určite oplatí, šťastných výhercov čakajú
hodnotné ceny: tri smartfóny a tri tablety. Pre
vývojárov a firmy sme spustili prihlasovanie
aplikácií do národnej súťaže Android Code
2013 o najlepšie slovenské Android aplikácie. A
nezabudli sme ani na čitateľov časopisu Android
Magazín – vyhrať môžete slúchadlá Beat.
Príjemné čítanie novembrového čísla Vám želá,
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Aj september bol mesiacom plným noviniek. Okrem nich som sa však venoval najmä
recenziám na
nové zariadenia a
seriálom, ktoré
pre čitateľov
MojAndroid.
sk pripravujem.
Prečítať
ste si mohli
napríklad nové
časti seriálov
Začíname s
Android smartfónom, FOTOmánia
a taktiež TOP 10
Android hier a aplikácií. Z mnou testovaných
zariadení má asi najviac zaujal nový Nexus 7.

Ondrej Ličko

September bol pre mňa zrejme najnáročnejším
obdobím celého roka. Musel som totižto dohnať
sklz, ktorý som nadobudol pobytom v zahraničí,
čo znamená, že som mal práce až až. Okrem
niekoľkých naozaj zaujímavých zariadení (za
všetky spomeniem herný ovládač Ipega Bluetooth Controller,
smartfóny Sony
Xperia M, Sony
Xperia Z1, Sony
Xperia Z Ultra,
reproduktory Creative
Airvawe (HD),
hodiny Sony
smartWatch 2,
...) som testoval
aj ďalšie novinky,
aplikácie a hry, o ktorých ste si mohli prečítať
na našom webe. Popri tom som sa samozrejme
venoval aj pravidelným témam a novinkám zo
sveta Androidu, takže som pri počítači strávil
niekoľko desiatok hodín týždenne. Vôbec mi to
však nevadí, pretože robím to, čo ma baví :-)

Michal Chovaňák

Uplynulý mesiac bol v svete Androida bohatý
na správy, ako aj rôzne technologické novinky.
Osobne som mal možnosť vyskúšať si najnovšie
high-end zariadenia, akým je netradičný LG G2,
veľkú a odolnú
Sony Xperiu Z Ultra, či Xperiu Z1
alebo novinku
od Samsungu,
tabletofón
Galaxy Note
3. Ponúkajú
výborný výkon,
kvalitné a jemné
displeje, dobré
fotoaparáty,
prakticky všetko, čo si používateľ môže priať
od telefónu. Tieto zariadenia vo mne zároveň
vyvolávajú otázku, akým smerom sa výrobcovia
uberú v budúcom roku a tiež aj na to, čo pre nás
chystá spoločnosť Google v ďalšej verzii systému
Android.

Branislav Caban

Určite najzaujímavejšou novinkou mesiaca september bol pre mňa tabletofón Samsung Galaxy
Note 3, ktorý som krátko, ale o to intenzívnejšie
testoval. V softvérovej oblasti
zarezonovala
téma Národnej
bločkovej
lotérie a jej nie
príliš vydarená
aplikácia, o
ktorej som tiež
písal článok.
Momentálne už
pilne pracujem na
témach pre decembrové číslo Android Magazínu, pričom súvislosť budú mať aj s hektickým
predvianočným obdobím.
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Recenzia

07/10
Plusy
✔ displej, stylus, cena
✔ výdrž batérie
✔ predinštalované aplikácie

VIDEO

Asus Fonepad Note FHD 6
Obor so stylusom a Intel procesorom

Mínusy
✖ občasné zaváhanie systému
✖ väčšie rozmery a hmotnosť
✖ absencia blesku, nastavenia senzorov

Hodnotenie
Zaujme cenou aj výkonom, nie však
všetkých
Asus si pre nás pripravil jednoznačne veľmi zaujímavé zariadenie s výbavou v najvyššej triede a
cenou, ktorá konkuruje skôr zariadeniam strednej triedy. Asus Fonepad Note FHD 6 v sebe
ukrýva silný procesor, 2 GB RAM, pekný displej
aj vcelku dobrý fotoaparát (avšak bez blesku),
všetko zabalené v tele so síce väčšími rozmermi
aj hmotnosťou, no za cenu, z ktorej vám spadne
sánka. Čítajte pozorne, Asus Fonepad Note FHD
6 u nás kúpite už za 325 EUR. Nerobíme si z
vás dobrý deň, tento výkonný smartfón naozaj
kúpite za niečo viac ako tri stovky. Ak hľadáte
zariadenie so stylusom a kvalitným displejom,
rozhodne by ste sa zamerať na novinku od
Asusu, ktorá sa podľa nášho názoru vyrovná
aj zariadeniam s cenovkou o 100 a viac EUR
vyššou.
Medzi prednosti tohto zariadenia patrí
jednoznačne výdrž batérie, výkon aj displej,
ktorý ponúka Full HD rozlíšenie. Výhodou je tiež
prítomnosť stylusu priamo v tele, no na Asuse
Fonepad Note FHD 6 nachádzame aj niekoľko
nedostatkov a nevýhod. Za tie môžeme označiť
absenciu blesku, občasné spomalenie systému,
väčšie rozmery a hmotnosť. Asus však niekde
šetriť musel a za cenu 325 EUR podľa nás
vytvoril naozaj zaujímavé zariadenie, ktoré si u
nás nájde svoju cieľovú skupinu. Ak dokážete
prižmúriť jedno oko nad minimom nedostatkov, ktoré toto zariadenie ponúka, tak ho berte
všetkými desiatimi. Neoľutujete.

A

sus je spoločnosť známa najmä vďaka
výrobe Android tabletov, no rovnako
kvalitné sú aj jej zariadenia v segmente
smartfónov. Jedným z najnovších prírastkov v
rodine Asus smartfónov je Asus Fonepad 6 FHD,
ktorý bol predstavený na tohtoročnej výstave
spotrebnej elektroniky MWC v Barcelone. My
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Android 4.2.2 (Jelly Bean)

8 Mpix

Intel Atom Z2580
dvojjadrový

6”
1080 x 1920 px

2GB

16GB 32GB
microSD do 64GB

dojmom obra a celkom nesplní vaše požiadavky.
Nejde však o najväčšie zariadenie svojej kategórie a dá sa používať úplne pohodlne. Stačí
pár dní zvyku. Rovnako sa zmestí do vrecka na
košeli alebo do vrecka pánskych nohavíc, pokiaľ
samozrejme nie sú príliš obtiahnuté :-)
Robustné telo sa odráža aj v číslach. Rozmery
164.8 x 88.8 x 10.3 mm a hmotnosť 210 gramov
cítiť okamžite, ako tento tabletofón chytíte
do ruky. V rukách sa inak Fonepad Note FHD
6 nestratí, pohodlnejšia je však jeho čierna
verzia, ktorá ponúka matné spracovanie plastu.
Biela verzia ponúka lesklé spracovanie, ktoré je
náchylnejšie na ušpinenie aj odtlačky. Je teda
len na vás, čo uprednostníte.
Pre prednú stranu je typický veľký, 6-palcový
displej, ktorý vypĺňa jej veľkú časť. Okrem neho
sa tu však nachádzajú aj predné reproduktory v
netradičnom spracovaní. Nájdete ich nad aj pod
displejom a ich šírka predstavuje približne 3/4
šírky celého zariadenia. Chránené sú ochrannou
mriežkou a o ich kvalite si napíšeme v kapitole
s multimédiami. Samozrejmosťou sú senzory
priblíženia, notifikačná LED dióda, predná
kamera a logo výrobcu, ktoré si svoje miesto
našli rovnako v prednej časti tabletofónu Asus
Fonepad Note FHD 6.

sme medzi prvými na Slovensku tento smartfón
získali na test, a tak vám prinášame naše dojmy
a skúsenosti z niekoľkodňového používania
tohto zariadenia.
Asus Fonepad 6 FHD je 6-palcovým zariadením z
kategórie tabletofónov, ktorý má osloviť najmä
skupinu biznismenov, študentov a všetkých,
ktorí radi používajú stylus. Ten je totižto
vložený priamo do tela tohto smartfónu, čo
stavia Fonepad 6 FHD do role konkurencie pre
smartfóny ako Samsung Galaxy Note (I,II,III) či
iné zariadenia integrujúce stylus, avšak prináša
niekoľko vlastností a inovácií, ktoré v iných zariadeniach nenájdete. Rozdiel spoznáte už na prvý
pohľad, nakoľko Fonepad ponúka špecifickú
konštrukciu s príznačnými prvkami. Špecifické je
však tiež nové prostredie operačného systému
a predinštalované aplikácie, o tom si však
napíšeme v ďalších častiach tejto recenzie.

Zadný kryt v sebe ukrýva šošovku 8 Mpix
fotoaparátu, tentokrát bez blesku. Tento krok
hodnotíme negatívne, aj keď sú dnes blesky v
mobilných zariadeniach na takej úrovni, ako
sú, človek ich jednoducho niekedy potrebuje.
Pod fotoaparátom nachádzame logo Asus,
spodnú časť zas obsadil so svojim logom Intel.
Ten totižto tomuto zariadeniu dodal procesor a
chce sa ním rovnako prezentovať. Okrem týchto
prvkov ukrýva zadný kryt zariadenia Asus Fonepad Note FHD 6 ešte stylus, ktorý je v ľavom
dolnom rohu. Vďaka malej štrbine je stylus
dobre dostupný aj z prednej strany a mechanizmus jeho vkladania a vyťahovania je spracovaný
dobre, bez výrazných nevýhod.

Konštrukcia
Nevytŕča z radu, no počítajte s
väčšími rozmermi

Boky zariadenia Asus osadil ovládacími
tlačidlami a ďalšími prvkami. V spodnej hrane
nájdete microUSB slot na nabíjanie a pripojenie
k PC, vpravo zas tlačidlo vypínania a dvojtlačidlo
pre ovládanie hlasitosti. Opačná ľavá strana
ukrýva krytkou zaslepené sloty pre microSIM a
microSD karty, hore sídli 3,5 mm jack pre pripojenie audio príslušenstva. Rozloženie ovládania
hodnotíme dobre, pri takto veľkom zariadení
je tlačidlo vypínania v pravom boku nutnosťou.
Rovnako vás poteší stylus, škoda však, že sa
nedá odobrať zadný kryt a vymeniť samostačne
batéria. Je to však trend, na ktorý sme si s
nechuťou museli zvyknúť.

Asus sa pri výrobe Fonepadu Note FHD 6 snažil
o čo najlepší pomer kvality a ceny. Telo je preto
vyrobené z plastov, ktoré však ponúkajú vcelku
dobrú kvalitu a nesklamú ani náročnejších
používateľov. Robustnejšie telo okrem plastu
ponúka tiež ochranné sklo displeja. Okolo displeja nájdeme pomerne hrubý rámik a smartfón nepatrí ani medzi najtenšie. Pokiaľ si teda
potrpíte na špičkové spracovanie a tenký profil,
Fonepad Note FHD 6 na vás zrejme zapôsobí

Konštrukcia tabletofónu Asus Fonepad Note
FHD 6 kvalitou nijako nevytŕča z radu, no
nebudete z nej ani sklamaní. Jedinou väčšou
nevýhodou sú rozmery zariadenia, ak však
niekto kupuje tabletofón so 6-palcovým
displejom, musí jednoducho počítať s tým, že
bude väčší než ostatné. Trocha nás zamrzela
aj väčšia hrúbka, s ňou však zariadenie pôsobí
robustnejšie a pevnejšie, takže ju nepokladáme
za príťaž. Niekomu však môže vadiť.

Displej
Ponúka vysokú kvalitu aj
presnosť
Asus Fonepad Note FHD 6 má naozaj krásny
displej. Ten je vyrobený technológiou Super IPS+
s tým, že ponúka LCD podsvietenie. Farby aj
podanie bielej je na vysokej úrovni a vďaka Full
HD rozlíšeniu si na displeji vychutnáte naozaj
akýkoľvek obsah vo vysokej kvalite. Menšou
nevýhodou je o čosi horšia čitateľnosť na
priamom Slnku, tú však odstráni maximálny jas
alebo jeho automatický mód. Pri automatickom
volení jasu sme si však všimli vyššiu citlivosť senzoru, čo sa odrazilo na väčšej, skokovej, rýchlosti
prepínania úrovní jasu. Niekomu to môže vadiť,
a tak si bude prepínať jas radšej manuálne
pomocou posuvnej lišty v notifikačnej oblasti.
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Displej Fonepadu Note FHD 6 samozrejme zvláda aj dotyk viacerých prstov simultánne, takže
si na ňom užijete akúkoľvek hru alebo aplikáciu.
Novinkou je možnosť doladenia farieb a ďalších
vlastností displeja, ktoré ponúkajú nastavenia,
takže si môžete displej upraviť podľa toho, či
idete čítať knihu alebo pozerať film.

Výkon
Procesor od Intelu postačí, no
má svoje muchy
Tabletofón od Asusu je certifikovaným zariadením spoločnosti Intel, ktorá do neho dodala
jeden zo svojich najnovších mobilných čipov.
Reč je konkrétne o procesore Intel Atom Z2580
s 2 jadrami a taktovaním na frekvencii 2 GHz.
Intel je známy tým, že dokáže dodať výkon
4-jadrových procesorov iba pomocou dvoch
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jadier, čo je aj prípad tohto tabletofónu. Asus
Fonepad Note 6 FHD naozaj zvládne to, čo iné
zariadenia s viacerými výpočtovými jadrami a
pritom ponúka nižšiu energetickú náročnosť, čo
je vlastnosť, ktorá sa v dnešnej dobe “nabitia
na jeden deň” naozaj cení. Porovnanie výkonu s
ostatnými zariadeniami nájdete v tabuľke nižšie.
Procesor Intel Atom je v tomto zariadení
doplnený o grafický čip PowerVR SGX544MP2
a spoločnosť mu robí aj 2 GB operačná pamäť,
čo je výbava postačujúca naozaj na každý úkon
v rámci operačného systému Android. Okrem
vysokého výkonu a nízkej náročnosti má však
Intel Atom procesor aj niekoľko múch a všimli
sme si napríklad dlhé načítavanie aplikácií pri
ich prepínaní cez multitasking alebo dlhšiu dobu
načítavania domácej plochy po chvíli strávenej
napríklad v internetovom prehliadači. Je to
však chyba, ktorú má v sebe samotný Android,
a preto musíme v tejto situácii prižmúriť jedno
oko. Miestami však cítiť, že si Intel procesor
nerozumie s Androidom tak, ako by sme chceli,
spôsobené to však mohlo byť aj tým, že sme na
testovanie získali demo vzorku tabletofónu s nefinálnou verziou systému. Občas sme dokonca
natrafili na problém s nedostatkom voľnej RAM
(pri výkonnostných testoch), čo nás pri kapacite
2 GB naozaj prekvapilo.

Fonepad Note 6 FHD
je miesta viac než
dosť. Asus predáva
svoje zariadenie
s 16 alebo 32 GB
vnútornou pamäťou,
pričom je možné
pamäť rozšíriť aj o
kapacitu microSD
karty do veľkosti 64
GB. My sme samozrejme Fonepad Note 6
vyskúšali so 64 GB pamäťovou kartou a nezachytili sme výraznejšie spomalenie systému alebo
reakcií zariadenia. Na svoje si tak príde každý
fanúšik médií vo vysokej kvalite, ktoré si žiadajú
väčšiu pamäťovú kapacitu.

Operačný systém
Zaujímavé aplikácie a novinky v
Androide 4.2 Jelly Bean s Asus
nadstavbou

Pamäť
16 alebo 32 GB doplnených o
microSD

Operačným systémom v zariadení Asus Fonepad Note FHD 6 je Android 4.2.2 Jelly Bean
doplnený od nadstavbu spoločnosti Asus. Tá
nás prekvapila svojou prepracovanosťou a
vyspelosťou, pričom sme v tabletofóne od
Asusu našli aj niekoľko naozaj zaujímavých
aplikácií priamo od výrobcu. Operačný systém
ponúka domáce obrazovky s 5 položkovým
dockom v spodnej časti, hore sa nachádza už
klasicky notifikačná lišta, ktorá v sebe skrýva
možnosti rýchlych nastavení, prepínač jasu a
skratky k najdôležitejším funkciám. Zaujímavá je
tiež zamknutá obrazovka, ktorá od tejto verzie
Androidu podporuje aj widgety, takže si priamo
na zamknutom displeji môžete nechať zobraziť
počasie, e-maily alebo akýkoľvek iný podporovaný widget. Samozrejmosťou je tiež niekoľko
možností pre zabezpečenie zamknutej obrazovky, nechýba zamknutie PIN kódom, vzorom,
heslom, tvárou alebo jednoduchým potiahnutím
bez špeciálneho zabezpečenia.

Ak patríte medzi používateľov náročných na
pamäť, máme pre vás dobrú správu - v Asuse

Menu s aplikáciami, inak známe ako appdrawer,
ponúka prehľadné rozdelenie titulov podľa

sme testovali vzorku so systémom v
beta verzii, čo znamená, že by sa tieto problémy nemali objaviť vo verzii
s finálnym systémom.

Multimédiá
Sila ≠ kvalita
Asus Fonepad Note FHD 6 je vďaka
dostatočnému výkonu vhodný
na prehrávanie akéhokoľvek typu
multimédia v takmer každej kvalite.
Bezproblémovo zvládne prehrávanie
Full HD filmu pomocou aplikácie
Galéria a v prípade, že smartfón
nezvláda prehranie niektorého z
formátov videa, môžete využiť alternatívne aplikácie, napr. MX Player
alebo BS Player.

abecedy a zvoliť si môžete aj možnosť zobrazenia čisto stiahnutých aplikácií alebo aplikácií,
ktoré využívate najčastejšie. Horná lišta obsahuje taby pre aplikácie, widgety a skratky pre zoradenie aplikácií a Obchod Play. Pomocou troch
bodiek v pravom hornom rohu môžete upraviť
menu s aplikáciami v ďalších nastaveniach.
Tituly sú na jednotlivých stránkach rozdelené do
mriežky 4x4, pohybujete sa nimi vertikálne. Pre
úpravu domácich obrazoviek a widgetov musíte
postupovať cez tab Miniaplikácie, priamo z
plochy upravíte dlhším podržaním na prázdnom
mieste len tapetu.

Rovnako bezproblémové bolo aj
prehrávanie hudby. Na to v tomto
zariadení slúži natívna aplikácia Hudba Play, ktorá ponúka všetky základné funkcie a vlastnosti. Nájdete
tu prehľadné rozdelenie všetkých
skladieb podľa viacerých kritérií a
nechýbajú ani pokročilé nastavenia a ekvalizér s prednastavenými
profilmi. Akonáhle však zmeníte
nastavenia zvuku v prehrávači
hudby, zmeníte radikálne hlasitosť
a kvalitu prehrávaného zvuku, čo
vám neodporúčame. Na dodatočné
úpravy výstupu použite radšej iba
profil Hudba v predinštalovanej aplikácii AudioWizard priamo od Asusu,
pri tejto voľbe má hlasitý reproduktor zrejme najlepšie vlastnosti. Iné to
je s výstupom do slúchadiel, kde sa
s nastaveniami audia môžete pohrať do väčšej
miery.

sa zvuk skresľuje a zlieva. Ak je však pre vás
prvoradá sila prehrávaného zvuku a na kvalitu
si nepotrpíte, Asus Fonepad Note FHD 6 je
určený presne pre vás. Ak ste však fajnšmeker
a hudbu si vychutnávate vo vyšších kvalitách,
siahnite radšej po slúchadlách, trebárs aj po
tých v balení. Ich zvuk je rozhodne lepší a na
každodenné používanie vám tieto slúchadlá
poslúžia dostatočne.

Fotoaparát
8 megapixel bez blesku
Zadnú stranu zariadenia Asus Fonepad Note
FHD 6 zdobí fotoaparát s 8 Mpix rozlíšením.
Chýba mu však spoločník, na ktorého sme si už
za tie roky všetci zvykli - blesk. Tento fakt počas
dňa ani nepostrehnete. Akonáhle ale chcete
zachytiť momentku v noci alebo za prítmia,
zistíte, že blesk je naozajstným pomocníkom
a jeho prítomnosť v smartfónoch netreba
zatracovať. Asus však absenciu blesku kompenzuje bohatými softvérovými možnosťami
fotoaparátu, medzi ktorými nechýbajú také
vychytávky, ako panoráma, HDR, inteligentné
odstránenie objektov na fotografii či obrázok
GIF, ktorý môžete vytvoriť v reálnom čase.
Nastavenia fotoaparátu sú bohaté aj na parametre snímania. Pri fotografovaní si môžete upraviť
hodnoty vyváženia bielej aj expozície, potešia
však tiež možnosti pre zmenu šumu, rozlíšenia,
uzávierky, samospúšte, zhluku, zaostrenia či
rozpoznania tváre. Nakoľko ponúka fotoaparát
naozaj množstvo funkcií, nájdete v ňom aj
sprievodcu vo forme kurzu, ktorý vás zoznámi
so všetkým, čo fotoaparát v tomto zariadení

Pri kvalite hlasného reproduktora sa pozastavíme. Asus do tohto zariadenia vložil veľmi
výkonné a veľké reproduktory, ktoré nájdeme
v prednej strane v spodnej a hornej časti. Sú
naozaj hlasné a silou by mohli konkurovať aj
reproduktorom v smartfónoch spoločnosti HTC
- BoomSound. Ich kvalita je však značne nižšia,
čo pocítite najmä pri vyšších hlasitostiach, kedy

Práca so systémom v tomto zariadení bola po
väčšinu času bezproblémová a rýchla, všimli
sme si však niekoľko nedokonalostí. Jednou z
nich bolo napríklad dlhšie načítavanie domácej
obrazovky po prechode z aplikácie, ktorú ste
dlhšie používali (akoby tabletofón na úkor voľnej
ROM vypínal launcher v pozadí) a občas sme
pocítili aj pomalšie reakcie zariadenia, najmä
keď sme mali v pozadí spustených niekoľko
náročnejších aplikácií. Napriek tomu by sme
prácu so smartfónom označili za rýchlu a viacmenej bezproblémovú a opäť zdôrazňujeme, že
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obsahuje. Nakoniec už pridávame len ukážky
fotografií a videa, ktoré si môžete stiahnuť aj v
pôvodnom rozlíšení.

Konektivita
Poteší, no neprekvapí
Asus si ani pri modeli Asus Fonepad Note
FHD 6 nemohol dovoliť absenciu akéhokoľvek
moderného spôsobu komunikácie, a tak v
tomto zariadení nachádzame všetko, čo je pre
dnešného používateľa potrebné. Nechýbajú
mobilné siete (od GPRS po najnovšie 3G), Bluetooth 3.0, NFC ani Wi-Fi v štandardoch 802.11
a/b/g/n s funkciami ako Wi-Fi Direct, dual-band
a Wi-Fi hotspot. Kvalita týchto technológií
nijak nevytŕča z radu a dobre vám poslúžia v
každej situácii. Na pohyb v teréne a navigovanie
môžete využiť aj technológiu asistovaného GPS,
ktorý si rozumie aj s ruskými satelitmi GLONASS,
takže vás nesklame ani na našom území.

Komunikácia a stylus
Pohodlná klávesnica aj prehliadanie internetu
Asus Fonepad Note FHD 6 si hravo poradí s
každým druhom komunikácie. Hoci patrí medzi
najväčšie zariadenia vo svojej kategórii, ponúka
naozaj pohodlnú klávesnicu, ktorú jedinci s
väčšími dlaňami dokážu ovládať aj jednou
rukou. Ostatní budú musieť použiť dve, čo sa
však pri písaní na 6-palcovom displeji pokladá za
samozrejmosť. Klávesnica obsahuje dostatočne
veľké tlačidlá, rad s číslami aj funkciu písania
ťahom, takže si môžete vybrať spôsob, ktorý
vám vyhovuje najviac.
Na písanie je možné v rámci aplikácií využívať aj
stylus. Ten ponúka niekoľko naozaj užitočných
funkcií, ako napríklad zväčšenie priblížením
hrotu, možnosť nasnímania vybranej časti obrazovky či písanie čisto perom, čo znamená, že displej nebude vnímať dotyk ruky pri položení na
displej. Pre stylus je v nastaveniach dostupných
niekoľko možností, pričom si môžete upraviť
reakcie na stylus a ďalšie jeho vlastnosti. Najviac
však stylus využijete pri zadávaní poznámok. Tie
môžete ukladať priamo ako rukou písané slová,
prípadne si môžete aktivovať funkciu rozpoznávania písaného textu, ktorá však pri našom
testovaní nefungovala príliš korektne. Fonepad
dokáže rozpoznať len presne napísané písmená
a problém mu robia aj napríklad interpunkčné
znamienka či znaky s mäkčeňom a dĺžňom. Celkovo však môžeme označiť prítomnosť stylusu v
tomto zariadení jednoznačne za pozitívum, jeho
využitie vidíme okrem písania aj pri prehliadaní
internetu, či pri práci s malými položkami, napríklad v aplikáciách na prácu s dokumentmi.
Čo sa telefonovania týka, to bolo počas celej
doby testovania bezproblémové a kvalitné. Hovory boli naozaj na vysokej úrovni a nepociťovali
sme pokles kvality ani na druhej strane spojenia. Malým nedostatkom je však príliš citlivý
senzor priblíženia, ktorý nám aj počas hovoru
niekoľkokrát rozsvietil displej. Hoci nejde o nič,
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čo by malo zmeniť váš názor na toto zariadenie,
je nepríjemné, keď počas hovoru lícom alebo
inou časťou tváre stlačíte to, čo by ste nechceli.
Navyše, blikanie displeja ja viditeľné aj okom,
nakoľko je Fonepad Note FHD 6 dostatočne
veľký na to, aby ste ho počas hovoru mali v
zornom poli. Vstavaný dialer ponúka inteligentné vyhľadávanie kontaktov a problém mu
nerobí ani pokročilý zoznam hovorov či práca s
kontaktmi v skupinách, takže po tejto stránke
nie je tomuto tabletofónu čo vytknúť.
Na prehliadanie internetu sú vo Fonepade FHD
6 dostupné 2 prehliadače - predinštalovaný
prehliadač od Asusu a Google Chrome. Nakoľko
Chrome a jeho výhody pozná takmer každý
používateľ, zameriame sa skôr na natívny
prehliadač, ktorý nás počas testovania milo
prekvapil. bezproblémovo totižto zvláda prácu s
viacerými otvorenými webstránkami, nechýbajú
mu pokročilé nastavenia, inkognito mód, práca
s kartami a dokonca ponúka aj režim “Čítanie”,
ktorý z webstránky vytiahne len text, ktorý
následne zobrazí bez reklám, zbytočnej grafiky a
iných vecí, ktoré by vás pri čítaní mohli rozptýliť.
Jednou vetou, internetový prehliadač v tomto
zariadení je dobre vybaveným, vyladeným a
pekne spracovaným spoločníkom pre vaše potulky internetom.

prípad nami testovaného zariadenia Asus Fonepad Note FHD 6. Na jedno nabitie sme dokázali
fungovať bezproblémovo aj dva dni, pričom sme
mali neustále zapnutý mobilný internet alebo
Wi-Fi a celkovo sme so smartfónom pracovali
zhruba 1,5 hodiny denne (čas, v ktorom bol displej rozsvietený). Ak patríte medzi náročnejších
používateľov, zariadenie vám vydrží určite celý
deň a veríme, že na konci budete hľadieť ešte
na niekoľko zostatočných % batérie. Ak zas
využívate smartfón len na občasné prehliadanie
videa a sociálnych sietí a nie ste nároční na
hovory ani dáta, batériu dokážete v ojedinelých
prípadoch nabíjať len 2-krát za týždeň. A za toto
majú u nás Asus Fonepad Note FHD 6 a všetky
ďalšie zariadenia s Intel procesorom obrovské
plus.
K dlhšej výdrži na jedno nabitie vám však
nepomôže len procesor menej náročný na energiu, ale aj niekoľko šetriacich režimov batérie,
ktoré Asus do tohto zariadenia vložil. Vybrať
si môžete medzi profilmi Ultra úsporný režim,
Optimalizovaný režim, prispôsobený režim alebo
si môžete zvoliť vlastné nastavenia správania sa
smartfónu, čím značne predĺžite jeho výdrž.
ONDREJ LIČKO

Batéria
3200 mAh a inteligentné
režimy vydržia aj 2 či 3 dni
V čom je obrovská výhoda Intel procesorov
v smartfónoch a tabletoch s Androidom?
Jednoznačne ich výdrž na batériu. Pri bežnom
používaní vám zariadenia s procesormi od Intelu
vydržia pokojne aj dva alebo tri dni, čo je aj

Zariadenia zapožičala spoločnosť Asus.
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Rozhovor

Popis
Mobilná aplikácia pre každého, koho zaujíma
bezpečnosť potravín.
Umožňuje nahlásiť problémové potraviny a nedostatky v predajniach a tiež sledovať sťažnosti
nahlásené používateľmi aplikácie. Aplikácia
zjednodušuje podávanie sťažnosti, aby spĺňala
potrebné body legislatívy, aby tak mohla byť
zaevidovaná Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej Republiky (ŠVPS SR).
Zlepšime potraviny na Slovensku!

Peter
Bartoš

Aplikácia bola vytvorená na podnet výsledkov
kontroly kvality potravín jan-feb 2013, kedy boli
zistené nezrovnalosti a zlá kvalita potravín v
43.59% malých predajní a až v 65.22% supermarketov a hypermarketov. Aplikácia čerpá
informácie z portálu ŠVPS SR: www.svps.sk

Aplikácia: Lepšie potraviny
Rozhovor s autorom

V

aktuálnom čísle Android Magazínu si
Petra Bartoša, ktorého sme sa pýtali na detaily
Jedným z vašich
môžete prečítať náš prehľad aplikácií,
ohľadom aplikácie, ale tiež iné projekty, na
výtvorov je projekt
ktoré majú spoločný jeden hlavný znak –
ktorých pracuje.
Lepšie potraviny,
rôznym spôsobom sa týkajú potravín. Jedným
zahŕňajúci stránku
z najlepšie hodnotených
programov v tomto
zozname je aplikácia
Aktuálne sa živím vývojom mobilných aplikácií na zakázku pre rôzne
Lepšie potraviny od slovfirmy zo Slovenska aj zo zahraničia.
enského vývojára Petra
Bartoša. Jej podrobnejší
opis si môžete prečítať
v spomínanom prehľade aplikácií, kde sa
Môžete na úvod čitateľom o sebe prezradiť
na Facebooku a
nachádza na prvom mieste, takže len prniečo viac z pracovnej oblasti – čomu sa
Android aplikáciu.
ipomenieme, že sa jedná o užitočnú aplikáciu,
venujete a aké sú vaše pracovné skúsenosti s
Čo bolo motívom
ktorá umožňuje rýchlym a jednoduchým
platformou Android?
na vytvorenie práve
spôsobom nahlásiť problematické potraviny
takéhoto projektu?
v obchodoch priamo Štátnej veterinárnej a
Aktuálne sa živím vývojom mobilných aplikácií
potravinovej správe
na zakázku pre rôzne firmy zo Slovenska aj zo
Aplikácia Lepšie Potraviny vznikla na podnet
(ŠVPS).
zahraničia. Za posledné 3 roky som ako freevýsledkov kontroly kvality potravín vo februári
lancer vyvinul niečo cez 30 natívnych aplikácií
2013, ktorú som zachytil v médiách. Kontrola
zaznamenala problémy
a nezrovnalosti až vo
Aplikácia Lepšie Potraviny vznikla na podnet výsledkov kontroly vyše 65% supermarketov.
Povedal som si, že by sa
kvality potravín vo februári 2013.
dal dohľad nad obchodmi
zvýšiť, ak sa aktívne
zapoja aj nakupujúci. ApV súvislosti s témou
na zakázku a zopár menších vlastných projektov.
likácia im umožňuje jednoducho poslať správne
a spomínanou
Pri vývoji sa zameriavam hlavne na kvalitný UX
vyplnenú sťažnosť, do ktorej môžu s niekoľkými
aplikáciou sme teda
design a optimalizáciu aplikácií naprieč rôznym
klikmi priložiť aj fotodokumentáciu. Tým pádom
o rozhovor požiadali
Android zariadeniam.
môžme rozšíriť základňu agentov kontrolórov :)
priamo jej autora,
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Projekt považujem za úspešný aj vďaka legislatíve, ktorá je v tejto oblasti nastavená. Ak je
sťažnosť správne vyplnená, má ŠVPS povinnosť
sa ňou zaoberať. Že sa ňou skutočne zaoberajú
zistíte vďaka listu, ktorým vás informujú o tom,
ako prebehlo prešetrenie záležitosti.
Plánujete do aplikácie Lepšie potraviny pridať
nejaké nové funkcie, alebo iné novinky?
Ako dlho trvalo vytvorenie aplikácie? Narazili
ste prípadne pri jej vytváraní na nejaké problémy?
Prvá jednoduchá verzia aplikácie vznikla v priebehu víkendu. Som zástanca postupného vývoja

Postupne sa aplikácia rozrástla o prehľad
sťažností od iných používateľov, nedávno aj o
filtrovanie podľa lokality a predajne. Po rozšírení
na iPhone sa pripravuje aj webové rozhranie pre
listovanie sťažností. Aké budú ďalšie vychytávky
aplikácie, záleží aj od nápadov, ktoré odošlú
užívatelia.

Doteraz bolo odoslaných min. 60 sťažností - nie všetky sú zaznamenané, keďže ukladanie na server je voliteľné.
s viacerými iteráciami, takže ďalšie funkcie
som dopĺňal postupne podľa spätnej väzby od
používateľov.
Na aké problémy sa ľudia prostredníctvom
aplikácie najčastejšie sťažujú?
Najčastejšie sa objavujú problémy s hnilým
ovocím a zeleninou. Časté sú sťažnosti s rôznym
tovarom po dátume spotreby, sťažnosti na
pokazené mäso a mliečne výrobky, ale aj upozornenia na nedostatky hygieny v predajni.
Koľko podnetov bolo nahlásených prostredníctvom vašej aplikácie a ako celkovo hodnotíte úspešnosť tohto projektu?

Aké ďalšie aplikácie pre Android ste vytvorili,
prípadne na akých nových pracujete?
Prednedávnom som vytvoril jednoduchý nástroj
cp.skratka, ktorý mne osobne veľmi chýbal.
Slúži na vytvorenie skratiek na vyhľadanie dopravného spoja. S radosťou som zistil, že takáto
jednoduchá aplikácia chýbala aj zopár ďalším
tisícom ľudí :) Ďalšia nová aplikácia je Prvá
Pomoc, v ktorej verím, že každý nájde niečo
užitočné.

Hry

alebo sa na naň „zabudne“? Akým spôsobom
je sťažovateľ informovaný o výsledku svojho
podania?

DeathMetal HD
vydarená variácia na tému Arkanoid
Tzv. Arkanoid hry patria medzi najstaršie herné
žánre a na rôznych platformách sa s nimi
stretávame už desiatky rokov. Ich koncept je
všeobecne známy, ide v nich o v rozbíjanie
tehličiek loptičkou, ktorú musíte pálkou včas
odrážať a nedovoliť jej, aby unikla z obrazovky.
DeathMetal HD je vydarenou verziou takejto hry
pre Android zariadenia, za ktorou stojí herné
štúdio Playito.
Hra sa skladá zo štyroch rozdielnych epizód,
v rámci ktorých postupujete po jednotlivých
leveloch, ktorých je celkovo 40 a autori sľubujú
ďalšie. Pálku je možné ovládať klasicky dvomi
tlačidlami na okrajoch displeja, existuje však
aj možnosť ovládať ju nakláňaním telefónu.
Loptička sa na začiatku vždy pohybuje pomaly a
nie je problém ju včas odrážať, ale postupne jej
rýchlosť narastá a budete musieť naozaj dávať
pozor, aby popri pálke neprekĺzla. Zaujímavým
prvkom je pohyblivý útvar v tvare kosoštvorca
v hornej časti displeja, ktorý sa nachádza v
niektorých leveloch a môže loptičku odraziť
nečakaným smerom. V ďalších epizódach sa
prostredie hry zmení a pribudnú nové prvky, od

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov
pri skvalitňovaní potravín v slovenských obchodoch. Na úplný záver len dodávame, že aplikácia

Ak je sťažnosť správne vyplnená, má ŠVPS povinnosť sa ňou
zaoberať.
Doteraz bolo odoslaných min. 60 sťažností nie všetky sú zaznamenané, keďže ukladanie
na server je voliteľné. Projekt je ešte len na
začiatku, ale zatiaľ ho považujem za úspešný.
Som rád, keď sa objavujú naozaj oprávnené
sťažnosti, ktoré vznikajú okamžitou reakciou na
problém v predajni.
Teší ma, keď narazím
aj na komentáre
typu, že ľudia
najprv upozornili na
nedostatok priamo
v predajni a keď
sa bude opakovať,
tak odošlú sťažnosť
priamo cez Lepšie
Potraviny.
Nemôže sa stať,
že ŠVPS podnet
nebude riešiť,

Lepšie potraviny je dostupná aj pre operačný
systém iOS a pod rovnomenným názvom ju
nájdete aj na Facebooku.
BRANISLAV CABAN

ktorých sa loptička môže odrážať. Po rozbitých
tehličkách niekedy dole „padajú“ rôzne bonusy,
ktoré treba pálkou zachytávať. Môže to byť
druhá loptička navyše, jej spomalenie, „magnetická pálka“, na ktorú sa loptička bude lepiť
či špeciálny mód, v ktorom sa loptička zmení
na ohnivú guľku a cestu cez tehličky si razí ako
buldozér. Týchto bonusov je celkovo 10.
Grafická stránka je primeraná typu hry, navodzuje dojem, že prostredie je kovové a aj jednotlivé
tehličky vyzerajú, akoby boli vyrobené z kovu.
Tento pocit ešte viac podfarbuje kovovo znejúci
zvuk pri kontakte loptičky s tehličkami, ktorý
znie ako cinkanie kovu o kov. Pekne a plynulo
sú spracované animácie a rôzne grafické efekty,
napríklad „ohnivá“ loptička, pri jej aktivácii sa
navyše spustí rázna deathmetalová skladba.
Osobitne treba vyzdvihnúť reálnu fyziku hry,
loptička sa od rôzne tvarovaných tehál a stien
odráža presne v zmysle fyzikálnych zákonov,
čo je obzvlášť badateľné v tretej epizóde s
okrúhlou arénou aj tehlami.
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Téma

Nexus 5 oficiálne predstavený!

