
Už nestačia možnosti synchronizácie či pre-
pracované prostredie s možnosťou doin-
štalovania ďalších programov. Aktuálne

modely prinášajú vždy niečo navyše. Základom je
rozhranie prispôsobené na lepšie ovládanie a jed-
noduchosť použitia hlavne mimo pracoviska či do-
mova. Hovoríme o nasadení, kde sa nedá vytiahnuť
dotykové pero a so zariadením sa v pokoji „pohrať“.
Oprávnené sťažnosti a námietky proti ťažkopád-
nemu použitiu týchto zariadení z minulosti teraz vy-
ústili do vyššej interaktivity a ľahko dostupných
funkcií, ovládateľných priamo z displeja.

Ako sme testovali
Inteligentné telefóny v súčasnosti poskytujú
slušnú stabilitu, čo je vlastne dôsledkom použi-
tého systému. Pri každom telefóne je však pri-
daná aj nadstavba, a to nielen v podobe zmeny
grafického rozhrania alebo zjednodušenia prí-
stupu k niektorým funkciám. Často sa stáva, že
firmvér telefónu, tvoriaci úplný základ, nad ktorým
je operačný systém, obsahuje menšie chyby. Ide
skôr o stabilitu počas telefonovania alebo použí-
vania aplikácií na fotografovanie, prípadne roz-
hrania na prístup k pamäťovej karte.

Počas testovania inteligentných telefónov sa
zameriavame na bežné používanie, teda usku-
točňujeme telefonické hovory, posielame SMS,
e-maily, počúvame hudbu a skúšame spárovanie
s inými zariadeniami. Niekedy sa stane, že zaria-
denie zamrzne počas zvonenia prichádzajúceho
hovoru alebo po prijatí hovoru nepočuť druhú
stranu. Výnimkou nie je ani neaktívnosť tlačidiel

alebo displeja, takže hovor sa nedá prijať ani od-
mietnuť a najjednoduchšie riešenie je vybrať ba-
tériu alebo resetovať.

Okrem toho hodnotíme aj kvalitu realizova-
ných fotografií, pretože veľa používateľov si tieto
dosť drahé zariadenia kupuje na viac ako bežné
SMS alebo zadávanie úloh do kalendára. Často
treba využiť potenciál operačného systému a
symbiózu s inými komponentmi a funkciami ce-
lého zariadenia. A práve tu sa prejavuje nižšia
výkonnosť telefónu ako celku. Špeciálne sa za-
meriavame na fotografovanie textov, pretože to
môžu využiť používatelia napr. na odfotografo-
vanie vizitky. Predsa len je to praktickejšie ako
vytiahnuť stylus a začať ťukať na displej WWW
adresu alebo inú textovú informáciu.

Mnoho chýb je nám známych aj z operačného
systému Microsoft Windows pre bežné PC. Na-
príklad po pripojení k Wi-Fi sa nedá skontrolovať
pošta, treba sa odpojiť a pripojiť znova. Príkladom
môže byť aj pokus o stiahnutie zhruba 10 MB sú-
boru internetovej stránky, pričom asi pri 80 % sa
sťahovanie zastaví a ďalej už nepokračuje. Toto
všetko si všímame a celkové výsledky v konkrét-
nej kategórii sú zhrnuté v tabuľke testov.
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Windows Mobile 6.1
v praxi Vývoj operačného systému Windows Mobile sa nezastavil po uvedení šiestej

verzie a bežným štandardom nových inteligentných telefónov je už ďalšia
verzia, označovaná ako 6.1. Operačný systém poskytuje základné funkcie 
na prácu s daným zariadením, no výrobcovia správne pochopili, že k nemu
treba ešte niečo pridať. 

Ukážka synchronizácie modelu HTC S740 – 
operačný systém Microsoft Windows Vista si
stiahne aktuálny obrázok konkrétneho zariadenia;
nič dôležité, ale poteší to



� ASUS P552w
S týmto inteligentným telefónom používateľ získa
okrem operačného systému WM 6.1 aj výbavu vo
forme aplikačného softvéru Glide a mnoho ďal-
šieho. Kto chce vybavený telefón, oželie aj slabší
fotoaparát a zameria sa na pracovné a multime-
diálne možnosti tohto modelu.

