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Ako sa zo známeho moderátora
stal streamer na Twitchi
Andrej Bičan známy najmä z televíznej
obrazovky RTVS a súťažnej relácie
5 proti 5, je tiež vášnivý streamer
a hráč počítačových hier cez virtuálnu
realitu. Ako sa ku streamovaniu dostal
a čo ho ku tomu viedlo? V rozhovore
s Ondrejom Mackom vám prezradí
aj to, ako to bolo v skutočnosti
s Maxihrou, ktorú kedysi moderoval.
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Tipy na darčeky
Vianoce sa blížia a ak sa chystáte
niekoho prekvapiť, pripravili sme
špeciálnu darčekovú poradňu. Muži
v modrom vybrali niekoľko zaujímavých
tipov na darčeky, ktoré sa vám môžu
hodiť.
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Za posledný rok sa zmenilo
niekoľko parametrov v prenosných
počítačoch. Rozdiely však najviac
vidno nie medzigeneračne, ale
s odstupom dvoch-troch rokov.

AKO SI VYBRAŤ
NOTEBOOK
Štandardná, či inak povedané, dvojročná záruka znamená, že toto bude pre
mnohých doba používania jedného notebooku. U mnohých to bude viac, možno až
kým nezačne vykazovať nejakú chybovosť
alebo mechanické poškodenie.
Najviac sa zmenili rozmery a pomer
strán displeja. Ide to pozvoľna a zmeny nie
sú dramatické. Segment lacnejších notebookov sa vyšvihol na novú úroveň z pohľadu „objemu“. Za pár sto eur už kúpite
celkom spratný počítač v danej kategórii.
Postupné uberanie na rozmeroch okolo
displeja nevidíme ako zásadné, je to súčasť technologického postupu, rovnako
ako lepšie čipy.

Konvertibilný

Tieto notebooky sa ujali a majú svoju výhodu. Možno ich nebudete používať ako tablet, ale môžete vystrieť obrazovku na
180°. Takto sa dá na notebook pozerať aj postojačky pri stole,
keď je vás viac, prípadne si scenár použitia nájdete vlastný. Dokúpte si pero, ak nie je v balení, získate potenciál navyše.

Veľkosť uhlopriečky

Jeden z primárnych parametrov, podľa
ktorých vyberáte prenosný počítač. Máte
na výber zo zaužívaných veľkostí. Štandardne teda 13,3/14 a 15,6“ dnes doplnené o jemné odchýlky, napríklad 16“ ak má
displej pomer strán 16 : 10. Tenšie rámiky
okolo displeja zachovajú rozmery tela. Na
toto sme čakali a dávame palec hore.

Tenký vs. hrubý

Špecializované modely majú hmotnosť pod jeden kilogram. Toto je naozaj ľahučké, no
nedajte sa pomýliť, sú odolnejšie ako bežné notebooky za 500 eur. Potom tu máte taký
priemer, čo dnes ale znamená vynikajúci pomer ceny, výkonu aj rozmerov. Možno nevyhrajú súťaž v každom parametri, majú však svoje výhody. Vyslovene hrubý notebook už
dnes nenájdete. Herné sú hrubšie, no ich hrúbka je taká ako kedysi hrúbka notebooku na
nenáročné používanie.
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TOP 3 funkcie
1. 4K OLED displej v tých
najlepších / najdrahších
notebookoch je pastva pre oči
2. Tenké a pevné telo znamená
pohodlnejšie nosenie
a kompaktnejší dizajn pri
rovnakej uhlopriečke
3. Výdrž na batériu nad 10 hodín
– 1 z 10 notebookov na trhu

Extra funkcie budúcnosti?

V tomto smere sa opakuje situácia z minulého roka a vyslovene niečo nové tu nemáme. Každoročne zrýchľujúce čipy nepočítame. Infrakamera tu je už niekoľko rokov. Čakáme teda na
integrované grafiky s vyšším než terajším kancelárskym výkonom, štandardizovanie výdrže batérie nad 8 hodín, vylepšenie
zvuku podobne ako v smartfónoch.

Herné

Dnes im konkurujú tzv. Creators notebooky. Väčšina výrobcov má takéto niečo
v ponuke. Herný segment prešiel zmenami. Priniesol kvalitnejšie displeje s vysokou obnovovacou frekvenciou, super grafickými kartami aj v mobilnom vyhotovení
a popritom ešte zmenšil rozmery.

Cena

Notebook do 300 eur je niečo, čomu sa vyhnite, ak nehľadáte „niečo s nejakým displejom a nech to má klávesnicu“.
Do 500 eur už kupujete dobre vybavený kancelársky stroj na
doma, pre deti, občasné internetovanie atď. Cena do 750 eur
znamená naozaj prepracovaný stroj v danej kategórii. Nad
1000 eur už kupujete vyšší výkon, kvalitnejší displej, tenké
rámiky. Od 1500 eur už kombinujete odolné spracovanie
a super výkon.
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PREČO SI VYBRAŤ
ASUS NOTEBOOK?

Notebooky značky ASUS prinášajú niekoľko
konkurenčných výhod a funkcií, ktoré
nenájdete v notebookoch iných značiek.

ASUS NumberPad

Unikátnou vlastnosťou ASUS notebookov je
tzv. NumberPad. Ide o extra funkciu touchpadu, ktorý je možné stlačením dotykového
tlačidla premeniť na dotykovú numerickú klávesnicu. Absencia numerickej klávesnice je
veľakrát vytýkaná mnohým notebook a pokiaľ
aj vy patríte medzi používateľov, ktorí by ju
ocenili, ASUS NumberPad môže byť pre vás
atraktívna funkcia. Touchpad premeníte na
numerickú klávesnicu a vďaka tomu
môžete následne
rýchlo a pohodlne
zadávať čísla – či
už do tabuľky v Exceli alebo pri používaní kalkulačky
v počítači.

ASUS ScreenPad

ASUS ScreenPad predstavuje nadstavbu
funkcie NumberPad. Táto funkcia ide o úroveň vyššie a touchpad premení na druhý
displej notebooku. Ten môžete používať rovnakým spôsobom, ako keby ste pripojili počítač k externému displeju. Na ASUS ScreenPade si môžete zobrazovať aplikácie a napríklad
sledovať video alebo efektívnejšie pracovať
z hľadiska multitaskingu. ScreenPad ponúka viacero užitočných funkcií
a nastavení, aby
ste aj pomerne
malý displej v touchpade dokázali
využiť naplno.

OLED displej a jeho výhody
OLED displeje v notebookoch sú pomerne zriedkavé.
Sem-tam ich nájdete vo výbave notebookov, avšak je
to ako hľadať ihlu v kope sena. ASUS to chce zmeniť
a aktuálne ponúka množstvo notebookov, ktoré majú
OLED displej vo výbave. Výborné je, že OLED displej
nájdete v ASUS notebookoch rôznych cenových kategórií. A prečo si vybrať práve ASUS notebook s OLED
displejom? Dôvodom je niekoľko.
OLED displeje ponúkajú čistejší obraz pri ľubovoľnom
jase, živé, jasné a verné podanie farieb – a počkajte,
keď uvidíte čiernu farbu na OLED displeji. Jednoducho,
na OLED displeji si najlepšie vychutnáte videá, filmy
a seriály. Ich výhodou je tiež 100 % pokrytie farebného
priestoru DCI-P3, čo oceníte pri pokročilej práci s fotografiami, dizajnom alebo videom s dôrazom na verné
zobrazenie farieb. A OLED displeje takisto produkujú
o 70 % menej škodlivého modrého svetla, takže šetria
vaše oči a majú bezkonkurenčnú odozvu iba 0,2 ms.