S

poločnosť Google konečne predstavila
svoje zle utajované tajomstvo – Nexus 5,
nový referenčný smartfón s Androidom 4.4.
Únikov informácií bolo neúrekom a okrem kompletne uniknutých špecifikácií sme nový Nexus
mohli vidieť v rukách zamestnancov Google,
na rýchlo zmazaných “promo” videách, či na
produktových stránkach niekoľkých predajcov.
Žiadne veľké prekvapenia sa tak nekonajú.
Podľa očakávania sme sa dočkali aj predstavenia novej verzie operačného systému Android
s označením 4.4 KitKat. Tento názov, ktorý
je výsledkom spolupráce so
známou potravinárskou

najlepšie časti skombinuje do jednej výslednej
fotografie. Vylepšená je tiež domovská obrazovka, ktorá teraz obsahuje Google vyhľadávanie
na každej jednej karte. Vyhľadávanie sa okrem
toho bude dať kedykoľvek spustiť aj hlasovým
povelom “OK, Google”.
Nexus 5 je vlastne akoby súrodencom aktuálnej
vlajkovej lode LG G2, pričom mnohé komponenty sú u oboch modelov rovnaké. Nexus 5
je tak okrem iného prvým telefónom z radu
Nexus, ktorý je vybavený aktuálne jedným z
najvýkonnejších čipsetov súčasnosti – Snapdragonom 800 od Qualcommu.
Staršie modely boli v tomto

VIDEO

Technické špecifikácie nového
Nexusu sú nasledovné:
• displej: 4,95 palca s rozlíšením 1920 x 1080
bodov (445 ppi), Corning Gorilla Glass 3
• procesor: 2,26 GHz Qualcomm Snapdragon
800
• grafický čip: Adreno 330, taktovaný na 450
MHz
• pamäť RAM: 2 GB
• predná kamera: 1,3 MPIx
• zadná kamera: 8 Mpix s optickou stabilizáciou (gyroskop zabudovaný do objektívu,
ktorý má eliminovať otrasy)
• úložisko: 16/32 GB
• wifi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC (Android Beam),
Bluetooth 4.0 LE, LTE
• batéria: 2300 mAh
• keramické tlačidlá Power a ovládania zvuku,
duálne mikrofóny, podpora Slimport
• rozmery: 69,17 x 137,84 x 8,59 mm
• hmotnosť: 130 gramov

rozdielnych puzdier, ktoré budú k dispozícii v
štyroch farbách – šedej, čiernej, žltej a červenej.
Kúpiť sa budú dať aj dva typy tzv. knižkového
puzdra QuickCover v šedej a čiernej farbe. Cena
bola stanovená na 34,99 dolára za prvý typ a
49,99 dolára za QuickCover, zatiaľ však ešte nie
sú v predaji.

firmou Nestlé, tiež nie je
prekvapením, keďže toto kódové označenie
bolo ohlásené priamo Sundarom Pichaiom už
v septembri. Ďalšie zariadenia, teda Nexus 4,
Nexus 7 a Nexus 10 by mali nový Android dostať
“v najbližších týždňoch”.
Nexus 5 prichádza v dvoch farebných verziách –
čiernej a bielej (resp. tá druhá je skôr čiernobiela). 16 GB verzia stojí 349 dolárov a 32 GB
LTE verzia 399 dolárov. Obe sú odomknuté a do
predaja sa dostali hneď 31.10.2013.
Nový smartfón od Google bude mať viacero zaujímavých softvérových funkcií. Jednou z nich je
špeciálny mód, ktorý vytvorila spoločnosť Google a nazýva sa HDR+. Smartfón pri ňom vytvorí
niekoľko snímkov v rýchlom slede za sebou a ich
12

smere vždy trochu pozadu a
nedisponovali tým najvýkonnejším hardvérom.
Oproti modelu LG G2 kleslo rozlíšenie snímača
fotoaparátu z 13 Mpix na 8 Mpix. Nechýba však
optická stabilizácia, čo by sa mohlo prejaviť
na kvalitných fotografiách aj videu. Slot na
pamäťovú kartu chýba, podobne ako u iných
Nexus zariadení.
Zmena nastala v oblasti zadného krytu, tvrdené
sklo bolo nahradené soft-touch materiálom,
podobne, ako u tabletu Nexus 7 (2013). Aj
vďaka tomu oproti Nexusu 4 mierne klesla
hmotnosť (zo 139 na 130 gramov) a kryt by
mal byť príjemnejší na dotyk, praktickejší pri
používaní a odolnejší voči poškodeniu napríklad
pri páde. Na ochranu smartfónu sa bude dať
dokúpiť voliteľné príslušenstvo vo forme štyroch

Google pri tejto príležitosti tiež predstavil novú
bezdrôtovú nabíjačku, ktorá by mala fungovať
s Nexusom 5 a novým Nexusom 7. Ide však
o nabíjačku s Qi štandardom, ktorá by mala
bezproblémovo fungovať aj s ďalšími zariadeniami, ktoré tento profil podporujú. Novinkou
v tejto bezdrôtovej nabíjačke sú magnety, ktoré
zariadenie držia pri nabíjaní na jej povrchu,
takže sa smartfón či tablet len
tak jednoducho nezošmykne
z nabíjačky. Je však zaujímavé, že Google použil magnety, ktoré by si nemuseli
práve dobre rozumieť s
displejom alebo inými
súčiastkami, a na nabíjačku
nedal radšej pogumovaný
povrch. Zatiaľ nie je známa
cena tohto príslušenstva, no
prihliadnuc na cenu obalov
Nexusu 5 môžeme očakávať
sumu v rozmedzí 75 – 100$.
BRANISLAV CABAN

To najlepšie
zo Sony to
najlepšie z teba

Ikony slúžia len pre ilustračné účely. Sony, make.believe, WALKMAN a logo WALKMAN W sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
Xperia je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Mobile Communications AB. PlayStation je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti
Sony Computer Entertainment, Inc. Android, Google Chrome a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. ©2013 Sony Mobile Communications AB.
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Má vyriešiť problém s fragmentáciou

G

oogle po dlhom napínaní konečne
predstavil novú verziu Androidu 4.4
KitKat. Ako sme už naznačovali v predchádzajúcich správach, táto verzia OS má lepšie
fungovať aj na menej výkonných zariadeniach.
A skutočne. Nový Android prichádza s optimalizáciou práve pre smartfóny a tablety s menšou
hodnotou RAM pamäte. Google chce vďaka
tomu získať “ďalšiu miliardu” používateľov
v rozvojových krajinách, v ktorých operačný
systém od Google rastie trojnásobne rýchlejším
tempom.
Google neurobil len vlastné úpravy na OS.
Výrobcovia sa teraz môžu riadiť odporúčaniami,
ktoré im umožnia spustiť Android 4.4 KitKat
efektívne aj na zariadeniach s menšou RAM.
Nové možnosti pomôžu výrobcom lepšie
optimalizovať systémové zdroje. V Androide bol
naprieč celým systémom vylepšený manažment
pamäte a systémové procesy chránia pred
nadmerným využívaním RAM niektorými
aplikáciami. Ak spustíte niekoľko aplikácií
naraz, Android ich bude obsluhovať postupne
v skupinách tak, aby nedošlo k nadmernému
úbytku voľnej pamäte a k celkovému zníženiu
rýchlosti OS. Pre developerov je dostupné API,
ktoré im umožní vytvoriť rôzne verzie aplikácie
pracujúce s rôznymi požiadavkami na veľkosť
operačnej pamäte. To umožní bezproblémový

beh aplikácií aj na starších zariadeniach. Google
tak možno konečne vyriešil problém fragmentácie, kedy jedna verzia Androidu bude môcť
fungovať na všetkých zariadeniach. Stále však
bude na výrobcoch, či sa svoje staršie zariadenia
rozhodnú aktualizovať alebo nie. Jedno je však
isté, Android 4.4 KitKat uvidíme v budúcom roku
ešte na väčšom počte zariadení a to aj v kategórii tých najlacnejších smartfónov a tabletov.

Nové NFC možnosti
Android 4.4 KitKat predstavil novú platformu
pre bezpečné NFC transakcie prostredníctvom tzv. Host Card Emulation. Využiť ich bude
možné nielen na bezkontaktné platby, ale aj pri
vernostných programoch a overovaní identity.
Pomocou tohto systému bude možné emulovať
NFC smart kartu a umožniť tak pre bezpečnú
platbu použiť aplikáciu podľa voľby používateľa.

Launcher
Domáca obrazovka resp. Launcher prešiel novými zmenami. Tak, ako sme avizovali, navigačný
panel a horná lišta notifikácií je priesvitná.
Aplikácie, ktoré sú navrhnuté na zobrazenie vo
full-screen režime nezobrazujú navigačnú ani
notifikačnú lištu.
Nový režim celej obrazovky
umožňuje developerom
zachytávať dotykové udalosti
z ľubovoľného miesta na
obrazovke, a to aj v oblastiach, ktoré by inak boli
obsadené panelmi systému.
Dlhým stlačením prázdneho
miesta na domovskej obrazovke umožní usporiadanie
kariet. Zmeny zaznamenala aj uzamknutá obrazovka, ktorá teraz umožňuje
zobrazovať albumy a listovať
v nich na celej obrazovke,
ak je spustené prehrávanie
hudby.
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Dialer
Android KitKat tiež ponúka nový dialer a
integruje nový spôsob vyhľadávania. Budete môcť zadať napríklad názov spoločnosti
alebo reštaurácie aj keď ju nemáte uloženú
vo svojich kontaktoch a dialer vám ju pomôže
nájsť prostredníctvom informácií, ktorými
vyhľadávací gigant disponuje vďaka Google
mapám. Táto novinka tiež umožňuje poskytovať
informácie o čísle prichádzajúceho hovoru.
Dostupné je aj automatické vytvorenie zoznamu
najfrekventovanejších volaných kontaktov.

Hangouts
Súčasťou systému je aj nový Hangouts, ktorý
prešiel zaujímavými zmenami a nahradil aplikáciu pre posielanie SMS. Integráciu SMS správ
pridala spoločnosť podľa informácií na základe
podnetov od používateľov Android zariadení.
Hangouts vám tak umožňuje odoslať správu na
telefónne číslo alebo niekomu z vášho zoznamu
kontaktov. Aplikácia umožňuje posielať fotografie nielen z lokálnej knižnice ale aj z Google
Drive, obsahuje tiež tlačidlo pre zdieľanie
polohy na mape a klávesnica má integrovaných
smajlíkov.

Podpora bezdrôtového tlačenia
Nový Android prináša framework pre tlač
akéhokoľvek typu obsahu cez Wi-Fi alebo
cloudových služieb, ako je Google Cloud Print.
Používatelia môžu v aplikáciách s touto podporou hľadať dostupné tlačiarne, meniť veľkosť
papiera, vybrať konkrétne stránky pre tlač a
samozrejme tlačiť takmer akýkoľvek dokument,
obrázok alebo podporovaný súbor.

vašich novovytvorených aplikácií. Android 4.4
totiž pridáva novú utilitku, ktorá umožňuje
jednoduché nahrávanie obrazovky počas toho,
ako ju využívate a uložiť výsledok vo formáte
MP4. Nahrávať je možné v akomkoľvek rozlíšení,
ktoré zariadenie podporuje a výstupné video si
zachová pomer strán displeja.

Audio Tunneling
Android 4.4 prináša tzv. audio tunneling do DSP
(Digitálny signálový procesor) v čipe zariadenia.
Tunelovanie v praxi zabezpečuje, aby bolo
dekódovanie hudby a spracovanie výstupných
efektov smerované do DSP, čím sa aplikačný
procesor budí menej často a tým pádom sa šetrí
aj batéria. Podľa informácií, audio tunneling
dokáže “dramaticky zlepšiť výdrž batérie” najmä
pri počúvaní hudby cez slúchadlá pri vypnutom

Developeri môžu prihlasovať svoje aplikácie
priamo na stránke AndroidCode.sk. Aplikácia
musí byť umiestnená na Google Play Store a
mať za obdobie posledných 24 mesiacov aktulizáciu. Termín prihlasovania pre aplikácie je od
1. novembra do 30. novembra 2013. Aplikácie
budú rozdelené do troch kategórií: slovenské
aplikácie, svetové aplikácie (s globálnym potenciálom) a firemné (brandované) aplikácie.

Android vylepšuje svoju bezpečnosť pridaním
dvojice nových kryptografických algoritmov.
Pri používaní viacerých účtov je odteraz možné
vytvárať osobitné nastavenia VPN. To umožňuje
smerovať všetku sieťovú prevádzku cez VPN bez
toho, aby to ovplyvnilo ostatných používateľov
zariadení.

Porota
Porotu tento rok tvoria opäť atraktívni ľudia zo
sveta mobilných technológií a úspešní manažéri
firiem. Tu je zoznam všetkých porotcov, ktorí
vyberú tohtoročných víťazov:

Fotoaparát
Fotoaparát sa dočkal vylepšenia HDR+, ktoré
je podľa informácií dostupné v začiatkoch len v
novom Nexus 5, no Google ho neskôr sprístupní
aj pre ďalšie zariadenia. Pri vytvorení HDR+
fotografie systém v praxi zaznamená niekoľko
snímkov a vyberie tie najlepšie časti z jednotlivých snímkov a spojí ich dohromady s cieľom
vytvoriť lepší produkt.

Podpora pre nové senzory

Nahrávanie obrazovky
S novým Androidom je jednoduchšie vytvoriť
záznam obrazovky vo vysokej kvalite, napríklad

poločne s anketou Orange Android Roka
2013 sme od novembra spustili ďalšiu súťaž.
Portál MojAndroid.skvyhlasuje ďalší ročník
súťaže Android Code 2013 – celonárodnú súťaž
o najlepšie Android aplikácie zo Slovenska.
Aj tento rok bude odborná porota hodnotiť
tie najlepšie aplikácie, ktoré sa u nás objavili.
Vývojári tak môžu prezentovať svoje najlepšie
práce a projekty a na záver vyhrať zaujímavé
ceny. Nechýba ani verejné hlasovanie, v ktorom
čitatelia vyberú svoju najobľúbenejšiu slovenskú
Android aplikáciu.

Prihlasovanie aplikácií

Vylepšenie bezpečnosti

Google s Androidom 4.4 KitKat uviedol do praxe
aj tzv. hardware sensor batching . Nová optimalizácia má znížiť spotrebu zariadení vďaka dávkovému spracovaniu dát zo senzorov. Namiesto
toho, aby boli dáta procesorom spracovaní vždy
pri detekcii, bude s nimi pracovať v dávkach. To
umožní ostať procesoru v nizkoenergetickom
stave až dovtedy, kým sa nedoručí. Vývojári
môžu ovládať ako často sa dávky budú posielať,
čím budú môcť ovplyniť výdrž zariadenia. Nový
spôsob spracovania údajov zo senzorov budú
môcť využívať najmä fitnes aplikácie. Novinkou
je tiež natívna podpora zaznamenávania počtu
prejdených krokov a detekcie chôdze.

S

displeji. Spoločnosť udáva, že Nexus 5 dokáže
ponúknuť výdrž až 60 hodín prehrávania hudby
s použitím tejto technológie (o 50% viac než bez
audio tunnelingu).

Dostupnosť
Zdrojový kód Androidu 4.4 KitKat je už dostupný
v projekte AOSP. Pre zariadenia Nexus 4, Nexus
7, Nexus 10 a Google Play edície Samsungu
Galaxy S4 a HTC One bude k dispozícii v nasledovných týždňoch. Dátum vydania upresníme
neskôr, keď bude k dispozícii viac informácií.
MICHAL CHOVAŇÁK, FRANTIŠEK CHOVAŇÁK

• Martin Adámek, Android developer a partner
inloop
• Pamela Babuščáková, Tatra banka
• Richard Hombauer, šéfredaktor Fony.sk a
vedúci projektu RIVIEW
• Michal Chabada, zakladateľ a šéfredaktor,
MojAndroid.sk
• Rasťo Kulich, Country Manager Google Slovensko
• Pavol Magic, Sygic
• Michal Pastier, Creative Director, Zaraguza
Digital
• Peter Šebo, AppsRulezz
• Ivan Štefunko, chairman at Neulogy, a.s.
• Michal Štencl, CEO Sygic
• Michal Truban, CEO Websupport.sk a Nicereply.com
• Rasto Turek, Founder a CEO Synopsi.TV
• Peter Tvrdoň, riaditeľ slovenskej pobočky
Samsung Electronics Czech and Slovak
Porotu si samozrejme postupne ešte bližšie
predstavíme a pre developerov si pripravila
aj niekoľko tipov a rád ako vytvoriť zaujímavú
mobilnú aplikáciu.

Ceny pre víťazov
Tento rok sme si pre najlepších vývojárov
pripravili opäť atraktívne ceny. Spoločne máme
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Najčítanejší slovenský Android portál MojAndroid.sk spúšťa štvrtý ročník česko-slovenskej
ankety Android Roka 2013 o najlepšie Android
smartfóny a tablety. Anketa Orange Android
Roka 2013 má za úlohu pomôcť pri výbere tých
najlepších Android zariadení, ktoré sa dostali na
slovenský trh v tomto roku.
pripravené výhry v hodnote viac ako 2-tisíc EUR,
nechýbajú smartfóny od spoločnosti Samsung:
Galaxy S4, Galaxy S4 mini a Galaxy S4 Zoom,
navigácie Sygic GPS Navigation a ďalšie hodnotné ceny.

Verejné hlasovanie
Aj naši čitatelia a Android komunita bude mať
možnosť hlasovať a zvoliť si obľúbené aplikácie.
Od decembra spustíme verejné hlasovanie a
vyhrá aplikácia, ktorá dostane od vás najviac
hlasov. Samozrejme, na hlasujúcich čakajú tiež
zaujímavé ceny: nový mobil Samsung Galaxy S4
mini a 10x navigácie Sygic GPS Navigation pre
celý svet v hodnote 80 EUR.
Súťaž Android Code 2013 vznikla aj za podpory
partnerov, ktorým ďakujeme za podporu a
spoluprácu.

TIP: Výsledky z posledných ročníkov
súťaže
Na Slovensku vzniká každý rok niekoľko zaujímavých a úspešných aplikácií. Pozrite si výsledky z
minulých ročníkov súťaže:
Android Code 2012
Android Code 2012: Porota vybrala zaujímavé
aplikácie na shortlist
Android Code 2012: porota vybrala najlepšie
Android aplikácie na Slovensku
Android Code 2011
Android Code 2011: shortlist súťažných aplikácií
Android Code 2011: najlepšie slovenské Android
aplikácie sú NameDay, VoteHub a SME.sk

Tipy pre vývojárov
Ak máte záujem programovať vlastné Android
aplikácie, určite si prečítajte tieto články:
Tipy pre Android vývojára: vlastné menu
Tipy pre Android vývojára: vlastné dialógové
okná
Tipy pre Android vývojára: vlastný typ písma
Tip pre vývojárov: debugujte na telefóne
bezdrôtovo
Alebo si pozrite prezentácie od iných vývojárov
a inšpirácie od úspešných ľudí z biznisu:
Android Code 2012: fotogaléria a prezentácie z
TU KE [VIDEO]
Android Code 2012 na STU v Bratislave: FOTOGALÉRIA & VIDEO

Vďaka tejto ankete má široká verejnosť možnosť
zoznámiť sa s najnovšími inteligentnými telefónmi a tabletmi s operačným systémom Android.
Ocenené zariadenie budú môcť zákazníci nájsť
v obchodoch a na internete s certifikátom “Android roka 2013″, ktorý by mal pomôcť vybrať
ten najlepší telefón alebo tablet, ktorý Android
ponúka. Hlasovanie prebieha na stránke AndroidRoka.sk pre Slovensko a AndroidRoku.cz v
Českej republike. Hlasovať môžete od dnešného
dňa, tj. 1.novembra do 30.novembra 2013.
Výsledky budú oznámené do konca tohto roka.

Hlasovanie v šiestich kategóriách

Hlasovanie Orange Android roka 2013 bude tento rok prebiehať až v šiestich kategóriách. Tento
rok sme doplnili novú kategóriu – Android
príslušenstvo, kde nájdete zariadenia, rôzne doplnky a Hi-Tech hračky, ktoré rozširujú funkcie a
vlastnosti Android zariadení. Zahlasujte za svoje
obľúbené Androidy v týchto kategóriách:
• TOP Android smartfón
• Android smartfón
• Kompaktný Android
• Android tablet
• Android inovácia roka
• Android príslušenstvo

Ceny pre hlasujúcich

Hlasujúci môžu opäť vyhrať skvelé ceny v hodnote viac ako 2-tisíc EUR. Celkovo vám rozdáme
až 6 Android zariadení: štyri najlepšie Android
smartfóny a tablet, ktoré vyhrajú v jednotlivých
kategóriách a dva tablety Nexus 7 (2013) pre
všetkých hlasujúcich, ktorí pozvú do ankety
aspoň piatich priateľov a známych. Ako je
zrejmé, výhry teda budú známe až po vyhlásení
výsledkov, pretože vás chceme odmeniť tými
najlepšími cenami, ktoré si sami v hlasovaní
zvolíte.

Vyhlásenie výsledkov a výhercov

Hlasovanie v ankete Orange Android Roka 2013
začína 1.novembra a končí 30. novembra 2013
o polnoci. Výsledky anketa Orange Android roka
2013 vyhlásime do konca tohto roka.

Partneri ankety

Partneri ankety Orange Android roka 2013 sú:
Generálny partner: ORANGE
Hlavní partneri: ASUS, HTC, Prestigio, Samsung a
Xperia Sony smartphone
Organizátori: portál MojAndroid.sk v spolupráci
so SvetAndroida.cz

>>> H L A S O V A Ť v ankete <<<
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Anketa o najobľúbenejšie Android telefóny a tablety na Slovensku!

Hlasujte na stránke

www.AndroidRoka.sk
Hlasovanie prebieha v týchto kategóriách:
TOP ANDROID
SMARTFÓN

ASUS FONEPAD
NOTE FHD 6

ANDROID
SMARTFÓN

HTC
ONE

KOMPAKTNÝ
ANDROID

PRESTIGIO
MvULTIPAD 2
ULTRA DUO 8.0 3G

ANDROID TABLET

INOVÁCIA ROKA

SAMSUNG
GALAXY S4

SONY
XPERIA Z1

ANDROID
PRÍSLUŠENSTVO

CREATIVE SOUND
BLASTER EVO ZxR

Hlasujte za najlepší Android roka a vyhrajte telefóny a tablety s Androidom
Organizátor

Generálny partner

Hlavní partneri
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Novinky

Dumb Ways to Die
Zachráňte hlúpe postavičky

Populárne hudobné video Dumb Ways to Die,
ktoré ste pravdepodobne videli na Youtube,
bolo vytvorené ako kampaň spoločnosti Metro
Trains v Melbourne, Victorii a Austrálii, ktoré
malo úlohu povýšiť bezpečnosť vlakovej dopravy. Video sa vďaka vtipnému až bizarnému
charakteru stalo veľmi rýchlo natoľko populárne, že v súčastnosti má na konte desiatky
miliónov pozretí. Na jeho základe bola neskôr
vypracovaná iOS hra s obrovským úspechom, no
svoju cestu si našla aj do obchodu Google Play.

Titul pre Android je koncipovaný vo forme
niekoľkých mini hier, kde úlohou hráča je v
časovom limite zabrániť smrti postavičiek, ktoré
riskujú svoj život pri rôznych príležitostiach.
Za splnené úlohy je možné získať body, ktoré
neskôr odomknú nové postavičky na vlakovej
stanici z úvodnej obrazovky a nakoniec aj video,

Zabudnite na Key Lime
Pie, nový Android 4.4 sa
bude volať KitKat

HTC Desire 300: Ďalší
cenovo dostupný smartfón od HTC

Naozaj je to tak, nerobíme si žarty. Túto trochu
prekvapujúcu informáciu zverejnil na svojom
Google+ profilesamotný Sundar Pichai, najvyšší
šéf Androidu a projektu Chrome.

Spoločnosť HTC predstavila v aktuálnom roku
2013 niekoľko cenovo dostupných riešení z
oblasti mobilných zariadení. Sú to zariadenia
HTC Desire 200, HTC Desire 500 a najnovšie
aj HTC Desire 601, tiež známy pod označením
Zara. Výrobca však týmito modelmi nekončí a
oficiálne odhalil ďalší smartfón s názvom HTC
Desire 300.

Jeho vyhlásenie tak popiera všetky doterajšie
predpoklady a fámy, podľa ktorých mala nová
verzia operačného systému Android niesť
číselné označenie 5.0 a názov Key Lime Pie, teda
limetkový koláč. Prvýkrát v histórii tak nová verzia nebude pomenovaná po nejakej všeobecnej
sladkosti, ale po konkrétnom výrobku, v tomto
prípade samozrejme známej čokoládovej tyčinke
od firmy Nestlé. Je viac než pravdepodobné, že
tento názov v Google nevybrali náhodou, ale
skôr „objavili“ ďalšiu novú oblasť reklamy.
Nový Android už má dokonca aj svoju sochu
pred sídlom spoločnosti Google a Sundar Pichai
sa vo svojom príspevku pochválil aj ďalším
míľnikom – celkový počet aktivácií Android
zariadení od uvedenia operačného systému už
prekonal jednu miliardu. Súčasne sa pochválil,
že na svojej pracovnej ceste v Ázii mal možnosť
zoznámiť sa so zariadeniami, ktoré pripravujú
partneri Googlu a majú byť predstavené na
výstave IFA v Berlíne. Podľa Pichaia sa je na čo
tešiť a čaká nás množstvo zaujímavých noviniek.

ktoré všetko začalo.
Mini hry sú podľa môjho subjektívneho pohľadu
famózne a mnoho vývojárov by si mohlo brať
príklad z kvality spracovania titulu. Grafika,
hudba a hrateľnosť je na vysokej úrovni a vtipné
úlohy a postavy dodávajú hre ďalšie čaro. Či
už poznáte hudobné video Dumb Ways to Die
alebo nie, rozhodne by ste mali hru vyskúšať.
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Obe spoločnosti nestrácajú čas a vzájomnú
spoluprácu už masívne propagujú na svojich
oficiálnych stránkach. Pokiaľ navštívite oficiálnu
stránku android.com, nájdete na nej informáciu
o pomenovaní novej verzie tohto operačného
systému. Ešte zaujímavejšie pôsobí stránka
kitkat.com, na ktorej je umiestnená reklama,
vtipne spodobujúca čokoládovú tyčinku s mobilným zariadením. Dozviete sa tam aj technické
špecifikácie nového Kitkatu 4.4 :-)

Podobne, ako ostatné menované zariadenia,
HTC Desire 300 je cenovo dostupný smartfón,
čomu zodpovedajú aj hardvérové parametre.
Displej modelu ponúka veľkosť 4,3-palcov
spolu s rozlíšením 480 x 800 pixelov (WVGA).
Výsledná hustota pixelov je tak 216 ppi, čo je
ani nie polovičná hodnota v porovnaní s veľkým
súrodencom HTC One. Smartfón poháňa dvojjadrový procesor Snapdragon S4 s taktom 1
GHz, ktorému sekunduje 512 MB pamäteRAM.
Na zadnej strane je uložený 5-megapixelový fotoaparát s automatickým zaostrovaním, zatiaľ čo
vpredu je VGA snímač. Vnútorná pamäť ponúka
4 GB priestoru, no v tomto prípade tu nájdeme
slot na micro SD kartu, až do 64 GB. Zariadenie
samozrejme beží na Androide zatiaľ neznámej
verzie a prítomná je aj funkcia Blinkfeed. Podľa
informácií sa zariadenie dostane na trh niekedy
teraz na jeseň.

LG G Pad 8.3 predstavený, ponúka Full HD
displej a 4-jadrový procesor
Spoločnosť LG už niekoľkokrát avizovala predstavenie nového tabletu a zdá sa, že sa k tomuto
kroku konečne odhodlala. Včera totižto oficiálne
odhalila nový 8,3 palcový tablet s názvom LG
G Pad 8.3, ktorý disponuje displejom s Full HD
rozlíšením (1920 x 1200 px) a štvorjadrovým

procesorom Snapdragon 600.

Tablet okrem toho ponúka 2GB RAM, 16GB
vnútornej pamäte, či batériu s kapacitou 4600
mAh. Nachádza sa tu tiež 5 Mpix fotoaparát
doplnený o prednú kameru s rozlíšením 1,3
Mpix. Telo tabletu má rozmery 216.8 x 126.5
x 8.3mm a váži 338 gramov. Android vo verzii
4.2.2 Jelly Bean bude doplnený o ďalšie softvérové vychytávky známe z LG G2, ako napríklad
KnockON pre prebudenie zariadenia poťukaním
na displej, QSlide pre prácu s viacerými aplikáciami alebo Slide Aside, ktorý umožní rýchle
prepínanie medzi aplikáciami.

Oppo N1: 5,9” Full HD
displej a otočný fotoaparát
Oppo dnes po dlhom čakaní konečne predstavil
nový smartfón Oppo N1. Tento bude konkurovať
zariadeniam, ako Nokia Lumia 1020, či Samsung
Galaxy S4 Zoom. Novinka zaujme netradičným
fotoaparátom s otočnou konštrukciou,
operačným systémom Android v podobe custom ROM CyanogenMod, ale aj zadným krytom,
ktorý je pokrytý na dotyk citlivou vrstvou pre
ovládanie smartfónu gestami.

prvý Android smartfón používa optiku zloženú
zo šiestich častí, ktorá podľa zakúpeného
modelu ponúkne 10 alebo 15x optický zoom a
svetelnosť f/2.0. Samotný obrazový snímač disponuje rozlíšením 13 Mpix, nechýba ani duálny
LED blesk. Oppo navyše ponúkne k smartfónu
aj špeciálne objektívy, ktoré bude možné
pripojiť k fotoaparátu a príslušenstvo v podobe
O-Click diaľkového ovládača. Tento umožní z
diaľky maximálne 5 metrov aktivovanie spúšte
fotoaparátu.
Zadný kryt má pod fotoaparátom na dotyk
citlivý vrstvu, ktorá poslúži k ovládaniu smartfónu pomocou gest. Funkcia sa nazýva O-Touch
a podľa toho, aké gesto spravíte, umožní
napríklad preskočenie hranej skladby, prehliadať
web alebo vykonať používateľom definovanú akciu. Podporovanými gestami sú dlhé
podržanie, posuv prsta a dvojité ťuknutie.
Batéria má kapacitu 3610 mAh. Konektivitu
zabezpečuje Wi-Fi s podporou 5GHz sietí,
Bluetooth a NFC. Vnútorná pamäť zariadenia
má kapacitu 16 alebo 32 GB. Srdcom Oppo N1
je procesor Snapdragon 600 s taktom 1,7GHz
a 2GB operačnej pamäte RAM. Ako operačný
systém môže byť použit upravený Android v
CyanogenMod ROMke alebo modifikovaný
Android od Oppa nazývaný Color OS. Telo zariadenia má rozmery 170.7mm x 82.6mm x 9mm a
hmotnosť 213 gramov. Oppo N1 sa v Číne bude
predávať za 571$.

Prestigio MultiPhone
5044 DUO - štvorjadro a
tenký dizajn
Prestigio do predaja uviedol ďalší smartfón,
ktorý nezaujme len cenou. Novinka s názvom MultiPhone 5044 DUO totižto disponuje
štvorjadrovým procesorom MTK6589 s taktom
1,2 GHz, 1GB RAM a 5 palcovým IPS displejom s
rozlíšením 1280 × 720 bodov. Operačným systémom je Android vo verzii 4.2 Jelly Bean.

Total Conquest
Nová stratégia od Gameloftu

Stratégie boli vždy veľmi populárnym žánrom
u hráčov počítačových hier. Pre mobilné
zariadenia síce nemáme taký veľký výber, no
čoraz častejšie sa objavujú aj hry tohto typu.
Najnovším prírastkom je celkom zaujímavá
novinka od herného štúdia Gameloft, ktorá
dostala názov Total Conquest. Hra ponúka
výbornú grafiku a zaujímavé herné prvky a má
všetky predpoklady stať sa úspešnou v obchode
Google Play.

Úlohou hráčov je, ako aj v ostatných strategických tituloch, budovať vlastnú provinciu a
brániť ju pred útokom pomocou obranných veží,
rôznych pascí, mestských múrov alebo vlastným
vojskom. Hra pritom ponúka 10 rôznych druhov
jednotiek, ktoré trénujete v špeciálnej budove.
Aby ste prežili čo najdlhšie, budete uzatvárať
spojenectvá s okolitými hráčmi, ktorí vás v
prípade potreby budú brániť vlastnými prostriedkami. Samozrejme, že ako veliteľ budete
viesť svoje vojsko vo vojne o územie, v ktorej
napádate vzdialené krajiny a získavate nevyhnuté zásoby.

Oppo N1 ponúka displej s uhlopriečkou 5,9
palca a rozlíšením Full HD. Pod ním sa nachádza
klasická trojica kapacitných tlačidiel. Celý
smartfón je vyrobený z plastu, no je výnimočný
spôsobom zabudovania fotoaparátu. Ten je umiestnený vo vrchnej časti a je ho možno natáčať
v rozsahu 206 stupňov, takže sa dá použiť aj ako
predná kamera. Oppo Pri N1 použil vlastný Owl
procesor pre spracovanie snímkov a údajne, ako

Zariadenie sa môže pochváliť aj prítomnosťou 8
Mpix fotoaparátu so snímačom BSI (Bac¬ksi¬de
Illu¬mi¬na¬tion), či batériou s kapacitou 2000
mAh. Táto vzhľadom na veľkosť displeja nie je
práve najväčšia, no výrobca sľubuje výdrž na
úrovni 281 hodín v pohotovostnom režime a 15
hodín telefonovania. Interná pamäť má kapacitu
4GB a dá sa rozšíriť o 32 GB prostredníctvom
micro SD karty. Pri MultiPhone 5044 DUO poteší

Podobne, ako v ostatných mobilných stratégiách, aj tu bude budovanie a trénovanie
vojska sprevádzané určitým časovým limitom,
pričom zrýchliť hru je možné samozrejme
vnútrohernými nákupmi. Prekvapilo ma tiež,
že hra chce pri prvom spustení povolenie na
prístup k telefónnemu číslu, čo sa mi zdá pritiahnuté za hlavu. Total Conquest však aj napriek
tomu odporúčame nainštalovať a vyskúšať
všetkým fanúšikom mobilných hier. V obchode
Google Play je hra dostupná zadarmo.
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Rozhovor

aj podpora dvoch SIM kariet a teda možnosť
súčasne využívať služby dvoch mobilných operátorov. Telefón prichádza s telom o hmotnosti
130 gramov a hrúbkou 8,6 mm.
Smartfón je už v predaji a zatiaľ je dostupný v
čiernej farbe. Odporúčaná cena pre Prestigio
MultiPhone 5044 DUO je 260 eur.

Zombie Gunship

Netradičná tower-defense hra pre milovníkov
zombie
Mobilné zariadenia už dávno neponúkajú len
hry v štýle Snake či Tetris a ich majitelia si môžu
vychutnať hry v konzolovej kvalite. To je aj
prípad nového titulu v Obchode Play s názvom
Zombie Gunship, ktorý okrem pekného grafického a herného spracovania prináša aj trocha
netradičnosti. Ide totižto o tower-defense hru
v úplne novom šate a, kto by to len čakal, so
zombie.

