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Akú kameru si vybrať?
Vianoce už pomaly klopú na dve-
re. Je čas rozmýšľania o výbere
vhodného darčeka. Tí, ktorí si
chcú vzácne vianočné chvíle za-
chytiť na kameru, by už mali po-
maly začať rozmýšľať o výbere
vhodného modelu. Výber vhod-
nej kamery nie je vôbec ľahká
vec, pretože v ponuke je nepre-
berné množstvo rôznych značiek
a modelov od najjednoduchších
až po profesionálne. Ďalším prob-
lémom je to, že v rovnakej ceno-
vej relácii sa pohybujú modely ka-
mier rôznych formátov, čo so se-
bou prináša aj odlišné úžitkové
vlastnosti.

Prvým, najzákladnejším rozdie-
lom, ktorým sa medzi sebou rôz-
ne modely kamier rozlišujú – je
druh používaného média. Naj-
starším je pásik v kazete (Digital
8 a MiniDV), mini DVD s prieme-
rom 8 cm, pevný disk (HDD) a
výmenné pamäte (SD pamäťové
karty).

Kazeta s pásikom

Pri tomto v súčasnosti naj-
staršom médiu sa ešte stretávame
s digitálnym, ale aj s analógovým
záznamom. Ide o typy Video 8,
ktoré už nie sú v ponuke, iba ak z
tzv. druhej ruky v bazáre. Ďalším
pásikom je tzv. Digital 8, využí-
vajúci rovnaký druh kazety ako
Video 8. Posledným najviac vy-
užívaným pásikom je typ MiniDV.

MiniDV

Tento v súčasnosti najviac roz-
šírený formát sa objavil v roku
1995, ako spoločný štandard nie-

koľkých značiek. Záznam sa zho-
tovuje vo vlastnom formáte Mini-
DV, ktorého hlavnou prednosťou
je, že nepoužíva žiadnu kompri-
máciu obrazu, takže záznam je
kvalitnejší ako pri iných zázna-
mových médiách. Spočiatku boli
vyvinuté dve veľkosti kaziet –
väčšia a terajšia MiniDV. Väčší typ
však zmizol z trhu. Takže dnes sa
používa iba MiniDV. Zvláštnosťou
tohto média je možnosť zazna-

menania veľkého objemu dát. Pri
SP rýchlosti záznamu sa na 60-
minútovú pásku zmestí až 13 GB
dát. V ponuke sú kamery s jed-
ným alebo troma snímačmi.
Výhody trojsnímačových kamier
sú nesporné. Ponuka dnešného tr-
hu je neobyčajne široká. Ceny jed-
nosnímačových modelov sú od 
10 000 do 23 000 Sk, trojsnímačo-
vých od 19 000 do 46 000 Sk.

Digital 8

Formát Digital 8 vznikol vo fir-
me Sony, ktorá ho uviedla na trh
v roku 1999. Zvláštnosťou tohto
formátu bolo to, že využíval me-
chaniku modelov Video 8/Hi8 v

tom čase značne rozšírenú. Tým-
to počinom sa  vlastne nevídane
znížili ceny digitálnych kamier aj
pre videoamatérov. Ďalšou zvlášt-
nosťou bolo, že modely Digital 8
dokázali prehrávať aj staršie ana-
lógové záznamy (Video 8/Hi8) a
digitalizovať ich. Formát Digital 8
využíva de facto rovnaký zázna-
mový formát (typ kompresie, dá-
tový tok a podobne) ako formát
DV. V súčasnosti možno konšta-
tovať iba to, že Digital 8 je doží-
vajúcim formátom.

HDV

Novým synonymom v súčas-
nosti nielen pri videu, ale aj pri
televíznych prijímačoch, je vyso-
ké rozlíšenie. HDV je prvý formát,
ktorý ponúka amatérom video vo
vysokom rozlíšení. Priekopníkom
v segmente amatérskych HDV ka-
mier bola práve firma Sony, ktorá
v roku 2003 priniesla na trh prvý
model. V zásade vychádza z for-

mátu MiniDV, pretože používa
rovnakú kazetu, ale pracuje s dvo-
ma rozlíšeniami 1 280 × 720 alebo

1 440 × 1 080 bodov. Pri spracú-
vaní sa používa osvedčený MPEG-
2. Formát obrazu je, samozrejme,
širokouhlý. Ceny sú od 55 000 do
70 000 Sk.