Notebooky ASUS Duo

Najviac náročným používateľom sú určené ASUS notebooky s prívlastkom Duo. Tie ponúkajú dva plnohodnotné
displeje. Tradičný displej dopĺňa druhý širokouhlý displej, ktorý je umiestnený nad klávesnicou. Tento displej je
určený na efektívnejšiu prácu s kreatívnymi aplikáciami
a umožňuje rôzne spôsoby využitia – môžete si naň pripnúť napríklad tri aplikácie v malých
oknách a efektívnejšie tak
pracovať s počítačom.

Zrozumiteľná audio a video komunikácia

ASUS notebooky sú vybavené špeciálnou funkciou, ktorá je obzvlášť užitočná v dnešnej dobe – pomocou umelej inteligencie
dokážu odstrániť okolitý šum a hluk a to na oboch stranách audio
alebo video komunikácie. Výsledkom je tak jasná a zreteľná komunikácia bez rušivých elementov.
Viac informácií o produktoch a akciách ASUS nájdete na www.datacomp.sk/itshow
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ASUS VIVOBOOK
SPOĽAHLIVÉ A PRENOSNÉ
NOTEBOOKY
Ľahké a moderné notebooky s elegantným
dizajnom. To je rad ASUS Vivobook.
ASUS Vivobook Pro 16X OLED

Vivobook Pro 16X OLED je určený mladým tvorcom
obsahu, ktorí hľadajú výkonný, štýlový a dobre prenosný notebook. Vivobook Pro 16X poteší OLED
displejom s rozlíšením až do 4K, ktorý šetrí oči, zvyšuje zážitok zo sledovania videí a prezerania fotiek
a takisto predstavuje kvalitnejší nástroj na prácu
vďaka vernému podaniu farieb.

Vivobook Pro 16X OLED je dostupný s najnovšími
procesormi AMD a Intel a s grafickou kartou až do
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Tento výkon je ideálny
na prácu s graficky náročnejšími aplikáciami a zároveň zvyšuje všestrannosť notebooku – Vivobook
Pro 16X OLED je skvelý pracovný nástroj a výborný spoločník na multimediálnu zábavu alebo hranie
hier. Vo výbave je až 32 GB RAM a až 1 TB NVMe
úložisko.
Notebook disponuje pokročilým chladením pre
stabilnú a tichú prevádzku a špeciálnym ovládacím prvkom ASUS DialPad, ktorý je zabudovaný
v touchpade a umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie
pracovať s kreatívnymi aplikáciami od Adobe. 96 Wh
batéria zabezpečuje celodňovú výdrž pre neustálu
kreativitu alebo zábavu. Vivobook Pro 16X OLED ponúka USB-C port, HDMI port, štandardné USB porty
a taktiež aj čítačku microSD kariet.
Podobne ako ostatné ASUS notebooky, aj Vivobook
Pro 16X OLED umožňuje pohodlné prepojenie smartfónu s notebookom pomocou aplikácie MyASUS.
Užitočná je tiež technológia, ktorá tlmí okolitý šum
a hluk pomocou umelej inteligencie, takže komunikácia počas audio a video hovorov je jasná a zreteľná.

ASUS Vivobook 15 OLED K513

ASUS Vivobook 15 je tenký a ľahký 15,6-palcový notebook s moderným a elegantným dizajnom.
Kombinuje v sebe vysoký výpočtový výkon, skvelú
mobilitu a takisto aj viacero exkluzívnych funkcií
a vlastností značky ASUS. Vivobook 15 je dostupný
aj v konfigurácii s OLED displejom a práve ten predstavuje jednu z kľúčových konkurenčných výhod.
OLED displej, ktorý nájdete aj v notebooku Vivobook 15 OLED K513 ponúka čistejší obraz pri
ľubovoľnom jase, živé, jasné a verné podanie farieb
a dokonalé podanie čiernej farby. Vďaka tomu si
vychutnáte videá, filmy a seriály v najlepšej možnej
kvalite. Výhodou OLED displeja je takisto 100 % pokrytie farebného priestoru DCI-P3, čo oceníte pri pokročilej práci s fotografiami, dizajnom alebo videom
s dôrazom na verné zobrazenie farieb. A Vivobook
15 OLED takisto produkuje o 70 % menej škodlivého
modrého svetla, takže šetrí vaše oči. Výhodou je takisto bezkonkurenčná odozva iba 0,2 ms.
Vivobook 15 OLED je dostupný vo viacerých konfiguráciách s procesorom až do Intel Core i7 11.
generácie, 16 GB RAM a 1 TB NVMe úložiskom.
Notebook poteší bohatou a všestrannou portovou
výbavou – nechýba samostatný HDMI port a čítačka microSD kariet. Samozrejmosťou sú štandardné
USB porty a USB-C port s podporou napájania, pohodlná klávesnica, touchpad so snímačom odtlačkov prstov a celodňová výdrž batérie. Vivobook 15
OLED má hrúbku iba 17,9 mm a hmotnosť 1,7 kg.
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NAJLEPŠIE HERNÉ NOTEBOOKY
ZA ROK 2021
Notebooky ROG Zephyrus
M16 a ROG Zephyrus G14
Alan Walker Special Edition sa
naozaj vydarili a sú právom
považované za najlepšie herné
notebooky za rok 2021.
ROG Zephyrus M16

ROG Zephyrus M16 je kráľom medzi notebookmi
vďaka svojej všestrannosti. Na prvý pohľad vás
upúta jeho 16-palcový displej s tenkými rámikmi
okolo displeja. Vďaka tomu dostanete maximálnu možnú zobrazovaciu plochu pri zachovaní najmenších možných rozmerov zariadenia. Alebo inak
povedané – tento 16-palcový displej sa nachádza
v notebooku s rozmermi, ktoré boli až doteraz špecifické pre 15,6-palcové notebooky.
ROG Zephyrus M16 ponúka panel na úrovni IPS
s rozlíšením až 2560 × 1600 pixelov, 165 Hz obnovovacou frekvenciou a adaptívnou synchronizáciou. Obrazovka disponuje 100 % pokrytím farebného
priestoru DCI-P3, takže je vhodná nielen na hranie,
ale aj na pokročilú prácu s fotografiami alebo videom s dôrazom na verné podanie farieb. Notebook
poháňa procesor až do Intel Core i9 11. generácie
v kombinácii s grafickou kartou až do NVIDIA GeForce RTX 3070. Takto výkonný hardvér dokázal
ROG vtesnať do odolnej konštrukcie s hrúbkou iba
19,9 mm a hmotnosťou 1,90 kg.
ROG Zephyrus M16 ponúka viacero praktických
funkcií, ako je napájanie cez USB-C alebo zabudovaná webkamera aj s technológiou na tlmenie okolitého hluku pomocou umelej inteligencie počas audio a video hovorov. Jednoducho, toto je notebook,
ktorý je ideálny na všetky spôsoby použitia – či už
sa chcete hrať, sledovať multimédiá, pracovať alebo
vykonávať všetky spomenuté činnosti.

