
Po krátkom prehľade záznamových
systémov, ktorý sme vám predsta-
vili v októbrovej prílohe Digitálne-
ho sveta, je na rade otázka, akú ka-
meru si vybrať, či lepšie povedané,
aký model je pre užívateľa naj-
vhodnejší. Najskôr si musíme ujas-
niť, čo od kamery budeme vyža-
dovať v nadväznosti na to, čo chce-
me na pásik zaznamenávať. Či
pôjde o malý príručný jednoduchý
model alebo väčší rodinný. Či vy-
stačíme s plnoautomatickým ty-
pom, alebo budeme požado-
vať aj možnosť manuálne-
ho nastavenia niektorých
prvkov. Budeme iba fil-
movať, alebo si na pa-
miatku zhotovíme aj
nejaké snímky? Bude-
me filmovať na väčšie
vzdialenosti, či budeme
filmovať pri nedostatoč-
nom osvetlení? Treba brať
na zreteľ aj prípojné mož-
nosti, napríklad nahrávanie z
externého zdroja. Tých možnos-
tí je naozaj veľa. Pri výbere je 
ešte v hre niekoľko ďalších,
nemenej dôležitých čini-
teľov, akými sú – objektív
(svetelnosť a optický
zoom), snímacia ča-
sť, stabilizátor obra-
zu, zvuk, záznamové
režimy, napájanie,
efekty a príslušenstvo.

Objektív

Najdôležitejšou časťou každého
prístroja, či je to ďalekohľad, foto-
aparát alebo kamera, je optika.
Bežným štandardom alebo naj-
menšie optické priblíženie (ľudovo
nazývané aj zoom) pri kamerách je
10-násobné. Podľa typu a výrobcu
sa pohybuje až do 33-násobného
priblíženia. Druhou veličinou, kto-
rú s obľubou prezentujú výrobco-
via, je digitálne priblíženie. Toto sa
pohybuje v rozsahu od 120- až po
1 200-násobok. Skoro každý vý-
robca pri digitálnom priblížení udá-
va aj dve nastaviteľné hranice –
nižšiu a maximálnu. Tá nižšia hra-
nica je ešte použiteľná, ale tá vyš-
šia je už čisto marketingový ťah.
Niekedy je problém udržať kame-
ru pri maximálnom priblížení (na-
príklad 15-násobnom) a filmovaní
statického záberu, nieto ešte pri ta-
komto priblížení filmovať pohybu-
júci sa objekt.

Snímacia časť

Snímacia časť je reprezentovaná
snímacím prvkom, ktorým je
najčastejšie CCD snímač, vo výni-
močných prípadoch je ním CMOS
snímač. V minulosti výlučne po-
užívaný jeden snímač je v súčas-
nosti nahradený troma snímačmi
(pre každú farbu jeden snímač),
ktoré zabezpečia čistejšie farby a
za nedostatočného osvetlenia sý-
tejšie farebné podanie a nižší šum. 

Snímače sa líšia počtom bodov
(celkový počet/efektívne využíva-
né body). Jednosnímačové typy sú
osadené zväčša snímačom s roz-
líšením 800 000 bodov, pričom na
vytvorenie kvalitného obrazu po-
stačuje 540 000 bodov. Zvyšný po-
čet bodov je zväčša využívaný sta-
bilizátorom obrazu. Väčší počet bo-
dov (napríklad 4,29 Mpixela) je
efektívne využívaný iba

pri zhotovovaní statických záberov,
alebo je tvorený celkovým súčtom
troch snímačov.

