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Hlavné menu Kalkulačka Hudobný prehrávač

Aj napriek tomu, že je U900-ka vydarený 
fotomobil, na zlú viditeľnosť displeja počas 
slnečných dní musím upozorniť. Aj model 
U900 si pamätá naposledy použité položky 
v menu, a keď som predtým menil tapetu, 
nabudúce bude po vstupe do menu kurzor 
na položke Nastavenia. V hornom riadku 
displeja nájdete takmer neustále ikony in-
formujúce o stave signálu, aktuálnom čase, 
aktivite Bluetooth, vloženej pamäťovej karte 
a ďalších skutočnostiach. Škoda, že na do-
mácu obrazovku nemôžete umiestniť kalen-
dár, tak ako je tomu v mnohých iných Sam-
sungoch. Zato obľúbená tapeta Živý svet 
nechýba ani v U900-ke.

DoTykovÁ 
PloCHA
Unikátne ovládanie U900-ky predstavuje 
kombináciu dotykov špeciálnej obrazovky 
a devätnástich tlačidiel. Citlivosť dotykovej 
obrazovky si môžete nastaviť podľa svojich 
potrieb. V pohotovostnom stave sa do pia-
tich funkcií, ktoré sú ikonami zobrazené na 
dotykovej ploche, dostanete ich podržaním, 
v menu aj funkciách už potom stačí krát-
ky a jemný dotyk. Na ten U900-ka reaguje 
vibráciami s intenzitou, ktorú si môžete sa-
mi nastaviť. Som rád, že nebolo vynechané 
ani tlačidlo „c“, ktoré sa nachádza nad al-

fanumerickou časťou na spodnom ramene. 
Vedľa neho nájdete ešte tlačidlo pre video-
hovor a čiastočný multitasking. Ten spočíva 
v prepínaní vybraných funkcií (hovor, sprá-
vy, internet, prehrávač hudby) kedykoľvek 
si zmyslíte. Toto menu tiež ponúka ukonče-
nie všetkých spomínaných funkcií. Jednou 
z hlavných domén Samsungu U900 je 5 
megapixlový fotoaparát s automatickým za-
ostrovaním. Páčia sa mi skratky na dotyko-
vej ploche, takto môžem pohodlne ovládať 
expozíciu, makro, blesk a časovanú samo-
spúšť. V nastaveniach fotoaparátu nájdete 
aj stabilizáciu obrazu a široký dynamický 
obsah. Tieto parametre sa však pri každom 
vypnutí fotoaparátu vynulujú a určite nebu-
dete mať čas ich neustále zapínať. Výsled-
né fotografie sú veľmi dobré, najmä tie fote-
né cez deň. V noci pomôže LED blesk, ktorý 
je účinný do vzdialenosti 0,5 - 1 m. Na roz-
diel od fotografií, videozáznamy s rozlíše-
ním 320 x 240 neoplývajú práve najlepšou 
kvalitou. Prehrávač hudby ponúka všetko 
podstatné a aj tu fungujú klávesové skrat-
ky - jednotkou ohodnotíte skladbu, dvojkou 
prepínate parametre ekvalizéra, ktorý obsa-
huje aj surround režimy, päťkou prepínate 
vizualizácie. Po pripojení slúchadiel k mobi-
lu kryt konektora bráni pohodlnému ovláda-
niu hlasitosti. Teší ma, že hlasitosť je možné 

detaily

5 Mpx fotoaparát

Dotyková plocha a klávesnica

VYHRAJTE 
VLASTNÚ 
doméNu!

Ak si v období od 10. apríla 
do 12. mája 2008 objednáte 

predplatné mesačníka 
BCMOBIL & TECHBOX, 

zaradíme vás do žrebovania o

Podrobné informácie o výhodách 
webhostingovej karty warta v hodnote 

1 190 Sk sa dočítate na strane 56 
a informácie o predplatnom nájdete 

 na strane 74.

3x 
webhostingovú 
kartu warta!