ROG Zephyrus G14 Alan Walker
Special Edition

ROG Zephyrus G14 je pravdepodobne najlepší herný notebook z hľadiska pomeru výkon/kompaktné
spracovanie a v špeciálnej edícii Alan Walker Special Edition ide o skutočne zberateľský kúsok. Notebook disponuje 14-palcovým displejom na úrovni
IPS s rozlíšením 2560 × 1440 pixelov, 120 Hz obnovovacou frekvenciou a adaptívnou synchronizáciou.
Táto výbava je ideálna aj pre hráčov a aj pre používateľov, ktorí chcú využiť vysoký výkon notebook na
účely kreatívnej alebo inej práce.
ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition
poháňa procesor AMD Ryzen 9 5900HS v kombinácii
s grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti so 4
GB videopamäte. Vo výbave je takisto 16 GB RAM a 1
TB NVMe úložisko. Notebook ponúka takto výkonný
hardvér v šasi s hrúbkou iba 19,9 mm a hmotnosťou
1,7 kg. Prenášanie tohto kompaktného notebooku
bude pohodlné aj vďaka špeciálnemu ochrannému
obalu, ktorý je súčasťou špeciálnej edície. A v balení
ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition nájdete aj ďalšie darčeky – ponožky a šiltovku.
ROG Zephyrus G14 disponuje v špeciálnej edícií
viacerými dizajnovými prvkami, ktoré inde nenájdete. Jedným z nich je špeciálny mini-LED displej,
ktorý pokrýva časť veka. Na tomto displeji si môžete
zobraziť text alebo iné vizuálne efekty a vyniknúť tak
hocikde.

Viac informácií o produktoch a akciách ASUS nájdete na www.datacomp.sk/itshow
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ASUS EXPERTBOOK
BIZNISOVÉ NOTEBOOKY
PRE EXPERTOV
ASUS ExpertBook je produktový rad notebookov,
ktoré sú špeciálne navrhnuté na podnikanie.
ASUS ExpertBook B1

ASUS ExpertBook B1 zaujme pomerom cena/výbava. Tento biznisový notebook v sebe kombinuje
všetky kľúčové vlastnosti radu ExpertBook, a to najmä moderný dizajn, vysoký výkon, bohatú portovú
výbavu a odolnosť na vojenskej úrovni, čo je vlastnosť, ktorú určite oceníte, keď budete notebook dennodenne so sebou nosiť na prácu.
ExpertBook B1 má vo výbave 14-palcový displej
s tenkými rámikmi, procesor Intel Core i5 11. generácie, až 16 GB RAM a až 512 GB NVMe úložisko. Je
tak ideálne pripravený na všestrannú prácu v kancelárii aj v teréne. Notebook poteší hmotnosťou iba
1,45 kg, hrúbkou 19,2 mm a Wi-Fi 6 konektivitou na
rýchle a stabilné bezdrôtové pripojenie do internetu.
Vo výbave notebooku nájdete aj exkluzívnu funkciu ASUS NumberPad, ktorá premení touchpad na
dotykovú numerickú klávesnicu a technológiu, ktorá
pomocou umelej inteligencie potláča okolitý šum
a hluk, takže komunikácia počas hlasových a video
hovorov bude vždy jasná a zreteľná. Keď k tomu pripočítame skutočne bohatú a nadštandardnú portovú výbavu vrátane ethernetu, HDMI a VGA portov
– toto je notebook, ktorý si poradí s každou úlohou.

ExpertBook B5 je k dispozícii v štandardnom prevedení notebooku a takisto aj vo verzii Flip, ktorá má
360° pánt a umožňuje zariadenie používať v režime
notebooku aj tabletu. ExpertBook B5 vyniká aj výdržou batérie až 14 hodín a poteší nízkou hmotnosťou
od 1,11 kg.

ASUS ExpertBook B9

ASUS ExpertBook B9 je najľahší 14-palcový biznisový notebook na svete. Jeho hmotnosť začína na
úrovni iba 870 gramov pre model s 33 Wh batériou,
resp. necelý 1 kg v prípade verzie so 66 Wh batériou
a výdržou až 24 hodín. V kombinácii s rýchlym nabíjaním, ktoré nabije 60 % batérie v priebehu 39 minút,
budete mať neustále poruke pracovný nástroj s moderným a odolným dizajnom a vysokým výkonom.
14-palcový displej notebooku má 94 % podiel
obrazovky k telu a rámiky iba 4 mm. Notebook vyniká aj reprodukciou zvuku, portovou výbavou a vysokým výkonom. Samozrejmosťou sú exkluzívne
technológie od ASUS, ako je NumberPad či tlmenie
okolitého hluku a šumu počas hlasových a video
hovorov pomocou umelej inteligencie.
Nakoľko je ExpertBook B9 určený najmä na podnikanie, v jeho výbave nájdete aj nadštandardnú
výbavu bezpečnostných funkcií, ako je kryt webkamery, TPM modul, slot pre zámok Kensington či
ovládanie portu USB z hľadiska možnosti zápisu
a čítania USB úložísk.

ASUS ExpertBook B5

ASUS ExpertBook B5 v sebe kombinuje kľúčové
vlastnosti modelu B1, ako je vysoký výkon, ASUS
NumberPad či odolnosť na úrovni vojenského štandardu MIL-STD 810H. Tento notebook má navyše vo
výbave vyšší výkon vďaka procesoru až do Intel Core
i7 11. generácie a kompaktnejší dizajn s 13,3-palcovým displejom.
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Užite si najnovší Windows 11
na zariadeniach ASUS
Na zariadeniach ASUS už beží najnovší operačný systém Windows 11,
ktorý môžete naplno využiť či už pri práci alebo relaxe.
Rozhodnutie je na vás.

Zažite novú perspektívu so synergiou zariadení ASUS s Windows 11
Najnovší operačný systém Windows 11 vám
ponúka neobmedzený priestor pre vašu kreativitu,
prácu či relax. Nájdete ho vo všetkých produktoch
ASUS od ultraľahkých notebookov Zenbook až po
výkonné stolové počítače ExpertCenter.
Vychutnajte si nový dizajn a vynovenú ponuku
Štart a otvorte priestor svojim zmyslom na nové
kreatívne zážitky.
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Upgrade jednoducho a bezpečne
So zariadeniami ASUS máte upgrade na najnovší
Windows 11 zaručený. Zoznam všetkých
podporovaných zariadení nájdete na www.asus.
com. Prechod na nový počítač ASUS je oveľa
jednoduchší, keď si svoje veci zálohujete do služby
OneDrive.
Aplikácie pre tvorbu
Prémiové aplikácie Office, pokročilé zabezpečenie
a 1 TB cloudového úložiska OneDrive. Presne to,
čo váš počítač ASUS potrebuje, aby ste dosiahli čo
najlepšie výsledky.

NOTEBOOKY NA PRÁCU ČI ZÁBAVU?
RIEŠENÍM JE DELL
Ak hľadáte vhodné pracovné notebooky,
riešenia ponúka aj spoločnosť Dell.

Dell Latitude 5520-39V1H

Notebook vhodný na prácu aj zábavu? Dell Latitude 5520 sa stane vašou každodennou súčasťou.
Jeho výkon ho predurčuje aj na náročné výkony.
So štvorjadrovým procesorom Intel Core i7 sa radí
medzi notebooky s najvýkonnejšími čipmi. Notebook má 8 GB RAM a až 256 GB úložisko SSD.
Dell Latitude ponúka bohatú portovú výbavu (2x
Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Gen. 1, 1x HDMI, 1x Sieťový konektor RJ-45, 1x čítačka pamäťových kariet,
1x čítačka čipových kariet, 1x kombinovaný konektor pre slúchadlá a mikrofón) a tiež klávesnicu
s numerickým blokom s podsvietením.
V notebooku je predinštalovaný Windows 10 Pro.