Stabilizátor obrazu

Pre stabilný obraz najmä pri zá-
beroch s využitím optického pri-
blíženia sú už skoro všetky kame-
ry vybavené stabilizátorom obra-
zu. Podľa konštrukcie môže byť
buď elektronický, alebo optický. Pr-
vý z nich kompenzuje nechcené
pohyby kamery posunom výrezu
obrazu po snímači (čím má snímač
viac aktívnych bodov, tým bude
účinok väčší), optický pracuje na
princípe prestavovania optických
členov v objektíve, takže na rozdiel
od elektronického neobmedzuje
počet efektívnych bodov snímača.
Aj napriek ich dokonalosti nedo-
kážu roztrasenie eliminovať úplne.
Najmä pri snímaní s dlhými ohnis-
kami treba rátať s určitým chve-
ním obrazu. Trocha sa tomu dá
predísť použitím kvalitného statí-
vu.

Zvuk

Stereofónny zvukový záznam je
v súčasnosti bežným štandardom.
Určitým nadštandardom je mikro-
fón s variabilnou smerovou cha-
rakteristikou, ktorá sa mení v súla-
de so zmenou ohniskovej vzdiale-

nosti objektívu. Najnovším tren-
dom je pri Sony DVD Handycam,
zachytávanie 5.1–kanálového prie-
storového zvuku.

Režimy

Rovnako ako pri fotografických
prístrojoch, aj pri kamerách je

okrem plnoautomatic-
kého režimu k

dispozícii nie-
koľko motí-
vových reži-

mov na
jednodu-

c h é
zvlád-

n u t i e
n i e k t o -

rých špeci-
fických zábe-

rových motívov.
Najčastejšie sú v ka-

merách integrované režimy:
Šport, Portrét, Bodové svetlo,
Sneh a Pláž, Slabé osvetlenie ale-
bo Noc. Pri starších modeloch bo-
li ešte otočné voliče, v súčasnosti
je možnosť voľby jednotlivých re-
žimov najčastejšie cez menu na
výklopnom displeji. Drahšie mo-
dely už majú aj možnosť ma-
nuálneho nastavovania niekto-
rých hodnôt (expozičný čas, clo-
nové číslo).

Napájanie

Kamery sú napájané buď vý-
menným akumulátorom, cez adap-
tér priamo z elektrickej siete, ale-
bo pomocou špeciálneho adaptéra
priamo z autobatérie. Súčasné ka-
mery používajú väčšinou výkonné,
prevádzkovo bezproblémové lí-
tiumionové akumulátory (LiLon).
Akumulátor, ktorý obsahuje zá-
kladná výbava kamery pri kúpe,
má zväčša nižšiu kapacitu, ktorá v
závislosti od spotreby kamery vy-
stačí najčastejšie na 30 minút pre-
rušovaného záznamu (častejšie vy-
pínanie a opätovné zapínanie ka-
mery), alebo 60 minút súvislého
neprerušovaného záznamu. Vplyv
na výdrž akumulátora pri filmova-
ní má najmä časté vypínanie a za-
pínanie kamery a tiež aj časté 
zoomovanie.

Výkonnejší akumulátor si treba
už dokúpiť. Ale pri kúpe POZOR:
Každý výrobca má odlišné roz-

miestnené pripájacie kontakty. V
súčasnosti už jestvujú aj firmy za-
oberajúce sa iba výrobou akumu-
látorov, napríklad Ansmann, Häh-
nel, Rowi a Varta, ktoré majú v po-
nuke prakticky akumulátory pre
všetky typy kamier, nielen novších,
ale aj starších modelov. 

V prípade kúpy takéhoto akumu-
látora sa dá pri nákupe niečo ušet-
riť.

Efekty

Pri niektorých modeloch sú sa-
mozrejmosťou aj rôzne efekty, ako

napríklad prelínačky me-
dzi scénami (do bielej
alebo čiernej), efekt sé-
pie alebo možnosť čier-
nobieleho záznamu.
Tieto efekty by nemali
byť rozhodujúcim ale-
bo ovplyvňujúcim prv-
kom pri výbere. Takéto
efekty a ešte veľa iných
efektov možno realizo-
vať aj v PC s akýmkoľ-
vek komerčných softvé-
rom.