DVD

Nebývalý rozmach formátu DVD
zaujal aj konštruktérov kamier. Pr-
vou lastovičkou bola firma Hita-
chi v roku 2000, ktorá použila
zmenšenú verziu DVD disku s
priemerom 8 cm. Podľa typu vý-
robcu  kamery možno záznam v
súčasnosti ukladať buď na DVD-
R, DVD-RW, DVD+RW alebo DVD-
RAM. Základom tohto systému
záznamu je jednoduchosť v po-
užívaní, pretože záznam zhotove-
ný na DVD netreba prepisovať ani
samotnú kameru netreba pripojiť
na televízny prijímač. Pri DVD ka-
merách by si mohol človek mys-
lieť, že niečo nafilmuje, médium
vyberie a záznam môže jednodu-
cho prehrať na domácom kine ale-
bo DVD prehrávači. Ale toto je
možné iba  pri použití záznamo-
vého média DVD-RAM, ktorého

cena je však vyššia ako ostatných
DVD médií. Hociktoré zo zostá-
vajúcich médií musíte pred vlože-
ním do prehrávača uzavrieť, fina-
lizovať, a až potom bude možné
takéto médium prehrávať. Určitou
nevýhodou je kvalita samotného
záznamu, pretože pri najvyššej
kvalite záznamu možno zhotoviť
iba 30-minútový záznam, čo pred-
stavuje 1,4 GB dát. Ďalšou ne-
výhodou je to, že záznam zhoto-
vovaný v MPEG-2 sa horšie strihá
ako pri systéme miniDV. Ceny
jednosnímačových modelov sú od 
16 000 do 33 000 Sk, trojsnímačo-
vých od 28 000 do 35 000 Sk.

HDD

Bolo len otázkou času,
kedy sa pevný disk (hard-
disk – HDD), známe počí-
tačové záznamové médi-

um, dostane aj do kamier.
Miniatúrne pevné disky s ka-

pacitou  20 GB a 30 GB prvýkrát
implantovala do svojich modelov v
roku 2005 firma JVC. Základnou

prednosťou je dĺžka záznamu. Ten
sa pohybuje pri 30 GB disku až v
dĺžke 7 hodín, pričom zodpovedá
kvalitou DVD. Určité ťažkosti však
zostávajú, podobne ako pri DVD
modeloch so strihom záznamu,
pretože ten je tiež zhotovený vo
formáte MPEG-2. Trocha inou ces-
tou sa dal Samsung, ktorý využíva
formát MPEG-4. 

Digitálny prepis je zatiaľ možný

iba prostredníctvom počítača ale-
bo špeciálnej napaľovačky. Týmto
modelom sa potešia najmä záu-
jemcovia s potrebným počítačo-
vým zázemím. Výhodou tohto
záznamového média sú malé roz-
mery kamery a prakticky nulové
náklady na prevádzku (netreba
kupovať záznamové médium). K
dispozícii nie je zatiaľ veľa mode-
lov, pričom väčšina z nich patrí do
strednej a vyššej cenovej kategó-
rie. Ceny jednosnímačových mo-
delov sú od 22 000 do 37 000 Sk,
trojnímačových od 40 000 do 
52 000 Sk.

Pamäťové karty

Zrejme najprogresívnejším, čo sa
týka budúcnosti, ale zatiaľ v pra-
xi málo využívaným médiom, sa
javia pamäťové karty. Určitou pre-
kážkou v súčasnosti je malá ka-

pacita kariet a ich pomerne vyso-
ká nákupná cena. Ako úspešný
príklad využitia je SD kamera Pa-
nasonic SDR-S100 či model Sanyo
Xacti. Horúcou novinkou je prvý
HD model Sanyo Xacti HD1, vy-
užívajúci pre záznam obraz s roz-
líšením 1 280 × 720 bodov a kom-
presiu MPEG-4. Pri strihu takého-
to záznamu sú problémy rovnaké
ako pri modeloch s HDD. me