Vyhotovenie a hardvér
Zariadenie disponuje displejom s veľkosťou 2,8 pal -
ca, aj keď prvý pohľad na tvar zariadenia trochu kla -
me. Pod displejom je štvorsmerový ovládací prvok
s potvrdzovacím tlačidlom uprostred. Po jeho bo-
koch sú ďalšie dve tlačidlá. Jedno slúži na prístup
do obrazovky Glide, ktorú ASUS pripravil do naj-
novších modelov PDA telefónov. Ocenili sme aj tla-
čidlo na zatváranie či minimalizovanie aplikácií. Štan-
 dardné sú tlačidlá na prijímanie a ukončenie hovoru.

Špecialitou modelov tejto značky je prepínač
Hold na uzamknutie klávesov a zhasnutie displeja,
čo je veľmi užitočné a používateľovi sa nemôže stať,
že po vytiahnutí z vrecka bude za riadenie zapnuté,
prípadne na ňom bude spustená nejaká funkcia
alebo aplikácia. Na bočnej strane je tlačidlo na
zapnutie fotoaparátu a fotografovanie alebo na-
táčanie videa a na druhej strane dvojité tlačidlo
na ovládanie hlasitosti. Nad ním je konektor na
pripojenie externej antény GPS.

Ochranná a zároveň dotyková vrstva displeja
má „hrubé zrno“, preto môže pri pozornom sle-
dovaní rozostrovať obraz. Takúto vrstvu má mno -
ho zariadení a používateľ to v praxi takmer nezba dá,

na druhej strane sa po nej dobre pohybuje
prstom alebo stylusom, pretože tak nekĺže (s touto
vrstvou bol v minulosti dostupný odolný typový
rad A). Priestor na kartu SIM je vedľa akumulátora
a pod SIM kartu sa do šachty zasúva aj karta
microSDHC. Pre niekoho bude možno nevý-
hodné, že sa karta nedá vybrať bez vyňatia aku-
mulátora, pričom pri SIM karte by sme to vzhľa  -
dom na jej možné poškodenie pochopili.

Praktické testy
Grafické spracovanie aplikačného riešenia Glide
je trochu slabšie. Pripomína to riešenie určené
pre nižšie rozlíšenie, roztiahnuté na celú obra-
zovku. V zásade však poskytuje prehľadné funk-
cie, možnosť pridať vlastné obľúbené kontakty,
aplikácie a sledovať SMS alebo kalendárne uda-
losti. Mnohí ocenia fakt, že táto aplikácia nena-
hrádza štandardné rozloženie prvkov na hlavnej
obrazovke Dnes alebo ich iba dopĺňa.

Z výbavy sme ocenili aj modul na zmenu frek-
vencie procesora, pričom štandardne je nastavená
automatická, takže zariadenie má vždy dostatočný
výkon. Pohodlné je najmä telefonovanie vďaka pri-
spôsobenej klávesnici v základnej inštalácii sys-
tému, no škoda, že rovnaká klávesnica nie je do -
stupná aj na iné činnosti, napríklad písanie e-mailov
alebo SMS. Ocenili sme možnosť vytvoriť vlastný
zoznam osôb a telefónnych čísel, ktorým bude
umožnené spojenie s týmto telefónom.

Systém Glide takisto umožňuje rolovať systé-
mové obrazovky, ako aj webové stránky alebo
e-maily. Nadštandardná výbava sa podpísala aj
na integrácii vlastného prehrávača hudby a pre-
hliadača obrázkov. Aplikácia Ur Time zase po-
skytuje pohľad na štyri mestá v rôznych časových
pásmach. K špičkovej výbave pridal výrobca aj
vlast né rozloženie úvodnej obrazovky vo forme
gra - fických tém s pridanou funkčnou hodnotou.
Je len na používateľovi, či chce mať na obrazovke
zobrazenie hodín vo veľkom formáte a udalosti
naspodku alebo použiť systém prepínania funkcií cez
záložky. Ich prepínanie sa dá aj naplánovať a v práci
tak môžete mať automaticky spustenú inú tému ako
v dňoch voľna alebo mimo pracovného času.

