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! Blu-ray prehráva! 
s pevn"m diskom

Prehráva! Samsung BD-C8500 predstavuje rie"enie na to, ako si nahra# ob$úbené tele-
vízne vysielanie, a sú!asne umo%&uje prehráva# aj Blu-ray disky. Má klasické klavírne !ierne
vyhotovenie, priestor Blu-ray prehráva!a a disku sú podsvietené namodro. Sú!as#ou pre-
hráva!a je aj televízny tuner vrátane re%imu DVB-T. Po jeho naladení sa dajú nahráva#
programy pod$a %elania. Kapacita pevného disku je 500 GB a rozlí"enie obrazu je full HD

1080p. Okrem be%n'ch funkcií podporuje aj Internet@TV, pri!om mo%no internet pripoji#
pomocou kábla alebo bezdrôtovo pomocou zabudovaného Wi-Fi prijíma!a. Takto sa mô-
%ete pripoji# k internetu a na televízore prehra# napr. videá z YouTube. Pri na"om teste sme
mali ako odporú!ané aplikácie aj Google Maps, Twitter, Facebook a Picasa. K dispozícii
bude aj mo%nos# telefonovania pomocou Skype. Vyu%i# mô%ete je aj synchronizáciu po!í-
ta!a s prehráva!om a prehrávanie obsahu z po!íta!a na pripojenom televízore. Pokia$ ide
o prehrávanie, prehra# sa dá BD alebo DVD zhruba do 30 sekúnd od vlo%enia média do
prehráva!a. Prehráva! zvládne aj prispôsobenie obrazu na televízor 16:9 v prípade, %e
film je v re%ime 21:9. Takisto zvládne aj (al"ie formáty, ako je MP3, DivX, DivX HD, JPEG,
JPEG HD, MKV alebo AVCHD. Prehráva! mo%no ovláda# dia$kov'm ovláda!om alebo do-
tykom prsta na prednom paneli. Pod krytom sa nachádza predn' port USB, z ktorého mô-
%ete prehráva# multimédiá, a je tu aj !íta!ka na karty CI. 

Cena: 579 EUR " Zapo!i"al: Samsung

! Navigátor s pekn"m 
dizajnom

Novinka s ozna!ením Mio
Moov S600 vyzerá naozaj
dobre a obsahuje aj ve$k' 5-
palcov' displej. Vo v'bave sú
mapové podklady pre 44
 európskych krajín, k tomu
ro!ná aktualizácia zadarmo.
Predn' rám!ek je vyhotoven'
z !ierneho lesklého mate-
riálu, zadná !as# je strie-
borná. K dispozícii je naj-
nov"í softvér Mio Sprint II,
ktor' umo%&uje pohodlnú
navigáciu. Ovládací pro-
gram sa ponúka aj v sloven-
!ine. Pod$a vzoru in'ch na-
vigácií teraz nové Mio obsa-
huje hardvérové tla!idlo na
návrat do menu. Úvodné
menu pozostáva z deviatich
polo%iek a $ahko sa v &om
orientuje. Novinkou je aj
 samostatné tla!idlo na za-
chytenie aktuálnej polohy
s mo%nos#ou uschovania do

vlastn'ch ob$úben'ch miest. Pá!ila sa nám polo%ka Preskúma#, ktorá zobrazí v"etky dôle%ité
body v okolí. Zapínacie tla!idlo je umiestnené v hornej !asti, ako b'va pri produktoch Mio pra-
vidlom, je kombinované aj s resetom. Na to treba dáva# pozor, neopatrné prepnutie zna-
mená prejs# cel' nastavovací proces. U%ito!n' je v"ak nov' náh$ad na mapu TruMap v "t'le
papierov'ch máp. K dispozícii je aj radenie do správnych jazdn'ch pruhov a zobrazenie nie -
ktor'ch európskych budov v 3D. )ikovné je aj h$adanie SmartFind v podobe k$ú!ov'ch slov
tak ako na internete. Cestovn' sprievodca obsahuje informácie o dôle%it'ch európskych mes-
tách. Navigátor obsahuje aj AV vstup, a tak sa dá vyu%i# napr. na zobrazenie obrazu z DVD
prehráva!a alebo z cúvacej kamery. K dispozícii je !íta!ka na karty microSD. Model S600 nie
je vybaven' systémom na príjem dopravn'ch správ a neobsahuje bluetoothové rozhranie na
pripojenie telefónu. Dr%iak na !elné sklo je v tomto prípade pasívny, sú!as#ou je napája! do
cigaretového zapa$ova!a. 

Cena: 189 EUR " Zapo!i"al: LC Trading

technologická 
v!bava

! Navigátor pre ka#dého
Navigátor Navon N660 nás zaujal predov"etk'm svojou mapovou v'bavou. V jeho
vnútri je aplikácia iGo Primo. Je to zlep"ená verzia naviga!ného softvéru iGo Amigo.
Navigátor N660 je vybaven' 5-palcov'm displejom, farebné vyhotovenie je v lesklej
tmavej farbe. Je ve$mi tenk', rozmery sú 134 * 88 * 10 mm a má ve$mi citliv' prijí-
ma! GPS SiRF Atlas IV. Ten zachytil signál GPS aj v na"ej kancelárii pri okne, !o ne-
b'va pri in'ch navigátoroch pravidlom. Podobne oce&ujeme hardvérovú akceleráciu
pri vykres$ovaní grafiky. Procesor je 500 MHz, interná pamä# 2 GB na microSD, 128
MB RAM a zabudovaná batéria má kapacitu 1700 mAh. Pasívny dr%iak dr%í navigá-
tor pod$a ná"ho názoru a% prisilno. Sú!as#ou dodávky je, samozrejme, napájací adap-
tér. V'bava umo%&uje aj multimediálne prehrávanie vrátane elektronick'ch kníh
a obrázkov, hmotnos# navigátora je 188 gramov. Najviac nás zaujala softvérová v'-
bava iGo Primo, ktorá obsahovala mapy pre 43 európskych krajín. Navy"e sú!as#ou
ponuky je jedna aktualizácia zadarmo po!as 12 mesiacov. Pá!ilo sa nám jednoduché
ovládanie, na ktoré sa dá zvyknú# za 5 minút. Pohodlne mo%no vyvola# obrazovku
s aktuálnou polohou a aj na Slovensku sa zobrazuje okolit' terén v 3D re%ime s kop-
cami a údoliami. Mapy sa pritom v(aka hardvérovej v'bave r'chlo renderujú, pri za-
dávaní znakov z klávesnice sa dopl&ujú znaky pod$a histórie a ve$kosti miest. Navigátor
sa postupne u!í vá"mu správaniu a pri v'bere cie$ov vychádza z naj!erstvej"ej histórie,
predchádzajúcej trasy a aktuálnej pozície. Navigova# sa dá aj pod$a obrázkov a po-
núkajú sa aj alternatívy, z ktor'ch si pou%ívate$ vyberá. Po dorazení do cie$a mo%no
 automaticky prepnú# na re%im chodca. Takisto sa dá vybra#, !o sa bude zobrazova# na
displeji, k dispozícii sú aj farebné schémy. Ako doplnok je tu kalkula!ka, spotreba pa-
liva, prevod jednotiek, monitorovanie cesty, v'chod/západ slnka, ale aj informácie
o krajine (napr. povolená hladina alkoholu, nutnos# svietenia). Vcelku je to naviga!n'
softvér, ktor' umo%&uje jednoduché pou%itie pre za!iato!níka a zbyto!ne neotravuje !lo-
veka so skúsenos#ami. 

Cena: 189,21 EUR " Zapo!i"al: Syntetics