Príslušenstvo

Prvoradým doplnkom ku kame-
re by malo byť svetlo. Výrobcovia
to riešia rôzne. Niektorí integrujú
malý reflektor, iní najmä v súčas-
nosti vysokosvietivú LED diódu.
Ďalším riešením je integrácia
prístrojových zásuvných sánok,
ktoré môžu byť so špeciálnymi
kontaktmi alebo bez nich. Do
týchto prístrojových sánok možno
potom podľa potreby zasúvať rôz-
ne príslušenstvo, ako napríklad
svetlo, zábleskový prístroj alebo
špeciálny stereomikrofón s akus-
tickým zoomom. Prídavné malé
reflektory ponúkajú zväčša všet-
ky firmy vyrábajúce kamery, ku
ktorým však treba použiť ich fi-
remný akumulátor.

Medzi ďalšie druhy príslušenstva
patria rôzne druhy filtrov, široko-
uhlé a telepredsádky a slnečné clo-
ny. 

Polarizačný filter slúži najmä na
odstránenie nežiaducich reflexov,
buď na sklených, alebo vodných
plochách. V prípade filtrov si mož-
no vybrať z ponuky firiem Cokin,
Hama, Hoya, Marumi a Rowi. 

Širokouhlé predsádky slúžia na
zmenšenie ohniskovej vzdialenos-
ti, čiže zväčšenie záberového uhla
kamery, ktorý je výhodný najmä
v stiesnených priestoroch, netreba
snímať panoramaticky, ale stačí je-
den pohľad. Vyrábajú sa v rozlič-
ných hodnotách – 0,45×; 0,6×;
07× alebo 0,8×. Telepredsádky na-
opak zväčšujú ohniskovú vzdiale-
nosť, čiže zmenšujú záberový
uhol. Vyrábajú sa najčastejšie v
hodnotách 1,4×; 1,5× alebo 2×. Pri
predsádkových šošovkách si mož-
no vybrať z ponuky firiem Hama a
Rowi. me
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Akú kameru si vybrať (2)

Najnovšia verzia programu pre
spracovanie digitálnej fotografie
Zoner Photo Studio 9 od spoloč-
nosti Zoner software, s. r. o., ide
naozaj s dobou. Najnovšia ver-
zia sa vyznačuje kompletne pre-
písaným novým jadrom s pod-
porou farebnej hĺbky 16 bitov
na kanál, čo znamená, že vo
verzii Profesional prichádza k
menšej strate kvality obrazu.

Jednoduchosť hromadného
spracovania obrazu, samozrej-
me, zostala zachovaná. Doslo-
va nový rozmer pri práci s ar-
chívom digitálnych fotografií
prináša Podpora GPS, predsta-
vujúca možnosť priradenia ze-
mepisných súradníc fotografiám
a ich následné zobrazenie na
ľubovoľnej on-line mape – ma-
pových serveroch a tiež aj na

off-line mape. Edícia máp – Zo-
ner Photo Map – zahrnuje au-
tomapy ČR a SR v meradle
1:100 000. Inovácie sa dotkli aj
publikačných nástrojov. 
Novinkou medzi nástrojmi je
sprievodca pre tvorbu inter-
aktívnych prezentácií vo for-
máte DVD, ktoré možno
spúšťať na každom
stolnom prehrá-

vači. Novinky v prostredí prog-
ramu postrehnú najmä súčasní
používatelia, pre ktorých sa prá-
ca s ním stane plynulejšia a pre-
hľadnejšia. Nováčikovia, na-
opak, ocenia okno s návodmi
pre začínajúcich používateľov. 

Zoner Photo Studio 9 bude k
dispozícii tradične v troch 
funkčne odstupňovaných ver-
ziách označovaných Profesio-

nal, Home a Classic určených
pre rôzne skupiny používa-
teľov. 

