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NOVINKY

Kamera do auta s označením Tracer Eagle Eye Driver Cam jednoznačne prekvapí cenou – za menej 
ako 20 eur je to super kúpa. Samozrejme, nemôžete ju porovnávať s kamerami s 10-násobnou 
cenou, pri ktorých je citlivosť (ISO) niekde úplne inde. Touto kamerou si zaznamenáte dej pred 
autom celkom dobre počas dňa, vidíte záber s uhlom zhruba 100°, rozlíšenie je 1280 × 720 bodov. 
Možno rozpoznať evidenčnú značku auta pred vami, ale musíte si vybrať správnu časť záznamu. 
Zábery realizované počas noci sú už dosť zašumené, ale vyznať sa z nich dá. Budú použiteľné, aj 
keď budete pomocou nich deklarovať svoju nevinu v prípade nehody. Trochu si budete zvykať na 
ovládanie, význam tlačidiel si jednoducho treba zistiť a zapamätať. Kamera má 2,4-palcový vyklápateľný 
displej, ktorý chválime, lebo sa na ňom dobre zobrazuje obraz. Ako ovládací jazyk bude asi najlepšia 
voľba angličtina, inak sú na výber napr. nemčina alebo poľština. Slovenčina alebo čeština 
zatiaľ chýbajú. Kamera automaticky zapne nahrávanie po naštartovaní auta a ukončí ho 
po vypnutí motora, teda sa nemusíte o nič starať. Napájací kábel je dostatočne dlhý, 
aby ste ho mohli schovať počas inštalácie. Záznamy sa v predvolenom prípade nahrá-
vajú v 3-minútových intervaloch a možno ich prezrieť na displeji. Zhotovovať sa dajú 
aj fotografie. Spolu s obrazom sa nahráva aj zvuk, jeho kvalita je však dosť nízka a tento 
záznam je čisto orientačný. Pri prehrávaní záznamu vidíte dátum a čas, prijímač GPS nie je vo 
výbave. Ide o riešenie za výhodnú cenu, pričom vám hlavne pri prevádzke cez deň poslúži ako 
dôkazový materiál. Na lepšiu predstavu si pozrite zábery, ktoré sme nakrútili touto kamerou. 

Cena: 18,60 EUR      Zapožičal: AGEM Computers 

Počúvanie hudby pri športe je vždy špecifická záležitosť, najmä ak chcete použiť na to určené slúchadlá. 
Sony MDR-AS400EX majú na to prispôsobenú konštrukciu. Odolné sú proti striekajúcej vode a majú mäkké gumové 
vyhotovenie. In-ear mušle majú 9 mm meniče a v balení sú štyri rôzne veľkosti silikónových návlekov. Vďaka tomu sa 
prispôsobia do každého zvukovodu a lepšie prenášajú zvuk. So zvukom je to však zložitejšie, pretože pri behaní sa 
postupne uvoľňujú a stratíte tak tesný kontakt, zvuk potom bude o niečo slabší. To však platí zatiaľ pre všetky nami 
testované športové slúchadlá. V tomto prípade je založenie do ucha cez slučku, ktorú potom v závislosti od veľkosti 
ucha stiahnete, čím sa mušľa pritiahne do ucha. Slučka sa neuvoľňuje, preto tento systém chválime. Slúchadlá sú 
odolné aj v prípade, ak sa používateľ spotí. Neprekáža im ani pád na zem. Zvuk je mierne zastretý, špecifikácia meniča 
je v rozsahu 5 ÷ 24 000 Hz. So slúchadlami sa dodáva aj klip na pripevnenie o oblečenie a vrecúško na prenášanie.

Cena: 19 EUR      Zapožičal: Sony Slovakia 

Kamera do auta za super cenu

Slúchadlá pre športovcov 

VIDEO

V predošlom vydaní sme priniesli podrobný rozbor väčšieho z dvojice nových iPho-
nov. Model 6 Plus si získal naše sympatie a ide o výborný telefón, ktorý ocenia najmä 
milovníci väčších obrazoviek – 5,5 palca ponúka dostatočnú zobrazovaciu plochu na 
to, aby sa dal telefón využiť aj na prácu, resp. zvýšenie produktivity.
 Po uzávierke sme mali možnosť vyskúšať si aj menšiu verziu. Základná „šestka“ je vo voľnom predaji 
asi o 100 eur lacnejšia a ponúka 4,7-palcový displej s rozlíšením 1334 × 750. Používateľské rozhranie 
systému iOS 8.1 sa neprispôsobuje telefónu, ak ho držíte naširoko. No aj na domovskú obrazovku 
iPhonu 6 sa zmestí o jeden rad ikoniek viac v porovnaní s päťkou.
 S výnimkou optickej stabilizácie obrazu pri fotení a natáčaní videa (má ju iba verzia 6 Plus) sú si oba telefóny rovnocenné. Majú rovnaký procesor 
Apple A8 a totožnú operačnú pamäť s veľkosťou 1 GB. Prakticky všetko, čo sme písali o verzii 6 Plus a operačnom systéme iOS 8, môžeme aplikovať aj 
na bežnú šestku. S jednou výnimkou, ktorou je používanie v jednej ruke. Očakávali sme, že aj iPhone 6 bude so svojím 4,7-palcovým displejom náročný 
na pohodlné ovládanie pomocou jednej ruky. Po chvíli používania sme sa však naučili, ako telefón efektívne držať v dlani, aby sme palcom dosiahli na 
90 % obrazovky (problémom bola iba ikona v ľavom hornom rohu) a aby sme pomocou palca mohli písať aj správy. Je zrejmé, že budete potrebovať 
dlhšie prsty, ale iPhone 6 sa na rozdiel od svojho väčšieho súrodenca dá používať aj v jednej ruke. A to aj v autobuse, kde sa bojíte, aby vám telefón 
nevypadol z ruky, keď šofér túruje vozidlo po hrboľatej ceste.
 iPhone 6 je výborný telefón, a keby sme sa mali rozhodovať medzi 6-kou a verziou Plus, bol by to náročný výber. Oba modely majú svoje za a proti. 
Niekomu by možno viac vyhovoval 4,5-palcový displej, ale použitá veľkosť je hraničný rozmer, ktorý ponúka čo najväčšiu zobrazovaciu plochu 
pri zachovaní možnosti ovládania telefónu jednou rukou.

Cena: od 699 EUR

Malý veľký iPhone
Funkčná 
výbava