Cena: 391,02 EUR/11 780 Sk
Zapožičal: AGEM Computers

� HTC S740
Jedným z mála zariadení na
trhu, ktoré si pri klávesnici
QWERTY zachovajú aj prija-
teľné rozmery, je model HTC
S740. Ide o smartphone pre
používateľov hľadajúcich inteli-

gentný telefón s plnou výbavou vrátane GPS
alebo podpory rýchlych dátových prenosov.

Vyhotovenie a hardvér
Prvé, čo nás na tomto modeli zaujalo, je jeho
šírka. Štíhly vzhľad sa v tejto kategórii inteligent-
ných telefónov len tak nevidí a túto skutočnosť
ocenia mnohí, ktorých od kúpy takéhoto zariade-

nia odrádzali jeho
rozmery. Predná
stra na pôsobí ele-
gantným dojmom.
Displej nie je vôbec
zapustený, navyše
používateľ má po -
cit, že informácie
na displeji sú zob -
razené priamo „na -
vrchu“ zariadenia.

Keďže ide o kate-
góriu smartphone,
a nie Pocket PC,
nie je tu dotykový
displej.

Komfortná klávesnica, kontextové klávesy a vy-
výšené klávesy na prijímanie a ukončenie hovoru
umožňujú pohodlne ovládať tento model. K dis-
pozícii je aj štvorsmerové kruhové tlačidlo s po-
tvrdzovaním uprostred. Toto tlačidlo pri zmeška -
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Model smartphonu ASUS P552w HTC S740 HTC Touch 3G Palm Treo Pro Sony Ericsson XPERIA X1
Operačný systém Windows Mobile 6.1 Professional Windows Mobile 6.1 Standard Windows Mobile 6.1 Professional Windows Mobile 6.1 Professional Windows Mobile 6.1 Professional
Pamäť RAM/ROM [MB] 128/256 256/256 192/256 128/256 256/512
Procesor Marvell Tavor, 624MHz Qualcomm MSM7225, 528 MHz Qualcomm MSM7225, 528 MHz Qualcomm MSM7200, 400 MHz Qualcomm MSM7200, 528 MHz
Displej, počet farieb dotykový TFT LCD, 65 536 dotykový TFT LCD, 65 536, LED dotykový TFT LCD, 65 536 dotykový TFT LCD, 65 536 dotykový TFT LCD, 65 536
Veľkosť displeja [palcov] 2,8 2,4 2,8 2,4 3
Rozlíšenie displeja [bodov] 320 × 240 320 × 240 320 × 240 320 × 320 800 × 480
Regulácia podsvietenia � �/automaticky �/automaticky � �/automaticky
Slot na kartu/SDIO �/� microSDHC/� microSDHC/� microSDHC/� microSDHC/�
Prijímač GPS �/SiRF Star III �/SiRF Star III �/SiRF Star III �/SiRF Star III �/SiRF Star III
Bluetooth, IrDA, Wi-Fi, USB �/�/�/� �/�/�/� �/�/�/� �/�/�/� �/�/�/�
Modul GSM �/Quad Band/3G/HSDPA �/Quad Band/3G/HSDPA �/Quad Band/HSDPA/WCDMA �/Tri Band/3G/HSDPA �/Tri Band/3G/HSDPA

Fotoaparát �/2 Mpix �/3,2 Mpix �/3,2 Mpix �/2 Mpix �/3,2 Mpix, autofocus, 
prisvetlenie

Vymeniteľná batéria a vlastnosti �/1100 mAh/Li-Ion �/1000 mAh/Li-Pol �/1100 mAh/Li-Ion �/1530 mAh/Li-Ion �/1500 mAh/Li-Ion
Montážna súprava do auta � � � � �

Externá/autonabíjačka �/� �/� �/� �/� �/�
Rozmery [mm] 102 × 60,5 × 14,5 116,3 × 43,4 × 16,6 102 × 53,6 × 14,5 114 × 60 × 13,5 110,5 × 52,6 × 17
Hmotnosť [gramov] 105 140 96 133 158
Zapožičal AGEM Computers AGEM Computers AGEM Computers Synetics Sony Ericsson Slovakia
Cena [eur/Sk s DPH] 391,02/11 780 416,58/12 550 386,71/11 650 572,36/17 243 762,80/22 980 
� – áno, � – nie

Prehľad základných 
parametrov 
inteligentných 
telefónov na platforme 
Windows Mobile 6.1