Oproti predchádzajúcim ver-
ziám prišlo k výraznému po-
silneniu funkcionality vo ver-
zii Home, ktorá ponúka nástro-
je predtým ponúkané iba vo
verzii Profesional, napríklad vy-
paľovanie CD alebo tvorba
webových galérií.  lr

Širokouhlé fotografie s po-
merom strán 16:9 si získa-
vajú čoraz väčšiu obľubu.
Na ich zhotovovanie v do-
mácich podmienkach sú
určené dve ultrakompakt-
né termosublimačné foto-
tlačiarne KX-PX1/PX10 od
spoločnosti Panasonic.
Obidva modely sú opti-
malizované pre modely digitál-
nych fotoaparátov Lumix, ktoré
majú integrovaný širokouhlý ob-
razový snímač formátu 16:9. Zna-
mená to, že na tlač sa použijú do-
plnkové informácie z aparátov LU-
MIX a výsledné fotografie sú tak
krajšie a prirodzenejšie. Okrem
fotografií formátu 10 × 18 cm (po-
mer strán 16:9) možno po výme-
ne náplne tlačiť aj štandardný
formát 10 × 15 cm (3:2). Rých-
losť tlače širokouhlej fotografie je
približne 60 sekúnd. Okrem USB
vstupu pre priamu tlač PictBridge
z fotoaparátu možno tlačiarne pri-
pojiť aj na PC. Model KX-PX 10
má integrovaný slot pre SD pa-
mäťové karty a možnosť pripoje-
nia na televízny prijímač na pre-

zeranie snímok. Priame ovládanie
tlačiarne (na prezeranie, ale aj na
tlačenie vybraného obrázku) je v
tomto prípade možné pomocou k
tomuto modelu dodávaného IR
diaľkového ovládača. lr

Panoramatické
fotografie bez problémov

Program na spracovanie digitálnej fotografie

Poloprofesionálna jednooká digi-
tálna zrkadlovka Pentax K10D je
vybavená systémom stabilizácie
obrazu Shake Reduction. Mecha-
nizmus potlačenia rozhýbania zá-
beru pracuje na princípe horizon-
tálnej a vertikálnej oscilácie obra-
zového CCD senzora pomocou
elektromagnetických síl. Oscilácia
je úmerná pohybu fotoaparátu de-
tekovanému zabudovanými gyro-
senzormi. Systém pracuje efektív-
ne s objektívmi až do ohniskových
vzdialenosti 800 mm a umožňuje
fotografovať z ruky s expo-
zičnými časmi dlhšími o
2,5 až 4 stupne expo-
zičnej stupnice. Pro-
tiprachový systém
pozostáva z kombi-
nácie špeciálnej
úpravy povrchu
Low-Pass filtra CCD
senzora odpudivou
fluórovou vrstvou
vytvorenou nano-
technológiou a me-
chanického systé-
mu používaného
pre Shake Reduction,
ktorý prudkými osci-
láciami CCD senzora za-
bezpečí uvoľnenie prípadných zo-
statkových prachových častíc a ich
uchytenie na špeciálnu lepivú vrs-
tvu pod CCD senzorom. CCD sní-
mač má rozlíšenie 10,2 Mp. No-
vinkou je 11-bodový autofokus ty-
pu SAFOX VIII s deviatimi
stredovými krížovými senzormi. 

Telo K10D je postavené na pev-
nej konštrukcii z antikorovej ocele
v kombinácii s plastmi spevnenými

vláknami. Špeciálne pospájané a
utesnené diely korpusu zabez-
pečujú odolnosť proti prachu a ste-
kajúcej vode. Ako pamäťové mé-
dium sa používajú SD alebo vy-
sokorýchlostné SDHC karty.
Pentax uvádza aj plnú kompati-
bilitu s novými objektívmi so su-
personic motormi, ktoré mo-
mentálne vyvíja a ktoré majú za-
ručiť tiché, rýchle a precízne
ostrenie, ako aj full time ma-
nuálne ostrenie. Napájanie za-

bezpečuje nabíjateľný Li-ion aku-
mulátor s kapacitou približne 500
záberov. Prídavná rukoväť je vyba-
vená nielen spúšťou a inými ovlá-
dacími prvkami pre fotografovanie
vo vertikálnej polohe, ale má v se-
be aj ďalší akumulátor s rovnaký-
mi parametrami ako je v tele foto-
aparátu a úložný priestor na
náhradnú pamäťovú kartu a diaľ-
kový ovládač.  lr