Dell Vostro 5502-60C7D

Zvládnite všetky potrebné pracovné úlohy na skvele vyzerajúcom notebooku Dell Vostro. Okrem toho,
že notebook dobre vyzerá, prináša aj jedinečnú
konfiguráciu. 15,6-palcový matný IPS displej zaistí
kvalitný obraz za každých okolností.
Notebook pracuje s procesorom Intel Core i5
a 8 GB RAM. Poteší aj úložisko s 256 GB SSD
diskom. Notebook váži iba 1,64 kg a jeho bohatá
portová výbava zabezpečí vysokú konektivitu (1x
USB-C 3.2 Gen. 2, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x HDMI, 1x
sieťový konektor RJ-45, 1x čítačka pamäťových
kariet, 1x kombinovaný konektor pre slúchadlá
a mikrofón).
Dell Vostro má predinštalovaný operačný systém
Windows 10 Pro, ktorý dáva priestor vašej kreativite. A vďaka plnohodnotnej klávesnici s numerickou
časťou dosiahnete maximálny pracovný komfort.

Viac o produktoch a akciách Dell sa dočítate na www.datacomp.sk/itshow

11

NOTEBOOKY HP
PRE PRÁCU AJ ZÁBAVU
Vyberte si z ponuky notebookov
určených na pohodlnú prácu z domu
a tiež na multimediálnu zábavu.
HP 255 G8 27K44EA
Jasný favorit na domáci počítač s procesorom a grafickou kartou od AMD. Ak sa občas chcete zahrať staršie hry, toto je lepšia verzia ako model s procesorom
od Intelu. Nie je to vyslovene na hry, ale grafický výkon
je vďaka procesoru AMD Ryzen vyšší. Full HD displej je
samozrejmosťou a rovnako tak aj veľký 15,6“ displej.

HP 250 G8 2W8Z9EA
Cenový tip na domáci počítač s Full HD
rozlíšením obrazu. Na 15,6“ displeji sa dajú
pozerať filmy a vďaka vysokému rozlíšeniu
sa zmestia dve aplikácie vedľa seba. Klávesnica má samostatný numerický blok, čo
bude vhodné pre študentov a tých, čo viac
pracujú s číslami. Vo výbave je procesor
najnovšej 11. generácie, čím získavate energeticky efektívny počítač.

HP 15s-eq1005nc
Procesor AMD skĺbený v zostave, ktorá sa dá bez pochýb označiť ako cenový tip. Toto je ideálny počítač
pre študenta a kancelárske používanie. Má hmotnosť
iba 1,74 kg, prenášanie nebude zaťažujúce a máte veľkú obrazovku vo váhovo prijateľnom notebooku. Špecialitou je energetická úspora
či už z elektrickej
siete alebo v režime na batériu.
Má antireflexný
displej, aby sa od
obrazovky neodrážalo okolie.
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HP 15s-eq2006nc
Vybavenejší model so silnejším procesorom
AMD, rovnako tak aj výkonnou integrovanou
grafikou. Toto je vhodné pre náročnejších používateľov, ktorí okrem výkonu potrebujú väčší
disk. SSD s kapacitou 512 GB je naozaj dostatočný aj na filmy alebo množstvo aplikácií. Tiež
aj podsvietená klávesnica s numerickým blokom je niečo, čím tento model zaujme.

HP Pavilion Gaming 15-ec2000nc
Vynikajúca cena za herný počítač s podporou Ray Tracing v najnovších hrách. Grafická karta NVIDIA GeForce RTX3050 je priamo
určená na hranie dnešných hier. Procesor
AMD Ryzen 5 5600H má až 6 jadier a zostava ako celok vás pri hrách nesklame. Je tu
podsvietená klávesnica, vylepšený zvuk od
firmy Bang & Olufsen a špeciálne chladenie.

HP Spectre x360 15-eb1001nc
Super notebook pre profesionálov
a skutočne náročných používateľov. Tu
je všetko moderné, čo potrebujete a ešte
vo verzii s preklopiteľným displejom. Je
tu veľká 15,6“ obrazovka, to znamená
veľká obrazovka notebooku alebo veľký tablet. To všetko s ultratenkými rámikmi, takže notebook nie je taký veľký,
ako bežné 15,5“ modely. Spectre x360
je ukážka toho, ako má
v roku 2021 vyzerať supermoderný počítač.

Viac informácií o notebookoch HP a špeciálnych akciách nájdete na www.datacomp.sk/itshow
13

AKO SI VYBRAŤ
TABLET

Tablety zažili tento rok comeback,
a preto sa vracajú aj do nášho
sprievodcu nákupom.

Pred rokom sme túto sekciu
v magazíne TOUCHIT
nepokrývali, pretože každému
bolo jasné, že ak si chce kúpiť
tablet, stačí si vybrať lacný
iPad a nič tým nepokazí.
Dnes je však ponuka trhu
variabilnejšia, takže sme
dokázali zostaviť sprievodcu
s viacerými tabletmi, ktoré by
sme zvažovali aj my.

Operačný systém

Na trhu nájdete tablety so systémom Android, iOS,
HarmonyOS a Windows. Všetky platformy majú svoje
pre a proti – Windows je ideálny na prácu, avšak na
bežné používanie pomocou dotyku sú lepšie ostatné platformy. A tie takisto vylepšili funkcie na prácu
a multitasking.

Veľkosť zariadenia a dizajn

Tablety sú dostupné vo veľkostiach od 8 do
13 palcov. Najbežnejšia uhlopriečka je 10,
resp. 11 palcov, s ktorou sa stretnete prakticky vo všetkých cenových kategóriách.
Pri výbere odporúčame siahnuť po novších
modeloch s moderným dizajnom a tenkými
rámikmi okolo displeja.

Multimediálne využitie

Ak hľadáte zariadenie na multimediálnu zábavu, máme pre vás dobrú správu.
Tablety konečne dozreli a v roku 2021 ponúkajú lepšiu vizuálnu kvalitu a reprodukciu zvuku ako váš notebook. Naším favoritom v tomto smere je Xiaomi Pad 5
za 349 eur.
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TOP 3 funkcie
1. Tablety potešia ich
všestrannosťou. Sú skvelé
na multimediálnu zábavu,
surfovanie internetom,
jednoduchú prácu a fungujú aj
ako druhý displej k počítaču
2. Moderné Windows tablety
predstavujú plnohodnotnú
náhradu za notebook

Funkcie na prácu

Android a HarmonyOS umožňujú využívať dve až
tri aplikácie súbežne a niektoré nadstavby ponúkajú
špeciálne režimy, ktoré upravia rozhranie systému tak,
že vyzerá ako jednoduchý počítač. iPadOS takisto ponúka
viacero funkcií s dôrazom na multitasking, avšak kráľom kancelárskej práce stále ostáva Windows.

3. Preferovanú veľkosť si vyberie
každý. Tablety sú dostupné
s uhlopriečkou od 8,3 palca
až do 13 palcov

Extra vlastnosti

K tabletom si môžete kúpiť obal s klávesnicou či dotykové pero. Niektoré tablety
môžete premeniť na druhý displej vášho
počítača, avšak dostupnosť tejto funkcie
je závislá od značky a platformy počítača. Tablety tiež ponúkajú už spomenutý
pracovný režim alebo režim, v ktorom ich
displej pripomína čítačku elektronických
kníh na pohodlnejšie čítanie.