V novom titule, ktorý bol doteraz dostupný len
pre iOS zariadenia si na svoje prídu fanúšikovia
vojenskej techniky a nemŕtvych cieľov. Vašou
jedinou úlohou je v tomto prípade ochrániť
živých a ich bunkre, ktoré sa snažia napadnúť a
zničiť zombíkovia. Nie je to však také ľahké, ako
to na prvý pohľad vyzerá, vy totižto zombíkov
budete strieľať za pochodu z lietadla pomocou rakiet a ťažkej munície. Tú si za zarobené
peniaze môžete vylepšiť, ak však patríte medzi
netrpezlivých, môžete si ich kúpiť aj za reálne
peniaze.
Hra patrí medzi lepšie spracované a ponúka
dobrý herný zážitok. Plnohodnotne si ju však
vychutnáte len na väčších smartfónoch alebo
tabletoch, ešte lepšie v noci a na streamovanom
obraze v televízii. V Obchode Play zakúpite
titulZombie Gunship za 75 centov, čo je pre
fanúšikov zombie zanedbateľná čiastka. Po
zakúpení stačí hru už len spustiť a mať presnú
mušku…

Fero Chovaňák
Predstavujeme redakciu
MojAndroid.sk

Tesco Hudl - maloobchodný reťazec Tesco
má vlastný 7” Android
tablet
Britský maloobchodný reťazec Tesco je známy
svojou širokou ponukou produktov, ktoré
predáva pod vlastnou značkou. Najnovšie sa do
jeho portfólia zaradí aj 7-palcový Android tablet
s názvom Tesco Hudl, ktorý bude zaujímavý svojou nízkou cenovkou 119 libier (uvedená cena
nie je oficiálna pre Slovensko, pozn. redakcie),
pričom majitelia Clubcard ho budú môcť získať
so zľavou.

Tesco Hudl ponúka 7-palcový displej s rozlíšením
1440 x 900 pixelov a štvorjadrový procesor
taktovaný na frekvenciu 1,5 Ghz. Vnútorná
pamäť dosahuje kapacitu 16 GB a dostupný je
aj micro SD slot s podporou 32 GB kariet. Podľa
informácii bude výdrž batérie na jedno nabitie
slušných 9 hodín prehrávania videa. Nájdeme
tu aj dual-band WiFi, Bluetooth 4.0, GPS a
microHDMI. Zadná strana je matná a príjemná
na dotyk, pričom predný displej chráni proti
poškriabaniu odolné sklo. Predinštalovaný bude
Android 4.2.2 Jelly Bean.
Tablet bude mať samozrejme prístup k obchodu
Google Play a bude dodávaný v rôznych farbách,
ako je čierna, modrá, červená a purpurová.
Tesco prezentuje tablet, ako rodinné zariadenie
a preto bude dodávaný so softvérovou úpravou, ktorá pomôže rodičom upraviť prístup pre
deti. Dostupné bude aj príslušenstvo v podobe
slúchadiel a farebného obalu, pre ochranu pri
použití našimi najmenšími.

P

ri čítaní správ a recenzií na našej stránke sa
možno niektorí z vás už zamysleli nad tým,
kto sú vlastne tí redaktori, pripravujúci pre
vás všetky tie články. Keďže sa s vami, čitateľmi,
snažíme budovať užší vzťah, pravidelne spolu
komunikujeme v diskusiách a nechceme zostať
v utajení ani iným spôsobom. Radi by sme
vám teda ukázali aj naše základné charakteristiky či náš pracovný a osobný život, súvisiaci
s operačným systémom Android a veríme, že
pre mnohých čitateľov bude takéto zoznámenie
sa s redaktormi zaujímavé. V aktuálnom čísle
Android Magazínu preto začíname nový miniseriál, v rámci ktorého vám postupne budeme
predstavovať jednotlivých členov našej redakcie.
Ako prvý sa na pretras jednohlasným výberom
celej redakcie dostal zástupca šéfredaktora Fero
Chovaňák.
Ak by som mal Fera charakterizovať jediným
slovkom, určite by to bol „pokoj“. Ten z neho
priam sála a takýto dojem podčiarkuje aj jeho
decentný a kultivovaný verbálny prejav. Nikdy
som ho nevidel prejaviť nejaké negatívne
emócie, rozčúliť sa, zvýšiť hlas či nebodaj kričať.
Pri diskusiách, ktorých je na našich poradách
neúrekom, vždy namiesto konfrontačného štýlu
uprednostní logické argumenty, komunikuje
vecným, distingvovaným tónom a trpezlivo
dokáže vysvetliť svoje postoje.
Celkovo pôsobí Fero veľmi serióznym a zodpovedným dojmom (a skutočne taký aj je) a
vďaka všetkým jeho pozitívnym vlastnostiam
je pre nás prirodzenou autoritou. V redakcii ho
preto všetci bezvýhradne a so samozrejmosťou
prijímame ako človeka, ktorý je pravou rukou
nášho šéfredaktora Michala a tú svoju nám vždy
vie podať na pomoc:-)
Dosť však bolo mojich slov, najlepšie je nechať
priestor priamo Ferovi. V redakcii sme si pre
neho pripravili niekoľko otázok, ktoré sú zamerané predovšetkým na jeho prácu a vzťah k
operačnému systému Android.
Môžeš sa na úvod čitateľom trochu predstaviť,
uviesť o sebe nejaké základné údaje a fakty?
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Tento rok som oslávil 25 rokov a už je tomu
nejaký čas, čo som vyštudoval vysokú školu
so zameraním na Telekomunikácie. Môžem sa
pochváliť, že som úspešne promovaný inžinier.
Bývam na dedine, no cudzím mi nie je ani
ruch veľkého mesta, ako je Bratislava, kde som
pôsobil minulý rok. Momentálne robím najmä z
domu, no v budúcnosti by som znova rád zavítal
do nášho hlavného mesta.
Aké sú Tvoje záľuby okrem mobilných telefónov, čomu sa venuješ vo voľnom čase?
Pravdu povediac veľa voľného času nemám. Keď
si ho ale nájdem trávim ho najmä s priateľkou
alebo športovaním. Rád jazdím po horách na
bicykli a taktiež som si už odbehal aj nejaký
ten kilometer. Najradšej však v lese, kde je
kľud a môžem tak povediac na chvíľu vypnúť
od všetkých starostí. Navyše je to pri sedavom
type zamestnania aj zdraviu prospešné, keďže
väčšinu dňa presedím za počítačom.
Ako si sa dostal k písaniu pre MojAndroid.
sk a ako dlho si už súčasťou redakcie?
K písaniu na MojAndroid.sk som sa
dostal tak povediac náhodou. Brat bol
spolužiačkou Mišovej (nášho šéfredaktora)
manželky Zuzky. Michal hľadal nového
redaktora, ktorý by na webe prispieval svojimi článkami. Dostal som ponuku a tak som
sa ako nadšenec technológií do toho pustil.
Na skúšku som dostal svoj prvý Android
smartfón, vtedy namakaný HTC Desire. Bolo
to ešte v roku 2010, keď MôjAndroid ešte
len začínal a ja som tak mohol byť pri jeho
raste v podstate od samého začiatku.
Čo Ťa na písaní najviac baví a o akých
témach najradšej píšeš?
Na písaní ma najviac baví to, že niečo sa
snažím vytvoriť a informovať o tom našich
čitateľov, ktorých sa za posledné roky
nazbieralo skutočne veľa. Samozrejme,
zaujímajú ma najmä novinky ohľadom
smartfónov a tabletov, ktoré sa už v podstate stali súčasťou môjho života. Najradšej
ale píšem recenzie na zariadenia, aplikácie,
či iné služby, ktoré vylepšujú zážitok z
používania mobilných zariadení.
Opačná otázka, čo považuješ svojej práci
za menej príjemné?

Za menej príjemné považujem najmä časovú
náročnosť, ktorú táto práca vyžaduje. Ako
zástupca šéfredaktora mám na starosti aj sledovanie noviniek, ich prideľovanie a následne
schvaľovanie a plánovanie. Dá sa tak povedať,
že som neustále online a správy zo sveta Androidu sledujem nonstop.
Aký smartfón aktuálne používaš ako primárny
a aká je Tvoja „mobilná“ história, aké telefóny
si používal v minulosti?
Momentálne som vlastníkom smartfónu HTC
One, s ktorým som nadmieru spokojný a v blízkej budúcnosti ho zatiaľ neplánujem vymeniť.
Pod blízkou samozrejme myslím, do vydania
nejakej ďalšej horúcej novinky :). Moju mobilnú
históriu som započal už veľmi dávno. Prvým mobilom, ktorý som vlastnil bola odolná verzia Siemensu C35i, teda M35. Neskôr som upgradoval
na C45, SL45i (prvý mobil s MP3 prehrávačom
a pamäťovou kartou), nasledovala Motorola
V3x a pred prvým smartfónom s Androidom
som bol vlastníkom Windows Mobile zariadenia
nazývaného MDA Compact V - stále ho mam v
odložený a funkčný. Potom už nasledoval HTC
Desire, používal som aj Nexus One a neskôr som
presedlal na Samsung Galaxy S2. Následne to
bol HTC One X, Nexus 4 a teraz už spomínaný
HTC One :)

Guess the Country

spoznávajte svet vďaka tejto vedomostnej hre
Ak nás hra pobaví a skráti dlhú chvíľu, je to fajn,
ale ak nás popritom ešte aj niečo naučí a rozšíri
nám obzory, je to ešte lepšie. To je aj prípad
vedomostnej hry Guess The Country, v ktorej je
možné nenásilnou formou spoznávať zaujímavé miesta sveta a otestovať svoje všeobecný
rozhľad.
Guess the Country je vlastne obrázkový kvíz,
ktorý vám v každom kole ukáže 4 fotografie zaujímavostí, prírodných pamiatok, stavieb alebo
ľudí, ktorí sú typickí pre istú krajinu. Na základe
týchto indícií máte určiť, o ktorú konkrétnu krajinu sa jedná. Jej názov pritom musíte poskladať
z písmen, nachádzajúcich sa pod obrázkami, čo
môže tiež do istej miery pomôcť. Samozrejme,
nie všetky písmená v tomto zásobníku použijete
pri skladaní názvu, treba vybrať len tie správne.

Koľko zariadení si doteraz v rámci svojej práce
testoval? Vieš presné číslo, alebo môžeš uviesť
aspoň nejaký odhad?
Človeku sa to už ťažko počíta. Niekoľko desiatok
ich už ale určite bolo :)
Aké zariadenia okrem smartfónu využívaš pri
svojej práci redaktora?
Predovšetkým je to notebook, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou asi každého redaktora. Ja osobne používam MacBook Air, ktorý
mi vyhovuje svojimi vlastnosťami, výkonom
a operačným systémom. Okrem toho sú to
samozrejme smartfón s Androidom a tablet
Nexus 7 ešte z roku 2012. Na mojom pracovnom
stole samozrejme nemôže chýbať ani kamera a
fotoaparát.
Ako vyzerá Tvoj priemerný pracovný deň?
Myslím, že dobre to vystihuje jedno android
tričko s názvom Eat, Sleep, Android :D. Samozrejme každý deň sa treba zobudiť, pozrieť všetky

Za správnu odpoveď získate tri zlaté mince,
ktoré je možné využiť, keď si s odpoveďou neviete rady – buď na zobrazenie jedného písmena
v názve krajiny, alebo na odstránenie niekoľkých
písmen zo zásobníka, čím sa hľadanie názvu
zjednoduší. Za vyšší počet mincí môžete level aj
preskočiť.
Hra ponúka tri úrovne obtiažnosti, od
„brnkačky“ na zahriatie až po náročné levely
pre geografických expertov. Zostáva dodať,
že je zadarmo a počas hrania sa nám nezobrazovali žiadne reklamy. Mikrotransakciami
sa dajú získať zlaté mince, ale hrať sa dá bez
akýchkoľvek problémov aj bez ich nakupovania.
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Telekinesis
Logická puzzle hra

Logických puzzle hier nie je v našich Android
zariadeniach nikdy dosť a preto si dnes predstavíme novú hru s názvom Telekinesis, ktorá
potrápi naše mozgové závity. Vašou úlohou
bude pomôcť Vincentovi v obchode s TV. Keď
príde do predajne nová várka televízorov, Vincent ich potrebuje dať na požadované miesto,
čo môže byť fyzicky náročné. Našťastie má jednu výnimočnú schopnosť – dokáže pohybovať
predmetmi silou mysle!

JESŤ

SPAŤ ANDROID

novinky, ktoré sa udiali počas môjho spánku,
rozdeliť ich medzi redaktorov a následne sa
môžem do práce pustiť aj ja. Počas dňa je to
väčšinou to isté, písať, písať a písať :). Súčasťou
práce je ale aj navštevovanie tlačoviek a
nespomenúť nemôžem ani našu AndroidRoadshow a iné akcie, ktoré pre našich čitateľov
pripravujeme.
Koľko aplikácií máš nainštalovaných vo svojom
telefóne a ktoré z nich využívaš najčastejšie?

Po spustení hry odporúčame spustiť návod
pre hranie tlačidlom “Help”, kde vám budú
vysvetlené herné princípy. Cieľom je, ako už
bolo uvedené, umiestniť všetky televízory na
vyznačené miesto. Vincent dokáže svojou silou
priťahovať alebo odsúvať TV z danej pozície,
pričom tlačidlo pre prepínanie medzi príťažlivou
a odpudivou silou sa nachádza vo vrchnej
časti aplikácie. Po úspešnom zdolaní hádanky
sa presuniete do ďalšieho kola, ktoré bude o
niečo náročnejšie. V hre sú dostupné 3 úrovne
obtiažnosti a až 1500 úrovní, takže Telekinesis
vaše hlavy zamestná na hodnú chvíľu.
Telekinesis je v obchode Google Play dostupná v
dvoch verziách. Za prvú nezaplatíte ani cent, no
nachádzajú sa v nej reklamy, ktoré však nie sú
až také nepríjemné. Platená verzia tieto reklamy
odstraňuje a stojí 0,74 €.
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Momentálne je ich počet okolo 60. Najčastejšie
ide o aplikácie a nástroje, ktoré používam a
len zriedkakedy by ste medzi nimi našli nejakú
hru. Najčastejšie využívam RSS čítačku Feedly,
prehliadač Chrome, rádio Tune In Radio, Gmail,
Hangouts, Skype a taktiež aplikáciu sociálnej siete Facebook, kde s ďalšími redaktormi
komunikujeme vzájomne medzi sebou. Pre
sledovanie stráveného času používam Jiffy.
Inak je môj smartfón vyťažený predovšetkým
počúvaním hudby, fotografovaním a celkovo
komunikáciou s ľudmi z práce alebo priateľmi.
Ešte som zabudol, medzi najčastejšie používané
patrí aj RunKeeper :)
Aká je Tvoja predstava o ideálnom telefóne?
Aký by bol po hardvérovej a softvérovej
stránke, aké funkcie by mal mať?
Ideálny smartfón? Ten zatiaľ neexistuje :D. Mojimi hlavnými kritériami ideálneho smartfónu sú
však predovšetkým dobrý displej a fotoaparát,
ktorý vo veľkej miere využívam. Samozrejme
by som uvítal aj čo najdlhšiu výdrž na batériu.
Taký high-end smartfón by podľa mňa mal
vydržať aspoň tri dni používania. Myslím ale, že
budúcnosť prinesie pokroky v každej menovanej
oblasti a možno sa raz, pre mňa ideálneho

smartfónu, skutočne dočkám :)
Otázka na záver, aké sú podľa Tvojho názoru
prednosti operačného systému Android a
naopak, čo by si na ňom zmenil?
Na Androide sa mi páči jeho otvorenosť a
možnosť úprav, ktoré umožňuje. Osobne som
ešte nevlastnil smartfón, ktorý by som nerootol
a nenahral doň niektorú z alternatívnych ROM.
Na OS mi nič také nevadí a ani nechýba, možno
si práve v tejto chvíli neviem len spomenúť,
ale verím tomu, že keď systém ponúkne ďalšie
novinky tak si uvedomím: “Aha, to mi tu naozaj
chýbalo.” :). Okrem toho si myslím, že na OS
je vždy čo vylepšovať, stále prichádzajú nové
nápady na nové funkcie, lepšie používateľské
prostredie a podobne. Pri Androide by som v
budúcnosti uvítal napríklad funkčnosť podobnú
smartfónu s Ubuntu, ktorý sa po pripojení k
dokovacej stanici prepne na plnohodnotný
OS. Myslím, že práve tento krok v budúcnosti
zmaže hranicu medzi smartfónmi a počítačmi.
Samozrejme bude to ešte nejaký čas trvať, kým
sa vyvinie dostatočne výkonný hardvér aj pre
také úkony, akým je spracovanie videa a práca s
grafikou.
BRANISLAV CABAN

Hra mesiaca

Smash the Office
Odreagovanie z práce

Incredipede

výborná logická hra s unikátnou grafikou a
netradičným hlavným hrdinom

V

obchode Google Play sa už nachádza
takmer milión najrôznejších aplikácií,
pričom podstatnú časť z nich tvoria hry.
V takomto množstve sa samozrejme nachádza
množstvo balastu, nekvalitných či neoriginálnych hier s mnohokrát opakovaným námetom.
Občas sa však objaví skutočne zaujímavý kúsok,
ktorý vyniká grafikou, spracovaním, nápadom,
alebo hrateľnosťou. Incredipede spĺňa prakticky všetky z týchto atribútov a určite stojí za
pozornosť.

Príbeh a herné princípy
Ako naznačuje podtitul hry – Quozzle’s Big Adventure – nájdeme tu aj určitý náznak príbehu,
aj keď pre samotné hranie nie je nevyhnutný.
Jeho hlavnou postavou je Quozzle, zvláštne
stvorenie, ktoré sa dá najlepšie opísať ako oko s
niekoľkými končatinami, či hnátmi, ktoré na jej
„tele“ môžu vznikať, zanikať a mať najrôznejší
tvar. Jedného dňa sa Quozzle hrala so svojimi
sestrami na brehu, keď sa zrazu na obzore objavili cudzie lode. Muži , ktorí na nich priplávali,
nahnali Quozzline sestry a všetkých ostatných
obyvateľov do lodí a dedinu podpálili. Jedine
Quozzle sa podarilo ujsť do hôr a jej jedinou
nádejou je dedina na opačnej strane ostrova, ku
ktorej sa musí dostať náročnou a strastiplnou
cestou. Jedine tam však môže nájsť pomoc pri
záchrane svojich sestier.

končatiny ste použili a bonusové predmety ste
získali. Môžete si tiež pozrieť replay svojej hry
alebo sa pokúsiť prejsť level iným spôsobom.

Ovládanie
Hra sa zo začiatku ovláda len dvomi virtuálnymi
tlačidlami, vo vyšších leveloch pribudnú ďalšie.
Nimi ovládate smer, ktorým sa končatiny Quozzle točia. Končatiny sa vo väčšine prípadov dajú
otáčať o 360 stupňov, teda vlastne „dookola“.
Na prvý pohľad vyzerá hra aj ovládanie jednoducho a prvé tri levely také aj skutočne sú,
ale hneď štvrtý môže byť kameňom úrazu a to
doslova. Ak si totiž nedáte pozor, skala, na ktorej
sa Quozzle nachádza na začiatku sa prevalí a
ona sama skĺzne do malej roklinky, z ktorej sa
už nevyhrabe. Autori s podobnými situáciami
našťastie rátali a tlačidlo reštartu levelu pridali
priamo na hernú obrazovku.
Ako sme naznačili v úvode, veľmi dôležitým
aspektom hry je skutočnosť, že Quozzline
končatiny sú v každom leveli iné, teda majú iný
tvar, dĺžku, umiestnenie na „tele“ a rozdielny
býva aj ich počet. Niekedy sú len dve a veľmi
jednoduché, inokedy, hlavne v neskorších leveloch, tvoria veľmi zložitú štruktúru. V leveli Big
Foot napríklad pripomínajú obrovské chodidlá
či dokonca lyže, v iných zase Quozzle vyzerá ako

Nebaví vás to v práci, nedarí sa vám a máte chuť
rozbiť celú kanceláriu ? Tak to urobte! Samozrejme len v novej Android hre Smash the Office,
kde je vašou úlohou ovládať nespokojného
pracovníka, zdemolovať všetky priestory kancelárie a prepracovať sa aj do miestností vysoko
postavených ľudí vo firme, ktorí mu robia zo
života peklo.
Hra Smash the Office je veľmi jednoduchá a na
ovládanie využíva virtuálny joystick a tlačidlo
pre švih zbraňou. Za každý zničený počítač, stôl,
alebo iný predmet v miestnosti získavate body a
mince, ktoré padajú na zem. Za tieto je možné
potom nakupovať silnejšie a väčšie zbrane,
ktoré vám pomôžu prepracovať sa na vyššie
poschodia. Prítomné sú aj mikro nákupy, ako
napríklad dvojnásobný počet mincí za 3,75 €.
To však nie je problémom, pretože hru je však
možné hrať pohodlne aj bez toho.

Ak hľadáte naozaj jednoduchú, rýchlu a
hlavne zábavnú mobilnú hru pre spríjemnenie
chvíľ v práci, či doma, Smash the Office bude
určite jedna z tých pravých. V Google Play je
dostupná zadarmo, takže hor sa do obchodu a
hneď potom do virtuálnych demolačných prác
v kancelárii. Odkaz na stiahnutie nájdete vo
widgete nižšie.

Hra samotná sa skladná z množstva levelov,
ktoré tvoria jednotlivé etapy Quozzlinej cesty.
Levelov je spolu 120 a sú rozčlenené do troch
graficky rozdielnych svetov. V každom leveli
je cieľom dosiahnutie jeho východu v tvare
akéhosi svetelného lúča, navyše sa dajú zbierať
bonusové predmety vo forme rôzneho ovocia.
Po každom leveli nasleduje krátke zhrnutie,
kde sa dozviete čas, za aký ste ho prešli, aké
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Pocket Fort

Strategická vojnová hra
Máme pre vás zaujímavý tip na strategickú
vojnovú hru Pocket Fort, ktorá ponúka dlhú
zábavu plnú súbojov s nepriateľmi, budovania
základne, vojakov alebo obranných systémov.
Hru je možné rozdeliť na dve strany - prvou je
samotná vojna a druhá strana je jej príprava.
Kľúčom pre postup v hre a pre výhru je tak
vhodná kombinácia ofenzívy ako aj defenzívy.
Prvým spustením hry získate dostatočné
informácie o herných princípov prostredníctvom tutoriálu. Ak by sme to však mali popísať
v skratke, úlohou hráča je budovanie akejsi
pevnosti, čo je typické pre stratégie. K dispozícii

sú rôzne budovy, ako zlaté lomy, továrne pre
energiu alebo na výrobu vojska, či obranné
riešenia. Stavba alebo trénovanie vojska
stojí energiu alebo zlato a okrem toho trvá aj
určitú dobu. V tejto súvislosti fungujú mikro
platby, pomocou ktorých si kupujete diamanty
umožňujúce stavbu bez čakania. Keď si už
vybudujete vojsko, môžete zaútočiť na okolitých
nepriateľov a získať ich zdroje vo forme zlata.
K dispozícii máte celé svoje vojsko, pričom jednotlivé typy jednotiek posielate podľa vlastného
gusta ťuknutím prsta na obrazovku. Vo svojom
vlastníctve môžete mať síce veľké vojsko, no
musíte dávať pozor aj na nepriateľov, ktorí na
vás môžu kedykoľvek zaútočiť a preto musíte
budovať aj dobrú obranu.
Hra je svojim konceptom zaujímavá, no občas
(hlavne vo vyšších leveloch) sa vám budú zdať
dlhé časy na stavbu otravné. Naopak zaujímavé
sú funkcie, ktoré umožňujú požiadať priateľov
o pomoc v boji, prípadne im naopak podať
pomocnú ruku. Hru hodnotíme za výbornú a
myslíme, že každý fanúšik si príde na svoje.

veterná vrtuľka, s ktorou sa hrajú deti. Môže
byť tiež vo forme akéhosi háku, alebo dokonca
pripomínať nejaký „samochod“ s ôsmimi
končatinami. Nezriedka sú v hre využité aj rôzne
prvky či štruktúry v prostredí a pre dosiahnutie
východu je nutné s Quozzle jemne balansovať
na otáčajúcej sa obrovskej guli, šplhať sa po
rôznych úchytoch, preplávať cez vodu, a podobne. Skrátka, autori v tomto smere popustili
uzdu svojej fantázii a niekedy sme sa až nestačili
diviť, aké najrôznejšie pohyby a z nich vyplývajúce možnosti vytvorili. Tento fakt dodáva
hre na zaujímavosti a v stratégii či plánovaní
postupu v každom leveli sa treba prispôsobiť
končatinám, ktorými hlavná postava aktuálne
disponuje. Dôležitý, hlavne vo vyšších leveloch
je nutný aj dobrý postreh, správne načasovanie
a koordinácia pohybov.
Autori však rafinovane pridali aj ďalšie prvky –
napríklad v leveli Throw It Up je potrebné padajúce jablko odraziť Quozzlinou končatinou takým
spôsobom, aby trafilo druhé jablko na vyvýšenej
plošine a to padne dolu. Podobných spestrení
sa v hre nachádza veľa a mnohé sa objavujú vo
vyšších leveloch, či ďalších svetoch, ako napríklad „červená voda“ či láva, ktorá pri dlhšom
kontakte môže spáliť Quozzline končatiny.
V hre nájdeme skutočne vynikajúco implementované fyzikálne zákonitosti, ktoré tiež treba
pri ovládaní hlavnej postavy brať do úvahy.
V mnohých leveloch treba využiť napríklad
odstredivú silu alebo zotrvačnosť a Quozzle sa
„pohybuje“ naozaj realisticky, jej končatiny ju
dokážu prevážiť a veľmi reálne je spracovaný aj
jej pohyb vo vode, ktorá sa nachádza v niektorých leveloch.

Grafika a zvuk
Incredipede nie je hra, ktorá by stavala na
prepracovanej 3D grafike s jemnými textúrami
a úžasnými efektmi. Skôr naopak, po grafickej
stránke je hra dvojrozmerná a tomu zodpovedá
aj úroveň grafiky. Je však výnimočná svojím
štýlom, ktorý pripomína starodávne kresby,
mapy, či dokonca tapisérie a doteraz sme sa v
mobilných hrách s takto vyzerajúcou grafikou
nestreli.

Úroveň grafiky sa dá meniť v nastaveniach tak,
aby ju prípadne zvládali aj menej výkonné mobilné zariadenia. Ako najvýhodnejšia sa nám pri
každom efekte javila možnosť „Auto“, pri ktorej
sú efekty automaticky riadené tak, aby počas
hrania nedochádzalo k výraznému poklesu
FPS. Na Samsungu Galaxy Note nám hra bežala
plynulo aj so všetkými efektmi nastavenými
„napevno“, isté trhanie animácií hlavnej postavy
sme zaregistrovali len pri zapnutí efektu vlniacej
sa trávy.
Grafickú stránku hry vhodne dopĺňa zvuková,
hneď v hlavnom menu poteší príjemne znejúca
inštrumentálna hudba. Počas hrania zase počuť
rôznorodé zvuky prostredia, čvirikanie vtákov a
pohyb Quozzle je tiež sprevádzaný príslušnými
zvukovými efektmi – šuchotaním trávy,
čľapkaním vody a podobne.

Hrateľnosť
Incredipede je skutočne zábavným herným
kúskom, ktorý nás pri hraní bavil a pociťovali
sme zvedavosť zistiť, čo nás čaká v ďalších leve-
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Color Zen

logická hra so spájaním farieb
V našom tipe na hru si predstavíme graficky jednoduchú, ale zábavnú hru, ktorá trochu potrápi
mozgové závity. Color Zen je minimalistická
logická hra, v ktorej ide o spájanie rovnakých
farieb.
Hra vám v prvých leveloch napovie, čo je jej
cieľom a ako sa k nemu dopracovať. Je to
celkom jednoduché, úlohou hráča je vyplniť
obrazovku tou farbou, ktorou je orámovaná.
Keď spojíte dva takéto útvary rovnakej farby
dokopy, ich farba sa „rozleje“ po celej obrazovke. Keď následne spojíte dva ďalšie, ich farba
prekryje tú pôvodnú. V prvom leveli je to úplne
jednoduché, keďže sa tam nachádzajú len dva
útvary belasej farby a rovnakou farbou je orámovaná aj obrazovka.

loch. K dobrému pocitu z hrateľnosti prispieva
aj správne stanovená obtiažnosť, ak by sa však
niekomu zdala príliš ľahká, k dispozícii sú aj hard
levely pre skutočných borcov. V nich budete
dokonca môcť (a musieť) končatiny Quozzle aj
sami vytvárať či editovať, čo levely robí ešte
zaujímavejšími, ale zároveň aj ťažšími.
Celkovo Incredipede pôsobí veľmi vydareným a
uceleným dojmom a doteraz sme sa nestretli s
podobne spracovanou hrou. Jej námet aj spracovanie sú veľmi originálne a navyše, hra je dynamická, jednotlivé levely sa dajú odohrať behom pár minút a nuda či záseky teda v žiadnom
prípade nehrozia. Hra obsahuje aj intuitívny a
ľahko ovládateľný editor levelov, takže ak by vás
omrzeli úrovne v hre, môžete si vytvoriť vlastné
podľa svojej chuti. Možnosti sú v tomto smere
naozaj široké a budete obmedzení prakticky len
svojou fantáziou.

Záverečné zhodnotenie
Incredipede je hra výnimočná v mnohých
smeroch. Netradičný grafický štýl, unikátne
herné princípy, rozdielne levely a hlavne
originálny nápad, to všetko z nej robí dokonalú

logickú hru, ktorá by nemala ujsť žiadnemu
priaznivcovi tohto žánru. Toto nie je nijaká
rýchlokvasená hra, ani stokrát opakovaný
princíp, v prípade Incredipede sa jedná o majstrovské dielo, za ktoré si autori zaslúžia každý
cent z 2,86 eura, čo je cena hry. Bohužiaľ, v
Google Play nenájdeme jej skúšobnú verziu, čo
je určite škoda, ale osobne investíciu necelých
troch eur nijako neľutujeme a hru môžeme len
odporúčať. Poskytuje skutočne niekoľko hodín
kvalitnej zábavy a jej možnosti ďalej rozširuje
vydarený editor levelov.
BRANISLAV CABAN

Neskôr však počet útvarov stúpa, môžu byť
zložené z viacerých farieb a je potrebné naozaj
logicky uvažovať, v akom poradí ich spájať. Pre
úspešné dokončenie levelu totiž na obrazovke
nesmú zostať žiadne zvyšné útvary, celá musí
byť jednoliate vyplnená farbou, ktorou bola na
začiatku orámovaná. Ak level v jeho priebehu
pokazíte, dvojitým poklepaním na displej sa dá
hra zastaviť a spustiť odznova.
Ako bolo spomenuté na začiatku, hra je graficky minimalistická, ale v tomto prípade to
nie je nevýhoda, pretože ide v prvom rade o
hrateľnosť a nápad. Nesklame ani príjemná hudba, ktorá hru podfarbuje. Ak by však niekomu
vadila, dá sa vypnúť. Zaujímavosťou je, že hra sa
dá hrať v režime portrétu aj naležato.
Color Zen je v obchode Google Play dostupná
zadarmo, ale po prejdení prvých 40 levelov je
nutné zakúpiť si ďalšie epizódy s levelmi cez
mikrotransakcie. Ceny za jednotlivé epizódy nie
sú vysoké a stoja 74, resp. 75 centov. Rovnakým
spôsobom sa dajú kúpiť aj možnosti preskočenia
ťažkých levelov, aby ste sa prípadne mohli
dostať cez nejaký level s ktorým si neviete rady.
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Aplikácie

Prehľad Android aplikácií obchodných
reťazcov s potravinami na Slovensku

Dead on Arrival 2

Zombie na Androide s perfektnou grafikou
Na obchode Play sa po exkluzívnej dostupnosti
v Austrálii a Novom Zélande objavila nová hra
Dead on Arrival 2 pre všetkých. Novinka prináša
predovšetkým perfektne spracovanú grafiku,
ktorá dá zabrať aj tým najvýkonnejším zariadeniam na trhu. Navyše, hra je dostupná úplne
zadarmo, no ako to už býva zvykom nájdete v
nej aj vnútroherné nákupy. Za peniaze si tak
budete môcť dokúpiť zbrojný arzenál a ďalšie
vylepšenia.

V hre Dead on Arrival 2 bude vašou hlavnou
úlohou prežiť útoky zombíkov. Hrať budete
môcť sami alebo s ďalšími štyrmi priateľmi v
multiplayer móde. Tešiť sa môžete na bohatý
arzenál zbraní a intuitívne ovládanie s výbornou
podporou herných ovládačov. V hre sa budete
snažiť odkrývať skrýše s užitočnými vecičkami a
odomykať ďalšie vylepšenia, ktoré vám pomôžu
prežiť nájazdy zmutovaných zombíkov.
Dead on Arrival 2 je na obchode Play len krátku
dobu, no od používateľov si zatiaľ nevyslúžil
veľmi pozitívne hodnotenia. Hlavným dôvodom
majú byť spomalené reakcie a sekajúca grafika.
Hru sme vyskúšali aj na redakčnom smartfóne
s čipom Snapdragon 600, kde fungovala bez
akýchkoľvek problémov.

26

V

minulom čísle Android Magazínu sme
sa venovali slovenským bankovým
inštitúciám a pripravili sme veľký prehľad
ich Android aplikácií. V tomto čísle sa budeme
venovať podobnej téme a predstavíme si
aplikácie obchodných reťazcov s potravinovým
tovarom, ktoré pôsobia na slovenskom trhu.
Potenciálne možnosti sú v tomto smere naozaj
rozsiahle, nakoľko väčšina bežných ľudí zrejme
častejšie nakupuje než využíva bankové služby
a pre reťazce sa otvára široké pole možností
komunikácie so zákazníkmi, prezentácie sortimentu, upozorňovania na akciový tovar, otváracie hodiny, navigáciu k predajniam a podobné
informácie. V nasledujúcich riadkoch si teda
priblížime, ako jednotlivé reťazce pristupujú k
mobilnej oblasti a aké aplikácie ponúkajú.

Billa Slovensko
Billa na svojej internetovej stránke propaguje mobilnú aplikáciu zo všetkých reťazcov
najvýraznejšie a na najväčšej ploche.
Neprehliadnuteľná upútavka na mobilnú aplikáciu pre iOS je umiestnená priamo pod logom
spoločnosti v ľavom hornom rohu stránky.
Po kliknutí sa zobrazí samostatná podstránka
s možnosťami stiahnutia aplikácií z iTunes aj
Google Play a navyše sú na nej prehľadne vymenované funkcie aplikácie, čo oceňujeme.
Pri prvom spustení aplikácia s názvom Billa Slovensko požiada o povolenie stiahnuť dodatočné
dáta v podobe akciovej ponuky, v našom prípade sa jednalo len o 41 kb. Aplikácia samotná
pôsobí zaujímavým a moderným dojmom, jej
hlavné menu má podobu akéhosi otočného
kolieska, ktorým sa
dajú vyberať jednotlivé funkcie. Pôsobí
efektne, ale nie
je príliš pohodlné
na ovládanie a v
tomto smere si vieme
predstaviť zlepšenie.
Výhradu máme aj k
nepríjemnému rapkavému zvuku, ktorý
sprevádza otáčanie
kolieska a je fakt
otravný.

Na výber v menu je
päť položiek – Kontakt, kde je uvedená
adresa spoločnosti s
infolinkou a mailom pre otázky;
Ponuka týždňa s
akciovým tovarom či
Vyhľadávač predajní,
ktorý pomôže nájsť
najbližšie pobočky
Billa. Nechýbajú ani
Novinky, týkajúce
sa spoločnosti Billa
a Nákupný zoznam,
ktorý sa dá poslať mailom. Poslednou položkou
je BMI kalkulačka, ktorou sa dá posúdiť telesná
váha v pomere k výške.
Niektorí používatelia sa v komentároch sťažovali
na neaktuálne akciové ponuky, my sme však
tento problém nezaregistrovali a vždy sa nám
načítali aktuálne akcie. Celkovo hodnotíme
funkcie aplikácie ako dobré, škoda len toho
nepohodlného ovládania.

Lidl
Na stránke lidl.sk na prvý pohľad vidno,
že spoločnosť chce so zákazníkmi aktívne
komunikovať elektronickou formou a okrem
výrazných upútavok na ich Facebook stránku,
Youtube kanál a iné online formy tu nájdeme aj
veľkú animovanú flashovú reklamu na Android
a iOS aplikácie. Je vidieť, že spoločnosti na
rovnomennej aplikácii Lidl naozaj záleží, vyvíja
ju a aj počas nášho týždňového testovania sa
objavila jedna aktualizácia.
Menej znalí
používatelia však
mohli byť v minulosti pri vyhľadaní tejto
aplikácie v obchode
Google Play trochu
zmätení. Aplikácia Lidl mala totiž
popis v nemčine a aj
označenie jej vývojára
(Schwarz E-Commerce

Predstavujeme nové

Copyright © 2013 HTC Corporation. Všetky práva vyhradené.