Stabilizovaný Pentax

vyretušovať názov
canon
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Obľúbenosť multimediálnych
MP3 prehrávačov neustále rastie.
Ich najväčšou výhodou sú malé
rozmery a veľké množstvo  ulo-
ženej hudby. Pre ich širšie použi-
tie, napríklad v študentskej izbe,
už veľa výrobcov vyrába mikro-
systémy, ku ktorým možno tieto
malé hračky pripojiť a počúvať
kvalitnú hudbu cez reproduktory.
Spoločnosť JVC pripravila pre
iPod a podobné mašinky skutoč-
ný mikrosystém NX-PS1. Rozme-
ry malej bielej kocky (pri pohľade
spredu) sú iba 90 × 96 × 137 mm.
Diaľkový ovládač rozmermi po-
dobný iPodu slúži na jednodu-
chú a rýchlu obsluhu. Okrem
prednej strany je aj na zadnej
strane USB konektor a, samo-
zrejme, aj plochý konektor pre
iPod. Po pripojení iPodu je sa-

močinne dobíjaný aj jeho aku-
mulátor. Na veľkom modrom dis-
pleji sa okrem času zobrazujú pri
prehrávaní aj názvy albumov a
skladieb, vrátane ID3 tagov. Cel-
kový výkon zosilňovača je 50 W
(RMS). Dve plastové širokorozsa-
hové reproduktorové sústavy po-
dobných rozmerov ako mikrosys-
tém a omnoho väčší subwoofer
vytvoria celkom slušnú zvukovú
scénu. Samozrejmosťou je ekva-
lizér so štyrmi predvolenými kriv-
kami. Nechýbajú dokonca ani tó-
nové korekcie (Bass/Trebble).  lr

Hrá nielen s iPodom

Nový výkonný projektor XEED
SX60 od spoločnosti Canon za-
bezpečí bez problémov špičkovú
projekciu nielen v konferenčnej
sále, ale aj doma v obývačke. Srd-
com prístroja je nová generácia
LCD panelov s označením LCOS,
ktoré nepoužívajú štandardnú
mriežku medzi jednotlivými pi-
xelmi. Preto sa dosiahol celistvý
obraz s vyšším kontrastom a ja-
som. Zdrojom jasného obrazu je
svetelný zdroj s výkonom 200 W,
dodávajúci projektoru úctyhodný
výkon 2 500 ANSI lúmenov. In-
tegrovaná vyspelá technológia 
AYSIS ponúka kontrastný pomer
1 000 : 1, ktorý je zárukou doko-
nalých farieb a zobrazenia skuto-
čnej čiernej v tmavých oblastiach
obrazu. Režim „domáce kino“,
dokáže zvýšiť kontrast až na hod-
notu 1 500 : 1, čo umožňuje do-
siahnutie ešte väčšej bohatosti fa-
rieb pri projekcii v zatemnenej 

miestnosti. Výnimočnosť spočíva
aj vo fyzickom rozlíšení LCD pa-
nelov. Obraz na plátne má 1 400
stĺpcov a 1 050 riadkov (rozlíše-
nie SXGA+, ktoré sa objavuje už
aj pri notebookoch). Výsledkom
je ostrejší obraz s väčším množ-
stvom detailov. To otvára nové
možnosti v oblasti CAD, fotopre-
zentácií, ale i v čoraz viac sklo-
ňovanom vysielaní HDTV. Systém
automatického zaostrovania pre-
vádza meranie projekčnej vzdia-
lenosti, projekčného uhla a okoli-
tej teploty a na základe získaných
hodnôt nastavuje zaostrenie na
optimálnu polohu. Automatická
korekcia lichobežníkového skres-
lenia upravuje skreslenie vo verti-
kálnej osi v rozsahu až +/- 20°. K
dispozícii je, samozrejme, aj ma-
nuálna korekcia vo vertikálnej a
horizontálnej osi. Rozmery pro-
jektora sú 266 × 114 × 336 mm