H O D N O T E N I E

+

–

Nadštandardná softvérová výbava, spoľahlivosť
prevádzky, automatické témy vzhľadu

Subjektívne všedný dizajn

klávesnica
QWERTY, rozmery



nom hovore alebo inej udalosti efektne bliká, po-
dobne aj pri nabíjaní. Vzhľadom na klávesnicu
QWERTY má zariadenie vyššiu hmotnosť, čo by
nám až tak neprekážalo ako 3,2 Mpix fotoaparát
bez automatického zaostrovania a prisvetľovacej
diódy. Priestor na SIM kartu a kartu microSDHC je
v hornej časti priamo pod numerickou klávesni-
cou. Na spodnej strane je konektor HTC extHUB,
ktorý slúži na prepojenie s PC, nabíjanie a použi-
tie pribalenej stereofónnej hands-free súpravy.
Výhodná je pogumovaná spodná strana telefónu,
ktorá zabezpečí stabilitu v dlani aj na hladkých
plochách. Po boku sa nachádzajú tlačidlá na
ovládanie hlasitosti. Sú umiestnené takmer v ro-
vine s bočným rámom a nahmatať ich počas te-
lefonátu chce trochu cviku.

Praktické testy
Rýchlosť a okamžitá pohotovosť sú základné
vlastnosti tohto modelu. Integrovaný slovník T9
robí z neho dobre použiteľné zariadenie aj v na-
šich jazykových podmienkach. Slovník sa hodí pri
písaní SMS alebo e-mailov, aj keď vzhľadom na klá-
vesnicu QWERTY by sme ho práve tu vedeli oželieť.
Navyše má klávesnica klávesy Shift a Ctrl, takže sa
dajú prostredníctvom šípok a kombinácie týchto klá-
vesov vyberať a kopírovať texty jednoduchšie ako
cez ponuku operačného systému.

Aj v tomto prípade sa dajú vymazávať konkrétne
správy v rámci ich zobrazenia ako jednej diskusie.
Pri vysunutí klávesnice sa automaticky zobrazí
menu na písanie správ, pričom po chvíli samo
zmizne a zobrazí sa štandardná obrazovka s roz-
ložením na šírku. Výrobca implementoval na
hlavnú obrazovku okrem bežných súčastí ope-
račného systému (zmeškané hovory, písanie
správ, zobrazenie udalostí, hudobný prehrávač...)
aj položku na zobrazovanie aktuálneho počasia.

Prezeranie synchronizovaných správ, ako aj
reakcie pri ich písaní sú rýchle. Použitie proce-
sora s frekvenciou 528 MHz je určite správny
krok. Nezanedbateľná je výbava efektných zvo-
není, ale aj FM rádio alebo vlastný hudobný pre-
hrávač. Súčasťou softvérovej výbavy je špeciálna
téma operačného systému v čiernom vyhotovení.
Pri pohľade na displej ide o efektné riešenie. Spá-
rovať bluetoothové zariadenia alebo sa pripojiť na
prístupový bod Wi-Fi nie je problém a výrobca ako
systém ochrany implementoval automatické skrytie
tohto zariadenia pred ostatnými s BT vyhľadávaním
po používateľsky definovanom čase. Na optimálne
nastavenie kontrastu displeja s LED podsvietením
je použitý snímač, v prípade potreby sa dá nastaviť
ručne v troch úrovniach. Spomenúť musíme aj ex-
trémne rýchly štart z úplne vypnutého zariadenia,
tu HTC S740 jednoznačne vedie pred mnohými za-
riadeniami tejto kategórie na trhu.

Cena: 416,58 EUR/12 550 Sk
Zapožičal: AGEM Computers

� HTC Touch 3G
Vydarený dizajnérsky kúsok z dielne HTC už
mnohých neprekvapí. HTC Touch 3G patrí medzi in-
teligentné telefóny predstavujúce nielen imidžovú
záležitosť, ale aj riešenie na prácu a zábavu v teréne.