Exkluzívne hliníkové telo
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nachádza kolónka Neprehliadnite so zaujímavými aktuálnymi akciami.

GmbH & Co. KG) vzbudzovalo dojem, že sa
jedná o aplikáciu určenú pre nemecky hovoriace
krajiny. Podľa vyjadrenia hovorcu spoločnosti
Tomáša Bezáka sa však jedná o medzinárodnú
aplikáciu a vďaka tomu ju používateľ môže
využiť aj v zahraničí (k dispozícii sú takmer
tri desiatky rôznych jazykov a krajín). Navyše,
zámerne sme spomenuli termín „v minulosti“,
nakoľko od začiatku októbra pribudol v obchode
Play popis aj v slovenčine, takže našu prvotnú
výhradu berieme späť. Ako ďalej uviedol hovorca, aplikáciu si doteraz stiahlo takmer 15
000 používateľov a Lidl chystá jej vylepšenie, v
blízkej dobe to budú napr. push notifikácie.
Pri prvom spustení aplikácie si používateľ
vyberie svoju krajinu, prípadne jazyk a hneď sa
dostanete na hlavnú obrazovku, ktorá je však
podľa nás trochu menej prehľadná. Nechýba
tu výrazná upútavka na Facebook stránku Lidlu
a pod ňou sú chronologicky zoradené rôzne
akciové ponuky. Po kliknutí na ne sa zobrazí
detailný popis a výrobky sa dajú zobraziť aj na
fotkách vo vyššom rozlíšení.
V pravom hornom rohu sa nachádza ikonka, po
kliknutí na ktorú je možné sťahovať a prezerať
akciové letáky vo formáte PDF, vľavo zase
ikona pre vstup do hlavného menu. Okrem
už spomínaných akciových ponúk a letákov tu
nájdeme vyhľadávanie najbližších predajní na
mape a zoznam obľúbených položiek. Nechýbajú tu ani dôležité kontakty na spoločnosť,
možnosť zaslania spätnej väzby či prepojenie so
sociálnymi médiami (Facebook a Youtube). Aj
túto aplikáciu hodnotíme kladne, uvítali by sme
však, keby bola trošku prehľadnejšia.

Tesco Stores SR a.s.
Tento obchodný reťazec má v obchode Google
Play aplikáciu s názvom Tesco Stores SR, a.s.
Nenápadný odkaz na
aplikáciu sa nachádza
aj na úvodnej stránke
tesco.sk, dole v menu
Nástroje. Pri prvom
otvorení musíte
potvrdiť, či máte viac
ako 18 rokov. Hneď
potom sa dostanete
na základnú obrazovku
s piatimi ikonami
– Akcie, Obchody,
Nákup, Novinky a
Potraviny Domov. V
dolnej časti sa navyše
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Pokiaľ na sa jednotlivé kolónky pozrieme bližšie,
v Akciách sa samozrejme nachádzajú aktuálne
akciové ponuky Tesca, zoradené podľa kategórií.
Prezerať letáky v takej forme, ako sú vytlačené
na papieri (napr. vo formáte PDF), však v tejto
aplikácii nie je možné. V sekcii Obchody sa dajú
vyhľadať najbližšie predajne Tesco, vrátane
zobrazenia na mape, kontaktov, otváracích
hodín a poskytovaných špeciálnych služieb.
V kolónke Nákup sa dá vytvoriť jednoduchý
„odškrtávací“ zoznam položiek, ktoré chceme
nakúpiť; Novinky zase informujú o zaujímavých
novinkách z Tesca a posledná ikona, Potraviny
domov, slúži na nákup potravín cez internet.
Ako pre Android Magazín uviedol Tomáš
Ferenčák, koordinátor komunikácie Tesco,
aplikácia funguje na princípe prepojenia s webstránkou spoločnosti. Okrem iného to znamená,
že po registrácii a vybratí predvoleného obchodu bude zákazník dostávať personalizovanú
ponuku tohto obchodu priamo do mobilu.
V praxi nám aplikácia nie vždy fungovala ideálne
a často sa pri vstupe do podmenu veľmi dlho
načítavali údaje s
točiacim sa kolieskom
a oznámením „Zavádzanie“. Chýba tiež
možnosť skontrolovať
stav bodov na vernostnej karte Clubcard.
Na týchto menších
nedostatkoch by mali
vývojári popracovať,
napriek tomu sa
však jedná o plne
využiteľnú aplikáciu,
ktorá môže byť pre
zákazníkov dobrou
pomôckou.

Ostatné reťazce
Týmto vlastne náš prehľad Android aplikácií
obchodných reťazcov končíme, nakoľko
ostatné spoločnosti ich nemajú. Prekvapilo
nás to hlavne u firmy Kaufland, ktorá patrí
medzi významných hráčov na slovenskom
trhu s potravinami. Podľa vyjadrenia hovorcu
Kauflandu ponúka spoločnosť optimalizovanú
webstránku pre Android, špecifické aplikácie pre
mobilné platformy však zatiaľ nemajú spustené.
Na doplňujúcu otázku, či Kaufland už pracuje
na Android aplikácii a chystá jej spustenie v
horizonte najbližších mesiacov, nám hovorca
odpovedal, že majú rozpracovaných viacero
projektov, nielen v oblasti aplikácií pre Android,
bližšie informácie však budú poskytovať až pred
ich spustením.
Ďalším veľkým reťazcom, ktorý pôsobí na slovenskom trhu, je Ahold so sieťou predajní Hypernova a Albert. Ako uviedla manažérka ľudských
zdrojov Adriana Sill, aplikáciu pre Android
nechystajú a zákazníci si môžu aktuálnu ponuku
a ďalšie informácie zistiť na webových stránkach
www.hypernova.sk a www.ialbert.sk

Carrefour takisto nemá žiadnu Android
aplikáciu, určenú pre slovenský trh. Zástupcov spoločnosti sme opakovane požiadali o
vyjadrenie, či aplikáciu chystajú, nedostali sme
však žiadnu odpoveď. Podobne ani Coop Jednota nemá svoju aplikáciu a do uzávierky nám
na naše opakované otázky zo strany spoločnosti
nebola poskytnutá odpoveď.
Doslova nás však šokovala odpoveď spoločnosti
CBA. Po opakovanej urgencii sme dostali zo
sekretariátu spoločnosti nasledovnú odpoveď:
„Prepáčte, nebudeme odpovedať na Vaše otázky“. Netušíme, či už CBA má také vysoké zisky a
počet zákazníkov, že sa nemusí snažiť o ďalších,
alebo len oblasť Android aplikácií nepovažuje za
dôležitú . Môžeme len konštatovať, že s takouto
zarážajúcou a neskrývanou neochotou sme
sa ešte nikdy pri komunikácii s PR a tlačovými
oddeleniami nestretli.

Záverečné zhodnotenie
Na základe nášho malého prieskumu sme
dospeli k jednoznačnému záveru, že obchodné
reťazce zatiaľ pripisujú Androidu a mobilným
aplikáciách oveľa nižší význam než banky a
skutočne majú v tomto smere čo zlepšovať.
Spokojnosť môžeme vyjadriť len s tromi
reťazcami – Billa, Tesco, Lidl – ktoré majú
aplikácie na dobrej úrovni, pričom každá z nich
je niečím špecifická. Istý priestor na vylepšenie
a pridanie nových funkcií sa síce nájde u každej
z nich, v zásade sa však jedná o vydarené
aplikácie, ktoré zákazníkom môžu v mnohých
smeroch pomôcť. Ostatné reťazce by sa mali
nad svojím prístupom zamyslieť, pretože ignorovaním najrozšírenejšieho operačného systému
v dnešnej mobilnej dobe sa sami oberajú o
možnosť aktívnej a osobnej komunikácie so
zákazníkom.
Z nášho prehľadu aplikácií obchodných reťazcov
je to teda všetko, do vašej pozornosti však
ešte odporúčame druhý článok v tomto čísle s
podobnou tematikou. V ňom sa venujeme aplikáciám, ktoré majú niečo dočinenia s potravinami. Nájdete medzi nimi napríklad aplikáciu
Lepšie potraviny, vďaka ktorej môžete rýchlo a
jednoducho nahlásiť chybné či problematické
potraviny priamo z mobilu, alebo Zlacnené.sk,
v ktorej sa nachádzajú akciové letáky mnohých
vyššie uvedených reťazcov prehľadne na jednom mieste.
BRANISLAV CABAN

Hitparáda Android zariadení
Mobilní Operátori 10.10.2013

V

eríme, že ste si už zvykli na našu pravidelnú rubriku, v rámci ktorej sa
venujeme hitparáde najpredávanejších Android zariadení u našich
operátorov. V tomto našom dlhodobom seriáli pokračujeme aj v teraz a
predstavíme paletu najpredávanejších zariadení za uplynulý mesiac september. Ten sa vyznačuje pokračujúcou dominanciou Samsungu a raketovým
nástupom jednej novinky.
Tak ako vždy, aj teraz vám prinášame rebríček desiatich najpredávanejších
smartfónov a piatich tabletov u každého operátora. V rebríčkoch je vyznačený
posun jednotlivých smartfónov a tabletov smerom hore či dole, aktuálne
novinky a samozrejme, opäť nechýba ani náš krátky komentár.

Popredné miesta v rebríčku smartfónov Orange
si rozdelili rivali HTC a Samsung. Vydarený model
strednej triedy HTC Desire 500 čoby novinka
zosadil z trónu minulomesačného lídra Samsung
Galaxy S III Mini, ktorého odsunul na druhé
miesto. Na treťom sa nachádza ďalší Samsung,
Galaxy Young, ktorý oproti minulému mesiacu
taktiež klesol o jednu priečku. Na štvrtej je ďalšie
HTC, hit nižších tried Desire 200 a až na piatom
mieste nájdeme iného výrobcu – LG s modelom
Optimus L5 II.
Tradične najviac modelov má v rebríčku Samsung, v tomto mesiaci ich je presná polovica,
teda päť. Po dva majú HTC a LG a jediného
zástupcu do rebríčka pridalo Sony.
1. HTC Desire 500			
2. Samsung Galaxy S III mini		
3. Samsung Galaxy Young		
4. HTC Desire 200			
5. LG Optimus L5 II			
6. Samsung Galaxy S4 mini		
7. Samsung Galaxy Fame		
8.Samsung Galaxy S4		
9. LG Optimus L3 II			
10. Sony Xperia M			

New

↓
↓
↑
New
↔
↓
↓
New
New

V rebríčku tabletov nachádzame na prvom
mieste obľúbený model Prestigio MultiPad 2
Ultra Duo 8.0 3G, ktorý tak v Orangei vyhráva už
tretíkrát za sebou. Ani druhé a tretie miesto sa
nám oproti dvom minulým mesiacom nezmenilo
a tak stále platí, že jednotlivé modely tabletov sa
v Orangei predávajú naozaj stabilne.
Zmena nastala až na štvrtom mieste, kde sa
nachádza novinka Sony Xperia Tablet Z, ktorá z
rebríčka „vyhodila“ Galaxy Note 10.1. Na piatom
mieste je ďalšia novinka, Huawei Mediapad 7
Lite.
1. PrestigioMultiPad 2Ul.Duo 8.0 3G
2 .Samsung Galaxy Tab 2 10.1 16 GB
3. Samsung Galaxy Tab 2 7.0		
4. Sony Xperia Tablet Z		
5. Huawei MediaPad 7 Lite		

↔
↔
↔

New
New

↑ - model sa v rebríčku predajnosti posunul smerom nahor
↓ - model sa v rebríčku predajnosti posunul smerom nadol
↔ - model zostal na rovnakej pozícii ako minulý mesiac
New – model sa v rebríčku umiestnil tento mesiac prvýkrát

Aj v Telekome je na špici rebríčka HTC Desire
500, kam sa tento model dostal takisto ako
novinka. Potvrdzuje to výborný pomer ceny/
výkonu u tohto modelu a je veľmi pravdepodobné, že výraznej priazni zákazníkov sa smartfón
bude tešiť aj naďalej. Na druhé miesto odsunul
minulomesačného víťaza LG Optimus L3 II a
na treťom je Samsung Galaxy Young, ktorému
minulý mesiac patrilo ôsme miesto. Prvú päťku
dopĺňajú ďalšie dva Samsungy – S4 Mini a Galaxy Fame.
Čo sa týka zastúpenia výrobcov, rebríček Telekomu je o niečo vyrovnanejší než v Orange, ale
Samsung si aj tu uchmatol štyri miesta. Po dva
modely pridali HTC, LG a Sony.
1. HTC Desire 500			
2. LG Optimus L3 II			
3. Samsung Galaxy Young		
4. Samsung Galaxy S4 Mini		
5. Samsung Galaxy Fame		
6. HTC Desire 200			
7. Sony Xperia E			
8. Sony Xperia L			
9. Samsung Galaxy S4		
10. LG Optimus L5 II		

New

↓
↑
↓
↑
↑
↓
↓
↓

New

Pri tabletoch nachádzame na prvom mieste
rovnaký model ako minulý mesiac, teda
Samsung Galaxy Tab 2 7.0. Z tretieho na druhé
miesto postúpil ďalší Samsung, Galaxy Tab 2
10.1, ktorý si vymenil pozíciu s prvou generáciou
tabletu Google Nexus 7. O jedno miesto postúpil
Xperia Tablet Z od Sony a tým rebríček tabletov
v Telekome končíme, keďže nám ich operátor
tento mesiac poskytol len štyri.
1. Samsung Galaxy Tab 2 7.0		
2. Samsung Galaxy Tab 2 10.1		
3. Google Nexus 7			
4. Sony Xperia Tablet Z		

↔
↑
↓
↑

Prehľad najpredávanejších mobilných zariadení
zakončíme u modrého operátora O2, ktorý nám
poskytol rebríček 9 smartfónov. Tu prvenstvo
už po druhýkrát obhájil ten istý model – Samsung Galaxy Young. Z piateho na druhé poskočil
Huawei Ascend Y300 a zo siedmeho na tretie
minulomesačná novinka Sony Xperia E. Štvrtý je
Samsung Galaxy S III Mini, ktorý klesol z tretieho
miesta a prvú päticu uzatvára ďalší model od
Sony, Xperia L, ktorá bola minulý mesiac druhá.
Populárny HTC Desire 500, ktorý kraľuje u predchádzajúcich dvoch operátorov, tu nájdeme na
siedmom mieste. Zaujímavosťou je aj prebojovanie sa starších modelov Desire X a Galaxy
S III do rebríčka, čo svedčí o tom, že ľudí stále
zaujímajú aj staršie, ale stále výkonné smartfóny.
Čo sa týka rozdelenia podľa výrobcov, aj tu
má štyri želiezka v ohni Samsung, HTC, Sony a
Huawei.
1. Samsung Galaxy Young		
2. Huawei Ascend Y300		
3. Sony Xperia E			
4. Samsung Galaxy S3 Mini		
5. Sony Xperia L			
6. HTC Desire X			
7. HTC Desire 500			
8. Samsung Galaxy S III		
9. Samsung Galaxy S4 Mini		

↔
↑
↑
↓
↓

New
New
New
New

Tablety v O2 a už po niekoľkýkrát dnes musíme
konštatovať, že aj tu minulomesačný vítaz
svoju pozíciu obhájil - Asus FonePad 7. Ani
druhé miesto sa nemenilo, rovnako na ňom
nájdeme Prestigio MultiPad 7.0 Prime 3G. Na
treťom je Samsung Galaxy Tab 2 10.1, ktorý v
minulomesačnom rebríčku nefiguroval, no a
pozície si vzájomne vymenili modely na štvrtom
a piatom mieste.
1. Asus FonePad 7			
2. Prestigio MultiPad 7.0 Prime 3G
3. Samsung Galaxy Tab 2 10.1		
4. Samsung Galaxy Note 8.0		
5. Samsung Galaxy Tab 2 7.0		

↔
↔
New
↔
↔
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Otestovali sme Peugeot iOn
VIBRATe je unikátny projekt na podporu
elektromobility v strednej Európe

V

aktuálnom čísle Android Magazínu vás
okrem iného informujeme, že v budúcnosti sa budeme bližšie venovať aj téme
automobilizmu a príslušenstvu, ktoré môžeme
v autách využiť v súvislosti s mobilmi, smartfónmi a tabletmi. A keďže radi prechádzame
od slov priamo k činom, hneď v tomto čísle
vám prinášame prvý článok z uvedenej oblasti
– otestovali sme totiž Peugeot iOn vrámci
projektu VIBRATe.
Ak ste o tomto pojme ešte nepočuli, jedná sa
o skratku, vytvorenú zo slov VIedeň BRATislava
e-mobility. Ide o dvojročný pilotný cezhraničný
projekt na podporu elektromobility v strednej
Európe a podieľajú sa na ňom slovenské aj
rakúske spoločnosti. Zámerom je vytvorenie
„zelenej diaľnice“, teda ekologického prepojenia
medzi dvomi susednými mestami a štátmi.
Jeho základom má byť sieť nabíjacích staníc pre
elektromobily, pričom k dispozícii budú stanice
na rýchle i normálne nabíjanie. Na účely pro-

jektu dostali používatelia do dennej prevádzky
20 elektromobilov, ktoré sa budú môcť dobíjať
na oboch stranách hranice. Počas dvojročnej
skúšobnej fázy sa tak otestuje ich využitie v
každodennej prevádzke.
Cieľom projektu je preukázať celkovú funkčnosť
elektromobility v regióne s tromi miliónmi
obyvateľov a naštartovať využívanie tohto
spôsobu dopravy, šetrnej k životnému prostrediu. VIBRATe sa dá tiež vyjadriť prehľadne v
číslach:
• prvý stredoeurópsky cezhraničný projekt na
podporu elektromobility
• rozpočet projektu 1 250 000 €
• spolufinancovanie vo výške 72 % z verejných
zdrojov, primárne z Programu cezhraničnej
spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013
• 20 používateľov elektromobilov v regióne
• do 5 staníc pre širokú verejnosť
• 4 rýchlonabíjacie stanice pozdĺž diaľnice
medzi Bratislavou a Viedňou; 1 v Bratislave
• o 45 kg CO 2 menej ako pri aute so

spaľovacím motorom
Toľko teda na úvod, pokiaľ vás tento projekt
zaujal, viac sa dozviete na oficiálnej stránke
http://www.emobility-vibrate.eu/sk/content/
view/o-vibrate. Prejdime teraz priamo k meritu
veci, teda k dojmom a poznatkom, ktoré sme
získali pri testovaní elektromobilu Peugeot,
ktorý je súčasťou projektu.

Technické údaje:
Motor:
elektrický synchrónny s pemanentným magnetom
Najvyšší výkon:
46 kW (67k) v rozsahu 3500-8000 otáčok
Max.točivý moment:
180 Nm – 2000 ot./min.
Typ batéria a kapacita:
Litium-ionová / 16 kWh
Prevodovka:
automatická v pákou pre výber prevodových
režimov (P,R,N,D)
Max.rýchlosť: 130 km/hod
Max.zrýchlenie: 2,9 m/s
Celková dĺžka: 3480 mm
Šírka karosérie: 1475 mm
Výška karosérie: 1610 mm
Rozvor: 2550 mm
Pohotovostná hmotnosť: 1120 kg
Celková dovolená hmotnosť: 1450 kg
Objem priestoru pre batožinu: 168 litrov
Počet miest na sedenie: 4
Pneumatiky: Dunlop s nízkym profilom 15“
predné 145/65 R15
zadné 175/55 R15
Cena: od 28.000 EUR
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Peugeot iOn
O elektro autách som mnoho počul a čítal, teraz
sa mi naskytla príležitosť vyskúšať si ho naživo.
Na pár dní sa mojim dopravným prostriedkom
stalo autíčko Peugeot iOn. Malé auto, ktoré
však určite neprehliadnete na ceste. Aj vďaka
jeho atypickýmu vzhľadu a výrazným nápisom
po všetkých stranách „Jazdím na elektriku“.
Auto je ideálne vozidlo na cesty do mesta –
veľmi dobre jazdné vlastnoti, nulová spotreba
paliva, žiadne emisie, malé rozmery pre parkovanie takmer kdekoľvek v meste, či jednoduchý
ale praktický interiér. To je len zopár základných
vlastností, ktoré vyznačujú tento automobil.
Vzadu nájdeme aj priestor pre batožinu, aby
som bol presný, označil by som to priestor pre
nákupné tašky. Nie je veľký, ale na víkendový
nákup pre menšiu rodinu tak akurát.

Vozenie po meste je ideálne
Karoséria vozidla je štvormiestna a aj pri plnom
obsadení sa cestujúci cítia pohodlne. Auto síce
cíti vyššiu hmotnosť a „uberie si“ viac z dojazdu,
no napriek tomu si stále zachováva svižný
odpich na zelenej. Čo sa týka spotreby a výdrže
batérie, skutočná vzdialenosť sa pohybovala
okolo 80 km na jedno rýchle nabitie. Batérie
bola vtedy dobitá na 80%, celkový čas nabíjania
sa pohyboval v rozpätí 25-30 minút. Plne nabitý
automobil ukazuje dojaz až 130 kilometrov. Je
však závislý aj od počasia. Ak vonku prší alebo
je na ceste sneh a zapnete klimatizáciu, dojazd

rapídne klesá. Pri
zapnutí klimatizácie sa
dojazd hneď znížil o
25-30 kilometrov. Mal
som možnosť vyskúšať
si šoférovanie aj za
daždivého počasia,
zapnutý ventilátor
tiež rýchlo vybíjal
batériu. To isté platí,
ak som išiel po výpadovke priemernou
rýchlosťou okolo 90
km/hod. Maximálna
rýchlosť, ktorá sa
mi podarila z tohto
e-autíčka dostať bola
123 km/hod. Človek
má však pocit, že sa
každú chvílu odlepí od vozovky a vzlietne.
Samozrejme, toto auto je ideálne na cesty do
mesta a rýchlosť okolo 50 km/hod mu maximálne vyhovuje. Pri zastavení na semafóre je
v aute počuť ticho. Auto sa ticho aj rozbieha,
necítiť ani preraďovanie prevodových stupňov
automatickej prevodovky. Veľmi príjemný pocit,
človek si na to rýchlo zvykne. V čase testovania
iOn som prestal úplne počúvať rádio. To ticho
som si proste užíval.

Tankujeme elektriku
Jediná čerpacia stanica, kde sa viete dobiť, je
benzínka Slovnaft na začiatku Petržalky. Jej
strategické postavenie vám umožňuje prakticky dobiť auto z okruhu 10-15 kilometrov.
Po celodennm testovaní som vždy prichádzal
k stanici s dojazdom 2-4 kilometre. Dokonca
raz sa mi stalo, že vozidlo ukazovalo už nulový
dojazd. Podľa inštrukcií som však vedel, že
rezerva auta je ešte ďalších 10-15 kilometrov, čo
sa aj reálne potvrdilo. Auto má dva moduly na
nabíjanie – jeden pre rýchle dobitie, avšak len
na max. kapacitu 80% batérie za dobu cca 30
minút. Druhý je na pomalé nabitie celého auta.
Vhodné je hlavne nabíjať v noci, pretože to trvá
6-8 hodín.

nachystať sumu okolo 28-30 tisíc EUR. Autá v
podobnej kategórie a veľkosti sú však výrazne
lacnejšie, niektoré modely aj 3-4 krát. Ak si poviete, že tento rozdiel by bolo možné ušetriť na
pohonných hmotách, nie je to celkom pravda.
Ani lacnejšie nabíjanie batérie, nižšia spotreba
elektrického auta nedokáže vykompenzovať
cenu vozidla. Zmeniť by sa to mohlo vtedy, ak by
sa zmenili podmienky a prístup k elekto autám,
štát by dokázal poskytnúť benefity vo forme dotácií, či iných výhod pre majiteľov takýchto áut
v mestách. Prípadne by ste si len takéto auto
prenajímali, ako sa to snažia robiť v sesedných
Čechách.

Výnimočné auto a zábavné
jazdenie po meste
Na testovaciu jazdu v Peugeote iOn sa tak ľahko
nezabúda. Pozitívne hodnotím spracovanie auta
a prevodovky, jazdné vlastnosti v meste sú na
veľmi dobrej úrovni a šoférovanie som si užíval.
V meste si človek veľmi rýchlo nájde priestor na
zaparkovanie. Ak odhliadneme od ceny, vedel by
som si predstaviť takéto auto ako druhé vozidlo
v rodine, typický mestský pomocník. Nabijem si
auto doma v garáži a 3-4 dni cestujem do práce,
do mesta na nákupy a späť domov. Pre dlhšie
výlety počas víkendov zase vytiahnem svoje
„veľké“ naftové, či benzínové vozidlo. Elektronické autá v meste určite majú svoje miesto a
podľa mňa to je len otázkou času, kedy sa začnú
pravidelnejšie objavovať aj na našich cestách. A
s vylepšovaním dojazdu na jedno nabitie sa táto
situácia zmení rýchlejšie. Už veľa v tomto smere
ukázala spoločnosť TESLA, ktorá dokáže so
svojim elektromobilom prejsť na jedno nabitie
približne 500 km.
BRANISLAV CABAN, MICHAL CHABADA

Cena: oplatí sa?
Peugeot iOn si u nás len tak nekúpite. Ak by
ste sa nad tým však zamysleli, museli by ste
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Príslušenstvo

Auto príslušenstvo k mobilom

Čo všetko môžeme využiť pri používaní mobilu v aute?

M

obilné telefóny sa v posledných
desaťročiach stali neoddeliteľnou
súčasťou nášho života a prenikli do
mnohých jeho oblastí. Jednou z nich, ktorá
bola mobilmi dosť ovplyvnená, je aj automobilizmus. Pritom ešte na začiatku 90. rokov bolo
telefonovanie z áut u nás takmer ako sci-fi a
len s údivom sme sledovali americké seriály
a filmy, kde bol autotelefón bežnou súčasťou
výbavy. Postupne sa však aj v našich končinách
začali rozširovať mobilné telefóny a hlavne v
druhej polovice 90. rokov, kedy sa stali cenovo
dostupnejšími, aj telefonovanie v autách prestalo byť niečím výnimočným.
Druhý veľký boom telefónov v súvislosti s
autami nastal po rozšírení mobilných navigácií
a mapových podkladov. Zo začiatku mobilné
telefóny neobsahovali vstavané GPS čipy a
na navigovanie potrebovali samostatný GPS
modul, s ktorým komunikovali cez bluetooth.
Rozšírené boli ešte pred pár rokmi a jedným z
najznámejších bol napríklad Nokia LD-3W so
spoľahlivým čipom Sirf Star III. Tieto samostatné
GPS moduly však boli rýchlo vytlačené smartfónmi so vstavanými GPS čipmi. Tie síce neboli
až také citlivé na príjem GPS signálu a navyše
oveľa viac žmýkali batériu smartfónu, odpadla
však nutnosť nosiť so sebou ďalšiu „krabičku“,
boli vždy poruke a tým pádom rýchlo získali u
ľudí popularitu.
Za tretí míľnik môžeme považovať rozšírenie
mobilného internetu, hlavne vysokorýchlostných sietí. Mobilný telefón sa vtedy stal ešte
dôležitejším pomocníkom na cestách a rýchlou
možnosťou na zisťovanie rôznych informácií
či spojenie so svetom. Mnohí z nás sú vďaka
mobilnému internetu online aj počas cestovania a okamžite môžu riešiť rôzne pracovné a
súkromné záležitosti.
V súvislosti s rozmachom využívania mobilných telefónov v autách sa súčasne objavilo
množstvo najrôznejšieho príslušenstva, ktoré
môže uľahčiť a spríjemniť ich používanie počas
ciest. Zrejme najrozšírenejšie sú automobilové nabíjačky, ktoré sa zapájajú do zásuvky
zapaľovača. V dnešnej dobe výkonných smartfónov a tomu nezodpovedajúcich batérií sú
prakticky nevyhnutnosťou, hlavne pri používaní
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navigačných aplikácií. Existuje ich množstvo
druhov, od klasických s napevno uchyteným
nabíjacím káblom a jednou koncovkou, až po
univerzálne, ktoré obsahujú jeden alebo aj dva
USB porty. Osobitnou kapitolou sú externé
nabíjacie zdroje so vstavanou batériou, ktoré
sa dajú nabiť v pohodlí domova a na cestách
nepotrebujú zdroj prúdu. Opäť sa rôznia, tie
menšie dokážu nabiť smartfón len raz a aj to nie
vždy doplna, iné s vyššou kapacitou zvládnu aj
niekoľko opakovaných nabití.
Nemenej dôležitým prvkom príslušenstva sú
držiaky mobilných telefónov do auta. Opäť
ich je nepreberné množstvo druhov a typov,
existujú univerzálne, či určené špeciálne len pre
niektorý model. Môžu byť pasívne či aktívne a
mobil zároveň aj nabíjať, uchytávať sa na predné
sklo, na palubovú dosku, alebo do prieduchu
vetrania. Líšiť sa môžu spôsobom upnutia telefónu a samozrejme kvalitou spracovania i z nej
vyplývajúcou cenou.
Veľkou pomôckou pri telefonovaní počas jazdy,
ktorej použitie navyše vyžaduje zákon, sú sady
handsfree, umožňujúce telefonovanie a základné obsluhovanie mobilu bez toho, aby sme
sa ho dotkli. Ich ponuka je široká a disponujú
rôznou škálou funkcií a rozdielnou konštrukciou.
Častým riešením je ich pripnutie na slnečnú
clonu, ale existujú aj viaceré iné možnosti
inštalácie. Samostatným druhom hadsfree sú
bluetooth slúchadlá, ktoré sa nemontujú priamo
do auta, ale nosia sa
priamo na uchu.
Praktickou pomôckou môže byť aj
protišmyková podložka
na palubnú dosku, ktorá
zabráni telefónu, alebo
iným drobnostiam, aby
sa v ostrých zákrutách,
prudkom brzdení či
rozjazde vybrali „na
vandrovku“. Cena
takéhoto príslušenstva
je zanedbateľná, ale
prínos k bezpečnosti
mobilného miláčika v
aute značný. Samozre-

jme, vo výpočte príslušenstva, ktoré sa dá na
cestách využiť, by sme mohli pokračovať ešte
dlho a spomenúť napríklad rôzne USB a HDMI
redukcie, stojany, externé DVB prijímače, bluetooth reproduktory i klávesnice a mnoho iného,
to by však už bolo trochu nad rámec témy.
Ako vidíte, téma príslušenstva k mobilom, ktoré
nájde využitie v autách je skutočne obsiahla a
existujú mnohé zaujímavé kúsky, ktoré stoja
za bližšiu pozornosť. Tento článok je preto len
akýmsi úvodom k nášmu novému seriálu, v
rámci ktorého vám budeme bližšie predstavovať
rôzne mobilné príslušenstvo, ktoré je možné
využívať v automobiloch a počas ciest. Ako prvý
vám predstavujeme zaujímavý stojan:

Stojan Breffo SpiderPodium
flexibilný a štýlový pavúk pre váš
smartfón či tablet
Spoločnosť Breffo ponúka na trhu jeden z
najštýlovejších držiakov pre smartfóny aj tablety,
aké ste kedy mohli vidieť. Flexibilný “pavúk” s
ôsmimi 4-článkovými nohami sa dokáže o váš
smartfón či tablet postarať v každej situácii! SpiderPodium je stojan a držiak, ktorý vďaka svojim
nohám a možnostiam poskladania a uchopenia vášho smartfónu vyráža dych nejdenému
fanúšikovi modernej techniky. A my sme pre
vás vďaka partnerskému e-shopu Sunnysoft.sk

telefón či tablet pri miernom zatrasení stojanom
spadol.SpiderPodium toho zvládne naozaj dosť.
Soft-touch guma, ktorú nájdete na celom povrchu SpiderPodia zaručuje jeho “priľnavosť” ku
všetkým povrchom a aj vďaka tomu, že sa tento
stojan nešmýka, je vhodný do každého prostredia a na použitie s akýmkoľvek povrchom.
Okrem smartfónu alebo tabletu si môžete do
SpiderPodia uchytiť aj fotoaparát, ktorý potom
môžete umiestniť napríklad na lavičku v parku
a odtiaľ vyfotografovať skupinovú fotografiu
bez toho, aby niekto musel pri fotoaparáte
stáť. Takisto si v tomto stojane môžete uchytiť
baterku, ktorú si môžete položiť do trávy ku letnému táboráku alebo do stanu, aby ste si mohli
posvietiť a pritom využívať obe ruky na ďalšiu
činnosť. Okrem množstva spôsobov uchytenia
rôznych vecí a zariadení je tento stojan aj veľmi
ľahko prenosný a pokojne ho môžete nosiť aj
vo väčšom vrecku na bunde alebo v bočnej
sieťke na batohu. Vďaka jeho povrchu sa navyše
nemusíte báť poškodenia vonkajšími činiteľmi,
držiak pre smartfón aj tablet otestovali.
Breffo SpiderPodium je stojan s výborným
nápadom a spracovaním. Možnosť vytvorenia vlastnej pozície pre smartfón či tablet
oceníte v každej situácii, hlavne v takej, ktorá
si vyžaduje špeciálny stojan so špeciálnym
tvarovaním. Práve spracovanie stojanu z neho
robí výnimočný kúsok vo svojej kategórii. Telo
pavúka tvorí pevný kúsok kovu v tvare písmena
“O”, ktorý je, ako aj samotné nohy, pogumovaný kvalitnou soft-touch gumou. Otvor v
strede je určený pre vloženie nabíjačky alebo
napríklad užšieho 3,5 mm jacku pre slúchadlá.
Z tela vystupuje už spomínaných 8 nôh, ktoré
sú rozdelené na 4 články, ktoré môžete ohýbať
ktorýmkoľvek smerom. Pri tvarovaní tohoto stojanu sa fantázii medze nekladú, preto si môžete
vďaka flexibilite vytvoriť naozaj nekonečne
veľa polôh pre vaše zariadenie. Jadro nôh je
tvorené kvalitným kovom, ktorý dokáže rýchlo
meniť svoj tvar a pritom ho pevne držať, preto
sa nemusíte báť, že by vám dobre upevnený
gumený povrch môžete po zaprášení jednoducho umyť a vysušiť. Nečakajte však, že bez ujmy
vydrží stretnutie s drsným povrchom pevného
predmetu.
Po týždni používania tohoto stojanu musíme
zhodnotiť, že ide o veľmi kvalitne a nápadito
spracované príslušenstvo. Počas týždňa sme stojan pretvárali do desiatok polôh a vždy si zachoval svoju tuhosť a stabilitu, ani raz nás nesklamal. Najviac na tomto stojane oceňujeme jeho
pevnosť a možnosť vytvoriť si vlastnú polohu
pre umiestnenie nášho smartfónu či tabletu.
BRANISLAV CABAN
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10/10
Plusy
✔ Výborné dielenské spracovanie
✔ Displej
✔ Najnovší OS
✔ Stereoreproduktory
✔ Oproti Nexusu 7 (2012) prítomnosť

VIDEO

Nexus 7 (2013)

7 palcový tablet bez konkurencie

notifikačnej diódy a fotoaparátu

✔ Bezdrôtové nabíjanie

Mínusy
✖ Nemožnosť rozšíriť vnútornú pamäť

Hodnotenie
Ako teda nakoniec dopadol Nexus 7 v našom
testovaní? Myslím si, že podobne, ako
minuloročný model – Google opäť ponúkol
niečo nové. Hoci cena sa vyšplhala o trochu
vyššie, zmeny, ktoré nový tablet prináša, sú však
viac než vítané. Za 259€ získate nový Nexus 7
s vnútornou pamäťou 16GB. Tešiť sa pritom
môžete na výborný displej, ako aj vylepšenú
konštrukciu a najnovší operačný systém od
Googlu. Nexus 7 (2013) nezaostáva ani svojim
výkonom. Aj keď v benchmarkoch nepatrí k
žiadnym preborníkom, výkon, ktorý ponúka
modifikovaný štvorjadrový procesor je viac
než postačujúci. Aj vďaka dobrej odladenosti a
ľahkosti OS Android bez akýchkoľvek nadstavieb
patrí nový Nexus 7 k najrýchlejším tabletom na
trhu. Myslím, že tablet svojim pomerom výkonu
a ceny nijako nesklame a za svoje peniaze dostanete skutočne to najlepšie, čo sa len dá. V tejto
cenovej kategórii nemá nový Nexus 7 ani veľkú
konkurenciu, keďže takto vysoký výkon, Full
HD displej a perfektné spracovanie neponúka
v danej cenovej hladine žiadny iný výrobca (ku
dňu 19.9.2013).