Cena

Tablety sú pomerne rôznorodý segment zariadení a aj preto
je náročnejšie definovať, koľko peňazí by ste si mali našetriť,
resp. odložiť. Pokiaľ chcete tablet iba na bežné a multimediálne používanie, odporúčame začať na úrovni 350 eur. V prípade
tabletu na prácu sa budete pohybovať okolo hranice 1000 eur.
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UNIKÁTNE TABLETY
ZNAČKY LENOVO
Lenovo má vo svojom portfóliu viacero tabletov so
systémom Android, ktoré sa odlišujú od konkurencie
a prinášajú unikátny používateľský zážitok.
Lenovo Tab P11 Pro
Lenovo Yoga Tab 11 a Yoga Tab 13

Tablety Lenovo Yoga Tab vždy patrili medzi jedinečné zariadenia. V porovnaní s ostatnými Android tabletmi sa odlišujú najmä unikátnym dizajnom
a zabudovaným stojanom, ktorý je súčasťou konštrukcie. Vďaka tomuto stojanu môžete tablet jednoducho a pohodlne postaviť na stôl či iný tvrdý
povrch alebo ho zavesiť na stenu či vešiak – jednoducho, tablet môžete vďaka jeho všestrannosti používať presne tak, ako práve potrebujete.
Lenovo Tab P11 Pro je tablet pre náročnejších používateľov, ktorí nechcú využívať Android tablet iba
na zábavu. Tento tablet kombinuje špičkovú hardvérovú výbavu s príslušenstvom v podobe ochranného obalu s klávesnicou a dotykového pera priamo
v základnom balení. Vďaka tomu ide o ideálne riešenie, pokiaľ chcete tablet používať aj na kancelársku
prácu či písanie poznámok.
Základom tabletu je 11,5-palcový OLED HDR
displej. Ten dopĺňajú štyri reproduktory JBL pre optimálny multimediálny zážitok. Priložená klávesnica s touchpadom a podpora používania viacerých
aplikácií súčasne umožňuje používať tablet v režime
počítača so systémom Android.
Lenovo Tab P11 Pro je k dispozícii aj v LTE verzii, vďaka čomu môžete byť s tabletom neustále
pripojení do internetu a mať vždy po ruke svoje dokumenty a potrebné informácie. Výdrž dosahuje až
15 hodín. Samotný tablet má hmotnosť 485
gramov, čo zvyšuje pohodlie pri
jeho každodennom nosení a používaní. Priložené
dotykové pero podporuje
4096 úrovní tlaku pre prirodzený pocit z písania
a kreslenia.

Najnovšia generácia tabletov Yoga Tab je k dispozícii s 11 a 13-palcovou uhlopriečkou displeja. Oba
tablety ponúkajú prémiovú konštrukciu, dlhú výdrž
batérie až 15 hodín a výborný multimediálny zážitok.
Ten zabezpečuje displej s podporou Dolby Vision
a JBL reproduktory s Dolby Atmos. Reproduktory sú
zabudované priamo v bočnom valčeku, čo zvyšuje
kvalitu reprodukcie zvuku, keď je tablet postavený
na stole.
Tablety Yoga Tab sú ideálne na konzumáciu obsahu, jednoduchú kancelársku a kreatívnu prácu,
videohovory a takisto aj na hranie. Ich súčasťou je
špeciálny detský režim, ktorý je navrhnutý pre deti
a multimediálny režim, ktorý umožňuje rýchly prístup k najlepším multimédiám naprieč rôznymi
službami.
Lenovo Yoga Tab 13 má vo výbave aj micro HDMI
port, ktorý umožňuje rýchle a pohodlné pripojenie
tabletu k externej obrazovke.

Viac o notebookoch na www.datacomp.sk/itshow
16

MODELOVÝ RAD YOGA
FLEXIBILITA A INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE
YOGA 9

Notebook ako z budúcnosti. Kovové
telo s vysokou odolnosťou. S týmto notebookom dostanete kvalitný
zvuk prekonávajúci väčšinou notebookov na trhu. Absolútna špecialita je touchpad priamo pod klávesnicou bez samostatného výrezu.
Unikátna vec, ktorú nikde inde zatiaľ
neuvidíte. Má podsvietenú klávesnicu, prihlasovanie tvárou a super
displej s nadštandardnou svietivosťou až 400 nitov. Dostupný v 4K
alebo Full HD verzii.

YOGA SLIM 7 PRO

Prémiová Yoga s tenkým dizajnom, hliníkovým telom a procesorom od AMD.
To znamená podstatne silnejšiu grafiku ako má intelovská verzia. Poznáte
to na práci s obrázkami a videom.
To všetko aj s voliteľným OLED displejom v 2K rozlíšení. Vynikajúci
displej so 400 nitmi je
samozrejmá vec.
Na prácu sa bude
hodiť verzia s antireflexným displejom.

YOGA SLIM 7

Procesor AMD Ryzen a vysoký kancelársky výkon v kompaktnom
14“ tele. Má podsvietenú klávesnicu, veľmi dobrý a na dotyk príjemný touchpad a ešte aj odolné telo. Toto
si naozaj zoberiete kam potrebujete
a netreba sa obávať žiadnych škrabancov. Tichý a s prepracovaným
systémom riadenia spotreby a zároveň zahrievania.

YOGA DUET 7

Niečo pre milovníkov odpojiteľnej klávesnice vždy, keď potrebujete
tablet alebo niečo na písanie rukou. Pomer strán 16 : 10 vám dá ešte
väčší priestor na poznámky či dokumenty alebo excelovské tabuľky.
Plná výbava tu znamená displej s rozsahom s RGB 100 %, svietivosťou 450 nitov a vylepšením obrazu Dolby Vision. Tablet
alebo notebook? S Duetom máte oboje.

YOGA 7

Kto má radšej Intel, toto je správna Yoga. Displej až do rozlíšenia
4K a v prípade Lenovo Yoga aj kvalitný zvuk Dolby Atmos. Zameraný na prácu všade tam, kde treba dlhú výdrž na batériu. My tieto
notebooky poznáme a počítať môžete so šiestimi hodinami reálnej nenáročnej práce. Hliníkové telo je už prakticky nepísaným
pravidlom a kto chce, má možnosť zvýšiť grafický výkon čipom
GeForce MX alebo GTX od Nvidie.
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Lenovo ThinkBook
PRACOVNÝ AJ MULTIMEDIÁLNY
V JEDNOM
Vybrať si pracovný počítač alebo
multimediálny na domácu zábavu?
Séria Lenovo ThinkBook v tomto nerobí
rozdiely a je koncipovaná tak, aby ste
mali spoľahlivý počítač na prácu, školu,
on-line výučbu a zároveň solídny model
na multimediálne využitie.
Dizajnové špeciality

Faktom je, že dizajn je dôležitá vec. Sami to ale
poznáte a keď chcete niečo, čo funguje, nechcete
veľmi experimentovať. Na druhú stranu séria ThinkPad môže byť až príliš fádna, či nazvime to
„pracovná“. Má iné výhody, spravidla aj
vyššie ceny a tu prichádza na scénu
ThinkBook. Skĺbil funkčný dizajn,
to ako vyzerá klávesnica, ako má
umiestnené tlačidlá alebo doplnkové funkcie, zároveň máte pevné
telo notebooku. S dôrazom na lepšiu cenu tu nie je horčíková zliatina ale hliník. Think-Booky teda
budú spravidla trochu ťažšie ako
ekvivalenty v sérii ThinkPad.
V tomto segmente nájdete modely vo
forme klasických notebookov ako aj konvertibilné s možnosťou použitia vo forme tabletu.
Tiež aj v rôznych veľkostiach. Je tu 13,3“ model
pre tých, čo chcú notebook viac nosiť so sebou, no
takisto je tu aj 16“ model vhodný ako pracovný počítač na stôl.

Niektoré notebooky už majú pomer strán 16 : 10.
Toto je pomer strán, ku ktorému sa výrobcovia začínajú vracať a pre vás to znamená viac obsahu na
obrazovke. Teda nemáte veľkosť uhlopriečky 15,6“
ale 16“ a to so zachovaním pôvodných rozmerov notebooku. Je to vďaka tenkým
rámikom.
Podsvietená klávesnica je ďalším
významným faktorom. Nie je to samozrejmosť a v ThinkBookoch ju
nájdete. Je tichá a má špeciálne
zaoblenie a tvarovanie klávesov
tak, aby sa vám na nej čo najlepšie
písalo.