(šírka × výška × hĺb-
ka) a hmotnosť je

4,7 kg. lr

High-end projektor

Jeden prístroj s dvoma
využitiami, to je naj-

novší MP3 prehrávač
YP-K5 spoloč-

n o s t i
Sam-

sung
E l e c t -

n o n i c s
Co., Ltd.

E l e g a n t n á
čierna hliníková

škatuľka s rozmermi 98 × 47 ×
18 (výška × šírka × hĺbka) a
hmotnosťou iba 106 g toho do-
káže naozaj veľmi veľa. V pre-
vádzke ako bežný MP3 prehrá-
vač, kedy je orientovaný na výš-
ku, k nemu možno pripojiť
slúchadlá s inovatívnymi dvoj-
zložkovými vložkami do uší, kto-
ré zvyšujú kvalitu zvuku a umož-
ňujú vám obklopiť sa intenzív-
nym zvukom s naozaj výraznými
basmi. Ovládanie jednotlivých
funkcií je jednoduché a prehľad-
né. Skutočný štýlový ministereo-
systém z neho urobíte vysunu-
tím spodnej časti (pretože pre-

hrávač je „dvojposchodový“), v
ktorej sú integrované dva repro-
duktorčeky. Vrchná a spodná 
časť sú vzájomne prepojené dô-
myselnou mechanikou, ktorá 
kombinuje posuvný pohyb s vý-
klopným. Vysunutím spodného
panelu sa celé ovládanie prehrá-
vača automaticky prispôsobí ho-
rizontálnej polohe. V otvorenej
polohe ho môžete použiť aj ako
budík, či už na zobudenie vy-
užijete akustický signál, vašu
obľúbenú hudbu, alebo nejakú
rádiostanicu z FM rozsahu. K
dispozícii je, samozrejme, aj ak-
tuálny čas a tiež dátum. lr

Jeden prístroj s dvojakým využitím 

Nové kompaktné digitálne
prístroje µ 740 a µ? 750 od Olym-
pusu nepoznajú žiadne obme-
dzenia. Objektív s 5-násobným
optickým zoomom (ekvivalent 36
– 180 mm pri kinofilme) priblíži
aj vzdialené objekty. Aj napriek
zväčšenému optickému výkonu
zostali rozmery fotoaparátov ne-
zmenené. Obidva 7,1-mpixelové
modely majú štíhly ultrakom-
paktný kovový korpus, ktorý je
navyše vodeodolný, ako je pri ra-
de µ dobrým zvykom. Model µ
750 je novovybavený unikátnym
obrazovým stabilizátorom – Duál-
na stabilizácia obrazu (Dual Ima-
ge Stabilization), ktorý veľmi
efektívne zabraňuje rozmazaniu
snímok. V prvej fáze je obraz sta-
bilizovaný presnými pohybmi
CCD snímača proti pohybom fo-
toaparátu. Ďalšou ochranou pro-
ti rozmazaniu snímok je aktivo-
vanie vyššej hodnoty citlivosti
ISO (tento režim ponúka aj mo-
del µ 740). Pre fotografovanie za
zhoršených svetelných podmie-
nok, alebo večer, sú oba foto-
aparáty vybavené technológiou
BrightCapture. Úplne prvýkrát sú