G

oogle minulý rok predstavil 7 palcový
tablet Nexus, ktorý zmenil to, ako sa pozeráme na tablety. Výkonný tablet bol tak
prístupnejší ako kedykoľvek predtým a samozrejme bežal na operačnom systéme Android.
Google s týmto zariadením odštartoval cenovú
revolúciu a netrvalo dlho, kým sa objavili
podobné výrobky konkurenčných spoločností.
Po roku od predstavenia Nexusu 7 však Google
konečne prináša jeho nástupcu. Bude taký
úspešný ako jeho predchodca? Čo nové prináša
a aké výhody ponúka oproti konkurencii? Dozviete sa to v našej recenzii.
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Android 4.3 (Jelly Bean)

5 Mpix

Snapdragon S4Pro
štvorjadrový

7”
1200 x 1920 px

2GB

16GB (WiFi) 32GB (LTE)

spracovanie a použité materiály.
Nexus 7 prichádza s pomerom strán
16:10, rámik okolo displeja je však o
niečo užší, ako pri minuloročnom modeli.
Aspoň z môjho pohľadu by bol vhodnejší
pomer strán 4:3, ktorý je pre mňa osobne
prirodzenejší a vhodnejší na čítanie elektronických kníh, ako aj prehliadanie webu.
Konštrukcia s danými proporciami sa však
u používateľov Androidu stala už akýmsi
štandardom, ktorý Google pravdepodobne
v najbližšej dobe meniť nebude. Vďaka
nemu však tablet skvelo padne do jednej
ruky, kvôli úzkym rámikom okolo displeja však budete mať problém pri držaní
jednou rukou, napríklad keď ležíte a máte
tablet umiestnený nad sebou. To však platí
aj o minuloročnom modeli a zariadeniach
od iných výrobcov.
Rozmiestnenie ovládacích prvkov je až na
3,5 mm audio jack umiestnený navrchu
totožné s prvým Nexusom 7. Ovládanie
hlasitosti spolu s tlačidlom zapnutia sú
teda umiestnené na ľavom boku, zatiaľ čo
microUSB konektor je naspodu. Prednú
stranu chráni odolné sklo Gorilla Glass,
kde je umiestnená aj kamera a senzor
osvetlenia. Pod 7 palcovým displejom
sa nachádza ešte na prvý pohľad takmer
neviditeľná notifikačná dióda. Táto však na
rozdiel od Nexusu 4 je len jednofarebná.
Ako plus však hodnotím už len jej samotnú
prítomnosť a dobrú viditeľnosť.

Balenie neprináša nič nové
Balenie Nexusu 7 je oproti minuloročnému viac
farebné a rozmerovo trochu menšie. Toto je
však nepodstatný parameter a mňa zaujímalo
čo nájdem vo vnútri. Po otvorení krabice však
nečakajte žiadne prekvapenie. V balení nájdete
totiž len samotný tablet, nabíjačku a USB
kábel pre nabíjanie a prepojenie s počítačom.
Nechýbajú tu samozrejme brožúrky s informáciami o záruke a bezpečnosti, či rýchly náhľad na
rozmiestnenie ovládacích prvkov tabletu.

Konštrukcia vylepšená vo viacerých ohľadoch
Prvé čo si pri Nexuse 7 (2013) všimnete sú jeho
menšie rozmery a hmotnosť. Oproti svojmu
predchodcovi sa síce trochu natiahol do výšky,
no zmenšil svoje proporcie v šírke a hrúbke.
Nový Nexus 7 totižto meria 200 x 114 x 8.7 mm
(Nexus 7 (2012) meral 198.5 x 120 x 10.5 mm )
a váži len 290 gramov, čo je o 50 gramov menej
ako u jeho predchodcu. Cítiť tu tiež kvalitnejšie

Zadnej strane tabletu dominuje nadpis
Nexus a šošovka fotoaparátu. Celý zadný
kryt je vyrobený z plastu, ktorý je však
pokrytý protišmykovým materiálom. Tento
zachytáva odtlačky prstov, no nie až v takej
miere, aby mi to prekážalo. Navyše sa dá
veľmi ľahko vyčistiť len za pomoci suchej
utierky alebo napríklad časti oblečenia. Po
stranách zariadenia nájdete ešte otvory
stereo reproduktorov.
Aby som to celé zhrnul, Nexus 7 sa mi veľmi
páči. Ponúka kvalitné konštrukčné spracovanie
bez viditeľných chýb. Ani pri silnejšom uchopení sa nič neprehýba a nevŕzga. Rozmery sú
príjemné rovnako, ako aj hmotnosť. Na novom
Nexuse by som možno uvítal trochu lepšiu odozvu tlačidiel pre ovládanie hlasitosti. Iných chýb
som si však nevšimol a tablet po konštrukčnej
stránke hodnotím na výbornú.

Výborný displej s Full HD
rozlíšením
Nexus 7 bol na svoju dobu vybavený výborným
displejom s dostatočne jemným rozlíšením.
Model z tohto roku však displej povzniesol opäť
o úroveň vyššie. Ponúka rovnakú 7 palcovú
uhlopriečku, no vyššie rozlíšenie s 1200 x
1920 zobrazovacími bodmi. To predstavuje
hustotu 323 pixelov na palec štvorcový, čo je
skvelá hodnota a bežným pohľadom nemáte
šancu samotné pixely postrehnúť. Vyššie
rozlíšenie oceníte pri každej činnosti, ktorú

budete s tabletom vykonávať, či už pri čítaní
kníh, vykresľovaní grafiky webových stránok,
ale aj pri sledovaní videa vo vysokom rozlíšení.
Displej je chránený odolným sklom, takže by
sa pri bežnom používaní nemal len tak ľahko
poškodiť. Ak s tabletom ale cestujete a často ho
prenášate, odporúčal by som zakúpenie ochranného púzdra. Ešte som totižto nezažil sklo, ktoré
by sa pri súčasných zariadeniach nepoškriabalo.
V redakcii máme s tým bohaté skúsenosti.
Samotné podanie farieb, ako aj pozorovacie uhly displeja sú výborné. Displej ponúka
verné zobrazenie bielej, ako aj ďalších farieb.
Jas je taktiež dostatočný a určite patrí k tomu
najlepšiemu, čo môžete v kategórii 7 palcových
tabletov dostať. Aj vďaka tomu je čitateľnosť
vo vonkajších prostrediach veľmi dobrá. Na
priamom slnku však trpí rovnakými neduhmi,
ako väčšina mobilných zariadení.
Čierna farba sa samozrejme zvykne porovnávať
so Super AMOLED displejmi a výnimkou nebude
ani Nexus 7. Kvôli samotnej podstate IPS displeja nie je však čierna farba tak dokonalá. Ani pri
maximálnom podsvietení však nie je viditeľný
nežiadúci efekt presvitajúceho podsvietenia
(backlight bleeding), čo určite ocenia najmä perfekcionalisti. Ako teda hodnotím displej nového
Nexusu 7? Ak nebažíte za dokonalou čiernou,
tak potom je to to najlepšie, čo som doposiaľ
na 7 palcových tabletoch mohol vidieť. Len
krátky dodatok na koniec – Nexus 7 samozrejme
disponuje automatickým podsvietením.

Zmenil sa nielen navonok ale aj
zvnútra
Nexus 7 (2013) sa nezmenil len svojim
zovňajškom. Po roku Google a Asus prichádzajú
s výkonnejším procesorom a väčšou pamäťou
RAM. Srdcom tabletu je modifikovaný
štvorjadrový procesor Snapdragon S4Pro. Podľa
zistení zahraničného portálu Anandtech ide
totiž o výkonnejší čip Snapdragon 600. Jediným rozdielom medzi S4 Pro, nachádzajúcim
sa v Nexuse 7 a Snapdragonom 600, je nižšia
taktovacia frekvencia. Inak je vybavený rovnako,
ako novší čip od Qualcommu. Obsahuje teda
rýchlejšie DDR3 RAM pamäte (S4 Pro má DDR2
RAM) a tiež štyri jadrá Krait 300, ktoré sú
typické práve pre Snapdragon 600. Výkonnému
SOC čipu sekunduje RAM s kapacitou 2GB a
jeho priamou súčasťou je aj grafická jednotka
Adreno 320.
Takáto zostava zabezpečuje dostatok výkonu pre
všetky úkony. Operačný systém funguje plynulo,
reakcie sú okamžité a problémom nebude ani
hranie graficky náročných hier. Osobne som
vyskúšal niekoľko titulov, ako Shadowgun a
Modern Combat 4, ktoré samozrejme fungovali
úplne plynule bez akýchkoľvek zásekov.
Asi najväčším mínusom bude pre mnohých
absencia slotu pre pamätové karty, ktorá je pre
zariadenia Nexus typická. Na trhu sú dostupné
varianty so 16GB vnútornou pamäťou, ktorú
sme na testovanie dostali aj my. K dispozícii je
však aj model s podporou 3G a LTE sietí. Ten
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disponuje 32GB vnútornou pamäťou. Čo sa týka
nami testovanej verzie, tá po zapnutí ponúka
pre používateľa 12,20 GB úložného priestoru,
ktorý využijete nielen na ukladanie dát, ale aj
inštalovanie aplikácií a hier.
Nexus 7 podporuje dokonca funkciu USB Host,
ktorá umožňuje pripojiť napríklad myšky a
klávesnice. Problémom však aj naďalej ostáva správa externých úložísk, z ktorých dáta
je možné importovať len za pomoci platenej
aplikácie Nexus Importer. V Androide 4.3 však
momentálne (verzia 6.2) nefunguje korektne
a USB disky síce dokáže rozpoznať, no k ich
súborovému systému sa už nedostanete.

Stereoreproduktory a displej sú
plusom
Novinkou Nexusu 7 sú aj sterereproduktory
situované po jeho stranách. Ich umiestnenie
nie je práve najvhodnejšie, keďže pri uchopení
tabletu do rúk zvuk stlmíte. To sa však stane len
pri určitom spôsobe držania. Napriek tomu nie
je umiestnenie reproduktorov ideálne a lepšie
by pôsobili vpredu.

Samotné reproduktory sú dostatočne hlasné a
kvalitou reprodukcie patria k priemeru. Určite
sa nevyrovnajú BoomSound reproduktorom
HTC One, ktoré vo svete mobilných zariadení
považujem za akúsi referenciu. Oproti nim im
pri reprodukcii chýba značná časť frekvenčného
pásma a nehrajú až tak čisto. Basy sa niekde
stratili a pri rockovejších skladbách sa jednotlivé
nástroje už zlievajú a zvuk pôsobí skôr plechovým dojmom. Ako som ale už na začiatku povedal, ide o priemer triedy, takže Nexus 7 by vás
ani v tomto smere nemal sklamať – na druhej
strane ani neprekvapí. Výstup pre slúchadlá
je dostatočné výkonný, no určitú výkonnostnú
rezervu by som ocenil. Najmä pri slúchadlách
s väčšou impedanciou môže byť výkon pre
niekoho už nepostačujúci. V mojom prípade
(Sennheiser HD550, 50 ohmov) bola maximálna
hlasitosť tak akurát, pri niektorých skladbách by
som však o niečo vyššiu hlasitosť ešte uvítal.

zariadenia môže jednoducho stanoviť oddelené
prostredia pre každého používateľa a upraviť
povolenia pre jednotlivé aplikácie, ktoré sa v
nich nachádzajú. Každý takýto profil ponúka pre
jeho vlastníka izolované zabezpečené miesto
s vlastným úložným priestorom, aplikáciami,
widgetmi a nastaveniami. Majiteľ môže tiež
kontrolovať, ktoré nainštalované aplikácie budú
v profile dostupné. Aplikácie môžu ponúknuť
rôzne formy obmedzení. Napríklad pri prehrá-

Nexus 7 je tiež ideálnym tabletom na prehrávanie videí. Vďaka displeju s vysokým rozlíšením
si naplno vychutnáte aj HD a Full HD videá,
ktoré Nexus 7 mimochodom zvláda prehrávať
bez akýchkoľvek problémov. V redakcii sme
ich podporu skúšali v aplikácii MX Player, ktorá
dokázala plynulo prehrať všetky naše testovacie
videá. Tablet je tak výborným spoločníkom na
cestách, kde ho okrem prehliadania internetu,
hrania hier a iných činnosti, využijete aj ako
multimediálny prehrávač.

Operačný systém s aktualizáciami priamo od Googlu
Výhodou Nexus zariadení je aj rýchla aktualizácia na najnovšiu verziu OS od Googlu. V novom
Nexuse 7 tak nájdete (16.9.2013) Android 4.3
Jelly Bean vo svojej najčistejšej podobe. Prostredie je už väčšine používateľov Android zariadení dobré známe a tak ho nebudem opisovať.
Asi najväčšími zmenami v Androide 4.3 je však
podpora nového grafického štandardu OpenGL
ES 3.0 a tzv. obmedzené profily. Ide o vylepšené
používateľské účty, ktoré umožňujú lepšiu správu oprávnení jednotlivých používateľov. Majiteľ
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vaní multimediálneho obsahu môže byť podľa
veku používateľa zablokovaný prístup k nevhodnému obsahu. Majiteľ zariadenia môže tiež
zakázať nákup aplikácií, či vnútroherné nákupy.
Funkciu ocenia najmä rodičia detí, ktoré tablet
častokrát používajú na hranie.
Čo sa týka samotnej softvérovej výbavy,
nájdete tu skutočne len nevyhnutný základ v
podobe aplikácií od spoločnosti Google. Ďalšie

si samozrejme doinštalujete z obchodu Play,
ktorý ku dňu 24. júla presiahol hranicu 1 milióna
aplikácií. Na prehliadanie obrázkov tu nájdete natívnu galériu s podporou online služby
Google+ a tiež s ďalšími nástrojmi pre úpravu
fotografií. Hudbu prehráte v aplikácii Google
Music s pekným používateľským prostredím a
možnosťou nastaviť ekvalizér. Samozrejmosťou
je aj prítomnosť Google máp, Gmailu, hodín, či
aplikácie pre správu kontaktov a sociálnej siete
Google+.

Má fotoaparát!
Možno to znie, ako banálna vec, no prvej generácii tohto tabletu chýbal fotoaparát. Google

rovnakú chybu neurobil a nový Nexus 7 na
zadnej strane vybavil 5Mpix snímačom bez LED
blesku, ktorý vpredu dopĺňa 1,2 Mpix kamera.
Hoci nie som práve najväčším zástancom fotenia
pomocou tabletu, možnosť občas vytvoriť
snímku nie je na zahodenie. Na tento účel je
fotoaparát v Nexuse 7 ako stvorený. Neponúka
tak kvalitné zábery, ako pri fotení zo smartfónov,
no nepatrí ani k najhorším. Detaily snímkov
nie sú tak vysoké a pri zhoršených svetelných
podmienkach je v značnej miere prítomný šum.
Farebná reprodukcia tiež nepatrí práve k tým
najlepším a farby sú viac-menej vyblednuté.
Nexus 7 dokáže nakrúcať aj video vo Full HD
rozlíšení pri snímacej frekvencii 30 FPS, pričom
kvalita je priemerná.
Aplikácia pre fotenie podporuje niekoľko
scénických režimov, ako aj možnosť nastaviť
časovač, vyváženie bielej, expozíciu a veľkosť
fotografie a videa. Súčasťou je aj podpora vytvárania panorám a Photo Sphere. Chýba HDR, či
nastavenie citlivosti.

Batéria - vo výdrži si polepšil

2 dni, pričom displej bol rozsvietený po dobu
takmer 5 hodín. Podsvietenie bolo väčšinou
nastavené na 50%, čo je hodnota postačujúca
na pohodlné čítanie v miestnosti. Výdrž batérie
teda hodnotím veľmi dobre. S dodávanou
nabíjačkou sa Nexus 7 dokáže z 5 na 100%
kapacity nabiť za 2 hodiny a 43 minút.
Zaujímavosťou je, že nový Nexus 7, podobne
ako Nexus 4, podporuje štandard Qi pre bezdrôtové nabíjanie. Ide tak vôbec o prvý tablet,
ktorý touto možnosťou disponuje. Stačí, aby
ste ho teda položili na ktorúkoľvek nabíjačku
spomínaného štandardu a začne sa nabíjať. Bez
nutnosti zapájať nabíjací kábel.
FERO CHOVAŇÁK

Zariadenia zapožičala spoločnosť Asus.

Prvá generácia tohto tabletu nepatrila práve k
preborníkom vo výdrži a jej inovovaná verzia
vzhľadom na tenšie telo ponúka batériu s kapacitou len 3950 mAh, čo je o 375 mAh menej.
Logicky by sa teda dalo usúdiť, že vzhľadom na
vyššie rozlíšenie displeja a výkonnejší procesor vydrží menej. Opak je však pravdou. Výdrž
je porovnateľná a v našom štandardnom
redakčnom teste vydržal pri prehrávaní Full HD
videa 9 hodín. Nexus 7 (2012) dosiahol výdrž na
úrovni 5 hodín a 45 minút. To všetko pri displeji
s podsvietením nastaveným na 50%, zapnutým
WiFi a synchronizáciou Google účtu.
Pri bežnej činnosti, kedy sme tablet využívali
na prehliadaniu internetu, prehrávanie hudby a
videa, vydržal s nonstop zapnutým WiFi viac ako
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Recenzia

09/10
Plusy
✔ displej (oproti Xperii Z), fotoaparát
✔ vysoký výkon a bezproblémová práca so

VIDEO

Sony Xperia Z1
highend len pre fanúšikov

systémom

✔ prémiové spracovanie
✔ nová nadstavba Timescape
✔ výborné aplikácie od Sony (Walkman,
Album, Filmy, …)

✔ (konečne) prítomná spúšť fotoaparátu

Mínusy
✖ vyššia hmotnosť a väčšie rozmery
✖ zbytočne veľké priestory nad a pod displejom
✖ telo náchylné na odtlačky prstov
✖ vyššia cena
✖ zlé pozorovacie uhly a deformácia farieb
pri pohľade z uhla

Hodnotenie
Stačí jednotka za Z-tkom na to, aby ste vymenili svoj starý smartfón za najnovšiu vlajkovú
loď od Sony? Podľa nás áno. Sony Xperia
Z1 je predsa len veľmi elegantný smartfón
ponúkajúci najnovšie technológie a funkcie,
ktoré ocení naozaj každý používateľ. Či už si
potrpíte na kvalitnú hudbu, výborný displej
alebo fotoaparát, ktorému môže konkurovať len
máloktoré mobilné zariadenie, všetko v Xperii
Z1 nájdete. Jediné, čo nás pri tomto smartfóne
mrzí, sú jeho rozmery a hmotnosť, ktoré oproti
predošlej verzii Xperia Z citeľne podrástli. Do
niekoľkých dní si však rozdiel vôbec nebudete
uvedomovať a budete skôr uchvátení všetkým,
čo vám Sony Xperia Z1 môže ponúknuť. Ide o
naozaj prémiové zariadenie, za ktoré sa nebudete musieť hanbiť ani o rok. Aj preto si u nás
vyslúžila Sony Xperia Z1 ocenenie Tip redakcie.
Cena pre slovenský trh bola stanovená na
699 EUR, po niekoľkých mesiacoch však určite
klesne a čoskoro bude Xperia Z1 dostupná aj v
ponukách našich operátorov.

M

edzi prvými na Slovensku sme mali
možnosť otestovať novinku Sony Xperia
Z1. Ako dlhodobý používateľ smartfónu
Sony Xperia Z vidím už na prvý pohľad niekoľko
zmien, viac ich nachádzam po prvých dotykoch.
Aktualizovaná verzia vlajkovej lode od Sony
zaujme ihneď, no po pár chvíľach prichádzam na
to, že má aj svoje muchy. Prečítajte si celú našu
recenziu a zistíte viac.
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Android 4.2 (Jelly Bean)

20.7 Mpix

Snapdragon 800		
štvorjadrový

5”
1080 x 1920 px

2GB

16GB
microSD do 64GB

odolnosť, tentoraz v rámci certifikátov IP
55 a IP 58. Sony Xperia Z1 je tak odolná
voči nadmernému prachu a pod vodou
ju môžete nechať v hĺbke 1,5 metra až po
dobu 30 minút. A to všetko bez ochranného krytu na 3,5 mm jack slote a s
veľkým reproduktorom v spodnej časti.
Ovládanie ostalo takmer totožné s
predošlou verziou smartfónu Sony Xperia
Z. V pravom boku nájdeme tlačidlo
vypínania umiestnené zhruba v strede, je
však menšie a vsadené viac do krytu. Aj
napriek tomu ho však dokážete naslepo
nahmatať a bezproblémovo odomknúť displej. Nad ním sa nachádza zaslepený slot
pre vloženie SIM karty v micro rozmere.
Pod tlačidlom vypínania nachádzame
dvojtlačidlo pre ovládanie hlasitosti a v
spodnej časti si svoje miesto (konečne)
našla aj hardvérová spúšť pre fotoaparát.
Jej spracovanie je veľmi kvalitné a
jednoducho dokážete rozoznať jej dve
polohy. Presne takto by mala vyzerať spúšť
fotoaparátu v mobilnom zariadení.

Obsah balenia
Balenie smartfónu Sony Xperia Z1 bolo strohé
a okrem samotného telefónu a nabíjačky obsahovalo už len niekoľko manuálov a príručiek.
Chýbali nám napríklad slúchadlá, ktoré by
sme radi otestovali, tie sa v promo balení
nenachádzali.

Konštrukcia
okrem skla aj hliník, odolnosť
samozrejmosťou
Konštrukčné spracovanie smartfónu Sony Xperia
Z1 je veľmi kvalitné, no aj napriek tomu má
niekoľko múch a nevýhod, ktoré treba zdôrazniť.
Už pri predošlej generácii smartfónu – Sony
Xperia Z – sme mu vytýkali hrubší rám okolo
displeja a zbytočne veľké, nevyužité plochy pod
a nad displejom. Čuduj sa svete, Sony Xperia
Z1 má tieto plochy ešte väčšie. Pri rovnakej
uhlopriečke displeja je telo o 5 mm vyššie, 3 mm
širšie a 0,6 mm hrubšie, takže sa jeho parametre
vyšplhali na 144 x 74 x 8,5 mm. Rovnako nás
nepotešila ani hmotnosť, ktorá je oproti Xperii
Z o 24 gramov vyššia a v celkovom vyjadrení má
až 170 gramov. Je to cena za nové funkcie, lepší
fotoaparát alebo nový displej?
Sony Xperia Z1 ma však konštrukčne zaujala a už
na prvý pohľad som zistil, že sa na svoju staršiu
sestru podobá len tvarom. Všetky hrany smartfónu sú tentokrát oblé, príjemnejšie na dotyk
a Sony sa poučilo aj pri použitých materiáloch.
Namiesto skla ponúka po obvode matný
hliníkový rám, ktorý zariadeniu dodáva na odolnosti aj kráse. Predná a zadná strana však ostali
sklenené, Sony v tomto prípade použilo opäť
svoje vlastné škrabancom a prasknutiu odolné
sklo. Pochvalu výrobca získava aj za zachovanú

Horná hrana smartfónu obsahuje už
spomínaný 3,5 mm jack odolný voči
ponoreniu do vody, aj napriek absencii
hardvérovej ochrany vo forme krytky.
Opačná spodná strana obsahuje veľký reproduktor, ktorý tu Sony premiestnilo z pravého boku
Xperie Z, čo je vítaná zmena. Reproduktor
konečne hrá aj potom, ako smartfón chytíte
do ruky :-) (majitelia smartfónu Sony Xperia
Z vedia, o čom píšem). V pravom dolnom
rohu nájdeme tiež otvor pre šnúrku či iné
príslušenstvo a nakoniec, v ľavej strane nájdeme
krytkou zaslepené sloty na microUSB nabíjačku
a pamäťovú kartu microSD. V tomto boku si
svoje miesto našiel tiež vynovený konektor pre
dock, ktorý má 2 typické piny.
Zadnú časť smartfónu skrášľuje nová šošovka
20,7 Mpix fotoaparátu, pod ktorou nájdeme
aj LED blesk. Okrem nej sa pod sklom zadného
krytu ukrýva aj ikona NFC a logo výrobcu Sony,
v spodnej časti nájdeme aj označenie Xperia.
Predná strana je už klasicky vyplnená 5″ displejom, ktorý ponúka niekoľko noviniek a technologických vychytávok – o nich však v inej časti
recenzie. Okrem neho sa usídlila v hornej časti
aj predná 2 Mpix kamera, senzory pre reguláciu
jasu a priblíženia, a nakoniec aj notifikačná LED
dióda, ktorú nájdeme netradične v primárnom
reproduktore na hornej
hrane.

a silných stránok. Hoci ponúka rovnakú 5″
uhlopriečku aj Full HD rozlíšenie ako Sony Xperia
Z, prináša niekoľko technologických inovácií,
ktoré by vás mali presvedčiť o jeho kvalite. Zrejme najdôležitejšou zmenou je prítomnosť Triluminos technológie, ktorá umožňuje zobrazenie
viacerých farebných tónov. Ide o patentovanú
technológiu spoločnosti Sony, ktorá ju využíva
vo svojich najlepších zariadeniach a známa vám
môže byť najmä z novších generácií televízorov
Bravia.
Zobrazovanie na displeji je však vylepšené aj
ďalšou technológiou s názvom X-Reality, ktorá
je, dá sa povedať, nástupcom technológie Sony
Mobile Bravia Engine, ktorú sme mali možnosť
vidieť v niekoľkých modeloch smartfónov Xperia
doteraz. Táto technológia umožňuje redukovať
šum, farebné podanie a iné deformácie fotografií a videí, ktoré v okamihu dokáže zobraziť
vo vyššej kvalite, a to aj pri zväčšení a zobrazení
detailov. Vďaka X-Reality si na smartfóne Sony
Xperia Z1 dokážete vo vysokej kvalite vychutnať
napríklad aj 4K videá či filmy. Nižšie priložené
video vysvetľuje technológie Triluminos a
X-Reality na príklade smartfónu Sony Xperia Z
Ultra.
O kvalitné zobrazenie čiernej farby a kontrastných obrázkov na displeji sa stará zas
hardvérová súčasť tohto zariadenia s názvom
OptiContrast Panel. Ide o vrstvu špeciálnej
živice umiestnenú medzi ochranným sklom a
displejom, ktorá dokáže redukovať prichádzajúce svetlo a tak zobraziť vyšší farebný kontrast,
hlbšiu čiernu farbu a celkovo tak zvýšiť kvalitu
zobrazovaného obsahu. OptiContrast Panel
tiež zvyšuje čitateľnosť na priamom slnku, čo
môžeme aj z vlastnej skúsenosti potvrdiť. Aj
napriek prítomnosti viacerých technológií však
displej deformuje zobrazenie farieb pri pohľade
zboku, čo môžete vidieť na nižšie umiestnenej
fotografii.
O ochranu displeja sa aj v prípade Sony Xperia
Z1 stará vlastné odolné sklo spoločnosti. Sony
však zvyšuje ochranu aj ďalším spôsobom, a
to aplikovaním ochranných fólií na prednú aj
zadnú stranu smartfónu Xperia Z1 priamo pri
výrobnom procese, za čo výrobcov veľmi chválime. Aj napriek tomu vám však odporúčame
zariadenie nosiť v obale alebo naň dodatočne
aplikovať fólie, aby ste zabránili mechanickému
poškodeniu napríklad pri stretnutí s kľúčmi,
gombíkom na bunde či mincami vo vrecku.

Displej
nové technológie
Triluminos, X-Reality a OptiContrast
Panel pre vyššiu
kvalitu
Displej smartfónu Sony
Xperia Z1 je jednou z
jeho najväčších predností
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Výkon
Snapdragon 800 postačí na
všetko
Smartfón Sony Xperia Z1 patrí momentálne
medzi najvýkonnejšie mobilné zariadenia na
mobilnom trhu. Jeho vysoký výkon zabezpečuje
4-jadrový procesor Qualcomm Snapdragon
800 s taktom 2,2 GHz, ktorý obsahuje tiež
grafický čip Adreno 330. Výkonnostnú trojicu
dopĺňa 2 GB operačná pamäť, ktorá pri reálnom
používaní vykazuje zhruba 800 MB voľnej
kapacity, čo sa ale radikálne mení na základe
spustených aplikácií a ďalších procesov. Smartfón však aj pri vysokej záťaži zvláda pokyny
používateľa rýchlo a bezproblémovo, pričom
sme pocítili aj menšie zahrievanie zadného
krytu pri spustení náročnejších hier v porovnaní
s Xperiou Z.

Pamäť
16 GB rozšírite pomocou microSD
Sony Xperia Z1, ktorú sme získali na testy, má
veľkosť vnútornej pamäte 16 GB. Reálne je pre
používateľa dostupných 11,8 GB, zvyšný priestor
zaberajú systémové súbory. Pamäť je však
možné rozšíriť aj o kapacitu pamäťovej karty
typu microSD, ktorú toto zariadenie podporuje
až do veľkosti 64 GB. My sme smartfón testovali
práve so 64 GB pamäťovou kartou a jeho chod
ani rýchlosť reakcií to nijako nespomalilo.
Výbornou funkciou v rámci nastavení je tiež
možnosť prenesenia dát z vnútornej pamäte na
microSD kartu. Túto možnosť využijete vtedy,
keď sa vaša vnútorná pamäť zaplní a preniesť
takto môžete fotografie, hudbu a videá.

Operačný systém
Android 4.2 a nová nadstavba
TimeScape
Operačným systémom v smartfóne Sony Xperia
Z1 je Android 4.2.2 Jelly Bean s nadstavbou
Timescape od Sony. Ide o rovnakú verziu
systému, akú momentálne ponúka aj Xperia Z
s tým rozdielom, že výrobca vo svojej vlajkovej
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lodi použil novú verziu nadstavby, obohatenú
o niekoľko noviniek a doteraz nepredstavených
aplikácií. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to,
čo je nové a čo výrobca použil zo starších verzií
svojej, inak vcelku vydarenej nadstavby.
Domáce obrazovky ostali takmer bez zmeny.
Sony prinieslo len menšiu grafickú aktualizáciu ikon, ak sa na ňu však nezameriate, ani
nezistíte, že je niečo nové. Skratky pre aplikácie,
widgety a zmenu dizajnu prostredia nájdete
klasicky po dlhšom podržaní prstu na voľnom
mieste domácej obrazovky, samozrejmosťou je
prítomnosť niekoľkých grafických motívov, ktoré
dokážu kompletne farebne zmeniť prostredie v
Xperii Z1. Výrobca tiež pridal niekoľko nových
tapiet na pozadie vo vysokom rozlíšení, ktorými
si môžete skrášliť vaše plochy. Tie si inak môžete
upravovať, pridávať a odoberať v rovnakom
prostredí, v ktorom pridávate widgety a iné
prvky na domáce obrazovky.
Zmenu sme nepostrehli ani pri notifikačnej
lište. Ako pri mnohých iných výrobcoch, aj v
tomto prípade v nej nachádzame skratky pre
ovládanie základných funkcií. Tie je možné
zmeniť, preskupiť, pridať alebo odobrať v
Nastavenia > Personalizácia > Rýchle nastavenie.
Prítomnosť rýchlych nastavení v notifikačnej
lište hodnotíme na výbornú, ide o funkciu a
súčasť systému, ktorú využívame niekoľkokrát
do dňa. Jedinou vecou, ktorá nám pri týchto
nastaveniach vadí, je neustále sa zobrazujúce
upozornenie pri zapínaní a vypínaní mobilných
dát. Stačilo by upozornenie zobraziť jedenkrát.
Vylepšením a miernou zmenou v tomto smartfóne prešla zamknutá obrazovka. Tá je síce
graficky takmer totožná s tou v Xperii Z, avšak
ponúka oveľa rýchlejšie odozvy aj spustenie
fotoaparátu, ktorý je možné aktivovať jednou
z dvoch skratiek na obrazovke. Škoda však,
že výrobca nepridal možnosť umiestnenia
vlastných skratiek pre obľúbené aplikácie. U
konkurencie sme si na to už privykli. Čo sa
bezpečnosti týka, samozrejmosťou je možnosť
uzamknutia displeja pomocou vzoru, hesla, či
PIN a dostupné sú aj funkcie Odomknutie tvárou
a Potiahnutie prstom. Posledná z možností je v
tomto prípade realizovaná vertikálnym smerom.
Na zamknutej obrazovke si ako bonus môžete
nechať zobraziť aj informácie o vlastníkovi, čo by
vám mohlo dopomôcť pri strate zariadenia.

Novinkou v Sony Xperia Z1 je menu s aplikáciami, inak známe ako appdrawer. Hoci ponúka
rovnakú mriežku s aplikáciami vo formáte 4×5,
nastavenia a zoradenie ikon výrobca vložil do
nového, z boku výsuvného menu. To aktivujete
na hociktorej obrazovke s ikonami aplikácií
potiahnutím prstu z ľavého boku zariadenia
smerom doprava a v menu nájdete možnosti
ako Hľadať aplikácie, Odinštalovať, Kategórie
triedenia (vlastné poradie, podľa abecedy,
najpoužívanejšie, nainštalované) a možnosť
Získať aplikácie, ktorá vám umožňuje rýchlo
vstúpiť doGoogle Play Store alebo obchodu
Sony Select. Túto novinku hodnotíme ako vítané
oživenie inak rýchleho a bezproblémového
menu.
Súčasťou operačného systému je tiež niekoľko
výborne spracovaných widgetov. Za všetky
môžeme spomenúť widget pre rýchle nastavenia, widget Top kontakty či napríklad widget
fotoaparátu, ktorý umožňuje priame spustenie
niekoľkých jeho funkcií. Výbornou funkciou sú
tiež miniaplikácie, ktoré si môžete umiestniť do
popredia displeja a využívať ich popri vykoná-

vaní inej činnosti v systéme. Využiť takto môžete
kalkulačku, poznámku alebo Gmail miniaplikáciu
a nové miniaplikácie môžete vytvoriť priamo
v systéme z akýchkoľvek dostupných widgetov alebo si ich stiahnuť z internetu. Rýchlosť
operačného systému bola samozrejme počas
celej doby testovania výborná a nestretli sme sa
so žiadnym zaváhaním alebo problémom.

Multimédiá
Zvládne aj Ultra HD 4K video
To, že je Sony Xperia Z1 multimediálnym smartfónom, dokazuje nielen pekný Full HD displej s
naozaj výborným spracovaním farieb, ale hneď
niekoľko ďalších vlastností a funkcií tohto zariadenia. Jednou z najzaujímavejších je schopnosť
prehrávať UltraHD video v 4K rozlíšení. To
smartfón prehral bezproblémovo, hoci nie v
natívnej aplikácii Filmy, ale v nainštalovanej
aplikácii MX Player. Samozrejmosťou je tiež
schopnosť prehrávania Full HD videa, a to aj s
veľkým tokom dát za sekundu, čo ocenia najmä
fanúšikovia kvalitných filmov a seriálov. Tí si
svoje kúsky na 5″ Full HD displeji dokonale
vychutnajú.
Ak patríte medzi fanúšikov dobrej hudby a
počúvate ju stále a všade, Sony Xperia Z1 je
určená práve pre vás. Ide totiž o smartfón s
výborným prehrávačom hudby a kvalitným hlasným reproduktorom, čo ocení každý hudobný
fajnšmeker. Aplikácia Walkman je digitálnou
formou toho najlepšieho, čo Sony v hudobnom priemysle vymyslelo a určite nám dajú za
pravdu aj viacerí odborníci. Walkman je naozaj
veľmi prehľadný prehrávač hudby s pokročilými
nastaveniami a funkciami, ktoré nájdete len v
máloktorom smartfóne či tablete.
Pochvalu si od nás zaslúži rozhodne aj hlasný
reproduktor. Ten sa presťahoval z pravého boku
Xperie Z na spodnú hranu Xperie Z1, čo hodnotíme ako vítanú zmenu. Okrem toho je však
tiež väčší a hlasnejší, pričom si zachováva dobrú
kvalitu prehrávaného zvuku. Najlepšie vyznie pri
položení zariadenia na stôl, keď sa vychádzajúci
zvuk odráža od pevnej podložky.