Čo sa s nimi dá robiť?

Prakticky čokoľvek. Máte tu Lenovo
Thinkbook 16p Gen 2, ktorý môže mať grafickú kartu NVIDIA GeForce RTX3060 a môžete na ňom
hrať hry alebo strihať a renderovať video. ThinkBook 14s Yoga je zase vhodný na použitie aj vo forme
tabletu, je konvertibilný. Na výber sú procesory Intel
alebo AMD. Konfigurácií je veľký počet, takže si vyberiete presne to, čo odpovedá vašim požiadavkám.

Viac o notebookoch na www.datacomp.sk/itshow
18

PRÉMIOVÉ SERVISNÉ SLUŽBY LENOVO PRE KAŽDÉHO,
ČI STE DOMA, ALEBO V KANCELÁRII
So zariadeniami Lenovo môžete získať aj prémiový servis,
vďaka ktorému sa nemusíte o nič starať.

Premium Care a Premium Support
Bezproblémové riešenie pre všetky vaše potreby technickou podporou
Lenovo počítačov, ktoré používate doma. Prémiové servisné služby
vám zabezpečia priamy kontakt s odborníkmi Lenovo, ktorí vám
rýchlo pomôžu vyriešiť váš problém, aby ste mali maximálny zážitok
z používania Lenovo počítača.

VYŠKOLENÍ PRACOVNÍCI

poradia okamžite už pri prvom kontakte
cez telefón, e-mail alebo chat

RÝCHLO

problém je vyriešený v reálnom čase, keď to naozaj
potrebujete, prípadne s vami pracovník naplánuje
opravu u vás doma

KONTROLA STAVU POČÍTAČA

raz ročne váš počítač preventívne skontrolujeme,
aby sme včas odhalili prípadné poruchy

ŠPECIÁLNA AKCIA
Ak si počas decembra 2021 kúpite Lenovo počítač, získate
na rok zadarmo záruku Premium care v hodnote až 60 eur.
Viac informácií o tejto akcií získate na www.datacomp.sk

Služba sa vzťahuje na notebooky Lenovo Yoga, Legion,
Lenovo IdeaPad Flex, Lenovo rad V, desktopové
počítače Legion a Lenovo IdeaCentre, all-in-one
zariadenia Lenovo Yoga a Lenovo IdeaCentre.
Zákazníci Lenovo môžu získať prístup k Premium Care
prostredníctvom e-mailu: premcare_sk@lenovo.com
alebo na čísle 0800 156 629.

Služba sa vzťahuje na notebooky Lenovo ThinkPad,
Lenovo ThinkBook, desktopy Lenovo ThinkCentre,
all-in-one zariadenia Lenovo ThinkCentre a Lenovo rad V.
Zákazníci Lenovo môžu získať prístup k Premium Support
cez webovú adresu
https://pcsupport.lenovo.com/sk/sk/premiersupport,
alebo 0800 171 587.
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HERNÉ ZÁŽITKY SI ZASLÚŽIA PORIADNY VÝKON,
AKÝ MAJÚ NOTEBOOKY LEGION
Doprajte si poriadny herný zážitok na výkonných herných
notebookoch Legion. Z ponuky si vyberie naozaj každý.
Legion 7

Lenovo Legion 7 je ten najlepší a najmodernejší herný notebook
značky Lenovo. Takisto ide o jeden z najlepších herných notebookov na trhu z hľadiska pomeru cena/výkon. Jednoducho, pokiaľ
chcete za svoje peniaze čo najvyšší výkon, pravdepodobne skončíte pri tomto notebooku.
Legion 7 v sebe kombinuje množstvo moderných technológií.
Už na prvý pohľad zaujme 16-palcovým IPS displejom s tenkými rámikmi a rozlíšením 2560 × 1600 pixelov. Samozrejmosťou
je podpora technológie G-SYNC a vysoká obnovovacia frekvencia
165 Hz pre ten najlepší herný zážitok. Notebook má vo výbave
najnovšie procesory od Intelu a AMD, takže ideálnu konfiguráciu
si vyberie každý. Výkonný procesor dopĺňa grafická karta až do
NVIDIA GeForce RTX 3080, až 32 GB RAM a až 2 TB úložisko.
Lenovo Legion 7 poteší výborným
chladením, pohodlnou podsvietenou
klávesnicou a veľkým touchpadom.
Vo výbave má takisto podporu
pre Dolby Vision a reproduktory
s Dolby Atmos, čo zaručuje
najlepší možný zážitok pri hraní a sledovaní multimédií.

Legion 5 Pro

Legion 5 Pro predstavuje výborne vybavený a cenovo dostupnejší herný notebook od Lenova. Jeho hlavnou devízou je moderné
spracovanie so 16-palcovým displejom s rozlíšením 2560 × 1600.
16-palcové notebooky predstavujú novú generáciu herných notebookov, ktorá prišla na trh v roku 2021, takže ak si kúpite tento model,
získate to najnovšie, čo je aktuálne dostupné v hernom segmente.
Legion 5 Pro je k dispozícii s najnovšími procesormi od Intelu
aj AMD a s grafickou kartou až do NVIDIA GeForce RTX 3070. Ponuka konfigurácií je však
dostatočne rozmanitá, takže
určite nájdete taký model
Legionu 5 Pro, ktorý vám
bude jeho cenou vyhovovať
najviac. A ako to už býva
v prípade Legion notebookov dobrým zvykom – aj
tento notebook patrí medzi
to najlepšie na trhu z hľadiska pomeru cena/výkon.

Legion 7 Slim

Legion 7 Slim je skvelá voľba, pokiaľ hľadáte výkonný herný notebook s vysokou
mierou mobility. Má hrúbku iba 17,9 mm
a hmotnosť 1,86 kg, takže ho nebudete
mať problém so sebou nosiť kdekoľvek,
a to aj každý deň. Jeho základom je
15,6-palcový IPS displej s rozlíšením až
4K, resp. s Full HD rozlíšením a 144 Hz
obnovovacou frekvenciou.
Hlavnou výhodou tohto notebooku je
jeho všestrannosť. Je ľahký, kompaktný, dobre prenosný a najmä výkonný.
Vďaka tomu je ideálny na hranie a multimediálnu zábavu na cestách, ale takisto aj na prácu s na výkon náročnými
aplikáciami. Notebook je k dispozícii
s procesormi od Intelu aj AMD a s grafickou kartou až do NVIDIA GeForce
RTX 2060. A podobne ako ostatné notebooky radu Legion, aj tento model
patrí medzi najatraktívnejšie na trhu
z hľadiska pomeru cena/výkon.
Vo výbave sa takisto nachádza efektívne chladenie, pohodlná klávesnica,
dobrá reprodukcia zvuku a bohatá portová výbava.