potom výhody tejto technológie
umožnené aj pri natáčaní video-
sekvencie. Samotné fotografova-
nie je rovnako jednoduché ako
zapnutie televízneho prijímača.
Okrem automatického režimu po-
núkajú oba modely 23 scénic-
kých režimov (napr. Portrét, Kra-
jina, Šport a ďalšie), ktoré po-
krývajú väčšinu bežných
fotografických situácií. Všetky
časti menu, vrátane integrova-
ného návodu, sú ponúkané v 25
európskych jazykoch, vrátane
češtiny. Fotoaparáty budú ponú-
kané v niekoľkých atraktívnych
farebných variantoch – strie-
borná, modrá a červená (µ
740)/strieborná a čierna (µ 750).
Veľká farebná LCD obrazovka s
uhlopriečkou 6,4 cm znázorňuje
zachytený obraz 4x jasnejšie ako
bežné LCD obrazovky, takže sle-
dovanie objektov za šera je na nej
omnoho pohodlnejšie a prirodze-
nejšie. Milovníci podmorských
zákutí si prídu na svoje s potá-
pačským puzdrom PT-034, ktoré
poskytuje ochranu fotoaparátu až
do hĺbky 40 metrov pod hladi-
nou. lr

Dvojičky na
ne(rozoznanie)

DIGITÁLNY SVET

S nevtieravým vzhľadom
Orlando MP46 od firmy Blau-
punkt je autorádio pôsobiace
ušľachtilým dojmom, ktoré vyni-
ká atraktívnym dizajnom čelného
panelu. Zaujímavosťou je bezpo-
chyby možnosť elegantného za-
pojenia mobilných telefónov
podporujúcich technológiu blue-
tooth do audiosystému, a to s ne-
porovnateľne nižšími nákladmi
na inštaláciu. Zodpovedajúce roz-
hranie je v nových prístrojoch už
integrované. V súhre s voliteľným
rozhraním bluetooth, s ktorým sa
dodáva aj kvalitný mikrofón, tak
vznikne plnohodnotné handsfree,
keď partnera na druhej strane te-
lefónu čisto a zreteľne počuť cez
autoreproduktory. Prichádzajúce
telefonáty sa prijímajú špeciál-
nym tlačidlom alebo sa spojenie
zostaví v závislosti od typu mo-
bilného telefónu celkom automa-
ticky bez pričinenia vodiča. K
mobilnému telefónu, ktorý môže
byť počas jazdy odložený v držia-
ku alebo v odkladacej priehrad-
ke, sa medzitým vytvorí pomo-
cou bluetooth bezdrôtový mostík.

Ďalším znakom komfortu je funk-
cia GALA prispôsobujúca hlasi-
tosť rýchlosti jazdy. Táto funkcia
zaisťuje, že s narastajúcou rých-
losťou hudba alebo hlasové in-
formácie nezanikajú v jazdnom
hluku a odpadá obťažujúce do-
laďovanie. Vďaka výstupu pre
štvorkanálový predzosilňovač a
možnosti pripojenia zvláštneho
subwooferu sa dá celkový výkon
systému ľubovoľne zvyšovať nad
štandardnú úroveň 4 x 45 wattov
(maximálny výkon). Pre väčšiu
rozmanitosť programov sa dajú,
samozrejme, pripojiť externé
zdroje – od iPodu až po klasický
menič CD. Pomocou osvedče-
ného systému RGB Variocolor,
ktorý je schopný vykúzliť celkovo
96 farebných variantov, môžete
autorádio perfektne prispôsobiť
osvetleniu palubnej dosky. Plne
grafický displej integrovaný v
prístroji Orlando MP46 garantuje
nielen najlepšiu čitateľnosť, ale
vďaka trojriadkovému zobrazeniu
playlistov MP3 tiež značne zjed-
nodušuje vyhľadávanie názvov.  lr

Bravia ešte lepšia
Najnovšia generácia LCD televí-
zorov Sony BRAVIA ponúka na
výber už 6 modelových radov s
uhlopriečkami od 26 do 70 pal-
cov. Najvýraznejším zlepšením je
okrem nového dizajnu výraz-
ne zvýšený statický kontrast 
1 800:1, Full HD rozlíšenie pri
uhlopriečkach od 40 do 70 pal-
cov a matný, svetlo neodrážajúci
povrch obrazovky. Čo zostalo
špičkové, je odozva 8 ms a za-
budovaný digitálny tuner pre sle-
dovanie kvalitného digitálneho
vysielania.   