Fotoaparát a kamera
to najlepšie od Sony
Motto spoločnosti “To najlepšie
od Sony” pocítite
najmä pri

používaní
fotoaparátu.
Ten ponúka
zatiaľ najväčšie
rozlíšenie
medzi smartfónmi od Sony
(a vlastne

medzi všetkými Android výrobcami) a novú
optiku G Lens, ktoré sa spolu so softvérovými
vylepšeniami starajú o naozaj vysoko-kvalitné
fotografie a video. O kvalitu sa rozhodne zaslúži
aj optická stabilizácia, ktorá je viditeľná najmä
pri nahrávaní videa. Súčasťou fotoaparátu je
tiež LED blesk, ten je však ešte stále slabý na osvetlenie veľkých objektov vo väčšej vzdialenosti
(nad 5 m), no na momentky a fotky z blízka
poslúži dobre.
20,7 Mpix snímač Sony Exmor RS o veľkosti
1/2.3″ ponúka 28 mm objektív a clonu f2.0, čo
sú všetko vlastnosti potvrdzujúce jeho kvality.
Softvérové spracovanie fotografií má v tomto
prípade na starosti novinka s označením BIONZ.
Ide o fotografický procesor známy z fotoaparátov CyberShot a Sony α, ktorý vylepšuje stabilizáciu fotografií, redukuje ich šum a podieľa sa
na zachytávaní výrazne čistejších fotografií a
videa. Aj vďaka nemu môžete fotografovať až
do 3-násobného priblíženia bez straty kvality fotografie. Ako ste sa mohli presvedčiť aj v
našom malom fototeste, Sony Xperia Z1 sa nedá
zahanbiť ani v konkurencii, akou je HTC One či
smartfón Samsung Galaxy S4.
Fotoaparát v Xperii Z1 ponúka úplne novú
aplikáciu a niekoľko nových softvérových
súčastí, ktoré plne využívajú jeho potenciál.
Najzaujímavejšou funkciou je jednoznačne
mód Superior Auto, ktorý dokáže automaticky
rozpoznať fotografovaný objekt a svetelné podmienky, pričom tomu hneď upraví nastavenia
fotoaparátu. Len pre informáciu, mód Superior
Auto sníma fotografie v rozlíšení 8 Mpix a
video v rozlíšení 1080p Full HD.
Fotoaparát ponúka tiež nastavenia pre
HDR, snímanie tvárí, rozpoznanie úsmevu,
geoznačkovanie, samospúšť, režim zaostrenia,
stabilizátor obrazu, rýchle spustenie, automatické odovzdanie, miesto uloženia a snímanie
dotykom. Do pozornosti vyberáme funkciu
rýchle spustenie, ktorá vám umožní ihneď po
otvorení fotoaparátu nasnímať fotografiu alebo
video a zaujímavou funkciou je tiež automatické
odovzdanie, ktoré vám umožní synchronizáciu
fotografií a videí so službou PlayMemories
Online v reálnom čase.

Pre videokameru sú dostupné obdobné nastavenia aj módy. Maximálne dostupné rozlíšenie
je Full HD 1080p, ktoré je aj predvolené v móde
Superior Auto. Počas nahrávania videa môžete
snímať fotografie, ktoré majú rozmer videa (pri
Full HD 1920x1080p zhruba 2 Mpix).

Batéria
Sony Xperia Z1 je poháňaná 3000 mAh Li-Ion
batériou ukrytou pod preskleným zadným
krytom. Nemôžete ju vybrať a vymeniť za
silnejšiu, čo však v tomto prípade nehodnotíme
ako negatívum. Batéria totižto ponúka dostatok kapacity na pohodlný chod zariadenia aj
počas dvoch dní, ak ste však nároční na dáta a
aplikácie, budete nabíjať každý večer. Je to však
trend, na ktorý sme si museli privyknúť a zatiaľ
s ním nevieme nič urobiť. Ak však zariadenie s
5″ Full HD displejom nastaveným na maximálny
jas a svietiacim 2,5 hodiny do dňa ukazuje po
15 hodinách používania úroveň batérie 40%,
má u nás veľkú pochvalu. Počas dňa sme okrem
toho 20 minút telefonovali a zhruba 2 hodiny
pracovali s aplikáciami a hrami. A to sme nezapli
ani jeden zo šetriacich režimov batérie.
My sme s výdržou tohto smartfónu boli teda
viac než spokojní. Nakoľko sme dlhodobými
používateľmi predošlej verzie Sony Xperia Z,
môžeme prehlásiť, že výdrž je zhruba rovnaká
(ak nie lepšia) aj napriek prítomnosti niekoľkých
nových funkcií a súčastí systému.
ONDREJ LIČKO

Zariadenia zapožičala spoločnosť Sony.
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Recenzia

08/10
Plusy
✔ kvalitný a jasný displej
✔ pekný dizajn a kvalitne spracovaná

HTC Desire 500
Stredná trieda za dobrú cenu

konštrukcia

✔ 8 Mpix fotoaparát
✔ používateľská nadstavba Sense 5.0

Mínusy
✖ pri používaní Blinkfeed sa pri načítaní údajov
spomalia reakcie telefónu

✖ nie príliš kvalitné nakrúcanie videa
✖ málo vnútornej pamäte

Hodnotenie
HTC sa s novým Desire 500 podarilo to, čo s
Desire X minulý rok. Výrobca teda ponúkol zaujímavú alternatívu v strednej triede za prijateľnú
cenu, ktorá sa pri tomto smartfóne začína na
230€ (Zdroj: Heuréka 1.9.2013). HTC Desire 500
síce nie je žiadnym preborníkom vo výkone,
toho má však viac než dostatok.
Vyzdvihnúť pri tomto smartfóne musím
predovšetkým príťažlivý dizajn, kvalitne spracovanú konštrukciu, výborný displej, ale aj na svoju
triedu dobrý fotoaparát. V neposlednom rade
poteší aj prítomnosť používateľskej nadstavby
Sense 5.0 s množstvom widgetov a aplikácií,
ktorá je podľa môjho názoru veľmi prehľadná a
pekne spracovaná. BlinkFeed síce na Desire 500
nefunguje na 100% plynulo, no ten beriem ako
bonus, ktorý nemusíte vôbec používať. Výdrž
batérie je priemerná, no pohodlne vás prenesie
cez celý deň.
Ako nevýhodu pri tomto modeli smartfónu
vidím možno len v horšej podpore HD a Full HD
videí, pri ktorých nie je podporovaná hardvérová akcelerácia a na ich plynulé prehrávanie
výkon samotného procesora už nepostačuje.
Inak si myslím, že Desire 500 bude veľkým
hitom nielen u operátorov, ale aj v klasických
obchodoch a e-shopoch. Krátko na záver môžem
hádam len dodať, že spoločnosti HTC sa tento
model vydaril a na rozdiel od low-endu Desire
200 zvolil aj prijateľnú cenovku. U nás v redakcii
si Desire 500 vyslúžil aj ocenenie “TIP redakcie”.

H

TC tento rok pokračuje v snahe vylepšiť
svoju neľahkú finančnú situáciu, v čom
by jej mohol pomôcť aj ďalší model
smartfónu z nižšej strednej triedy. Zariadenie s
názvom Desire 500 je pomyselným nástupcom
vydareného modelu Desire X z minulého roka.
Ponúka zaujímavú hardvérovú špecifikáciu, ako
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Android 4.2.2 (Jelly Bean)

8 Mpix

Snapdragon 200		
štvorjadrový

4.3”
480 x 800 px

1GB

4GB
microSD do 64GB

aj displeju použitom vo vlajkovej lodi HTC One.
Čitateľnosť na priamom slnku síce podobne ako
aj na iných zariadeniach nie je nijako excelentná,
nie je však ani zahanbujúca, takže Desire 500
ma svojim jasom a čitateľnosťou nijako nesklamal. Trochu na pochybách som bol pri použitej
ochrane displeja. V oficiálnych špecifikáciach
sa použitie odolného skla neuvádza, no na prvý
pohľad sa zdá, že sa tu nachádza. Minimálne je
predná strana aspoň menej náchylná na zachytávanie odtlačkov prstov, čo hodnotím samozrejme pozitívne.

Výkon
Zahráte si aj graficky
náročnejšie hry

aj novší Android a nadstavbu Sense 5 s domovskou obrazovkou Blinkfeed. Navyše ho zoženiete
za pomerne lákavú cenu, ktorá sa pohybuje na
úrovni 230€.

Konštrukcia
Elegán
HTC Desire 500 už na prvý pohľad pôsobí veľmi
dobrým dojmom. V redakcii som na testovanie
dostal bielu verziu s modrým lemovaním a
logami, ktorej po dizajnovej stránke nemám čo
vytknúť. Jednoducho povedané, smartfón sa mi
ihneď zapáčil a to nielen po dizajnovej, ale aj
konštrukčnej stránke. Pochváliť musím kvalitu
jeho spracovania, či samotné konštrukčné vyhotovenie. Telo zariadenia je totižto dostatočne
malé s rozmermi 131.8 x 66.9 x 9.9 mm a
príjemnou hmotnosťou 123 gramov, ktorá
zabezpečuje jeho pohodlné nosenie nielen vo
vrecku nohavíc.
Prednú stranu vypĺňa 4,3 palcový displej, sada
štandardných senzorov, či predná 1,6Mpix kamera, telefónny reproduktor a dvojica kapacitných
tlačidiel “Späť” a “Návrat domov”. Posledné
menované tlačidlo slúži po dlhom podržaní
aj na vyvolanie kontextového menu aplikácií,
dvojitým ťuknutím ním aktivujete naposledy
spustené aplikácie.
Boky zariadenia lemuje modrý rámik, ktorý je v
mieste ovládania hlasitosti prerušený. Tlačidlo
zapnutia je podobne ako na HTC One umiestnené naľavo navrchu spolu s 3,5 mm audio
konektorom. Nie celkom sa mi však páčil jeho
zdvih. Tlačidlo je totižto zarovnané s povrchom
konštrukcie a tak ho len veľmi ťažko nahmatáte.
Na jeho stlačenie tak budete musieť vynaložiť
trochu viac úsilia. MicroUSB pre nabíjanie a
prepojenie s počítačom je situovaný v spodnej
časti.
Podobne ako pri Desire 200, aj konštrukcia Desire 500 sa skladá z dvoch väčších častí. Zadná
strana je teda akýmsi obalom, do ktorého sa
vkladá vnútro zariadenia. Chráni tak jeho boky a

predný reproduktor pre hovory. Sú v ňom však
vytvorené aj otvory pre 8 Mpix fotoaparát s LED
bleskom a hlavný systémový reproduktor. Po
jeho odňatí sa vám naskytne pohľad na batériu
a dva sloty pre vsunutie micro SIM a pamäťovej
karty microSD. Obe zasuniete bez toho, aby ste
museli vyberať batériu.
So spracovaním a dizajnom HTC Desire 500 som
bol nadmieru spokojný.
Konštrukcia je pevná, no
pritom ponúka komfortné
rozmery aj hmotnosť.
Počas používania som
nezaznamenal žiadne
vŕzganie a ani žiadne iné
nepríjemnosti. Jedinú
starosť mi robí asi len
malý zdvih tlačidla pre
zapnutie, ktoré je ťažšie
nahmatať a stlačiť.

Displej
Kvalitného 4,3
palca
Displej má veľkosť 4,3 palca, čo je podľa mňa
rozumný kompromis, ktorý zabezpečí prijateľné
rozmery zariadenia a zároveň aj komfort pri
prehliadaní obsahu na ňom. Rozlíšenie 480 x
800 síce nepatrí k tým najväčším, ktoré pri tejto
uhlopriečke môžete dostať, no vzhľadom na
cenu zariadenia by som viac ani neočakával.
Zobrazovacími panelmi s veľkosťou 4,3 palca a
vyšším HD rozlíšením (1280 x 800) disponujú
v súčasnosti oveľa drahšie modely smartfónov
Samsung Galaxy S4 mini a HTC One mini.
Rozlíšenie je však maximálne postačujúce, aj
keď jasne viditeľný rozdiel tu oproti HD a Full HD
displejom je. Ten je však aj v cene, za ktoré sú v
smartfónoch ponúkané.
Ku kvalite zobrazenia nemám čo dodať. Displej
ponúka výborné zobrazenie farieb, ako aj
pozorovacie uhly. Svojimi kvalitami, aspoň čo
sa farieb a pozorovacích uhlov týka, sa vyrovná

Desire 500 je poháňaný štvorjadrovým procesorom Snapdragon 200, ktorý pracuje na
frekvencii 1,2 GHz. Sekunduje mu 1GB RAM,
z ktorej je pri behu systému a spustených
niekoľkých aplikáciách dostupných približne
265MB. Výkon zariadenia postačuje na
plynulý chod operačného systému, no všimol
som si aj občasné zasekávanie prechodov v
používateľskom prostredí, či spomalené reakcie.
Tie sú pozorovateľné najmä pri prechode na
domovskú obrazovku Blinkfeed, ktorú samozrejme nemusíte aktívne používať. Inak je ale
pohyb v systéme plynulý a to isté platí aj o aplikáciách. Občasne trhnutie sa však objaví aj tu.

Grafický výkon smartfónu je daný použitým
čipom Adreno 203, ktorý neohúri asi žiadneho
nadšenca hier. Svojim výkonom však bude
postačovať na hranie graficky menej náročných,
ale aj niektorých náročnejších titulov. Napríklad taký Shadowgun fungoval na Desire 500
plynulo. Problém však budete mať pri inštalácií
dátovo objemnejších hier. Vzhľadom na menšiu
vnútornú pamäť nebudete totižto schopní hru
do zariadenia uložiť.
Vnútornú pamäť telefónu udáva výrobca na
úrovni 4GB, z ktorých je pre používateľa po
prvom spustení dostupných niečo cez 1GB. Nie
je to veľa, no väčšine používateľov by takto
veľký ukladací priestor v spojení s rozširujúcim
pamäťovým slotom na microSD karty mal
postačovať. Problémom je však inštalovanie
hier, ktorý spomínam aj vyššie. Prekvapila ma
a zároveň potešila podpora USB Host, ktorá
umožňuje napríklad pripojenie klávesnice, myši
alebo iného USB príslušenstva vrátane USB
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flash diskov. Telefón však nepodporuje často
používaný súborový systém NTFS, čo môže
spôsobiť menšie problémy s kompatibilitou
diskov.

Operačný systém
Nie je najnovší
Android nachádzajúci sa v Desire 500 nenesie číslo najnovšej verzie a preto sa môže
pochváliť len starším Androidom 4.1.2 Jelly
Bean. Nachádza sa tu však nadstavba výrobcu
Sense 5.0, dobre známa z HTC One. Tá obsahuje
viaceré funkcie vlajkovej lode vrátane Blinkfeedu a Video Highlights.
HTC Blinkfeed 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 Twitteru 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 veľkého množstva partnerských stránok, medzi
ktorými nechýbajú napríklad svetovo známe
CNET, TechCrunch, The Verge alebo Reuters.
Vyberať môžete správy na základe kategórie,
vďaka čomu sa v streame informácií ukážu napríklad len správy týkajúce sa zábavy, technológií
alebo hudby. Výber je už len na vás. Blinkfeed
môže aktualizácie automaticky preberať počas
pripojenia na Wi-Fi alebo pri aktívnom mobilnom internete.
Blinkfeed je po prvom spustení natívne
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 dobre 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:

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
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nastavený ako domáca obrazovka. Komu to však
nevyhovuje, môže ho zameniť za klasickú plochu
Androidu. Tých si v launcheri môžete pridať
maximálne 4 – s Blinkfeed tak máte k dispozícii
päť pracovných plôch. Blinkfeed sa nedá úplne
deaktivovať, no ak ho nebudete používať, tak
jeho prítomnosť by vám nemala nijako prekážať.
Pri testovanej verzii firmvéru (1.10.401.3) som
si tiež všimol, že pracovné plochy nie je možné
jednoducho preusporiadať tak, ako to je možné
na HTC One. Predpokladám, že ide len o softvérovú chybu, ktorá bude ale v najbližšej aktualizácii napravená.
Dizajnovými zmenami v novom prostredí Sense
5.0 prešla spodná lišta, ktorá obsahuje ikony aplikácií Telefón, SMS správy, Internet, Fotoaparát
a tlačidlo pre spustenie menu so zoznamom
aplikácií. Tieto môžete jednoducho zmeniť
pretiahnutím ikon zo zoznamu aplikácií nad lištu
alebo naopak. Podporované je aj vytváranie
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 hodinová predpoveď. Informácie o počasí sa môžu
aktualizovať na základe vašej aktuálnej polohy
alebo podľa miest, ktoré si v aplikácií prednastavíte.
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.

adresárov.
Menu s aplikáciami zobrazuje navrchu vždy
aktuálny čas a počasie. Ikony môžu byť rozmiestnené v mriežke s veľkosťou 3×4 alebo 4×5.
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. Notifikačná lišta podporuje
funkcie Androidu 4.1 Jelly Bean, opäť tu však
chýbajú akékoľvek rýchle ovládacie prvky, na
ktoré sme zvyknutí pri nadstavbách iných výrobcov, ale aj v natívnom Androide 4.2 Jelly Bean.
Jednotlivé notifikácie rozšírite pomocou gesta
pinch-to-zoom.
Silnou stránkou Sense 5.0 je aj široká podpora 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, Microsoft Hotmail a Evernote.
Všetky HTC aplikácie sú teraz vzhľadom a
ovládaním viac podobne natívnemu Androidu a
HOLO dizajnu. Medzi jednotlivými záložkami sa
už neprepína zo spodnej lišty ako to bolo v predchádzajúcich verziách HTC Sense, ale posunom
prsta po displeji zľava doprava a naopak.
Nový je aj Task manager s poslednými spustenými aplikáciami. Tie sú teraz v náhľadoch
zobrazené v mriežke s veľkosťou 3×3, ktorú vyvoláte 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, emaily alebo udalosti z kalendára.

Multimédiá
Prehrávanie HD a Full HD nezvláda
Pri prehrávaní videí som od Desire 500 očakával,
že si s nimi poradí bez akýchkoľvek problémov. Zdá sa však, že čip Snapdragon 200 má
problémy s hardvérovou akceleráciou HD a Full
HD videí, ktoré prehrával len pomocou softvérového renderingu. S menej náročnými videami
vo formátoch DivX, či Xvid si však poradil
bezproblémovo.
Zvukový výstup je tvorený jediným reprodukto-

rom a preto nečakajte tak kvalitnú reprodukciu,
ako v prípade stereo reproduktorov BoomSound
na HTC One. Jeden hlavný menič umiestnený
pod zadným krytom ponúka dostatočnú
hlasitosť, no pri maximálnom vybudení môže
už pri niektorých typoch skladieb mierne
skresľovať. Nehovoriac o tom, že mu chýbajú
basy. Pripojením externých slúchadiel sa však
situácia samozrejme zlepší. Výkon dodávaný
do slúchadiel je viac než postačujúci a bude
vyhovovať aj ľudom so záľubou v počúvaní
ohlušujúcej hudby.
Na jej prehrávanie môžete použiť vstavaný audio
prehrávač dobre známy z HTC smartfónov. Tento
ponúka všetky základné funkcie, od triedenia
skladieb podľa interpretov, albumov, playlistov,
žánrov alebo priečinkov, až po náhodné alebo
opakované prehrávanie. K dispozícii je ale aj automatické sťahovanie obalov albumov prostredníctvom Wi-Fi alebo mobilnej siete, či zdieľanie
skladieb prostredníctvom DLNA a možnosť ich
nastavenia ako zvonenie. Vizualizácia so zobrazovaním textov, ktorá sa nachádza na HTC One
tu chýba.

Fotoaparát podáva slušný
výkon
HTC vybavil Desire 500 8 Mpix snímačom,
ktorý z môjho pohľadu podáva celkom slušné
výsledky. Samozrejme nečakajte kvalitu záberov
na tak vysokej úrovni ako u vlajkových lodí
výrobcov, no vo svojej cenovej kategórii patrí
fotoaparát v Desire 500 k tým najlepším. Za dobrých svetelných podmienok ponúka dostatočné
detaily, ale aj vernosť farieb. Tie sa samozrejme
výrazne zhoršujú s ubúdajúcim svetlom, čo
je však problémom nejedného fotoaparátu.
Pomocť si však môžete vstavaným LED bleskom,
ktorý vám umožní vytvárať snímky aj v úplnej
tme. Video síce nie je možné nakrúcať vo Full
HD rozlíšení, no na zachytenie momentiek, či
životných situácii úplne postačuje aj rozlíšenie
720p. Vytvorené videá kvalitou nepatria práve
k tým najlepším. Ich najväčším problémom je
sekanie a pomalé reakcie. Desire 500 ponúka na
účely videohovorov aj prednú 1,6 Mpix kameru,
45

ktorá taktiež dokáže zaznamenávať video v
rozlíšení 720p.
Používateľské prostredie fotoaparátu je rovnaké,
ako v prípade modelu HTC One, chýba mu však
niekoľko funkcií. Hlavným rozdielom je absencia
HTC Zoe, ktorý Desire 500 vzhľadom na slabšiu
hardvérovú výbavu nepodporuje. Vie však
vytvárať HDR fotografie, 360-stupňové panorámy a spomalené video. K dispozícii sú aj funkcie,
ako samospúšť, orezanie, súvislé snímanie, detekcia tváre, či automatické zachytenie úsmevu.
Na výber tu nájdete aj manuálne nastavenie expozície, kontrastu, nasýtenia, ostrosti, citlivosti
ISO, či vyváženia bielej.
Galéria vzhľadom na absenciu ZOE neponúka
také široké možnosti úprav a nájdete tu tak
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poväčšinou len základné nastavenia a efekty z
natívnej galérie Androidu. Na Galérii však poteší
jej previazanosť so sociálnymi sieťami Google+,
Flickr, či Facebook, ako aj triedenie do albumov, udalostí alebo umiestnení. V udalostiach
zároveň nájdete aj videá, ktoré sú automaticky
zostavené do 30 sekundových prezentácií,
doplnených o hudbu a efekty v rôznych štýloch:
Polaris, Avalon, Vega, Eifel, Burbia a Islandia.

Batéria
Vo výbave nájdete batériu s kapacitou 1800
mAh, ktorá by mala zariadenia bez problémov
udržať v chode po celý deň. Samozrejme všetko
záleží od toho, ako telefón využívate. Ja som
pri bežnom využívaní vykonal niekoľko krátkych
hovorov, krátko som si zahral aj hry a vykonal
sériu graficky náročnejších testov. Desire 500

som ďalej používal na prehliadanie webových
stránok a na počúvanie hudby. Displej bol zapnutý takmer 2 celé hodiny a zariadenie vydržalo
v chode približne 25 hodín so zapnutým WiFi,
niekoľko hodín bolo aktívne len mobilné
pripojenie. Všimol som si však, že podsvietenie
displeja je pri automatike zbytočne vysoké a tak
by sa časť energie určite dala ušetriť manuálnym nastavením hodnôt jasu a samozrejme
vypnutím dátového pripojenie.
FERO CHOVAŇÁK

Zariadenia zapožičala spoločnosť HTC.

Súťaž

Vyhodnotenie súťaže
o nabíjací zdroj Sony CP-F2LSA

V

minulom čísle Android Magazínu sme sa
vás prostredníctvom krátkeho dotazníka
pýtali na váš názor na Android Magazín a poprosili vás o vyjadrenie vašej spätnej
väzby. Tejto ankety sa zúčastnilo niekoľko
desiatok čitateľov, ktorí nám poskytli svoje
názory a pripomienky. Teší nás, že až 88% z
nich pri známkovaní ako v škole ohodnotilo
Android Magazín jednotkou, alebo dvojkou,
za čo úprimne ďakujeme a sľubujeme, že náš
časopis sa budeme snažiť spraviť ešte lepším a
zaujímavejším.
Z článkov vás najviac zaujala recenzia hybridného
prístroja Samsung Galaxy
S4 Zoom (23%), nasledovaná témou o budúcnosti telefonovania v EU
(20%). Treťou a štvrtou
najzaujímavejšou témou
boli Android poradňa a
prehľad bankových aplikácií (17% a 16%).
Pýtali sme sa vás tiež
na témy, ktoré by ste v
Magazíne chceli vidieť.
Z vašich odpovedí je
zrejmé, že najviac vás

zaujímajú aplikácie a ich recenzie, návody, ale
tiež katalóg a porovnanie mobilov. Budeme
sa snažiť na tieto vaše požiadavky reagovať a
obsah Android Magazínu im prispôsobovať.
Ešte raz ďakujeme všetkým respondentom za
účasť a spomedzi všetkým sme vyžrebovali
jedného, ktorý sa stáva majiteľom nabíjacieho
zdroja Sony CP-F2LSA, v cene približne 70 eur,
ktorý vďaka kapacite akumulátora 7000 mAh
dokáže nabiť smartfón až trikrát. Spomínaným
výhercom sa stáva Marian Daniz.

Ako  hodno/te  nové  číslo  Android  Magazínu?
(hodnotenie	
  známkami	
  ako	
  v	
  škole)	
  

6%

2%

4%

Výborný
48%

Chválitebný
Dobrý
Dostatočný

40%

Nedostatočný

Nová súťaž

o slúchadlá Beats Studio

A

k ste v súťaži nevyhrali, alebo ste sa jej
nezúčastnili, nebuďte sklamaní. Aj v tomto aktuálnom čísle vám totiž prinášame
možnosť vyhrať zaujímavú cenu. Tentokrát sa
jedná o štýlové slúchadlá Beats Studio by Dr.
Dre v elegantnej červenej farbe a v cene až 230
eur. Keďže cena je hodnotnejšia ako v prípade
minulej súťaže, aj podmienky sú o kúsok ťažšie.
V súťaži totiž musíte správne odpovedať na
2 otázky, týkajúce sa uvedených slúchadiel a
zároveň vyplniť tri otázky, v ktorých sa vás opäť
pýtame na aktuálne číslo Android Magazínu.
Pri troche snahy je však odpovede na prvé dve
súťažné otázky možné nájsť na internete veľmi
rýchlo a vyplnenie ďalších troch, ktoré sa týkajú
Android Magazínu, je len otázkou niekoľkých
chvíľ. Zapojenie sa do súťaže vám tak nezaberie
viac než pár minút a cena skutočne stojí za to.
Súťaže sa môžete zúčastniť, tak ako v minulom
čísle, naskenovaním QR kódu, alebo kliknutím
na odkaz.

47

Recenzia

08/10
Plusy
✔ cena
✔ Android 4.1 Jelly Bean a nadstavba

VIDEO

Sony Xperia M
Farebný mid-end pre masy

TimeScape

✔ konštrukcia, pomerne dobrý výkon
✔ prítomnosť A-GPS a NFC
✔ prepracované predinštalované aplikácie
✔ viacero farebných variácií

Mínusy
✖ displej
✖ kvalita fotoaparátu

Hodnotenie
Sony Xperia M zaujme a dobre poslúži
aj masám
Sony Xperia M je jednoznačne zaujímavým
smartfónom. Okrem príjemných rozmerov a
rôznych farebných variácií prináša aj dobre
spracovaný systém Android 4.1 Jelly Bean a
množstvo zaujímavých predinštalovaných aplikácií. Hoci jej musíme vytknúť kvalitu displeja
a fotoaparátu, veríme, že si na Slovensku nájde
množstvo fanúšikov, ktorí jej budú za cenu
začínajúcu na hranici 200 EUR ochotní odpustiť
niekoľko nedostatkov. Navyše, smartfón Sony
Xperia M si môžete zakúpiť aj u našich operátorov, kde je cena pri paušále rozhodne
zaujímavejšia. Ak však patríte medzi náročných
používateľov, ktorí si potrpia na kvalitných
multimédiách a fotoaparáte, siahnite radšej po
vyššej triede. Rozumnejšia bude napríklad kúpa
smartfónu Sony Xperia SP.

S

praviť mid-endový smartfón tak, aby
zaujal a nebol len “ďalším z radu” dokáže
spoločnosť Sony výborne. Dôkazom je Sony
Xperia M, ktorá patrí do kategórie mid-end,
pričom ponúka hravý a farebný dizajn. Ponúka
však aj ďalšie pozitíva, ktoré si zhrnieme spolu s
jej mínusmi v recenzii nižšie.

Konštrukcia
hravé farby a tlačidlo spúšte
Sony Xperia M ponúka farebné spracovanie,
ktoré ulahodí hlavne mladému oku. Na svoje si
však prídu aj dlhodobejší používatelia mobilov,
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Android 4.1 (Jelly Bean)

5 Mpix

Snapdragon S4 Plus		
dvojjadrový

4”
480 x 854 px

1GB

4GB
microSD do 32GB

ktorých zaujme príjemnými
rozmermi 124 x 62 x 9.3 mm
a hmotnosťou 115 gramov.
Prednej strane dominuje
4-palcový displej, nájdeme
tu však aj prednú kameru a
mikrofón s reproduktorom.
Tlačidlá sú skryté pod sklom
a sú súčasťou zobrazovacej
jednotky. Pod displejom
sa netradične nachádza
notifikačná LED dióda.
Zadná strana ponúka v ľavom
hornom rohu hlavný, 5 Mpix
fotoaparát s LED bleskom
a nájdeme tu aj hlasný
reproduktor, ktorý sa pri
položení zariadenia na zadnú
stranu mierne “pridusí”.
Určite však ponúka lepšie
umiestnenie ako reproduktor
v Xperii Z, ktorý pri uchopení mobilu do ruky udusíte
úplne.

Displej
patrí medzi slabší priemer

Hardvérové tlačidlá sú na
Sony Xperia M umiestnené
klasicky po bokoch. Displej
ožije po stlačení tlačidla vypínania v pravom boku. Toto
umiestnenie je jednoznačne
najlepšie zo všetkých, vďaka
vystupujúcemu tlačidlu
dokonca smartfón zapnete aj
v tme či vo vrecku. Pravá strana obsahuje tiež tlačidlá pre
ovládanie hlasitosti a hardvérovú spúšť fotoaparátu, ktorú
dnes márne hľadáme aj medzi top smartfónmi. Spúšť je
2-polohová a stredne tvrdá,
po chvíli si na ňu zvyknete. V

Možno som už profesionálne
deformovaný, no displej v
smartfóne Sony Xperia M
nemôžem označiť inak ako
slabší priemer. Štvorpalcová
TFT jednotka ponúka slabšie
rozlíšenie 480 x 854 pixlov a
rozhodne za ostatnými zaostáva
aj v pozorovacích uhloch a
čitateľnosti na priamom slnku.
Napriek tomu ju však môžme
pochváliť za spracovanie farieb,
ktorých dokáže zobraziť až 16
miliónov. Samozrejmosťou
je tiež škrabancom a prasknutiu odolné sklo a funkcia
multi-touch, ktorú využijete pri

opačnej strane sa nachádza nabíjací microUSB
konektor a vrchná strana je obsadená 3,5 mm
jackom v strede. Spodná hrana obsahuje už len
dieru, cez ktorú si môžete prevliecť šnúrku, či
iné príslušenstvo.

zoomo-vaní alebo hraní hier.

Po odňatí zadného krytu sa vám naskytne
pohľad na 1750 mAh batériu, po ktorej odobratí
môžete vymeniť pamäťovú kartu microSD a SIM.
Zadný plastový kryt sa dáva z tela dole pomerne
ťažko, neskúšajte to radšej s umelými nechtami, dámy. Sony Xperia M ponúka inak veľmi
pohodlné rozmery aj tvar tela, ktorý je typický
aj pre model Sony Xperia T. Vo vrecku nohavíc aj
košele sa nosí pohodlne, v ruke sa vám taktiež
nebude protiviť. Vďaka pogumovanej úprave
zadného krytu vám Xperia M dokonca nespadne
ani z ruky. Plasty použité pri výrobe tohto smartfónu mu však uberajú na elegancii a pri držaní v
ruke zariadenie pôsobí veľmi krehko.

O výkon sa v prípade smartfónu Sony Xperia M
stará 2-jadrový procesor Qualcomm Snapdragon
S4 Plus s taktom 1 GHz. Ten je doplnený o 1 GB
operačnej pamäte a prítomný je tiež grafický čip
Adreno 305. Hoci Xperia M nepatrí hardvérovo
medzi najvýkonnejšie, zvládne aj náročnejšie
hry a aplikácie. Bezproblémový je tiež chod
tohto zariadenia a jeho rýchlosť pri bežnom
používaní.

Výkon a pamäť
postačí takmer na všetko

Vnútorná pamäť smartfónu Sony Xperia M dosahuje kapacitu 4 GB. Používateľ z pamäte reálne
dokáže využiť iba 2,05 GB, čo však v tomto
prípade nemusí byť problém, pretože zariadenie
podporuje pamäťové karty typu microSD do
kapacity 32 GB. po vložení pamäťovej karty v
dostatočnej kapacite si tak môžete v smartfóne
uložiť aj väčšie množstvo fotografií, videí a
ďalších multimediálnych súborov.
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Operačný systém
Android 4.1 Jelly Bean a nadstavba Timescape
Operačným systémom v smartfóne Sony Xperia
M je Android vo verzii 4.1 Jelly Bean. Ten
prináša okrem natívnych funkcií aj nadstavbu
TimeScape, ktorá smartfónu pridáva nielen na
grafickej, ale aj funkčnej hodnote. Špecifickým
prvkom nadstavby je uzamykacia obrazovka,
ktorá pri odomykaní ponúka efekt žalúzií,
príznačnou je však aj rolovacia lišta v hornej
časti displeja, v ktorej sa nachádzajú skratky
pre rýchle zapínanie a vypínanie funkcií. Sony v
tomto modeli ponúka rovnaký dock, ako pri os-

tatných modeloch a nájdete v ňom 5 ikon, ktoré
si môžete ľubovoľne meniť za iné ikony alebo
zložky s aplikáciami.
Menu s aplikáciami, appdrawer, ponúka mriežku
ikon o rozmeroch 4×4 a dostupné sú aj nastavenia pre usporiadanie aplikácií podľa abecedy,
frekvencie používania, dátumu pridania alebo
podľa vlastného uváženia. Veľmi dobre je spracovaná celková úprava prostredia, ktorú môžete
vyvolať z domácej obrazovky dlhším podržaním
prstu na displeji alebo priamo v menu s aplikáciami. Pri náhľade na zmenšené plochy si na
ne môžete pridávať skratky, ikony aplikácií, či
dokonca meniť tapetu a motívy. Práve motívy sú
takisto príznačným prvkom Xperia zariadení a
umožňujú používateľovi meniť celkové farebné
spracovanie prostredia, od tapety pozadia až po
farbu ikon v notifikačnej lište.
Hoci Sony Xperia M ponúka naozaj bohatú
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nádielku predinštalovaných aplikácií, nájdu sa
aj také, ktoré ani raz nepoužijete. Hoci ich nie je
možné zo zariadenia odinštalovať, môžete ich v
nastaveniach “Vypnúť”, čím odstránite ich ikonu
z menu.

Multimédiá
vládne HD video a nekonečne
veľa hudby
Sony Xperia M nepatrí medzi najvýkonnejšie
zariadenia, čo znamená, že si na nej nebudete
môcť vychutnať video vo vysokom rozlíšení.
Hravo však zvládne HD video, ktoré dokáže
aj nahrávať cez fotoaparát, a pri displeji s tak
nízkym rozlíšením by sme vám kvalitnejšie
video ani neodporúčali. HD kvalita vám postačí
výborne na akýkoľvek film či seriál, ktorý si na
tomto smartfóne pozriete pri cestovaní alebo
pri chvíľke nudy.

Lepšie je na tom Xperia M s prehrávaním hudby.
Vďaka predinštalovanej a dostatočne prepracovanej aplikácii Walkman nebudete mať s
prehrávaním hudby v rôznych formátoch žiadny
problém a aplikácia vás poteší naozaj bohatou
funkcionalitou a intuitívnym prostredím. Nechýbajú nastavenia pre ekvalizér a nájdete tu aj
pokročilé funkcie ako Clear Stereo, Clear Phase,
xLOUD, či dynamický normalizér, ktorý upraví
hlasitosť všetkých skladieb na jednu úroveň.
Walkman patrí jednoznačne medzi najlepšie
spracované aplikácie na prehrávanie hudby, čo
ocení každý majiteľ tohto smartfónu.

Fotoaparát
iba 5 Mpix fotografie a HD
video
Bohužiaľ, mobilný trend medzi fotoaparátmi
už dávno nepočíta s rozlíšením 5 Mpix a
štandardom je tiež video vo Full HD rozlíšení.
Ak si však nepotrpíte na extra-kvalitné snímky
a video, ktoré ohúri aj na veľkej obrazovke,
Sony Xperia M vám postačí. Fotoaparát ponúka
niekoľko zaujímavých funkcií a rozhodne poteší
aj bohatými nastaveniami, ktoré si môžete
upraviť vždy podľa seba. A nechýbajú ani také
funkcie ako panoráma, HDR, efekt obrázku
alebo výber fotografickej scény. Ukážky fotografií nájdete nižšie.
Kamera dokáže nahrávať video v HD rozlíšení a
ponúka taktiež niekoľko nastavení. Rovnako ako
pri fotoaparáte, aj pri nahrávaní videa môžete
použiť hardvérovú spúšť umiestnenú v pravom
boku. Škoda však, že ju výrobca umiestnil do
modelu s nie-tak-dobrým fotoaparátom ako
smartfóny vyšších tried. Hardvérovú spúšť by
sme si vedeli, bohužiaľ, predstaviť skôr u nich a
pri Xperii M ju môžme hodnotiť ako “nenútený
nadštandard”.

Batéria
1750 mAh batéria vydrží aj na
2 dni
Smartfón Sony Xperia M je napájaný z 1750
mAh Li-Ion akumulátora. Vďaka menej náročnej
hardvérovej výbave získate na jedno nabitie aj 2
plnohodnotné dni. Pokiaľ budete šetriť dátami,
môžete smartfón využívať na jedno nabitie aj 3
dni, pričom vám pri predĺžení doby používania
značne pomôžu funkcie šetrenia – Stamina
mód, Režim slabej batérie a Wi-Fi podľa miesta.
spotrebu najväčšieho žrúta energie – displeja –
môžete obmedziť zapnutím automatického jasu,
ktorý upraví svietivosť obrazovky podľa prostredeia, v ktorom sa momentálne nachádzate.
ONDREJ LIČKO

?