Vyhotovenie a hardvér
Eleganciu tomuto modelu nemožno uprieť. Dizaj-
nové vyhotovenie je orientované na čisté a jed-
noduché tvary, takže pod displejom nenájdete
množstvo klávesov, dokonca ani kontextové klá-
vesy. Výbava zariadenia je dimenzovaná tak, aby
si používateľ vystačil s tlačidlami na prijatie a od-
mietnutie hovoru a štvorsmerovým ovládacím
prvkom s potvrdzovaním. Displej nie je zapus-
tený, preto sa zariadenie dobre ovláda prstom.
Navyše hrubá špička stylusu a „šmykľavý“ povrch
dotykového plastu neumožňuje veľmi presné po-
užívanie.

Na spodnej strane je konektor na prepojenie
USB s počítačom alebo použitie s externou nabí-
jačkou v základnej výbave a takisto na pripojenie
stereofónnej hands-free súpravy. Nevýhodné je,
že počas telefonovania pomocou tejto súpravy sa
nedá telefón dobíjať. Na to treba zakúpiť samo-
statné príslušenstvo od výrobcu. Na boku je dvo-
jité tlačidlo na nastavenie hlasitosti a na vrchnej
strane hlavný vypínač. Šachta na kartu microSD
je umiestnená pod krytom a šachta na SIM kartu
klasicky sčasti pod akumulátorom. Na displej sa
dobre pozerá aj na priamom slnku a HTC Touch
3G umožňuje automatické nastavenie kontrastu
displeja. Na zadnej strane je fotoaparát s rozlíše-
ním 3,2 Mpix bez prisvetľovacej diódy alebo
automatického zaostrovania. To bude pre mno-

hých sklamaním. Na fotenie textov môže použí-
vateľ zabudnúť a kompresia súboru JPEG je tiež
väčšia, ako by sme si priali. Fotoaparát sa teda
hodí len na bežné snímky v exteriéri.

Praktické testy
Základom rozhrania je HTC TouchFLO, takže po
zapnutí používateľ neuvidí štandardné menu ope-
račného systému, ale dokonale spracované rozhra-
nie, ktoré svojou jednoduchosťou a použiteľ nosťou
prekoná obyčajné telefóny. Vďaka nemu má použí-
vateľ k dispozícii špeciálne voľby na rých le kontakty
na hlavnej obrazovke, aktuálne počasie, stav uda-
lostí, prehrávač hudby alebo prehliadač obrázkov,
ako aj rýchly prístup k nastave niam.

Pri prehliadaní obrázkov sa dá použiť funkcia
zaznamenávajúca pohyby prsta po displeji. Mož -
no teda listovať v obrázkoch, e-mailových kontách
alebo si nechať rolovať správu či internetovú
stránku. Možností je viac a sprevádzajú používa-
teľa v celom operačnom systéme, nielen na hlav-
nej obrazovke, pri SMS správach alebo špeciálnej
verzii prehliadača Opera. Zariadenie sme vyskú-
šali v praxi v každodenných situáciách a synchro -
nizovali sme tisícky e-mailov a množstvo ka -
lendárnych udalostí. Prenos cez Bluetooth alebo
Wi-Fi pri internetovej konektivite nespôsobil ne-
očakávané reakcie. Menší problém nastal so syn-
chronizáciou cez ActiveSync, keď bolo treba

vykonať opätovnú synchronizáciu dát s nastave-
ním podľa dát v počítači.

Takisto musíme pochváliť telefonovanie, keď sa
po spojení s volaným číslom vypne displej, stane
sa neaktívnym. Na displeji sú totiž ďalšie voľby
(podržať hovor, hlasité odpočúvanie...) a použí-
vateľ by tak mohol uchom niektorú z volieb akti-
vovať. Vďaka výbave niekoľkých klávesníc je pí -
sanie SMS aj vytáčanie čísel veľmi pohodlné,
škoda chýbajúceho slovníka T9 so slovenskou ja-
zykovou lokalizáciou.

Cena: 386,71 EUR/11 650 Sk
Zapožičal: AGEM Computers

� Palm Treo Pro
Palm Treo Pro, zástupca niek-
dajšej „klasickej“ značky prí-
strojov PDA, prináša niektoré
príjemné zlepšenia v detailoch,
pôsobivý dizajn a takisto roz-
šírenia operačného systému.

Na telefonovanie je dobre vybavený.