Hybridná kamera
Hitachi DZ-HS303 je prvou „hyb-
ridnou“ videokamerou na svete.
Prečo hybridnou? Pretože kombi-
nuje DVD – jednoduché používa-
nie a archivácia – a harddisku
(HDD) s kapaci-
tou 8 GB. Táto
kombinácia zjed-
nodušuje a urých-
ľuje proces vytvá-
rania domáceho
videa. Špeciálne
tlačidlo OneTouch
Dubbing (kopíro-
vanie na jedno
kliknutie) umožňuje vypáliť buď
celý zaznamenaný obsah, alebo
jeho jednotlivo vybrané časti ulo-
žené na HDD na najbežnejšie ty-
py DVD médií pomocou mecha-
niky Multiformat+. Možno vytvo-
riť jedno DVD alebo viac kópií,
pričom proces prebieha rýchlo a
jednoducho priamo v kamere. To-
to ocenia najmä tí, ktorí nemajú

prístup k PC, alebo ak aj majú, tak
nechcú svoj drahocenný čas pre-
sedieť pri počítači. Okrem zázna-
mu videa možno zhotovovať sta-
tické snímky s rozlíšením 3,3

Mpixela, ktoré sa
ukladajú na SD
kartu. Možno tiež
vybrať zastavenú
snímku z video-
záznamu a repro-
dukovať ju do for-
mátu JPEG, ktorý
možno uložiť na
SD kartu ako pre-

zentáciu jednotlivých snímok ale-
bo aj pre vytlačenie na tlačiarni. Z
ďalších údajov treba spomenúť
podporu skutočne širokouhlého
formátu 16:9, 10-násobný optický
zoom, Quickstart a stabilizátor
obrazu typu EIS (Electronic Ima-
ge Stabilizer). Rozmery kamery
sú 136 × 92 × 66 mm (šírka × výš-
ka × hĺbka). lr

Najmenšia zrkadlovka
Olympus predstavuje najľahšiu a
najmenšiu digitálnu zrkadlovku na
svete – model E-400. Aj tento mo-
del je založený na 4/3 štandarde.
Vďaka malým rozmerom a nízkej
hmotnosti sa
E-400 nikdy
nemôže stať
príťažou. Sa-
motný senzor
s rozlíšením
10 Mpix je ex-
trémne rýchly
a umožňuje
sekvenčné sní-
manie až troch snímok za sekun-
du, a to aj vo formáte RAW. E-400
ponúka úplne samozrejme plnú
manuálnu kontrolu expozície a zá-
roveň poskytuje 32 predprogra-
movaných scénických režimov,
pokrývajúcich väčšinu bežných fo-
tografických situácií. Špeciálne pre
E-400 boli skonštruované aj dva
extrémne kompaktné objektívy: 14
– 42 mm (28 – 84 mm ekvivalent
kinofilmu) a 40 – 150 mm (80 –

300 mm). Samozrejme, možno po-
užívať ešte 14 ďalších objektívov
systému 4/3, ktoré pokrývajú roz-
sah ohniskových vzdialeností od
14 do 600 mm a vyznačujú sa vy-

sokou svetel-
nosťou. Aby
samotné foto-
grafovanie ne-
bolo príliš ča-
sovo obme-
d z o v a n é ,
používa E-400
úplne novú
vysoko kapa-

citnú nabíjaciu batériu. Pre neob-
medzené množstvo záberov je
možné do prístroja vložiť dva typy
pamäťových kariet – CompactFlash
a xD-Picture Card. Menu foto-
aparátu je v mnohých jazykových
mutáciách vrátane češtiny. V pre-
daji bude dokonca aj potápačské
puzdro (PT-E03), ktoré dovolí ama-
térskym a profesionálnym potá-
pačom zhotovovať úchvatné zábe-
ry v hĺbke až 40 m. lr

