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Špecializovaný 
multifunkčný telefón
BlackBerry Curve 8310 je špecializovaný mobilný 
telefón, ktorý je určený pre workoholikov. Ešte donedávna
znamenal mobil výhradne na kancelársku prácu a neposky-
toval multimediálnu zábavu. Situácia sa však mení a Black-
Berry pridal aj v tejto oblasti. Displej Curve 8310 je farebný
so 65 536 farbami, vo výbave je digitálny fotoaparát s rozlí-
šením 2 megapixely + blesk. Ako sme si vyskúšali, je to na-
ozaj použiteľné riešenie na fotografie aj za horšieho svetla.
Vo výbave je i multimediálny prehrávač na hudbu, video,
zvonenia a obrázky. Telo mobilu pôsobí odolným metalic-
kým dojmom, má úplnú klávesnicu QWERTY na zadávanie
dlhšieho textu. Súčasťou 8310 je aj navigačný systém GPS,

ktorý je viazaný na mapy dodané výrobcom telefónu. Nedá
sa použiť niektorý z bežných navigačných systémov, my sme
využili aplikáciu Nav4All. Pri našom používaní sa nám naj-
viac pozdávalo ovládanie so stredovou guľôčkou, ktorá slúži
na navigáciu a potvrdzovanie. Na komunikáciu je podstatná
služba BlackBerry Connect. Tá umožňuje ostať s mailmi kde-
koľvek, podporuje Microsoft Outlook, Lotus Notes a Novell
Groupwise. Stačí potom zadať len elektronickú adresu a prí-
stupové heslo, všetko ostatné zariadi služba sama. Rovnako
sa dá model 8310 použiť na okamžitú komunikáciou napr.
pomocou ICQ. Cez bluetoothové pripojenie možno tento
telefón využiť aj na pripojenie notebooku k internetu. Li-Ion
batéria má kapacitu 1100 mAh a pohotovostný režim je 
vyše 400 hodín. 
Zapožičal: T-Mobile  � Cena: bežná 11 900 Sk, v rámci
vybraných programov od 5490 Sk

Veľa obrazu za málo peňazí
Webové kamery s možnosťou prichytenia na LCD monitor alebo 
postavenia na stôl či klasický CRT monitor sú žiadané pre ich 
univerzálne použitie. Vyhotovenie kamery iMicro CAM-IMV5 patrí
k tým odolnejším a okrem integrovaného mikrofónu má aj vlastné

svetelné diódy. Štyri miniatúrne diódy
umožnia kamere zachytávať blízky

obraz v tmavom prostredí. Kombinácia
s funkciou automatického zachytávania
tváre je veľmi výhodná. Pri teste kamera
poskytovala nadpriemernú kvalitu 
obrazu, čo v tejto cenovej kategórii nie
je celkom bežné. Poradila si v horších

svetelných podmienkach aj pri vyvážení
expozície.

Kamera disponuje snímačom
s hardvérovým rozlíšením 1,3 Mpix,

integrovaným mikrofónom a manuál-
nym zaostrovaním. Plná podpora prená-

šania obrazu s rýchlosťou 30 snímok za sekundu sa
premietla do prirodzeného obrazu bez zasekávania, hoci dodatočné
efekty zaťažili počítač na maximum. Je ich niekoľko a sú rozdelené do
kategórií – tvorba rámu obrazu a priama úprava výsledného obrazu.
Či už ide o rozostrenie, inverzné zobrazenie farieb, zobrazenie 
obrazu ako na TV prijímači, alebo rôzne iné efekty, sú ľahko použi-
teľné a dá sa medzi nimi jednoducho prepínať. Niektoré obrazové
efekty však vyžmýkajú z procesora maximum a tento jav sa podpisuje
aj na výkone celého počítača. 

Cena: 467 Sk  � Zapožičal: WESTech Slovakia

Pochváľte sa 
hudobným 
prehrávačom

O tom, že hudobné prehrávače nemusia používať len
niekoľko osvedčených koncepčných riešení dizajnu,
svedčí hudobný prehrávač či imidžový doplnok ZIC-
PLAY Microkey. Je navrhnutý tak, aby sa dal nosiť na
krku, a pribalené sú k nemu aj slúchadlá s prispôso-

benou dĺžkou kábla. Prehrávač podporuje formáty
MP3 a WMA. Pri našom teste si poradil aj s variabilným dáto-