Vyhotovenie a hardvér
Prvá zaujímavosť na tomto zariadení je jeho

displej. Len málo výrobcov v súčasnosti používa
pri inteligentných telefónoch štvorcový tvar
displeja. Toto riešenie považujeme za výhodu
najmä pri vykreslení textu a grafiky. Používateľ
má pocit, akoby používal o stupeň vyššie rozlí-
šenie.

Povrch tvorí lesklý plast, odolný proti škra-
bancom, čo má za následok šmýkanie sa po
hladkých plochách. Pod displejom je kom-
pletná klávesnica QWERTY s tlačidlami na pri-
jatie a ukončenie hovoru. Dostupné sú aj ďalšie

štyri klávesy na spustenie kalendára, pošty, po-
nuky Štart a zatvorenie programov. Aj v tomto prí-
pade nám chýbali dve kontextové klávesy na
dynamické ponuky operačného systému. Navyše
odpor jednotlivých klávesov sa nám zdal priveľký.
Písať SMS alebo e-maily sa však dá pomerne po-
hodlne a pri troche zvyku aj bez chýb. Na bočnej
strane je tlačidlo na ovládanie hlasitosti a spúšťa-
nie fotoaparátu, na druhej strane je tlačidlo na ak-
tivovanie adaptéra Wi-Fi a vyhľadanie dostupných
sietí. Netradičný prvok je infračervený port na
boku zariadenia. Mnoho výrobcov od tohto prvku
upúšťa, nám sa jeho prítomnosť zdá výhodná. Na
výmenu malých obrázkov alebo dokumentov
medzi kompatibilnými zariadeniami je to rýchlej-
šie ako párovanie cez Bluetooth. 

Ocenili sme aj uzamykanie klávesov a displeja
cez tlačidlo na ukončenie hovoru. Ide o užitočnú
a dobre použiteľnú funkciu. V nastaveniach môže
používateľ špecifikovať správanie tejto funkcie.
Spodná strana patrí špeciálnemu konektoru na
prepojenie PC cez rozhranie USB a 3,5 mm jacku
na HF súpravu, pričom pripojiť sa dá aj klasický
dvojstupňový konektor jack bez prepojenia s mik -
rofónom.

Praktické testy
Špecifikom tohto zariadenia je ovládanie. Pocho-
piteľne, rozdiely nie sú až také veľké, keďže po-
dobne ako ostatné zariadenia v teste aj tento
inteligentný telefón využíva operačný systém WM

t e s t  i n t e l i g e n t n ý c h  t e l e f ó n o v
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H O D N O T E N I E

+

–

Úzky vzhľad, numerická klávesnica, klávesnica
QWERTY, LED displej, rýchlosť

Vyššia hmotnosť, príliš zapustené tlačidlá 
na ovládanie hovoru

H O D N O T E N I E

+

–

Rozhranie a ovládanie cez TouchFLO, ďalšie
softvérové klávesnice

Nízka kvalita fotoaparátu

telefonovanie 
a inovácie



6.1. Blokovanie klávesov je len drobnosť, ktorá
dopĺňa ďalšie vlastnosti, ako je klávesnica
QWERTY s možnosťou písania ďalších znakov
pod konkrétnym klávesom rýchlym stláčaním. Vo
výbave je pre prípad potreby aj zlepšená virtuálna
klávesnica. Počas telefonovania sa automaticky

uzamkne displej a s voľbami
možno pracovať len cez kur-
zorové tlačidlo pod ním.
Tak to sa nemôže stať, že
počas hovoru používateľ ak-
tivuje nejakú funkciu pritla-
čením displeja na ucho. 

Softvérovú výbavu tvorí
program Sprite Backup na
zálohovanie kompletných
dát do samostatného archí -
vu. Za štandardnú vlastnosť

považujeme inštaláciu novej
grafickej témy systému. Výhodná je

česká lokalizácia prostredníctvom softvérového
riešenia Sunnysoft. Pri nastaveniach telefónu sme
využili možnosť zmeniť zvonenia pre známe a ne-
známe čísla. Zmenou je aj možnosť odstraňovať
jednotlivé SMS správy v rámci zobrazenej disku-
sie. To považujeme za užitočné na sprehľadnenie
komunikácie a ponechanie len dôležitých správ.