V e ľ m i
jednoduchú
cestu na zhotove-
nie DVD disku z dovo-
lenky predstavuje externá na-
paľovačka CU-VD10 od firmy
JVC, ktorá je však určená iba pre
modely Everio s integrovaným
HDD (modely GZ-MG 22, 27, 36,
37, 77 a 505). Napaľovanie je
veľmi jednoduché – stačí prepo-
jiť kameru a napaľovačkou USB
káblom a iba si vybrať, či chce-
te vypáliť prednastavený obsah,
alebo si zvoliť ručnú voľbu. 
Vysokorýchlostné rozhranie
USB2.0 je naozaj rýchle, za 30
minút je prepísaný hodinový
záznam a tiež finalizovaný disk.
S napaľovačkou dodávané prog-
ramy PowerDirector na strih, Po-

w e r -
Producer

na authoring,
Power2Go na

všeobecné vypaľovanie dát na
DVD a CD sú určené pre nároč-
ných a trpezlivejších majiteľov
PC. Mechanika je určená pre
disky DVD-R/RW. Nahrané DVD
možno prezentovať buď na dis-
pleji kamery alebo pomocou vi-
deovýstupu. Zariadenie možno
tiež využívať ako bežnú napaľo-
vačku po pripojení k PC. Roz-
mery napaľovačky sú 157 × 55
× 234 mm (šírka × výška × hĺb-
ka), hmotnosť je 1 354 g. lr

Napaľovanie bez PC

HSDPA telefón 
od Samsungu
Najnovší model HSDPA mobil-
ného telefónu SGH-ZV560 od Sam-
sungu prichádza s veľmi tenkým
dizajnom a podporuje rýchlosť
prenosu dát až 1,8 Mb/s. HSDPA
ako nová forma mobilného dáto-
vého prenosu je schopná prenášať
dáta sedemkrát rýchlejšie ako
WCDMA. Používatelia sa vďaka
vysokorýchlostnému bezdrôtové-
mu internetu, ktorého rýchlosť je
porovnateľná s rýchlosťou pev-
ného ADSL pripojenia, môžu tešiť
na sťahovanie veľkých objemov
dát, ako napr. filmy v DVD kvalite
a interaktívne multimediálne hry.
Aj napriek hrúbke iba 16 mm ob-
sahuje telefón pokročilé funkcie
ako 2 Mega pixelový fotoaparát s
automatickým zaostrovaním, ex-
terné dotykové tlačidlá na ovláda-

nie hudby,
30 MB in-
ternú pa-
mäť a
externý
slot pre
pamäťové
karty microSD. Okrem malého dis-
pleja na vonkajšej strane (uhlo-
priečka 2,8 cm a rozlíšenie 96 × 96
pixelov) disponuje telefón obrov-
ským displejom (uhlopriečka 5,8
cm a rozlíšenie 240 × 320 pixelov)
na pohodlné využívanie multime-
diálnych funkcií pri veľmi rýchlom
toku dát. LCD displej dokáže zob-
raziť až 262-tisíc farieb, vďaka čo-
mu je obraz veľmi číry a neuveri-
teľne ostrý. Jeho rozmery sú 97,3
x 51,3 x 16,3 mm, a hmotnosť je
iba 98 g. lr

Viac ako navigátor
StreetPilot c550 od firmy Garmin
nie je len taký obyčajný navigač-
ný prístroj. Združuje  viacero za-
ujímavých technológií. Bluetooth
technológia s integrovaným mik-
rofónom a duálnymi reproduk-
tormi (externým mikrofónom a
stereo výstu-
pom) umožňu-
je používa-
teľovi telefo-
novať bez
použitia rúk,
pri telefó-
noch, ktoré
sú vybavené
technológiou
Bluetooth. Zákaz-
ník si môže tiež vyberať a
vytáčať čísla priamo z pamäte te-
lefónu alebo zo zoznamu posled-
ných volaných čísiel cez displej
navigátora. Integrovaný prijímač

dopravných správ FM TMC
(GTM) upozorní vodiča na do-
pravnú situáciu, výstavbu, zápchy
na ceste a automaticky navrhne
alternatívnu cestu. Pre milovníkov
hudby je v zariadení integrovaný