HRY ZADARMO

Kúpte si notebook Lenovo
Legion v Datacompe
a získajte hry zadarmo
Pri kúpe vybraných notebookov
radu Legion v Datacompe
môžete získať hry zadarmo
– a to Kingdome Come
v prípade vybraných modelov
s grafickými kartami GeForce
RTX a HUMANKIND + Crysis
Remastered Trilogy
v prípade modelov
s procesormi Intel Core.
DNOTE
V HO

140 €

až

Viac o akciách na notebooky Lenovo Legion nájdete na www.datacomp.sk/itshow
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DOPRAJTE SI KVALITNÝ HERNÝ ZÁŽITOK
ČI KOMFORTNÚ PRÁCU Z HOMEOFFICE.
Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED Gaming Headset

Perfektná voľba pre profesionálnych
hráčov. Logitech PRO X Wireless LIGHTSPEED sú špičkové slúchadlá, ktoré vás
nebudú obťažovať zbytočnými káblami.
Technológia Lightspeed navyše umožňuje bezdrôtový prenos s dosahom 15
metrov a na jedno nabitie vydržia celých
20 hodín.
Náušníky sú vyrobené z pamäťovej
peny, ktorá ponúka maximálny komfort
aj pri dlhom nosení. Slúchadlá sú vyrobené z prvotriednych materiálov, ako hliník, či oceľou vystužený hlavový most. Aj vďaka tomu zaručujú dlhú životnosť.
Technológia DTS Headphone:X 2.0 prináša lepší zvuk ako bežná
technológia kanálov 7.1. Slúchadlá ponúkajú dobré podanie basových zložiek, čistejší zvuk a presné reakcie na priblíženie k objektu,
čo určite využijú hráči nielen pri akčných strieľačkách.

Logitech PRO X Superlight

Myš ako stvorená pre hráčov e-športov. Logitech Superlight bola
navrhnutá v spolupráci s poprednými svetovými profesionálnymi
hráčmi e-športu. Má hmotnosť iba 63 gramov,
čo umožňuje jej rýchly posun bez trenia. Vstavaný senzor HERO 25K zabezpečuje extrémnu
presnosť a jemné ovládanie. Myška má až päť
programovacích tlačidiel a na jedno nabitie
vydrží až 70 hodín.

Logitech MX Master 3

Počítačová myška určená pre ľudí,
ktorí doprajú svojej ruke pohodlie
aj počas dlhej práce za počítačom.
Logitech MX Master 3 má ideálne
tvarovaný profil, aby zodpovedal
vášmu zápästiu. Na tele myšky sú
ergonomicky rozmiestnené tlačidlá
vpred a späť, tiež tlačidlá pre gestá a špeciálne koliesko, ktoré sa
ovláda palcom. Vďaka technológii
Flow môžete ovládať aj viacero počítačov, jednoduchým posunutím
kurzora k okraju obrazovky. Funguje naprieč operačnými systémami
a ľahko tak prenesiete napríklad
text, ktorý skopírujete v jednom počítači a v druhom ho zasa vložíte.
Myš MX Master 3 vydrží na plné
nabitie fungovať až 70 dní - a rýchle nabitie počas jednej minúty zaistí
energiu na tri hodiny používania.

SÚŤAŽ

TIPY
OD MUŽA

V MODROM

Logitech
C922 Pro Stream
Kamera, ktorá prenáša dokonale čistý obraz v HD rozlíšení.
Kameru využijete nielen pri online
poradách, ale tiež ak streamujete cez
kanály ako Twitch či YouTube.

Logitech Driving Force G29
Herný volant pre dokonalý herný
zážitok. Užite si akčné jazdy či preteky.
Tento volant vám umožní precítiť
driftovanie, preklopenie
auta či každú
zákrutu.
Získate
zážitok
ako
zo skutočného auta.

VYHRAJTE MYŠKY
A SLÚCHADLÁ LOGITECH
Viac informácií o súťaži
na www.itshow.sk/sutaz

Logitech
MX Master 2S
Profesionálna
bezdrôtová
laserová
myš ponúka
nastaviteľné
rozlíšenie
a technológiu Logitech Flow
pre jednoduché pripojenie až
ku 3 zariadeniam.

Viac informácií o akciách
a produktoch Logitech
nájdete na
www.datacomp.sk/itshow
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DOBRÝ HERNÝ ZÁŽITOK
SI ZASLÚŽI KVALITNÚ VÝBAVU
Doprajte si počas relaxu pri hraní počítačových
hier pohodlie a zvýšte svoj herný výkon.
Canyon CND-CMP8 – podložka pod hernú myš

Priestoru na manévrovanie pri hre nie je nikdy dosť. A dobrá podložka pod hernú myš je základ. Povrch podložky je vyrobený z multi-spandexu, ktorý je špeciálne
upravený pre snímače myšky
s rôznou úrovňou citlivosti. Vďaka
úprave sa na nej nehromadí prach
a podložka sa ľahko udržiava.

Canyon Emisat
CND-SGM14RGB
– vertikálna gamingová myška

Herná myš Canyon Emisat zaujme svojou ergonómiou a množstvom funkcií. Ide o vertikálnu hernú myšku, ktorá má presný optický
snímač s nastaviteľnou citlivosťou
až na 6 úrovní. Vďaka nej bude váš
herný výkon oveľa presnejší.

Canyon CND-SGCH4 Deimos
– pohodlné herné kreslo

Dobrá počítačová hra je skvelý relax. Ten si
treba dopriať v pohodlnom hráčskom kresle. Herné kreslo Canyon Deimos je v luxusnom prevedení s kovovým rámom a polyuretánovými kolieskami a vďaka pamäťovej
pene pod vysoko kvalitným poťahom ponúka dlhodobý komfort.

Canyon CND-SGHS3A Fobos
– gamingový headset

Canyon CND-SFM01
– podložka pod herné kreslo

Herný headset Canyon Fobos prináša vysoký komfort a krištáľovo
čistý zvuk. Výrazný gamingový dizajn poteší nejedno oko. Slúchadlá
sa pripájajú cez 3,5 mm jack, majú
nastaviteľnú čelenku a špeciálnu
odľahčenú penu pre vyšší komfort
aj pri dlhom hraní.

Ku kvalitnému hernému kreslu patrí aj podložka na podlahu. Tá minimalizuje neželaný pohyb kresla a výrazne zníži hlučnosť vďaka špeciálnej zvuk pohlcujúcej vrstve plyšu. Navyše
ochráni aj podlahu pred poškriabaním.

Canyon CND-SKB6-CS Hazard
– herná klávesnica

Základom herného úspechu je aj kvalitná herná klávesnica. Canyon Hazard
ponúka mechanizmus zabraňujúci zasekávaniu a ponúka extrémnu výdrž až
60 miliónov stlačení každého tlačidla.
Svoj herný náboj nezaprie ani dizajnom
a podsvietením, ktoré je možné nastaviť
až pre 10 obľúbených hier.

Canyon CND-GWH200B, 3 v1
– držiak na slúchadlá s bungee
stabilizátorom

Herné slúchadlá si zaslúžia aj svoje
miesto na odpočinok. Táto súprava
3 v1 od Canyonu v sebe spája kvalitný dizajnový držiak na slúchadlá
s ochranou proti zamotaniu a tiež bungee stabilizátor kábla hernej myši. Vďaka nemu sa už káblik nezamotá. Okrem
toho využijete aj dvojportový USB rozbočovač a tešiť vás
bude krásne RGB LED osvetlenie.

Špeciálnu ponuku Canyon hľadajte na www.datacomp.sk/itshow
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LYNX Grunex 2022 FutureGamer
Stvorený pre hráča

Dopraj si dokonalý herný zážitok s hernou mašinou
LYNX Grunex 2022 FutureGamer.
2. Procesor a chladenie

Už dvanásta generácia procesorov Intel
s označením Alder Lake, to je Intel Core i712700K. Jadrá procesoru sa rovno delia na dve
skupiny – vyskúšajte tak výkon 8 výkonnostných
a 4 účinných jadier, ktoré sú nataktované na
frekvenciu 3,8 GHz.

3. Graﬁcká karta

Extrémne výkonná graﬁcká karta Gigabyte GeForce
RTX 3080 GAMING OC 10G (rev.2.0) disponuje celkom
10 GB GDDR6X pamäťou s rýchlosťou 19 Gb/s
a zbernicou o šírke 320 bitov. Základná frekvencia
graﬁckého jadra s celkom 8704 stream procesorov je
1440 MHz. V režimu OC dosiahne až na 1800 MHz.