Android Poradňa
Otázka:

Zdravím, vedeli by ste mi poradiť nejakú dobrú apku na sledovanie slovenskej
televízie v mobile? Díky. Daňo.

Odpoveď:

Ahoj Daňo, spôsobov, ako na Adroid zariadení sledovať televízne vysielanie, je
niekoľko. Prvou možnosťou je stránka iphonetv.antik.sk. Nenechaj sa zmiasť
názvom, služba je určená aj pre Android zariadenia. Stačí sa zaregistrovať svojím
mailom a mať v prístroji nainštalovaný nejaký prehliadač videí, napr. MX Player.
Potom už stačí v mobilnom prehliadači navštíviť vyššie uvedenú stránku, vybrať si
televíznu stanicu a spustiť jej prehrávanie v zvolenom prehliadači. Iphonetv.antik.
sk momentálne ponúka osem slovenských kanálov.
Druhou možnosťou je aplikácia Slovak TV 2. Tá ponúka aktuálne až 23 slovenských ale aj českých programov. Nám osobne slovenské fungovali bez problémov,
ale české streamy sa nedali spustiť, alebo po pár desiatkach sekúnd vypadávali.
Môžeš vyskúšať aj ďalšie aplikácie v obchode Google Play, napr. SK TV, Slovakia
TV, alebo Slovakia Live TV, v obchode Play sú však horšie hodnotené a aj podľa
našich skúseností sa nevyrovnajú Slovak TV 2.

Otázka:

Dobrý večer, chcem sa opýtať čo sa mi skôr kúpiť Nexus 7 (2013) alebo LG G Pad
8.3. Budem ho používať na internet, nejakú hru skákačku, Youtube a textove,
tabulkove subory. Ďakujem za odpoveď. Patrik.

Odpoveď:

Každý tablet má svoje výhody. LG podporuje pamäťové karty, Nexus zas dostane
rýchlejšie nový systém Android. Ak však chceš tablet využívať len na to, čo si
napísal vyššie, tak ti výborne poslúži aj Nexus 7. Pokiaľ si však potrpíš na veľa
filmov či seriálov, rozhodne zober LG, aby si ich mal kde uložiť:-)

Otázka:

Ahojte. Som laik a preto sa chcem spýtať.... Chcem si kúpiť nový mobil, no
neviem si vybrať... HTC One mini, Samsung S4 mini... Viac-menej pracujem s
kalendárom Gmail, apikáciami len ojedinele (športové... ENDOMONDO...) Viete
mi poradiť?

Odpoveď:

Ahoj Adrián. Oba zo spomínaných smartfónov zvládnu to, čo potrebuješ bezproblémovo, preto sa rozhodni na základe ceny, dizajnu alebo iných aspektov. Nech
však kúpiš ktorýkoľvek zo spomenutých smartfónov, oba ti poslúžia dobre.

Zariadenia zapožičala spoločnosť Sony.
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Recenzia

07/10
Plusy
✔ Pekný dizajn a konštrukcia
✔ Použité materiály a váha
✔ Kvalitný a jasný displej
✔ Správca oprávnení a používateľské profily
✔ Makro snímanie, Notifikačná dióda
✔ Cena

VIDEO

HUAWEI Ascend P6
Štíhly krásavec

Mínusy
✖ Občasné spomalené reakcie
✖ Slabší fotoaparát
✖ Málo vnútornej pamäte (8 GB)
✖ Chýba NFC

Hodnotenie
Aj napriek niekoľkým negatívnym vlastnostiam
je Huawei Ascend P6 vydarené zariadenie
s atraktívnou cenovkou. Spoločnosť využila
fakt, že nie všetci používatelia si môžu dovoliť
najnovšiu a tým pádom aj najdrahšiu vlajkovú
loď od Sony, HTC, Samsung alebo inej značky
a hľadajú dobré zariadenie v strednej triede s
polovičnou cenou. Najväčším lákadlom sa určite
stane vynikajúci dizajn, použité materiály a
fakt, že sa jedná o najtenšie zariadenie, ktoré sa
dá na našom trhu kúpiť. Výborný je aj použitý
displej, ktorý je dostatočne jemný a dostatočná
je aj výdrž na jedno nabitie.
Niektorým potenciálnym kupcom by mohla
prekážať absencia technológie NFC alebo menší
výkon, ktorý ponúka vlastný čip od spoločnosti.
Pri náročnejších hrách je vidieť náznak, že čip
nestíha, čo nie je práve najlepšia vyhliadka
do budúcnosti. Čo sa týka bežného použitia
je výkon postačujúci a takmer identický s
minuloročnou vlajkovou loďou od Samsungu,
ktorá sa stane najväčším konkurentom Ascendu
P6. V tomto smere sa tiež môže zaradiť aj Nexus
4 alebo HTC One X+. Niekomu sa nemusí páčiť
ani používateľská nadstavba EmotionUI, ktorá
nevyužíva menu s aplikáciami. Naopak výborný
je správca oprávnení a páčilo sa mi aj oživenie
starých dobrých používateľských profilov. Cena
modelu sa na slovenských e-shopoch pohybuje
od 342,02 € do 547,47 € (aktuálne ku dňu 23.
septembra, zdroj: heureka.sk).

Z

atiaľ čo ostatní výrobcovia mobilných
zariadení s operačným systémom Android bojujú o najvýkonnejší a funkciami
preplnený smartfón, spoločnosť Huawei bojuje
na inom fronte – v segmente vyššej strednej
triedy. Najnovší prírastok firmy je prezentovaný
ako “rýchlejší, tenší, zaoblený a navrhnutý pre
zachytenie skutočnej krásy”, samozrejme reč
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8 Mpix

Huawei K3V2			
štvorjadrový

4.7”
720 x 1280 px

2GB

8GB 16GB
microSD do 32GB

je o tenučkom HUAWEI Ascend P6. Novinka je
naozaj vyrobená s ohľadom na dizajn a rozmery,
aspoň čo do hrúbky zariadenia a na prvý pohľad
pripomína iPhone 4. generácie. Jedná sa však o
úplne odlišné zariadenie a my sme sa v redakcii
pozreli na všetky prednosti a naopak negatíva.

Balenie
prekvapil silikónový obal
Papierová škatuľa smartfónu sa od ostatných
odlišuje čistým obalom, pričom k obsahu sa
dostanete vysunutím pravej strany pomocou malého putka. Novým majiteľom sa tak
naskytne pohľad na samotné zariadenie, ktoré
je ďalšieho obsahu balenie oddelený bielou
priehradkou. Po jej otvorení uvidíme 3 menšie
krabičky, kde sa nachádzajú slúchadlá, USB kábel, nabíjačka, séria návodov (v našom prípade
boli v čínštine) a najväčšie potešenie ponúkne
plastový priesvitný obal na ochranu zariadenia.

Konštrukcia
Elegantný a tenký dizajn
HUAWEI Ascend P6 je predávaný v troch
farebných prevedeniach a to bielej, čiernej a
ružovej. V našich rukách sa ocitla biela verzia,
ktorá pôsobí veľmi elegantne. Najvýraznejším
prvkom zariadenia je jeho hrúbka, ktorá dosahuje len 6,18 mm. (POROVNANIE S S4 NOTE

One). Konštrukcia má ostré hrany zo všetkých,
okrem spodnej strany, ktorá je zaoblená. Boky
smartfónu tvorí hliník, pričom ostatné prvky sú
bielej farby. Dizajnéri spoločnosti sa v mnohých
smeroch inšpirovali staršou generáciou
konkurenčného iPhone od spoločnosti Apple, no
konštrukcia, rozmery, veľkosť displeja a umiestnenie prvkov je odlišné a preto ho nepokladáme
za kópiu. Príjemná je aj váha zariadenia, ktorá
dosahuje hodnoty 120 g, čo je vzhľadom na
veľkosť výborné. Celkové rozmery sú 132,65 mm
x 65,5 mm x 6,18 mm.
Predná strana smartfónu je tvorená displejom
s uhlopriečkou 4,7-placov, vo vrchnej časti
nájdeme ďalej reproduktor pre hlasové hovory,
predný fotoaparát, senzor vonkajšieho osvetlenia a notifikačnú diódu, ktorá upozorňuje na
rôzne podnety. V spodnej časti nájdeme len
logotyp spoločnosti. Je teda jasné, že kapacitné
tlačidlá sú nahradené softvérovými podobne,
ako je to napríklad v prípade Nexusu 4. Displej
je chránený odolným sklom Corning Gorilla
Glass.
Zadnú stranu nie je možné otvoriť a vymeniť
napríklad batériu v prípade, že klesne jej výdrž
pri dlhodobom používaní. Kryt je tvorený jemným plastom, ktorý je na dotyk príjemný a zdá
sa byť aj veľmi odolný. V ľavom hornom rohu
nájdeme zadný fotoaparát, pod ktorým je umiestnený LED blesk. V spodnej časti je umiestnený reproduktor chránený mriežkou.

Boky zariadenia lemuje hliníkový pás, ktorý mu
dodáva eleganciu a príjemný pocit pri držaní.
Takmer všetky prvky sú umiestnené na pravej
strane. Nájdeme tu tlačidlo pre zapnutie/vypnutie, ovládanie hlasitosti, slot pre pamäťovú
kartu a tiež slot pre SIM kartu. Tieto však nie
sú označené a môžu vyvolávať dojem, že sa
jedná o dual SIM smartfón, alebo si používateľ
môže pomýliť slot pre SIM kartu so slotom pre
pamäťovú kartu a vytiahnuť ten nesprávny.
Vrchná hrana je vybavená microUSB konektorom pre pripojenie nabíjačky alebo počítača.
Okrem toho sa tu nachádza ešte otvor pre
mikrofón, čo platí aj pre spodnú hranu.
Netradičné je aj umiestnenie 3,5 mm audio konektora. Tento sa totižto nachádza
na ľavom boku, úplne dole a je chránený
hliníkovým nástrojom na vyberanie SIM karty a
“pamäťovky”. Hoci sa mi spočiatku tento prvok
páčil, neskôr som mal dojem, že po nejakom
čase ho určite stratím aj napriek tomu, že v
otvore drží pevne.
Je vidieť, že spoločnosť HUAWEI vynaložila veľké
úsilie pri návrhu tohto zariadenia. Konštrukcia
je veľmi kvalitná a výhradu mám len k zadnému
krytu, ktorý občas zavŕzga. Môže sa však jednať
o chybu nášho testovaného modelu a v iných sa
to neprejavuje. Potešil aj pribalený silikónový
obal, ktorý môžete nosiť náročnejších podmienkach, napríklad v ruksaku, v taške alebo inom
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mieste, kde hrozí poškriabanie konštrukcie
alebo displeja.

Displej
dobré farby a pozorovacie uhly
Pri návrhu smartfónu sa spoločnosť rozhodla
použiť 4,7-palcový IPS+ displej s rozlíšením
1280 x 720 pixelov (hustota pixelov je 312 ppi).
Výrobca udáva na oficiálnych stránkach, že sa
jedná o tzv. in-cell displej. Bežné LCD displeje
sa skladajú z ochranného skla, kapacitnej vrstvy
a samotného LCD. Technológia in-cell spája
kapacitnú vrstvu s LCD, čoho dôsledkom je tenší
a ľahší panel. Podobnú technológiu využíva aj
Samsung vo svojich Super AMOLED paneloch a
taktiež je použitá aj v prípade iPhone 5.
Nižšie rozlíšenie je novému modelu možné
prepáčiť vzhľadom na cenovú kategóriu v
ktorej sa pohybuje. Napriek rozlíšeniu je displej
výborný a najviac nás prekvapilo zobrazenie
čiernej farby, čím sa môže smelo pochváliť.
Farby nie sú až tak výrazné, ako v prípade Super
AMOLED displeja, no sú viac reálnejšie. Zobrazovanie farieb, takmer dobieha vlajkovú loď HTC
One. Pozorovacie uhly sú tiež výborné a nesklamal ma ani jas displeja, ktorý je dostatočný aj za
denného svetla.

Výkon
na budúcnosť nie je pripravený
Ascend P6 je poháňaný čipom z vlastnej výroby
spoločnosti Huawei. Reč je o štvorjadrovej
jednotke s názvom K3V2E, ktorá je taktovaná
na frekvenciu 1,5 GHz. Rovnakým čipom sú
vybavené aj ďalšie Android zariadenia identickej značky, ako napríklad Honor 2, Ascend
D2 alebo MediaPad 10 FHD. Operačná pamäť
RAM má kapacitu 2 GB a stará sa o plynulý chod
systému. Práca s používateľským prostredím je
rýchla a trhanie resp. spomalenie animácií je
možné pozorovať naozaj len zriedka pri vysokom
vyťažení.
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Podľa špecifikácie čipu K3V2, grafickým procesorom je v tomto prípade šestnásťjadrový
Vivante GC4000. Človek si pomyslí, že toľko
jadier ponúkne naozaj skvelý výkon pre hry,
no v reálnom využití neponúka až také dobré
výsledky. Náročné 3D hry si síce zahráte, no
nebudú také plynulé, ako v prípade aktuálnych
vlajkových lodí. Skúšali sme napríklad hru
Dead Trigger, ktorá išla plynulo s občasným
spomalením. Náročnejší Modern Combat 4 však
už tak plynulo nešiel. Pri hraní náročnejších
hier sa vie zariadenie pekne zahriať na vysokú
teplotu najmä v pravej časti, kde je s najväčšou
pravdepodobnosťou umiestnený čip. Vadili mi aj
softvérové tlačidlá. Občas sa totižto stalo, že pri
hraní som omylom prešiel prstom na tlačidlá a
prerušil hru.
Vnútorná kapacita zariadenia pravdepodobne
neohúri každého fanúšika Androidu. Ponúka
len 8 GB, pričom pre používateľa je dostupných
len 4,7 GB, čo je naozaj málo. Po nainštalovaní
pár hier, nahraní malej knižnice hudby alebo
nejakého video súboru klesne dostupná pamäť
na minimum. Potešujúca je však možnosť
rozšírenia pomocou micro SD karty až do
veľkosti 64 GB, ktorú určite odporúčame v
tomto prípade zakúpiť.

Operačný systém
EmotionUI
Hoci sa jedná o nedávno predstavenú novinku,
Huawei Ascend P6 nie je vybavený najnovším
Androidom 4.3. To je však pochopiteľné
vzhľadom na to, že táto je v tomto momente
dostupná zatiaľ len pre Nexus zariadenia,
ktoré zastrešuje samotný Google. Prítomná
je tak verzia 4.2.2, ktorá je doplnená o
používateľskú nadstavbu s názvom EmotionUI.
Po niekoľkodňovom testovaní bolo jasné, že
vývojári si dali záležať na odladení systému,
ktorý nespôsoboval žiadne problémy. Celkovo je
práca so systémom veľmi plynulá, až na občasné
trhanie animácii a dlhšie načítavanie niektorých
aplikácii.

V konštrukcii som spomenul, že zariadenie si
berie za svoj veľký vzor práve konkurenčný
iPhone od Apple. To isté platí aj po softvérovej
stránke, nakoľko použitý Launcher je prerobený
len na využívanie domovských obrazoviek.
To znamená, že tu nenájdeme žiadne menu s
aplikáciami a tieto sú všetky uložené na jednotlivých kartách. Ak mám pravdu povedať, na
takéto prostredie som si zvykol až po niekoľkých
dňoch používania.
Nevýhodou takéhoto prostredia v prípade Androidu je, že množstvo ikon na domovskej obrazovke zmenšuje priestor pre využitie widgetov.
To je čiastočne odstránené možnosťou vytvárať
priečinky, kde je možne združovať aplikácie.

ktoré je v tomto prípade 8 Mpx. Predný snímač
ho však so svojimi 5 Mpx takmer dobehol. Hoci
zadný snímač neponúka také rozlíšenie alebo
kvalitu, ako dnešné vlakové lode, po softvérovej
stránke rozhodne nebudete sklamaní. Nájdeme
tu tradičné nastavenia ISO, vyváženia bielej,
kontrastu, sýtosti alebo expozície. Dostupná je
aj možnosť skrášlenia tváre alebo automatické
zachytenie snímky pri detekcii úsmevu. V nastaveniach sa ďalej nachádza softvérová stabilizácia
obrazu, GPS značkovanie a HDR režim snímania.

Používateľské prostredie je možné meniť
využitím rôznych motívov, ktoré upravia
domovskú aj uzamknutú obrazovku, zmenia
ikony predinštalovaných aplikácii a taktiež
aj tapetu. Notifikačná lišta rýchly prístup do
nastavení, tlačidlo pre hromadné vymazanie
upozornení a panel rýchleho prístupu k bezdrôtovým technológiám, jasu obrazovky a podobne.
Používateľ môže meniť aj animácie prechodov
medzi kartami domovských obrazoviek.

Multimédiá
prehrá všetko
Tradičným testom všetkých smartfónov, ktoré sa
nám v redakcii ocitli je prehrávanie video záznamov rôznej kvality. Ascend P6 zvládol prehrať
všetky použité vzorky aj v prípade Full HD videa.
Nemal problémy s formátmi MKV, XviD, DivX
alebo WMV. V zariadení však nenájdeme osobitnú aplikáciu na prehrávanie videa, no v tomto
prípade postačí aj vstavaný v galérii. Dostupná
je aj podpora titulkov, no tá ma problémy so
slovenskou alebo českou diakritikou. Počas
prehrávania je na obrazovke dostupné aj tlačidlo
pre vypnutie/zapnutie vylepšenia zvuku Dolby
Mobile.

Zvukový výstup je tvorený jedným reproduktorom, ktorý je umiestnený na zadnej strane zariadenia. Zvuk produkovaný reproduktovom zodpovedá triede, v ktorej sa smartfón nachádza.
Kvalita reprodukcie nie je zlá. Skreslenie je malé,
no mal som pocit, že maximálna hlasitosť nie je
až taká vysoká, ako u iných modelov. To by som
však za nedostatok neoznačoval, pretože niektoré modely síce dokážu produkovať hlasnejší
výstup, no s veľkou mierou skreslenia. To nakoniec spôsobí, že používateľ maximálnu hlasitosť
v praxi ani nepoužíva.
Prehrávanie hudby má v zariadení na starosti
vynovený hudobný prehrávač. Ten ponúka
niekoľko zaujímavých funkcii, medzi ktoré patrí
možnosť usporiadať hudbu do 4 štýlov – veselá,
smutná, kľudná a energická. To by bolo výborné,
ak by softvér dokázal kategorizáciu vykonávať
automaticky, pomocou nejakého spôsobu
analýzy hudby. V tomto prípade však musíte kategória naplniť vlastnoručne. Dostupné je samozrejme aj rozdelenie podľa interpretov, albumov,
playlistov, žánrov alebo priečinkov. K dispozícií je
aj samostatná aplikácie pre FM rádio.

Fotoaparát
stredná trieda
Huawei Ascend P6 ponúka tradičnú dvojicu
predného a zadného fotoaparátu. Zvykom je,
že zadný fotoaparát ponúka vyššie rozlíšenie,

Kvalita snímok zodpovedá strednej triede. Vo
výborných svetelných podmienkach dokáže
zachytiť kvalitné a nerozmazané snímky. Pri
nižšej úrovni osvetlenia sú však rozmazané, no
v tme sú prekvapilo svetlé, aj keď šum je veľmi
výrazný. Ascend P6 sa však vyznačuje dobrým
zvládnutím makra, pričom objekty budete môcť
snímať vo vzdialenosti od 4 centimetrov.

BATÉRIA
výdrž prekvapila
Najväčšie pochybnosti pri prvom zoznamovaní
so smartfónom vo mne zanechala batéria. Tak,
ako väčšina z vás som si pomyslel, že čím tenšie
je telo tým menší je priestor pre batériu, čo
sa odrazí na jej kapacite a koniec koncov aj na
výdrži. To je pravda, ale len čiastočne. Zabudovaná batéria síce ponúka kapacitu 2000 mAh,
čo je výrazne menej než konkurenčné riešenia,
no výdrž na jedno nabitie nebola až taká zlá, ako
som predpokladal.
Prvý krát som smartfón používal len na telefonovanie, písanie SMS správ, prezeranie webu
a pozrel som si aj pár videí na Youtube. V tomto
prípade vydržala batéria približne 63 hodín, čo
nie je vôbec zlá hodnota.
V druhom prípade bol smartfón viac vyťažený.
Okrem predchádzajúcich úkonov som ho
používal na zdieľanie internetu po dobu 3
hodín, na chvíľkové hranie hier, fotografovanie,
natáčanie videa a ďalších činností. V takýchto
podmienkach vydržal 29 hodín aj pár minút.
MICHAL CHOVAŇÁK

Zariadenie zapožicala spoločnosť Huawei.
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Téma

Nakupujeme s Androidom
prehľad aplikácií, ktoré vám poskytnú všestranné
informácie o potravinách a pomôžu
pri nakupovaní

J

ednou z tém, ktorým sa venujeme v aktuálnom čísle Android Magazínu, sú Android
aplikácie jednotlivých obchodných reťazcov,
pôsobiacich na slovenskom trhu. Okrem nich
však v obchode Google Play nájdeme viacero
zaujímavých programov, ktoré sa potravinami
a vecami s nimi súvisiacimi zaoberajú. Pripravili
sme teda prehľad niekoľkých, ktoré stoja za
pozornosť.

Lepšie potraviny
Ako uvádza autor Peter Bartoš, aplikácia je
určená pre všetkých ľudí, ktorých zaujíma
bezpečnosť potravín. Jej hlavnou funkciou je
umožniť rýchle a pohodlné nahlásenie problémových potravín a nedostatkov v predajniach,
prípadne sledovať sťažnosti nahlásené inými
používateľmi. Aplikácia zjednodušuje podávanie
sťažnosti tak, aby spĺňala potrebné body podľa
platnej legislatívy a aby mohla byť zaregistrovaná Štátnou veterinárnou a potravinovou
správou SR (ŠVPS).

V praxi tak stačí v mobilnej aplikácii napísať
sťažnosť, ktorá musí byť zrozumiteľná – musí
byť jasné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.
Pridať treba fotografiu problémového tovaru,
alebo miesta v predajni. V podnete je potrebné
uviesť aj názov a adresu prevádzky a tiež meno,
priezvisko a bydlisko sťažovateľa, inak bude
sťažnosť odložená. Môžete sa tiež rozhodnúť, či
súhlasíte s anonymným zberom sťažností – ak
áno, sťažnosť sa po odoslaní ŠVPS zobrazí v
zozname sťažností (kontaktné údaje používateľa
nebudú uložené).
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Celá aplikácia je veľmi prehľadná a skladá sa len
z troch kariet. Prvá slúži ako formulár na zadanie
sťažnosti, tak, ako je to uvedené v predchádzajúcom odstavci. Na druhej sú chronologicky
zobrazené podané sťažnosti a tretia obsahuje
kontakty a všestranné informácie o ŠVPS, legislatíve, týkajúcej sa sťažností a tiež o aplikácii a
jej tvorcovi. Autor sľubuje skoré pridanie ďalších
funkcií, predovšetkým filtrovanie sťažností
podľa lokality/obchodného reťazca.
Ak vám teda leží na srdci, čo jeme a chcete
prispieť k bezpečnosti potravín aj touto formou
verejnej kontroly, aplikácia Lepšie potraviny vám
na to poskytne veľmi pohodlnú možnosť. Pokiaľ
sa o nej chcete dozvedieť ešte viac, neprehliadnite rozhovor s autorom Petrom Bartošom v
tomto čísle Android Magazínu.

hodiť sa však okrem Čechov môže aj Slovákom,
ktorí sa dlhodobo zdržiavajú, alebo žijú v Českej
republike.

Zlacnené.sk
Niektoré obchodné reťazce, pôsobiace na
slovenskom trhu, uvádzajú vo svojich Android
aplikáciách tzv. akciové ponuky a letáky, v tejto
aplikácii ich však môžete mať pekne pohromade
všetky na jednom mieste. Navyše, nájdete tu
aj letáky hypermarketov, ktoré zatiaľ nemajú
vlastnú Android aplikáciu a tiež akciové ponuky
obchodných reťazcov s iným než potravinárskym
tovarom.

Potraviny na pranýři
Už podľa názvu je zrejmé, že za touto aplikáciou stoja českí vývojári. Jedná sa vlastne o istú
obdobu predchádzajúcej aplikácie, ale určená je
pre Českú republiku a tamojších spotrebiteľov.
Zobrazuje informácie z portálu potravinynapranyri.cz a Státní zemědělské a potravinářské
inspekce (SZPI).
Aplikácia je veľmi prehľadná a rozčlenená na
šesť základných ikon. Jednou z hlavných funkcií
je možnosť prezerať si akciové letáky, ktoré sú
združené pod prvou ikonou. Je možné v nich
listovať a multidotykovo ich približovať, alebo
si ich stiahnuť do telefónu a neskôr prezerať
aj bez pripojenia na internet. Veľmi užitočnou
položkou je Tovar, kde si môžete zobraziť tovar
podľa výšky zľavy v percentách, či konkrétnej
sumy. Aplikácia vie tiež vyhľadávať najbližšie
obchody vo vašom okolí a nechýba ani
vyhľadávanie predajní podľa mesta či predajcu,
či možnosť uložiť si obľúbené obchody.
Podobne ako predchádzajúca aplikácia, aj
Potraviny na pranýři obsahuje formulár,
umožňujúci podanie podnetu na nekvalitné
alebo problémové potraviny. Dočítate sa tu
tiež o aktualitách z rovnomenného portálu a
SZPI, nechýbajú ani rôzne užitočné kontakty.
Na Slovensku túto aplikáciu síce nevyužijeme,

Aplikácia zlacnené.sk je veľmi intuitívna,
výborne v nej funguje vyhľadávanie a boli
sme spokojní so všetkými funkciami, ktoré
ponúka. Nemala by chýbať v mobile žiadneho
používateľa, ktorý chce pri nakupovaní rozumne
ušetriť.

Éčka
Ďalšia slovenská aplikácia od Michala Krajčiho
je určená pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o zloženie
potravín. Poskytuje prehľadné informácie o
„éčkach“, teda o rôznych prídavných látkach v
potravinách, ktoré slúžia ako prísady, napríklad
farbivá, zvýrazňovače chutí, či konzervanty. Ak
sa zvyknete pri nákupe zamýšľať nad tým, čo
sa skrýva za označeniami typu E150, E412 a
podobne, ktoré sa tak hojne nachádzajú na obaloch potravín, aplikácia Éčka vám to umožní aj
priamo v obchode, stačí len smartfón. Základné
informácie o éčkach sú dostupné aj offline, na
rozšírené treba internetové pripojenie.

Celkovo je jednoduchšia, než predchádzajúci
program a okrem typu éčka obsahuje hlavne
heslovité informácie o vhodnosti pre vegetariánov, citlivé osoby a deti. Podrobnejší popis
éčiek sa v nej nenachádza, je však kompletne
offline a nevyžaduje pripojenie k internetu.

NutriAtlas Free
Relatívne komplexná aplikácia, ktorá však pre
svoj plnohodnotný chod vyžaduje registráciu
na stránke zdravapotravina.cz, z ktorej aj čerpá
informácie. Prostredie nás prekvapilo dosť
veľkými ikonami a textom, našťastie sa v nastavenia dajú zmenšiť, čo sme hneď aj urobili.

jedlá, hlavné chody, polievky, múčniky atď.
Nechýba ani kalendár na prehľadné plánovanie,
poznámkový blok a možnosť posielať správy.
Zaujímavo vyznieva aj možnosť uložiť si do
aplikácie vernostnú kartu – stačí si ju odfotiť a
pri pokladni na čítačke čiarových kódov použiť
jej obrázok.
Bohužiaľ, nie všetky funkcie aplikácie fungujú
tak elegantne, ako sú opísané. Niekedy sa údaje
do niektorých položiek nedajú pridávať a zaznamenali sme aj dosť časté pády aplikácie. Ako
nápad však vyznieva naozaj sľubne, určite má
potenciál a veríme, že autori ju časom zdokonalia.

Prostredie aplikácie je maximálne prehľadné a
jednoduché. Základom sú dve okrúhle zelené
ikony. Prvá slúži ako abecedný katalóg všetkých
éčiek a je možné v ňom priamo vyhľadávať
podľa názvu látky, alebo jej E kódu. Pri každom
éčku sa nachádza popis s uvedením účinkov
na ľudský organizmus a na prípadnú škodlivosť
upozorňuje aj sfarbenie pozadia pod popisom
– od zelenej až po červenú. Druhá ikonka obsahuje komplexné všeobecné informácie o éčkach
a ich rozdelenie. Dáta o éčkach čerpá aplikácia z
webov emulgatory.cz a sportujeme.sk a nemala
by chýbať v telefóne žiadneho človeka, zaujímajúceho sa o to, čo konzumuje.

Éčka v potravinách
Ďalšia aplikácia, ktorá sa zaoberá éčkami, je
Éčka v potravinách a je dostupná v českom
jazyku. Podľa autorov slúži hlavne k rýchlej orientácii v rozsiahlej databáze éčiek a k zobrazeniu ich základných vlastností. Aktuálne obsahuje
databáza aplikácie viac než 500 záznamov.

Kalorické tabulky
Opäť nechýba vyhľadávanie v éčkach a ich
zoznam s uvedením tých nebezpečných. Druhou
funkciou je databáza potravín, ktorá obsahuje
viac než 13 000 položiek, medzi ktorými sa dá
vyhľadávať buď zadaním názvu, alebo oskenovaním čiarového kódu (nám však táto možnosť
nefungovala).
Aplikácia umožňuje aj vytváranie nákupných
lístkov, teda zoznamu položiek, ktoré chceme
nakúpiť; ich vytváranie sa nám však nezdalo
príliš intuitívne. Vytvorený zoznam tiež nebol
príliš prehľadný, možno aj z dôvodu príliš
veľkých ikon a virtuálnych tlačidiel. Pri vytváraní
zoznamu nám aplikácia tiež často vyhadzovala
chybové hlásenia. Rovnako sa aplikácia správala
aj pri poslednej funkcii, ktorou je vyhľadávanie
receptov. Keďže je však rovnako ako ostatné
zadarmo, nič vám nebráni vyskúšať ju, možno
vám bude fungovať lepšie než nám.

Ako napovedá názov, jedná sa o aplikáciu,
pomocou ktorej sa dá počítať a kontrolovať
denný príjem kalórií. Aplikácia je opäť v češtine
a vyžaduje registráciu, pri ktorej je navyše
potrebné zadať pohlavie, rok narodenia, váhu a
výšku. Podľa autorov však tieto údaje slúžia len
na výpočty bazálneho metabolizmu a energetického výdaja pri aktivitách, pričom nebudú
poskytované tretím stranám.

Alfréd
Alfréd je aplikácia od českých vývojárov, ktorá
plní funkciu akéhosi osobného asistenta a
pomocníka. Umožňuje plánovanie nákupov,
vytváranie odškrtávacích zoznamov a prehľad
zásob v domácnosti, vrátane nastavenia
záručnej doby a upozornenia na jej končenie.
Jednou z hlavných výhod je synchronizácia dát
medzi viacerými zariadeniami, takže využívať
ho môžu všetci členovia rodiny – stačí prepojiť
aplikáciu pomocou unikátneho kódu, alebo
pozvánkou v maile a všetky potrebné informácie
okamžite zdieľať.
Okrem toho aplikácia obsahuje aj recepty,
pričom ich počet dosahuje niekoľko stoviek a sú
rozčlenené do prehľadných kategórií – pred-

Do aplikácie sa dajú ukladať informácie o energetickom príjme a výdaji pomocou záznamu
všetkých zjedených potravín a fyzických aktivít.
K dispozícii je aj výpočet energetickej bilancie v
kalóriách, alebo kilojouloch, čo sa hodí hlavne v
prípade, ak používateľ chce schudnúť. Hodnoty príjmu a výdaja energie či pitného režimu
sa dajú zobraziť aj v prehľadných grafoch. Na
zadávanie skonzumovaných potravín slúži denne
aktualizovaná databáza potravín, ktoré sú
dostupné v Čechách a na Slovensku. Aplikácia
pre svoje fungovanie potrebuje pripojenie k
internetu a uložené dáta sú prístupné aj cez webový prehliadač na stránke kaloricketabulky.cz.
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Napriek mierne neprehľadnému prostrediu, na
ktoré si treba zvyknúť a pár drobným chybám sa
jedná o dobre spracovanú a aj vysoko hodnotenú aplikáciu, ktorá by nemala ujsť pozornosti ľudí, ktorí si dajú záležať na svojej postave.
K dispozícii je aj verzia Kalorické tabulky Plus bez
reklám za 1,32 eura.

Na záver si ešte predstavíme aplikácie,

ktoré môžu nahradiť klasický papierik s
„odškrtávacím“ nákupným zoznamom. Podobných aplikácií nájdeme v obchode Play viacero,
my sme vybrali tri nasledovné:

Nákupný zoznam
(od vývojára Fivefly)

Shopping list
(od vývojára Maloii)
Na rozdiel od predchádzajúcej je táto aplikácia graficky veľmi pekná a naozaj pripomína
skutočný nákupný zoznam. V hornom riadku
sa jednoduchým spôsobom pridávajú jednotlivé položky, nechýba ani možnosť zadávania
načítaním čiarového kódu, alebo hlasom cez
Google Voice. Zadané položky je možné v rámci
zoznamu jednoducho presúvať, preškrtávať ako
kúpené, či naopak, zvýrazniť ako dôležité. Ak
hľadáte aplikáciu, ktorá sa čo najviac ponáša
na skutočný zoznam, Shopping list by vám mal
vyhovovať, ak vám samozrejme neprekáža, že
nie je lokalizovaný do slovenčiny.

Pomocou tejto aplikácie je možné vytvárať
nákupné zoznamy a deliť ich podľa kategórií.
Kúpené položky sa dajú presunúť na koniec
zoznamu, alebo z neho odstrániť. Prostredie
je však trochu menej intuitívne a treba sa v
ňom zorientovať a graficky je program tiež
skôr strohý. Výhodou je však možnosť pridávať
nákupné položky pomocou čiarového kódu – ak
ho program nepozná, po nasnímaní kódu stačí
napísať názov výrobku a nabudúce ho pridať
prostým naskenovaním. Aplikácia tiež ponúka
okamžitú synchronizáciu s inými zariadeniami či

BRANISLAV CABAN

zálohovanie a prípadné obnovenie dát.

Out of Milk Shopping List
Tretím a posledným nákupným zoznamom,
ktorý si predstavíme, je Out of Milk. Ponúka
tradičné možnosti zadávania položiek oskenovaním čiarového kódu, hlasovým zadávaním,
alebo výberom z položiek, ktoré ste do nákupných zoznamov pridali v minulosti. Dobre je
spracované zdieľanie zoznamov a to buď priamo
v aplikácii pomocou kont, prípadne zaslaním
zoznamu mailom či textovou správou.
Na rozdiel od predchádzajúcej aplikácie je
však graficky oveľa strohejšia a jednoduchšia,
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čo však niektorým môže vyhovovať. Svoju
hlavnú úlohu, vytváranie a zdieľanie nákupných
zoznamov, však plní na výbornú. Opäť je ale len
v angličtine, čo môže niektorým používateľom
prekážať.
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Wi-fi od Orangeu je už
vo viac než 180 autobusoch
Orange rozširuje pokrytie bezplatným wi-fi internetom v autobusových linkách v rôznych kútoch
Slovenska. Operátor v spolupráci so
spoločnosťou See&Go v lete oficiálne
spustil takúto službu v popradských
linkách či prímestských autobusoch
v bratislavskom kraji. Do konca roka
má podľa vyjadrenia operátora
stúpnuť počet spojov s dostupným
wi-fi takmer na dvojnásobok – bude
ich vyše troch stoviek.

Už v súčasnosti využije takýto
prístup na internet cez sieť Orangeu
prostredníctvom Wi-Fi denne 10 až
15 tisíc cestujúcich v 184 autobusoch
vo viacerých slovenských mestách. Ďalších 160 autobusov s wi-fi
pripojením pribudne do konca roka v
Prešove, Bratislave, Nitre a Košiciach,
ale rokovania začínajú aj na strednom Slovensku.
V súčasnosti je Wi-Fi pripojenie
do internetu dostupné celkovo v 5
mestách v rôznych častiach Slovenska. Využívať ho už môžu cestujúci v
Bratislave i širšom okolí, v Košiciach,
Nitre, Poprade i v Prešove.