Pripojenie k tlačiarni cez rozhranie Bluetooth
alebo spárovanie so stereofónnymi BT slúchad-
lami prebehlo bez problémov, rovnako aj syn-
chronizácia kontaktov a kalendárnych udalostí
medzi PC. Kvalita fotografií je určená skôr na po-
sielanie cez MMS alebo e-mailom. Použitie pro-
cesora s frekvenciou 400 MHz malo v určitých
prípadoch dosah na mierne oneskorené reakcie
zariadenia.

Cena: 572,36 EUR/17 243 Sk
Zapožičal: Synetics

� Sony Ericsson XPERIA X1
A je tu ďalší z tradičných vý-
robcov mobilných telefónov,
ktorý rozšíril svoju ponuku za-
riadení o inteligentný telefón s
operačným systémom WM 6.1.
So zaužívaným štandardom te-

lefónov tejto značky veľa spoločného nemá, no
nadpriemerné multimediálne „vychytávky“ ho
radia medzi luxusnejšie modely v tejto oblasti.
O zaradení do vyššej triedy svedčí mnoho funkcií
vrátane rozlíšenia displeja 800 × 480 bodov.

Vyhotovenie a hardvér
Celokovové vyhotovenie tohto zariadenia mu
dáva punc niečoho výnimočného medzi ostat-
nými telefónmi. Príjemných odlišností je viac, na-

príklad aj zaoblená vysúvacia konštrukcia. Po vy-
sunutí displeja a odkrytí klávesnice ju má použí-
vateľ naklonenú k sebe, čo je pohodlnejšie ako
pri modeloch, ktoré majú obyčajný výsuvný me-
chanizmus. Klávesnica QWERTY od nás dostáva
pomyselný plný počet bodov za svoje materiá-
lové vyhotovenie aj rozmiestnenie klávesov.
Možno by sa hodilo pridať aj vrchný rad numeric-
kých klávesov, no tie sa dajú spustiť cez kláves
Fn a viac ako toto oceňujeme napríklad kláves na
prístup do ponuky Štart, tabulátor a špeciálne
veľký kláves Enter s ojedinelými rozmermi medzi
ostatnými zariadeniami na trhu.

Podlhovastý dizajn telefónu umožnil pohodlné
držanie v ruke a telefonovanie, aj keď sme počas
neho využívali hands-free s mikrofónom, ktoré
sme zapojili cez konektor jack na vrchnej strane
telefónu. Vďaka prítomnosti kábla s integrovaným
mikrofónom a konektorom stereo jack si môže
používateľ pripojiť vlastné slúchadlá a nepríde tak
o možnosť hovoru. Na prvý pohľad zaujme pre-
dĺžený displej, výhodný pri surfovaní internetom.
Vďaka špeciálnej verzii prehliadača Opera je táto
činnosť pohodlná. Pod displejom sú dva kontex-
tové klávesy, na ktorých stláčanie treba vyvinúť
pomerne veľkú silu, preto sme si zvykli používať
virtuálne klávesy operačného systému. Na pre-
chádzanie ponukou sa používa tlačidlo s optic-
kým snímaním pohybu prsta. Funguje výborne,
aj keď to chce trochu zvyku napríklad pri presnej
voľbe možnosti z rozbaľovacieho zoznamu. Po
bokoch sú umiestnené tlačidlá na úpravu hlasi-
tosti a fotografovanie, na druhej strane je klasický
konektor USB v miniatúrnom vyhotovení.

Praktické testy
Výrobca integroval do telefónu aplikácie a nasta-
venia hlavnej obrazovky vo funkcii XPanel. Ide

o komplet funkcií na prispôsobenie hlavnej obra-
zovky cez samostatné panely. Stačí stlačiť hard-
vérové tlačidlo XPanel pod displejom a zobrazí sa
špeciálna ponuka rôznych úvodných obrazoviek.
Je len na používateľovi, či chce mať analógové
alebo digitálne hodiny, kalendárne udalosti alebo
úlohy, prípadne svetový čas. Zaujímavé rozhra-
nie je aj virtuálne akvárium s rybkami reagujúce
na dotyk displeja, pričom po dotyku sa vytvorí
efekt rozvírenej hladiny. 