aj MP3 prehrávač.
N a h r á v a n i e

skladieb vo
f o r m á t e
MP3 je jed-
noduché,

„drag-and-
drop“ – nie je

na to potrebný
žiadny špeciálny
softvér. Všetky
zobrazované úda-

je sú veľmi dobre či-
tateľné na vysokosvetelnom do-
tykovom displeji s rozmermi 71 ×
53 mm (uhlopriečka 89 mm – roz-
líšenie 320 × 240 pixelov). lr
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Stabilizovaný kompakt
Novou vlajkovou loďou produk-
tového radu A firmy Canon sa
stal digitálny fotoaparát Po-
werShot A710 IS. Ako prvý mo-
del tohto radu A je vybavený
technológiou optickej stabilizácie
obrazu (IS). Kompaktný objektív
má ohniskovú vzdialenosť v roz-
sahu 35 – 210 mm (ekvivalent ki-
nofilmu). Optický hľadáčik s reál-
nym obrazom umožňuje použí-
vateľovi komponovať obrázky bez
použitia LCD displeja v celom
rozsahu ohniskových vzdialeno-
stí, čím sa výrazne predlžuje ži-
votnosť dvoch  akumulátorov
veľkosti AA. Zlepšenia zahŕňajú
7,1 Mpix snímač a nové fotogra-
fické efekty, ktoré ďalej obohacu-

jú už aj tak široké tvorivé mož-
nosti. Umelecké fotografické efek-
ty možno aplikovať počas foto-
grafovania a po ňom pomocou

funkcie Moje farby. Nová je aj
funkcia upozornenia na preexpo-
novanie, ktorá označuje na za-
chytených obrázkoch preexpono-

vané oblasti. Ďalšou užitočnou
funkciou je zobrazenie vo formá-
te 3:2, ktoré umožňuje vidieť
tlačovú oblasť zodpovedajúcu
štandardnej fotografii formátu 10
× 15 cm. Pri filmovaní možno vy-
užiť jeden z piatich režimov vrá-
tane kvality VGA a rýchlosťou 30
políčok/sekundu a kvalitu QVGA
s rýchlosťou až 60 políčok/se-
kundu. Prikúpiť možno bohaté
príslušenstvo: konvertory (širo-
kouhlý a tele), predsádku, zá-
bleskový prístroj (HF-DC1) a vo-
dotesné puzdro. Okrem pamäťo-
vých kariet SD a MMC podporuje
aj vysokokapacitnú kartu formá-
tu SDHC na ukladanie dát s obje-
mom až 4 GB. lr
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  NEMECKÝ SLOVNÍK VEĽKÝ + HOSPODÁRSKY* + TECHNICKÝ* ...............................................................................................................4 990, Sk
  FRANCÚZSKY SLOVNÍK VŠEOBECNÝ + FINANČNÝ* + HOSPODÁRSKY* ..........................................................................................4 490, Sk

Označené slovníky zašlite na adresu:

Platba:     na dobierku     na proforma faktúru

*len v češtine
Ceny sú uvedené vrátane DPH. 

K cene sa účtuje poštovné a balné 120,- Sk.

Kupón pošlite na adresu:
Lingea s. r. o., Špitálska 10, 811 01 Bratislava
telefón / fax: +421-2-529 20 579, info@lingea.sk

Telefón/e-mail:

HN16788

Najvyspelejšia myš na svete – Lo-
gitech MX Revolution, je vybave-
ná inteligentným mechanizmom
otáčania pre rolovacie koliesko
MicroGear Precision: motoricky
ovládané koliesko automaticky
prepína medzi režimom voľného
otáčania a krokového posunu po
jednotlivých vrúbkoch pomocou
technológie SmartShift na základe
najvhodnejšieho nastavenia pre
práve používanú aplikáciu. Pri nie-
ktorých aplikáciách, napríklad pri
Microsoft Exceli, navyše táto tech-
nológia spoločnosti Logitech do-
káže rozoznať rýchlosť, s akou ľu-
dia koliesko roztočia – ak sa roztočí
rýchlo, režim rolovania sa prepne
na voľné otáčanie, ak je však rolo-
vanie pomalšie, koliesko prejde do

krokového posunu.
Medzi týmito reži-
mami možno tiež prepí-
nať aj manuálne – zatlačením
a kliknutím na koliesko. Nasta-
venie pre koliesko a všetkých se-
dem tlačidiel myši je možné pri-
spôsobiť podľa individuálnych
preferencií používateľa pomo-
cou dodávaného softvéru Logi-
tech SetPoint. Myš MX Revolution
má ešte aj druhé koliesko v blíz-
kosti palca, ktoré možno využiť
buď na približovanie/odďaľovanie
pohľadu na fotografie a dokumen-
ty alebo na  rýchle prepínanie me-
dzi aplikáciami, vďaka čomu sa
efektivita navigačných možností,
ktoré sú k dispozícii, ešte viac 
zvyšuje. Tvarovanie novej myši 