Vstupná séria  S2500 bude po-
dobne ako vyššia trieda W2000
vybavená  dvomi HDMI konek-
tormi a širokospektrálnym pod-
svietením, nehovoriac o integro-
vanej technológii BRAVIA ENGI-
NE. Sony tak umožňuje užiť si
vyspelé technológie aj pri nižších
vstupných triedach 
s výhodnejšou ce-
nou. Vyšší rad
V2500 a najvyššia
séria X2000 sa  ob-
javia so širšou po-
nukou obrazoviek.

Základný rad, kto-
rým je séria U2000
pokrývajúca uhlo-
priečky od 26 do 40
palcov, sa vyrába v
Trnave. Samozrej-
mosťou aj pri tomto
rade je využívanie
systému BRAVIA
ENGINE, ktorý
okrem zlepšenia fa-
rebného spektra zle-
pšuje aj celkovú

úroveň vstupného signálu do kva-
litnejšieho obrazu.

Ponuka projekčných televízorov
bola rozšírená na 2 samostatné ra-
dy. Zatiaľ čo E2000 stavia na za-
vedenom projekčnom HD ready
3LCD systéme s 50-palcovou ob-
razovkou, série A2000 a R2000
používajú zlepšený projekčný sys-
tém Micro Display s využitím 
3 LCD panelov s technológiu
SXRD, 1080 Full HD rozlíšením a
veľkosťou obrazovky až 70 palcov.
Ďalším novým radom je séria
W2000, ktorá ponúka Full HD roz-
líšenie 1 920 x 1 080 bodov v uh-
lopriečkach 40 a 46 palcov. V tejto
triede je štandardom dvojitý HD-
MI vstup pre pripojenie HD zaria-
dení, ako je HD kamera, rekordér
alebo konzola PlayStation 3.  lr

DVD s vysokým rozlíšením
Podobne ako pri
Blue-ray diskoch za-
čínajú pomaly do ob-
chodnej siete prichá-
dzať aj konkurenčné
prehrávače diskov – HD DVD. Po
dvoch prehrávačoch Toshiba HD-
XA1/HD-A1 prichádzajú nové mo-
dely HD-XE1/E1. Oproti pred-
chodcom sú nástupcovia odetí ce-
lí v čiernom, pričom skrinky sú
nižšie a majú elegantnejší dizajn.
Podobne ako u ich predchodcov je
výbava  zhodná, rozdiel je iba v
tom, že XE1 má výstup 5.1 a A1
iba obyčajný stereo výstup. Ob-
dobne ako Blue-ray aj formát HD
DVD je založený na modrom lase-
ri. Jeho výhodou je, že pri jeho
produkcii možno využiť mierne
upravené výrobné linky klasických
DVD diskov. Nové prehrávače ino-
vujú a predstavujú tri exkluzívne

formáty zvuku Surround, vrátane
Dolby Digital Plus, Dolby True HD
a DTS HD ktoré značne zlepšia
kvalitu zvuku a podporujú ešte
vyššie frekvencie pre ešte realistic-
kejšiu definíciu zvuku. Samozrej-
mosťou je kompatibilita s formát-
mi CD a DVD. HD XE1 je kom-
patibilný s mnohými formátmi
MPEG4, a ponúka konektivitu za-
meranú na High definition a na di-
gitálnu zábavu, vďaka výstupu
HDMI, výstupom audio 5.1, ako aj
vďaka portu Ethernet a dvom USB
portom určeným pre multimediál-
ne periférie. Rozmery prehrávača
sú 430 × 65.5 × 345 mm (šírka ×
výška × hĺbka). lr