Telekom zaraďuje do
akciovej ponuky Sony
Xperiu M

Telekom venoval k
prvým kusom Sony
Xperia Z1 hodinky Sony
SmartWatch zadarmo

aj samostatnú stránku s kľúčovými
vlastnosťami a popisom telefónu.
Viac informácií a špeciálnu stránku
nájdete pod týmto odkazom:
telekom.sk/osobne/m-site/sonyxperia-z1/

Telekom pri príležitosti spustenia
predaja novej vlajkovej lode Sony
Xperia Z1 v utorok 1. októbra 2013
pripravil špeciálnu ponuku. Prvých
50 majiteľov totižto dostalo špeciálny
darček - inteligentné hodinky Sony
SmartWatch 2, ktoré mohli získať
pri exkluzívnej predobjednávke
cez web. V súvislosti s očakávaným
štartom predaja pripravil Telekom

Podobnú akciu spustil aj Samsung v
súvislosti so začiatkom predaja tabletofónu Galaxy Note 3, o ktorej sme
vás boli informovali. Akcia samozrejme platila aj na Slovensku v dvoch
vybraných slovenských značkových
predajniach Samsung v Bratislave a
Košiciach.
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Telekom od 10. 9. 2013 zaradil do
svojej ponuky nový telefón s OS
Android – Sony Xperia M. Tento
model strednej triedy ponúka
dotykový displej s uhlopriečkou 4“ a
rozlíšením 480 x 854 pixlov. Novinka
obsahuje 5-megapixlový fotoaparát s
autofocusom a nahráva video v 720p
rozlíšení. Srdcom tohto zariadenia je
procesor Qualcomm Snapdragon S4
Plus s dvoma jadrami taktovanými na
1 GHz a operačná pamäť s kapacitou
1 GB. Nechýba ani grafický procesor
Adreno 305 a podpora dát HSPA+ (21
/ 5,76 Mbps).
Sony Xperia M sa bude predávať za 1
€ mesačne k Happy XL, 2 € mesačne
k Happy XL volaniam a Happy L,
resp. za 4 € mesačne k Happy M, S a
XS. K ostatným programom bude k
dispozícii za nasledovné ceny:
• 1 € pre Biznis Star*** až *****,
Podnikateľ 300 až 1200
• 29 € pre Viac 400 a 1000

• 59 € pre Podľa seba 7
• 69 € pre Biznis Star** a Podnikateľ
150
• 109 € pre Podľa seba 5, Viac 200 a
Relax 200
• 149 € pre Podľa seba 3, Viac 100 a
Relax 100
• 159 € pre Biznis Star* a Podnikateľ
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prenosov umožňuje O2 Telemetria
aj volania a odosielanie SMS správ. V
týchto prípadoch platia rovnaké ceny
ako u programu O2 Fér.
Okrem nového programu O2 tiež
upravilo svoj web a pridalo novú
sekciu „biznis riešenia“ v časti Pre
Firmu, kde sú odteraz informácie
pre firmy z pohľadu nových
služieb jednoduchšie dostupné v
prehľadnom formáte.

O2 pridáva k O2
O2 ponúka ku proPaušálom dáta zadarmo gramu O2 Fér balík
neobmedzených SMS za
Okrem balíka neobmedzených
smsiek za 6 eur pre O2 Fér prináša
6 eur
operátor O2 aj ďalšiu novinku – pre
nových aj existujúcich zákazníkov
ponúka dáta zadarmo ako súčasť O2
Paušálu. Zákazníci s O2 Paušálom
si tak už nemusia vyberať medzi
bonusom na telefón alebo dátami.
Ku každej verzii O2 Paušálu je
definovaný objem dát, ktoré môžu
noví aj súčasní zákazníci využívať
automaticky zadarmo.

„Každý existujúci aj nový zákazník
bude môcť dáta využívať ako súčasť
svojho Paušálu, k tomu môže využiť
aj bonus na kúpu nového telefónu a
zostávajú samozrejme neobmedzené
SMS do všetkých sietí.“ uviedla Martina Jamrichová, hovorkyňa O2.

Pre Strieborný O2 Paušál to teda
napríklad bude znamenať, že za 20
eur zákazník dostane 150 minút
na volanie, neobmedzené SMS do
všetkých sietí, 126 eur na kúpu
nového telefónu a 500MB dát
zadarmo.
Po prečerpaní voľných jednotiek dát
pri jednotlivých verziách O2 Paušálu
si bude zákazník môcť balíček
obnoviť za 3 eurá, pričom túto obnovu môže uskutočniť v ľubovoľnom
počte za mesiac. Zákazník môže tiež
zaslať bezplatnú SMS s textom OBNOVA A na číslo 99222, kedy dostane
potvrdzujúcu SMS o aktivácii služby
automatickej obnovy balíčka. Deaktivácia tejto služby je možná taktiež
bezplatne, esemeskou na to isté číslo
s textom OBNOVA D.

O2 prináša novinku pre zákazníkov s
programom O2 Fér. Od 11. 9. 2013
môžu všetci existujúci aj noví O2 Fér
zákazníci s platbou na faktúru alebo
predplatenou kartou získať balík
neobmedzených SMS za 6 eur.
Ide o ponuku, ktorá platí pre SMS
posielané do všetkých sietí na Slovensku, ale aj zo Slovenska do krajín
EU. V prípade kúpy nového telefónu
so službou O2 Mobil+ získajú zase O2
Fér zákazníci s platbou na faktúru na
18 mesiacov neobmedzené SMS do
všetkých sietí.
Aktivácia extra balíka SMS do
všetkých sietí za 6 eur pre O2 Fér je
možná jednoducho prostredníctvom
SMS v tvare „SMS A“ a deaktivácia v
tvare „SMS D“ na telefónne číslo 99
222.

O2 prináša nový program O2 Telemetria a
vylepšuje svoju webovú
stránku
O2 predstavil nový program pod
názvom O2 Telemetria. Je určený pre
zákazníkov, ktorí potrebujú len malé
objemy dát a má priniesť úspory pri
používaní telemetrických služieb.
Uplatnenie nájde napríklad v rôznych
zabezpečovacích systémoch, alebo
monitorovacích GPS jednotkách.

Android Bazár
Asus Memo Pad HD 7

Predám Asus Memo Pad HD 7. Komplet krabica.
Záruka+puzdro. Cena 130 eur.

Predám SAMSUNG GALAXY S III biely +
flipové puzdro

Predám Samsung Galaxy S III biela farba ( ročný – ešte
záruka, nie od operátora, ale kupovaný v predajni ) + flipové
puzdro Titanium Silver. Na telefóne bolo menené sklíčko bolo poškriabané
momentálny stav 99 %. Cena je 250 eur dohoda je možná. Krabica s
príslušenstvom je kompletne nepoškodenie + doklad o kúpe.
Len osobný odber !!

Prestigio MultiPad 5597, (PMP5597D_RF_
DUO)

Predám tablet Prestigio Multipad PMP5597D DUO červený.
Okrem TN viem osobne doručiť aj v mestách: IL, DCA, ZM,
TN, PB, BN, PE Kupovaný 06/2013 v internetovom obchode hej.sk, takže
ešte viac ako rok a pol záruka. Komplet balenie. Dôvodom predaja je jeho
nevyužívanie, lebo som ho využíval len počas leta. Pôvodná cena 187e, teraz
115eur.Trochu ošúchaný lem tabletu.

Predam Xperia Z1

Predám nepoužitú Xperiu Z1 black. Cena 520 eur.

Predám Samsung Galaxy S4

Veľmi dobrý stav!
Ponúkam na predaj Galaxy S4. Je k nemu nabíjačka a kábel.
Cena pevná, 400 eur. Foto po dohode pošlem.

Cena prenesených dát za deň pri O2
Telemetria závisí od ich množstva:
• do 0,1 MB – 0,06 eura
• od 0,101 do 5 MB – 0,12 eura
• od 5,001 do 500 MB – 0,60 eura

Kúpim originál BUMPER na LG Nexus 4

Po prekročení 500 MB prenesených
dát je ďalšia dátová prevádzka spoplatnená sadzbou 0,002 € bez DPH
za 1 MB. Dáta sa účtujú po jednotlivých kilobajtoch. Okrem dátových

ZTE Blade V

Môže byť aj použitý avšak v perfektom stave. Len osobný
odber – Košice, Trebišov, Michalovce, Sobrance. Na cene sa
dohodneme, do 20 eur.

Predám úplne nový nerozbalený ZTE Blade V. Záruka, neblokovaný braný v O2. Cena 120 eur.
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Recenzia

10/10
Plusy
✔ nekompromisný výkon
✔ pevná konštrukcia s dobre spracovaným

VIDEO

Samsung Galaxy Note 3
prvé dojmy a rýchly test

zadným krytom

✔ kvalitný displej s Full HD rozlíšením
✔ vylepšené pero S Pen

Mínusy
✖ pre niekoho veľké rozmery
✖ vysoká cena
✖ len mono reproduktor

Hodnotenie
Samsung Galaxy Note 3 je bezpochyby výborný
telefón a viac než dôstojný nástupca prvých
dvoch generácií. Napriek plastovému telu má
pevnú konštrukciu, vyzerá dobre a osobitnú
pochvalu si zaslúži zadný kryt s povrchom
imitujúcim kožu. Ten je veľmi príjemný na dotyk
a zároveň odolný voči poškriabaniu či otlačkom.
Oproti lesklým krytom je to jednoznačne posun
vpred.
„Povinnou výbavou“ je Full HD displej, ktorý
vďaka technológii Super Amoled zobrazuje
naozaj kvalitne a na vysokej úrovni a Note
3 sa v tomto smere radí k úplnej špičke. K
nej patrí samozrejme aj výkonom a to vďaka
čipsetu Snapdragon 800 a 3 GB pamäte RAM.
Pochváliť treba aj dotykové pero S Pen, ktorého
používanie je zase o niečo pohodlnejšie a
navyše, dajú sa ním už ovládať aj dotykové
senzory Späť a Menu.
Jedným z najväčších konkurentov Note 3 bude
okrem Xperie Z Ultra, či pripravovaného HTC
One Max zrejme aj pôvodný Note II, ktorý je
približne o 250 eur lacnejší, pričom výkonom,
funkciami či úrovňou zobrazenia bohato
postačuje. Každý preto musí zvážiť sám, či
takáto suma navyše stojí za najnovší model s
nekompromisnou výbavou. My samozrejme s
Note 3 nekončíme a budeme sa mu venovať aj v
ďalších článkoch a porovnaniach.

K

eď predstavitelia Samsungu pred dvomi
rokmi odhalili prvú generáciu zariadenia Galaxy Note, možno ani sami vtedy
netušili, aký úspech ho čaká. Stal sa základom
celej novej triedy mobilných prístrojov, tzv. tabletofónov, podobné zariadenia čoskoro uviedli
aj ostatní výrobcovia a sám Samsung v roku
2012 predstavil jeho následníka, Galaxy Note II.
Opäť sa jednalo o trefu do čierneho a úspech
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Android 4.3 (Jelly Bean)

13 Mpix

Snapdragon 800		
štvorjadrový

5.7”
1080 x 1920 px

3GB

16/32/64 GB
microSD do 64GB
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týchto zariadení dokazuje aj ich predajnosť – do
dnešných dní sa celosvetovo predalo viac než
38 miliónov kusov. Na úspech svojich dvoch
predchodcov sa bude snažiť nadviazať tretia
generácia prístroja s názvom Galaxy Note 3.
Keďže som dlhodobý používateľ prvej generácie Galaxy Note a mal som možnosť testovať
aj Note II, potešila ma možnosť oboznámiť sa
aj s aktuálnou treťou generáciou. Tabletofón
som ma k dispozícii bohužiaľ len na pár dní,
čo nestačí na podrobnú recenziu, bola to však
príležitosť aspoň na vytvorenie základných
dojmov a pár rýchlych testov.

Konštrukcia, dizajn a materiály
lesklý plast je minulosťou
Keď sa mi pred dvomi rokmi do rúk dostal
Galaxy Note, bol som jeho veľkosťou doslova
ohromený. V tej dobe sa jednalo o skutočného
obra a napríklad vtedy bežné telefóny ako
Galaxy S II či HTC Desire HD pri ňom vyzerali ako
výrazne menší bratia. Dnes je však doba iná,
telefóny nám podstatne narástli a pri prvom
pohľade na Galaxy Note 3 ma prekvapila práve
opačná vec – že napriek väčšiemu displeju sa
jeho rozmery prakticky nijako nezväčšili, skôr
naopak. Oproti Galaxy Note II je Note 3 len o
0,1 mm dlhší, ale zároveň o 1,3 mm užší a o 1,1
mm tenší. Porovnanie proporcií s prvou generáciou samozrejme kvôli odlišnému pomeru
strán displeja vyzerá inak, v zásade sú však aj tu
rozmery podobné a Note 3 nie je výrazne väčší.
Pri materiáloch sa prekvapenie nakoniec nekoná
a dominujú plasty. Pri predstavení a krátko po
ňom sa veľa hovorilo o zadnom kryte, ktorý mal
byť potiahnutý kožou (či podobným materiálom), alebo byť dokonca z kovu. Nakoniec je to
však stále len plast, hoci nepochybne kvalitný
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a so zaujímavou povrchovou úpravou, ktorá
pripomína práve kožu. Kryt je príjemný na
dotyk a vyzerá omnoho lepšie, než lesklé plasty,
ktoré výrobca preferoval v poslednej dobe,
takže zmenu vítam. Zároveň je do istej miery
protišmykový a v ruke pôsobí akýmsi mäkším
dojmom, než bežný plast.
Napriek plastom je konštrukcia naozaj pevná
a tuhá. Ani pri silnom stláčaní sa neozvalo z
telefónu ani jediné zavŕzganie a to dokonca ani
z oblasti zadného krytu, ktorý býva u mnohých
mobilov v tomto smere Achillovou pätou.
Telefón som skúšal aj mierne prehýbať v rukách,
ale odolával rovnako statočne a „bez hlásku“. Za
kvalitu konštrukcie si výrobca zaslúži veľké plus
a je výrazne nadpriemerná.
Dostávame sa k dizajnu,
kde platí staré známe – sto
ľudí, sto chutí. Každopádne,
môžem skonštatovať, že
výzorom sa Galaxy Note 3
vracia ku koreňom a ponáša
sa na modely Galaxy S2 a
Galaxy Note. Subjektívne
považujem Note 3 za najkrajší
zo všetkých troch doterajších
generácií, pozitívne reakcie
zožal aj v okruhu mojich
známych a tiež na Android
Roadshow v Prešove, kde
sme ho mali vystavený v
našom stánku.
Zostáva nám ešte priblížiť
si rozmiestnenie ovládacích
prvkov. Na prednej strane
nájdeme pod rozmerným
displejom hardvérové tlačidlo
Domov a dva senzory Späť a
Menu. Nad displejom našli

svoje miesto senzory priblíženia a okolitého
svetla, mriežka hlasitého reproduktora, predná
2 MPix kamera a výrobca nezabudol ani na
viacfarebnú informačnú diódu.
Dlhšie hrany prístroja neobsahujú nič zaujímavé
– na pravej sa nachádza tlačidlo zapínania, na
ľavej dvojtlačidlo ovládania hlasitosti. Podobne,
ako u niektorých iných prístrojov od Samsungu,
aj tu sú dosť tenké a ťažšie sa nahmatávajú.
Na takomto rozmernom prístroji by som určite
uvítal výraznejšie tlačidlá. Na hornej hrane je
umiestnený 3,5 mm jack konektor, sekundárny
mikrofón a infraport, ktorý sa pomaly stáva
štandardnou výbavou u highendových modelov.
Najzaujímavejšia je však spodná hrana prístroja.

Svoje miesto tu má dotykové pero S Pen, o ktorom ešte bude reč, mikrofón a hlasitý reproduktor. Je tu aj microUSB konektor, ktorý však vyzerá trochu nezvyčajne – Galaxy Note 3 je totiž
jeden z prvých telefónov s novým microUSB
3.0 konektorom, ktorý je podstatne väčší než
bežný microUSB konektor, ale mal by zabezpečiť
rýchlejšie kopírovanie dát a aj rýchlejšie nabíjanie pri pripojení k počítaču. Spätná kompatibilita je však zachovaná, takže s Note 3 bez
problémov využijete všetky existujúce microUSB
nabíjačky a káble. Na zadnej strane prístroja už
nájdeme len fotoaparát s prisvetľovacou diódou
a logo výrobcu.

typu Super Amoled, čo je zárukou výrazných
farieb a skutočne temnej čiernej, rovnako ako
aj širokých pozorovacích uhlov. Pri priamom
porovnávaní s Note 1 som však nepocítil nejaký
do očí bijúci rozdiel v jemnosti zobrazenia. Pri
pozornom pohľade je samozrejme viditeľný
jemnejší obraz na Note 3, ale subjektívne sa mi

tento rozdiel zdá menší, než medzi HD a WVGA
(800 x 480 bodov).
Displej je chránený odolným sklom Gorilla
Glass 3, ktoré na mnou testovanom modeli bolo úplne hladké, bez akýchkoľvek
mikroškrabancov. To sa nezmenilo ani po

Výkon, pamäť a operačný systém
len to najvýkonnejšie a
najnovšie
Obidve generácie Galaxy Note patrili vo svojej
dobe k špičke a v tomto trende pokračuje
samozrejme aj „trojka“. U nás predávaná verzia
je poháňaná čipsetom Snapdragon 800 so
štyrmi jadrami Krait, taktovanými na 2,3 GHz a
grafickým čipom Adreno 330. Úctyhodná je aj
pamäť RAM o veľkosti 3 GB, pričom tesne po
štarte z nej býval zaplnený len niečo viac než 1
GB. Takáto zostava samozrejme robí „papierovo“ z Note 3 jedno z najvýkonnejších mobilných zariadení súčasnosti a tento predpoklad
potvrdzujú aj benchmarky a reálne skúsenosti
s hrami. Real Racing 3 a Modern Combat 4
bežali na zariadení úplne plynulo a bez náznaku
akéhokoľvek sekania. Aj náročný benchmarkový
test 3D Mark, ktorý pripomínal skutočnú slideshow na mnohých zariadeniach, ktoré som v
minulosti testoval, tu bežal maximálne plynulo
a na stabilných 60 fps. V ďalšom benchmarku,
Antutu, dosiahol Note úctyhodných 35 529
bodov. Nedostatku výkonu sa teda skutočne netreba obávať, pri dlhšom hraní je však badateľné
mierne zahrievanie v oblasti zadného krytu pri
fotoaparáte.
Operačným systémom je samozrejme Android, dokonca v aktuálnej verzii 4.3, ktorou sa
dnes môže pochváliť ešte len málo zariadení.
Je však dôsledne prekrytý používateľským
rozhraním TouchWiz, ktoré nemá význam bližšie
predstavovať, keďže je takmer totožné s ostanými modelmi výrobcu a nejaké mimoriadne
zmeny sa neudiali. Spomeniem snáď len službu
My Magazine, čo je akási obdoba BlinkFeed z
prístrojov HTC. Ak potiahnete prstom smerom
od dolnej časti displeja, vysuniete dlaždicové
menu s rôznymi správami a informáciami.
Dôležité je, že pohyb prostredí je maximálne
plynulý, rýchly a pri používaní som nezaregistroval v tomto smere ani jediné zaváhanie
telefónu. Zostáva veriť, že sa to nezmení ani po
dlhšom používaní a inštalácii rôzneho množstva
aplikácií.
Ako som spomínal na začiatku, napriek zachovaným rozmerom sa výrobcovi podarilo opäť
o niečo zväčšiť displej, ktorý má teraz až 5,7
palca a pribudlo Full HD rozlíšenie. Displej je
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o niečo bližšie k reálnemu písaniu. Osobne
však písanie S Penom do Notu využívam
hlavne na kratšie poznámky (tak do 500 slov),
neviem si predstaviť, že by som doň musel
písať napríklad hodinu bez prestávky a to ani s
touto novou generáciou. Výraznou pomôckou
je však možnosť nastaviť, aby displej v aplikácii
Poznámka S rozpoznával len dotyk pera a
nie ruky (túto funkciu majú aj oba staršie
Noty). Vtedy sa môžete pokojne pri písaní
oprieť dlaňou o displej bez obáv, že ňou niečo
nechtiac „napíšete“ :-) Naopak, na dotyk pera
konečne reagujú senzorové tlačidlá Späť a
Menu, čo Note I a II nepodporovali.
Samsung pridal stylusu niekoľko nových, resp.
staronových funkcií, ktoré sú združené pod
názvom Bezdotykový príkaz (Air Command).
Jedná sa vlastne o ponuku piatich možností
vo forme akéhosi polkruhu, ku ktorej sa dá
dostať podržaním hrotu pera nad displejom
a stlačením tlačidla. Takto je možné vytvoriť
rýchlu poznámku, vystrihnúť časť obrazovky
a editovať ju, či uložiť celú obrazovku s
možnosťou dopísania textu a ďalších úprav.
Pomocou Bezdotykového príkazu sa dá tiež
vyhľadávať v telefóne, vrátane ručne písaných
poznámok, či nakresliť perom malé okno a
spustiť v ňom niektorú z vybraných aplikácií na
popredí (prehliadač, kalkulačka, Youtube, atď.)
Použitie Bezdotykového príkazu je asi najlepšie
pozrieť si na názorných príkladoch v našom
prvom videopohľade na Galaxy Note 3.

Multimédiá a fotoaparát

tých pár dňoch testovania, počas ktorých som
telefón bez obalu nosil vo vrecku a intenzívne používal. Nejaký obal či fólia však pri
dlhodobom používaní predsa len príde vhod,
keďže naše skúsenosti v redakcii dokazujú, že
skôr či neskôr sa drobné škrabance objavia na
akomkoľvek odolnom skle.

Dotykové pero S Pen
Jedným z hlavných symbolov tohto tabletofónu
je dotykové pero S Pen. Jeho dizajn sa opäť zmenil, pričom hlavnou zmenou je jeho symetrický
tvar – nezáleží už teda, ako je otočené, keď ho
zasúvate do tela prístroja. Novinkou je aj sada
náhradných hrotov v balení a akési „klieštiky“,
ktorými hrot z pera môžete vybrať.
S perom sa píše lepšie než u predchádzajúcich
generácií Note, je citlivejšie a presnejšie. Oproti
prvému Note je to naozaj výrazný rozdiel, oproti
Note II trochu badateľný. Veľmi dobrý pocit som
mal z toho, ako sa hrot kĺže po povrchu displeja
a takýto spôsob zapisovania poznámok je zase
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Z multimédií spomeniem hlavne reproduktor – ten je umiestnený na spodnej hrane
prístroja, hrá naozaj silno a celkom kvalitne.
Medzi mobilnými zariadeniami patrí určite k
nadpriemeru, aj keď sa nevyrovná najlepším
zariadeniam v tomto smere, ako napríklad
HTC One. Dobre však rozoznať všetky zložky
frekvenčného spektra, vrátane basov. Škoda
len, že sme sa
opäť nedočkali
stereoreproduktorov, možno
nabudúce.
Umiestnenie
reproduktora na
spodnej hrane
má výhody aj
nevýhody. Pri
položení na
podložku už síce
zvuk nie je utlmený,
na druhej strane k
tomu môže dôjsť,
ak telefón držíte v
rukách naležato –
ukazovákom pravej
ruky si môžete
nechtiac otvor reproduktora prekryť.
Keďže Note 3 má
výkonu na rozdávanie, o prehrávanie HD a Full HD

videí netreba mať obavy. Vstavaný prehrávač
plynule a bez problémov prehral aj divxy a xvidy,
len v jednom prípade bol problém so zvukom.
Pri použití kvalitného prehrávača ako napríklad
MX Player a prípadného softvérového dekódovania sa však netreba ničoho obávať.
Fotoaparát v Note 3 má rozlíšenie 13 MPix,
dokáže vyhotoviť fotky v maximálnom rozlíšení
4128 x 3096 bodov a video nahrávať až do tzv.
4K rozlíšenia 3840 x 2160 bodov. Podobne ako
napríklad pri Galaxy S4 Zoom, aj u Note 3 sa
nachádza len jedna ovládacia obrazovka, na
ktorej sa vyhotovujú snímky a natáča video.
Rovnako združené sú aj nastavenia pre obe tieto
činnosti. Pri natáčaní Full HD videa je možné
zároveň aj fotografovať, pri 4K videu však už nie.
Možnosť zoomovať a preostrovať však existuje
aj tu. Fotografie nevyzerajú zle, sú pekne ostré
a nechýba množstvo detailov; rovnako dobre
vyzerá aj video. Kvalitu môžete posúdiť aj sami
na základe priložených fotografií a testovacieho
videa.
BRANISLAV CABAN

Slovenská a česká
pobočka O2 zmení
majiteľa, predaj je už vraj
na spadnutie

Miss Roadshow
2013: Prešov a
Banská Bystrica

výsledky hlasovania

Č

eská Telefónica, pod ktorú spadá aj
slovenské O2, by už čoskoro mala mať
nového majiteľa. Stane sa ním investičná
skupina PPF, ktorej väčšinovým majiteľom je
49-ročný podnikateľ Petr Kellner, najbohatší
Čech, ktorý je okrem iného spoluvlastníkom
firmy SPP. S odvolaním sa na dva zdroje z
telekomunikačného prostredia túto informáciu
priniesol denník SME. O chystanom predaji 69%
akcií českej pobočky pred pár dňami informovala aj agentúra Bloomberg.
Spomínaný obchod je už vraj takmer uzavretý
a oficiálne by mal byť oznámený niekedy v
druhej polovici novembra. Madridské ústredie
spoločnosti Telefónica ani skupina PPF však informácie zatiaľ nechceli komentovať. Dôvodom
predaja majú byť dlhy, ktoré v prípade celej
spoločnosti Telefónica predstavujú sumu až 50
miliárd eur, čím sa jedná o najzadlženejšieho
európskeho operátora.

Prídu zmeny?
V najbližších mesiacoch, kým sa obchod uzavrie
a bude schválený regulačnými úradmi, sa nedajú
očakávať nejaké výrazné zmeny a obe pobočky
budú fungovať tak ako doteraz. Značka a názov
O2 však s najväčšou pravdepodobnosťou z
českého aj slovenského trhu zmiznú, nakoľko
je nepravdepodobné, že nový majiteľ by
Telefónice platil licenčné poplatky a tým
pádom sa podriaďoval jej obchodnej stratégii.
Otázne zostáva, aké má PPF s novou akvizíciou
plány, či sa chce sama pustiť do podnikania na
telekomunikačnom trhu, alebo pobočky O2
kupuje len za účelom ďalšieho predaja. V tejto
súvislosti sa spomína tiež možný záujem investorov z Ázie či Ruska.
Ako informuje český portál iDNES, skupina PPF
má zaregistrovanú obchodnú značku Air Mobile.
Tento názov však v prípade českej pobočky nie
je pravdepodobný, pretože podobné označenie
(Air Telecom) v Čechách používa operátor U:fon.
Navyše, pod PPF už patrí nízkonákladový projekt
Air Bank a zdá sa, že podobný „lacný“ projekt

by v súvislosti s O2 nevyznel dobre. Ako možný
staronový názov sa teda uvádza napríklad
označenie Eurotel, čo je známa značka a stále
ju vlastní česká Telefónica. Na Slovensku však
takýto obchodný názov nebude možný, pretože
značka Eurotel patrí operátorovi Telekom.

Chytí O2 druhý dych?
Predaj oboch pobočiek môže nakoniec operátorovi prospieť a opäť trochu rozvíriť hlavne
stojaté vody slovenského mobilného trhu,
ktorým spustenie prevádzky O2 vo februári
2007 zatriaslo. U zákazníkov zarezonoval hlavne
program O2 Fér z roku 2008, ktorý priniesol
nižšie ceny volaní a jednoduchšie podmienky.
Zvýšenie konkurencie prinútilo reagovať aj
ostatných operátorov a u zákazníkov si O2
rýchlo získal pozitívne renomé. Bohužiaľ, v
poslednej dobe operátor akoby trochu strácal
dych, jeho programy boli dorovnané, alebo aj
mierne prekonané konkurenciou a už dlhšie sa
mu nepodarilo uviesť žiadny zásadný produkt.
Zaostáva aj v budovaní vysokorýchlostnej siete
3G, ktorá má v porovnaní s konkurenciou nižšie
pokrytie i rýchlosti. Je preto možné, že vstup
dravej investičnej skupiny pozitívne naštartuje
inovácie spoločnosti. Všetko však závisí od
budúcich krokov PPF, ktoré sú zatiaľ nejasné.

A

ndroid Roadshow je séria našich pravidelných stretnutí s fanúšikmi a už tradičnou
súčasťou týchto podujatí sa stala aj súťaž
o najsympatickejšiu Android fanúšičku pod názvom Miss Android Roadshow. Keďže technológie
a operačný systém Android v čoraz väčšej miere
priťahujú okrem chlapcov aj mladé slečny, v
súťaži je vždy z čoho vyberať.

O vyjadrenie k téme sme požiadali aj priamo
slovenského operátora O2. Poskytli nám
však len oficiálne stanovisko skupiny zo dňa
15.10.2013, v ktorom Miguel Angel Garzon de
Paz, medzinárodný manažér skupiny Telefónica
pre komunikáciu s médiami uvádza:
“S ohľadom na zverejnené správy spoločnosť
Telefónica uvádza, že zvažuje strategické kroky
týkajúce sa svojho podielu v spoločnosti Telefónica Česká republika, vrátane komunikácie s
investičnou skupinou PPF. Uvedené však nijako
nevypovedá o určitosti dosiahnutia dohody, ani
o prípadných podmienkach takejto dohody.”
Zdroj: sme.sk, bloomberg.com, idnes.cz

Nie inak tomu bolo aj pri našom septembrovom
stretnutí v Prešove a októbrovom v Banskej
Bystrici, kde sa spomínanej súťaže zúčastnilo 11,
v druhom prípade 5 dievčat. V semifinálových
hlasovaniach, ktoré prebiehali na stránke
MojAndroid.sk, mohli čitatelia vybrať svoju
favoritku a rozhodnúť tak o víťazkách, ktoré
postúpia do celoslovenského finále. Víťazkou
v Prešove sa stala Jana K. a v Banskej Bystrici
Simona B. Obom srdečne blahoželáme.
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Aplikácie
cp.skratka: Jednoduché
vyhľadanie dopravného spojenia
Aplikácia cp.skratka poteší nejedného
cestovateľa, ktorý ku svojej preprave používa
najmä verejné dopravné prostriedky. Či už
cestujete vlakom, autobusom alebo mestskou
hromadnou dopravou, cp.skratka vám uľahčí
vyhľadanie vhodného spojenia do vašej destinácie. Informácie pritom čerpá zo známeho
portálu cp.sk.

Aplikácia je v podstate akousi skratkou k
webovému prostrediu vyššie spomínaného
portálu. Oproti klasickému webovému rozhraniu
urýchľuje a sprehľadňuje vyhľadanie spojenia.
Stále je však nutné disponovať aktívnym mobilným internetom.
Funkcií, ktoré cp.skratka ponúka nie je veľa,
no autor ju bude v blízkej dobe ešte určite
vylepšovať. Z tých najpodstatnejších a
zároveň aj najužitočnejších je možnosť uložiť
vyhľadávané spojenia do karty s názvom “Moje
68

spoje”. Táto sa zobrazí ihneď po spustení
aplikácie a vy ste tak len niekoľko kliknutí od
toho, aby ste sa dozvedeli o najbližších spojoch
do vášho cieľa. Prítomná je aj možnosť zobraziť
spojenia opačným smerom. Samozrejmosťou je
vyhľadávanie, ktoré podporuje názvy a skratky
miest, či mená jednotlivých zastávok.

Cp.skratka patrí do kategórie jednoduchých no pritom užitočných aplikácií. Možnosť
nainštalovať si ju do zariadenia s Androidom
ocenia určite mnohí používatelia. Aj vďaka
príjemnému prostrediu, rýchlym reakciám
a možnosti uložiť svoje vlastné spojenia ju
môžeme len odporučiť.

Sygic GPS Navigation
najrýchlejšie rastúca aplikácia
na Google Play v USA v kategórii Cestovanie
Slovenská offline navigácia Sygic GPS Navigation je vo svete veľmi populárna. Sygic GPS
Navigation sa stala najrýchlejšie rastúcou
aplikáciou v obchode s aplikáciami Google Play

v USA v kategórii Cestovanie. Informovala o
tom spoločnosť App Annie, ktorá sa zaoberá
analýzou sťahovania aplikácií a hier. Spoločnosť
Sygic predbehla najväčších hráčov na trhu, ako
sú spoločnosti TomTom či Garmin.

„Sme hrdí na tento úspech a veríme, že v
tomto trende budeme pokračovať aj na ďalších
trhoch,“ uviedol Michal Štencl, CEO spoločnosti
Sygic. Spoločnosť Sygic vniesla do svojej navigácie v poslednom období viacero noviniek,
medzi nimi napríklad rozšírenia z Trip Advisoru
či Booking.com, vďaka čomu si používatelia
nájdu kvalitný hotel či obľúbenú reštauráciu v
najznámejších svetových metropolách. „Našim
cieľom je byť trend-setterom v oblasti Travel /
Location kategórie, čo sa nám dnešným dňom
podarilo a stali sme sa číslom 1 v predaji na
najväčšom trhu na svete v našej kategórii,“
dodáva Michal Štencl.
Sygic GPS Navigation dôveruje už viac ako 30
miliónov používateľov na celom svete a ich
počet každým dňom rastie.

Výskyt Húb informuje o zaujímavých hubárskych lokalitách
Ak patríte aj vy medzi náruživých hubárov a
zberačov iných lesných plodov, určite sa vám
v smartfóne alebo tablete zíde slovenská
aplikácia s názvom Výskyt húb. Ide o partnerskú aplikáciu pre portál nahuby.sk, ktorá

zobrazuje v inteligentných zariadeniach obsah
z tejto webstránky a rovnako tam nový obsah,
zadaný používateľmi, automaticky uverejňuje.
V aplikácii tak nájdete vždy aktuálnu databázu
hubárskych oblastí a ak sa chcete podeliť o vaše
tajné miesto s ostatnými, cestu máte otvorenú.

Aplikácia je sama o sebe veľmi jednoduchá,
no pritom zaujímavá a veľký dôraz sa kladie na
fotografie, ktoré do databázy môžu pridávať
priamo používatelia “za cesty”. Poteší tiež podpora pre lokalizačné služby a následné zobrazenie blízkych lokalít, ale aj pekne spracovaná
mapa Slovenska, kde všetky oblasti s hojným
výskytom húb nájdete.

Morse IT!
Pošlite správu morseovkou
pomocou LED

do morseovky. Nastaviť môžete ešte maximálny
počet slov, ktoré sa pomocou LED diódy vyšlú
za jednu minútu a rýchlosť preblikávania. V
spodnej časti nájdete už len tlačidlá pre blinker,
vymazanie textu a samotné spustenie vysielača
správy v morseovke.

K dispozícii je aj aplikácia pre čítanie takejto
svetelnej správy. Na obchode Play je dostupná
pod názvom Demorse It!, no aby ste ju mohli
využívať musíte si ju zakúpiť za pomerne vysokú
cenu. Cena 4,19€ sa mi zdá byť však predsa len
prehnaná.
Ak hľadáte aplikáciu, ktorá vám uľahčí posielanie správ v morseovej abecede, tak potom bude
Morse IT!, ako stvorený pre vás. Vyslanie núdzovej správy SOS alebo iného textu pomocou
svetelnej signalizácie tak nebude žiadny problém. V núdzi poslúži aplikácia aj ako výstražné
svetlo pre chodcov v noci.

Morse IT! je aplikácia, ktorá dokáže za vás
preložiť text do morseovky a vyslať ho pomocou LED diódy zariadenia. Toto je primárny a
zároveň aj jediný účel, pre ktorý bola vytvorená.

UniApps
Aktualizovaná verzia pridáva
viaceré vylepšenia

Používateľské prostredie aplikácie nijako na
prvý pohľad neláka, no to nijako neuberá na
jej funkčnosti. Úplne navrchu nájdete pole pre
zadávanie textu, ktorý chcete prekonvertovať

Aplikácia UniApps je na obchode Play dostupná
už od minulého roka. Študenti si ju odvtedy
môžu stiahnuť do svojich smartfónov a uľahčiť
si tak život na univerzite, vďaka funkciám,

ktoré táto aplikácia ponúka. Medzi inými je to
napríklad aktuálny denný rozvrh a možnosť
prepnúť sa na súkromné správy posielané medzi
študentami. Samozrejmosťou je kalendár s
týždenným náhľadom a rozvrhom jednotlivých

dní. Každá vyučovacia hodina v kalendári obsahuje informácie o čase, predmete, type hodiny
(prednáška, cvičenia, laboratórne cvičenia) a miestnosti. Nechýbajú ani informácie o doprave.
Novinkami v UniApps je prepracovaný dizajn a
podpora viacerých škôl, vrátane Žilinskej univerzity v Žiline (len denní študenti), Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ekonomickej
univerzity v Bratislave a Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre. Používateľské prostredie
teraz disponuje dvojicou vysúvacích menu. Pri
potiahnutí prsta zľava doprava z úplného kraja
obrazovky sa zobrazí hlavné menu s ďalšími
položkami. Ak však posuniete prst po displeji,
zobrazia sa novinky, napríklad aj zo stránky MojAndroid.sk. Aktuálne novinky, recenzie a tipy na
aplikácie či hry tak budete mať po ruke aj v tejto
aplikácii.
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