vým tokom, takže netreba klásť dôraz na špecifikáciu súborov skopírovaných v pamäti. Tento mi-
niatúrny prehrávač sa dá použiť aj na prenášanie súborov, hoci zápis do jeho 1 GB flash pamäte
trval dlhšie, ako sme očakávali. Rýchlosť prenosu dát tesne pod hranicu 1 MB/s totiž patrí medzi tie
nižšie. Ovládanie je riešené prostredníctvom dotykovej plochy na vrchnej strane prehrávača. Tá je
veľmi citlivá, treba si na to zvyknúť. Dlhším dotykom sa upravuje hlasitosť a kratším sa dá preskočiť
z prehrávaného súboru na ďalší alebo predchádzajúci. Integrovaný akumulátor postačí na šesť
hodín prehrávania hudby a dobíja sa cez port USB pomocou špeciálneho kábla s trojitým konekto-
rom typu jack. S rozmermi 43 ×15 × 8 mm a hmotnosťou 18 gramov nebude prekážať a využiť
ho môžete pri športe alebo ako elegantný doplnok. 

Zapožičal: 100mega Distribution  � Cena: 915 Sk

32 GB dát do vrecka
Kapacita dátových zariadení 
postupne narastá, a tak je
používateľ čoraz menej limi-
tovaný voľnou kapacitou.
Príkladom je aj flash disk
Patriot Xporter XT Boost
s kapacitou 32 GB. Kapacita 
32 GB pritom umožní uložiť viac ako 10 000 fotografií v rozlíšení 6 Mpix! Vzhľa-
dom na takýto veľký úložný priestor, ktorý v súčasnosti nie je štandardom pri tomto
type zariadenia, sme ocenili vyhotovenie tohto kľúča USB. Povrch je pogumovaný,
a to vrátane krytu konektora USB. Je teda odolný proti prachu a vode, ako aj 
poškodeniu pri páde. 

Naše testy ukázali, že takýto veľkokapacitný model má isté rezervy v prenoso-
vých rýchlostiach. Týka sa to však len malých súborov, rádovo v kilobajtových 
veľkostiach. Pri zápise a čítaní hudobných súborov alebo fotografií sa rýchlosť ra-
pídne zvýšila a dostali sme sa nad hranicu 7 MB/s pri zápise a 23 MB/s pri čítaní
dát zo zariadenia. Vzhľadom na vysoké rýchlosti sa flash disk hodí aj na inštaláciu
USB verzie Linuxu s priamym bootovaním. V prípade potreby je tento modelový
rad k dispozícii aj s nižšími kapacitámi, a to už od veľkosti úložného priestoru 
2 GB.

Cena: 4600 Sk  � Zapožičal: 100mega Distribution
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Doména .sk a mail za pár minút
Po dvoch mesiacoch od oficiálneho uvedenia webhostingovej karty warta prichádza na trh ďalšia
novinka – virtuálna karta warta. Virtuálna verzia karty warta spája výhody tej „klasickej“ s mož-
nosťou jej zakúpenia on-line prostredníctvom internetu, a teda registráciu domény .sk a mailu už
za pár minút od rozhodnutia využívať ich. Pri virtuálnej karte warta si zákazník zakúpi 16-miestny
číselný aktivačný kód, ktorý rovnako ako v prípade klasickej karty warta použije na aktiváciu.
Platba je možná prostredníctvom platobnej karty (akceptované sú karty VISA, VISA Electron, Mas-
terCard a Diners Club) alebo pre zákazníkov s bežným účtom vedeným v Tatra banke prostred-
níctvom služby TatraPay. Virtuálnu kartu warta možno použiť ihneď po jej zaplatení, daňový

doklad crooce.com zašle nasledujúci
pracovný deň poštou. Virtuálna karta
warta je k dispozícii v troch varian-
toch ponúkajúcich na 12 mesiacov
okrem registrácie domény .sk 1, 2
alebo 8 GB diskového priestoru na
elektronickú poštu, webovú stránku
a databázu MySQL. Súčasťou sú
všetky obvyklé služby, ako je 
napríklad podpora skriptovacieho 
jazyka PHP, štatistiky prístupov, 
antispamová a antivírusová ochrana
elektronickej pošty, webmailové 
rozhranie atď. Viac informácií nájdete
na www.warta.sk.

Zapožičal: crooce.com – the internet
company  � Cena: Najlacnejšia 
verzia s 1 GB dát od 1190 Sk, v tejto
cene sú zahrnuté všetky poplatky na
obdobie 12 mesiacov