V celkovom hodnotení ide o najlepšiu nad-
stavbu operačného systému spomedzi zariadení
v teste. Takisto sme ocenili zásobu zvonení na-
vyše, aj keď tu nemožno zvonenie prideliť konkrét-
nemu kontaktu, keďže zariadenie beží na Windows
Mobile a ten takúto funkciu zatiaľ neumožňuje. Te-
lefón sa dobre ovláda a v prípade potreby je k dis-
pozícii aj virtuálna klávesnica. Vyskúšali sme aj
navigáciu GPS prostredníctvom integrovanej apli-
kácie Google Maps a všetko fungovalo bez problé-
mov, dokonca vyhľadanie satelitov nebolo také
pomalé, ako býva zvykom pri PDA s GPS.

Písanie SMS a e-mailov je rýchle, takže použí-
vateľ nie je obmedzovaný ani v tomto smere,
ibaže treba počítať s tým, že za hlavnú klávesnicu
sa považuje hardvérová, takže aj pri zadávaní
úloh treba meniť orientáciu zariadenia. Zaujímavé
sú aj svetelné efekty po bokoch telefónu, pričom
sa dajú vybrať tie udalosti, o ktorých chce byť po-
užívateľ informovaný (zmeškaný hovor, nová
SMS, kalendárna udalosť a veľa ďalších). Menší
nedostatok predstavuje fotoaparát s automatic-
kým zaostrovaním. Na odfotenie textu sú po-
trebné dobré svetelné podmienky a pevné drža -
nie rúk, inak budú fotografie rozmazané.

Cena: 762,80 EUR/22 980 Sk
Zapožičal: Sony Ericsson Slovakia

Verdikt PC REVUE
Všetky predstavené inteligentné telefóny majú
jednu vec spoločnú. Je to operačný systém.
A tým sa spoločné črty vyčerpávajú. Každé zaria-
denie je totiž určené pre používateľa so špecific-
kými potrebami. ASUS P552w spolu s modelom
HTC Touch 3G tvoria najlacnejšie zariadenia
v teste, pričom obe disponujú slušnou výbavou. Z
dizajnovej stránky sa prikláňame k modelu HTC
Touch 3G, no aj ovládacie rozhranie Glide v prí-
pade značky ASUS je výhodné. Model HTC S740
je jednoznačne pre tých, ktorí chcú úzky telefón,
požadujú aj klávesnicu QWERTY vrátane nume-
rickej časti ako pri bežných telefónoch a nepotr-
pia si na prítomnosť dotykového displeja. Palm
Treo Pro je inteligentný telefón disponujúci vy-
sokou stabilitou systému a vynikajúcou softvéro-
vou výbavou. Škoda len, že nemožno fotografo -
vať texty. Sony Ericsson XPERIA je telefón, ktorý
dizajn neberie ako „nutné zlo“ a štýlovosť pre-
hnutej výklopnej časti ani grafickej výbavy v po-
dobe doplnkov mu rozhodne nemožno uprieť.

Podľa našich testov v oblasti grafickej nad-
stavby viedlo HTC so svojím rozhraním HTC
TouchFLO 3D, no XPERIA ho počtom farebných
tém či možnosťami konfigurácie hravo prekonáva.

� Michal Reiter
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Model smartphonu ASUS P552w HTC S740 HTC Touch 3G Palm Treo Pro Sony Ericsson 
XPERIA X1

Telefonovanie ����� ����� ����� ����� �����
Bluetooth a Wi-Fi ����� ����� ����� ����� �����
Stabilita systému ����� ����� ����� ����� �����
Fotografovanie ����� ����� ����� ����� �����
Softvérová výbava ����� ����� ����� ����� �����
Hardvérová výbava ����� ����� ����� ����� �����
Ovládanie ����� ����� ����� ����� �����

Výsledky testovania inteligentných telefónov
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H O D N O T E N I E

+

–

Kovové telo, výsuvný mechanizmus, multime-
diálna výbava, konektor jack na slúchadlá

Žiadne výrazné

H O D N O T E N I E

+

–

Efektný dizajn a rozloženie ovládacích prvkov,
odolnosť, nadštandardné vyladenie vlastností
systému

Tuhší odpor klávesov 

vzhľad, funkcie 
a displej

Model SE XPERIA a možnosti nastavenia obra-
zovky s kalendárnymi udalosťami a hodinami –
zatiaľ ide o najväčší rozsah možností spomedzi
všetkých modelov testovaných v PC REVUE