Logitech vytvára prirodzené opo-
ry prstov na ich odľahčenie a gu-
mové poťahy v miestach pre palec
umožňujú uchopiť myš a pohybo-
vať s ňou veľmi ľahko, bez potre-
by jej prílišného zovretia. Je vyba-
vená klzákmi s nízkym trením z
polytetrafluoroetylénu, takže sa
ľahko kĺže po povrchu bez náma-
hy zo strany požívateľa. lr

Vyspelá myš

Rýchlonabíjačku MQS02 od fir-
my Sanyo, s časom nabíja-
nia iba 15 minút, ocenia
najmä profesionáli. Kon-
štruktérom sa podarilo
prekonať hlavnú prekáž-
ku, ktorá bránila použitiu
vysokého nabíjacieho
prúdu – čiže prehrievaniu
akumulátorov s následným
znižovaním počtu ich na-
bíjacích cyklov. Špeciálna
konštrukcia akumulátorov
Sanyo 2500 NiMH a integrova-
ný chladiaci systém v samotnej
nabíjačke umožňujú použitie na-
bíjacieho prúdu až 4,8 A, a tým
dobitie 2  akumulátorov v re-

kordnom čase iba 15 minút. Pri
použití iného typu akumulátora
nabíjačka sama rozpozná jeho
kapacitu a konštrukcia zvolí
vhodný nabíjací prúd, pričom
je však možné, že interval na
dobíjanie bude dlhší. Zniče-
nie nevhodných akumuláto-
rov a nabíjačky je tak vy-
lúčené. Mikroprocesor vy-
hodnocuje aj chybné články.
Na  nabíjanie v štandardnom
čase je, samozrejme, možné
využiť články s rôznou kapa-

citou. Konštrukcia nabíjačky je
primárne určená pre 4 akumu-

látory typu AA alebo 2  akumu-
látory typu AAA. lr

Štvrťhodinka pre profesionálov

Bravia – série X od Sony je exklu-
zívna trieda televíznych prijímačov
určená iba pre tých, ktorí nekom-
promisne požadujú najvyššiu ob-
razovú kvalitu. Hlavnou črtou je
plné HD rozlíšenie (1 920 × 1 080),
systém Live Colour Creation, ktorý
používa podsvietenie so širokým
farebným spektrom a nový obra-
zový procesor BRAVIA ENGINE
EX. Zvláštnosťou tohto radu je
možnosť prispôsobenia farby tele-
vízora obývačkovému interiéru.
Kryty reproduktorov a stojan si
možno doobjednať v niektorej zo 6
farieb (čierna, hnedá, modrá, čer-
vená, strieborná a biela). Obrazov-
ka 7. generácie je vybavená tech-
nológiou S-PVA, ktorá nielenže má
super široký uhol pohľadu (až
178°), ale aj vysoký kontrastný po-
mer – 1 300 : 1 pre vysoký jas. Mo-
dely sú dodávané s obrazovkami s
uhlopriečkou s veľkosťou 40“, 46“
a 52“. Výkonné integrované repro-
duktory a digitálne spracovanie
zvuku systémom Dolby Pro Logic®

II Virtual Surround naplnia každú
miestnosť presvedčivou simuláci-
ou viackanálového zvuku. Úplnou
samozrejmosťou je integrovaný di-
gitálny televízny tuner (DVB) na
príjem digitálneho vysielania 
vysielaného vzduchom. Okrem
dvoch vstupov HDMI sú k dispo-

zícii tri konektory Scart, dve roz-
hrania pre komponenty a vstup
HD15 pre PC. Rozmery samotného
televízora bez podstavca sú 
1 262 × 734 × 121 mm. Ultra ten-
ký dizajn televízora šetrí miesto a
je možné ho namontovať aj na ste-
nu.  lr

Exkluzívna Bravia