1. Základná doska

6. Zdroj

Základom zostavy je doska
Gigabyte Z690 GAMING X DDR4
osadená procesorom Intel Core
najnovšej 12. generácie.
Doska tak podporuje
rozhranie PCIe 5.0
poskytujúce dvojnásobnou
šírkou pásma oproti
PCIe 4.0.

Špičkový počítačový
zdroj CoolerMaster V750
Gold - V2 s certiﬁkáciou80
PLUS Gold, výkonom 750
W a plne modulárnym
designem disponuje
135 mm ventilátorom
s fluidným dynamickým
ložiskom, ktorý je veľmi
tichý.

5. Úložisko

SSD Gigabyte AORUS
pro socket NVMe
s kapacitou 2 TB.

7. Skriňa

4. Pamäť RAM

Pamäť RAM značky GIGABYTE AORUS RGB 3333 s celkovou kapacitou
32 GB (v zostave sú štyri 8GB moduly) prináša dosť operačnej pamäti
pre skvelý a plynulý zážitok pri tých najnáročnejších titulov

8. Operačný systém

K novej zostave prinášame aj novú verziu operačného systému
Windows 11. Pre hráčsku komunitu navyše prináša Xbox Game Pass.
Získate tak prístup k viac než 1000 herným titulom.

9. Záruka
Viac o akciách a herných
počítačoch značky LYNX nájdete
na www.datacomp.sk/itshow

Kvalitná štýlová skriňa
Cooler Master MasterCase
H500 ARGB je osadená
celkovo dvoma ARGB
200 mm ventilátormi na
prednej strane. Spoločne
s prieduchom pre
ventilátor na zadnej strane
o veľkosti 120 mm zaisťujú
perfektné prúdenie
vzduchu a účinné
chladenie.

S novou zostavou LYNX dostaneš aj
nadštandardnú záruku predĺženú na 3 roky.
Predĺžená záruka nie je nijako spoplatnená
a oprava je obvykle vybavená do 5 pracovných dní.

3
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HERNÝ SVET XBOXU,
A JEHO NOVINKY
Vyberáte si hernú konzolu pod
stromček? Xbox láka vysokým
výkonom, kvalitnými hrami a extra
funkciami, ktoré inde nenájdete.
Xbox Game Pass: Predplatné, vďaka
ktorému budete mať stále čo hrať

Xbox Series X a Xbox Series S:
Nová generácia pre každého

Xbox novej generácie má označenie Series X a Series
S. Konzoly sa odlišujú cenou, rozmermi a výkonom,
avšak jednu vec majú spoločnú – prinášajú novú
generáciu hrania, a to v prevedení, ktoré je dostupné
skutočne pre každého. Stačí si zhodnotiť vaše požiadavky a rozpočet a z dvojice konzol Xbox Series X
a Series S si určite vyberiete.
Xbox Series X je vlajková loď. Je to tá najvýkonnejšia herná konzola na svete, ktorá ponúka najlepší vizuálny zážitok z hrania stoviek hier, ktoré sú pre Xbox
dostupné. Túto konzolu odporúčame používateľom,
ktorí sú vášniví a nároční hráči a chcú si dopriať ten
najlepší zážitok na trhu.
Xbox Series S je cenovo dostupnejšia konzola novej
generácie. Vďaka svojim rozmerom je takisto jednoducho prenosná, takže bude skvelou voľbou pre hráčov s nižším rozpočtom, ale aj pre tých, ktorí si chcú
kúpiť druhý Xbox do domácnosti, napríklad do detskej
izby, a chceli by ho so sebou nosiť na dovolenky.
Bez ohľadu na výber Xboxu, obe konzoly ponúkajú
pokročilý zážitok z hrania, veľmi krátke doby načítania, takže budete viac času tráviť samotným hraním
a menej budete čakať, až sa hra načíta, a takisto bohatú knižnicu hier – vďaka spätnej kompatibilite si na
nových Xboxoch zahráte aj hry pre Xbox One a množstvo hier pre predchádzajúce generácie Xboxu.
V kombinácii so službami, ako je Xbox Game Pass,
prepojením Xboxu so systémom Windows a cloudovým hraním, je Xbox najlepšie a najvšestrannejšie
vybavenou hernou konzolou na trhu.

Výbornou vecou na konzolách Xbox je dostupnosť
služby Xbox Game Pass. Tá za mesačný poplatok
umožňuje pristupovať k bohatej knižnici viac ako
100 hier. Tieto hry sú dostupné v plných verziách
a môžete ich hrať aj bez toho, aby ste si ich zakúpili. V ponuke služby nájdete najnovšie hity priamo od
Microsoftu v deň ich vydania, ako sú Forza Horizon 5,
Halo Infinite alebo Microsoft Flight Simulator a takisto herné klasiky Fallout, Doom a ďalšie. Nehovoriac
o športových a ďalších hrách z produkcie EA. Jednoducho, s Xbox Game Pass sa nebudete nikdy nudiť.

Forza Horizon 5 a Halo Infinite:
Dva dôvody, prečo si kúpiť Xbox pod stromček

Herné konzoly Xbox vynikajú dizajnom a herným
výkonom, ktorý ponúkajú. Zároveň ponúkajú službu
Xbox Game Pass, ktorá je unikátnou a mení spôsob,
ako spoznávate nové hry a hráte sa. Ak by sme však
mali zadefinovať hlavný dôvod, prečo si kúpiť Xbox
tento rok pod stromček, tak sú to dve očakávané herné pecky – Forza Horizon 5 a Halo Infinite.
Forza Horizon 5 je virtuálnym rajom pre všetkých
milovníkov automobilových hier. V tejto hre sa presuniete do virtuálneho Mexika, ktoré môžete brázdiť
vo viac ako 500 automobiloch. A najlepšie na Forza
Horizon 5 je, že spôsob hrania je kompletne vo vašej
réžii. Vy ste pánom tohto sveta.
Halo Infinite je najnovšie a dlho očakávané pokračovanie legendárnej FPS série Halo. Niet teda pochýb, že táto hra bude predstavovať TOP herný zážitok nielen v roku 2021.

Viac o akciách a produktoch Microsoft sa dočítate na www.datacomp.sk/itshow
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WINDOWS 11 A MICROSOFT 365
VYUŽITE VÁŠ POČÍTAČ NAPLNO
Operačný systém Windows 11 je tu a v kombinácii
so službou Microsoft 365 predstavuje ten najlepší
spôsob, ako využiť úplný potenciál vášho počítača.
Windows 11: Aktualizujte na najnovšiu
verziu už dnes. Zadarmo

Windows 11 je najnovšia verzia systému Windows.
K dispozícii je od 5. októbra 2021 – od tohto dátumu
nájdete v obchode nové notebooky, ktoré majú predinštalovaný systém Windows 11 priamo v základnej
výbave.

A od 5. októbra 2021 takisto prebieha proces bezplatnej aktualizácie kompatibilných počítačov so systémom Windows 10 na najnovšiu verziu. Pokiaľ teda
máte počítač, ktorý spĺňa minimálne požiadavky, môžete zadarmo aktualizovať na najnovší Windows. Na
kompatibilitu vášho zariadenia vás upozorní funkcia
Windows Update vo vašom počítači s Windows 10.
Windows 11 prináša vynovené a zmodernizované
používateľské rozhranie, novú ponuku Štart a takisto
aj vylepšený multitasking a lepšiu podporu externých
monitorov pre efektívnejšiu prácu. Súčasťou novej
verzie sú takisto optimalizácie pod kapotou, vďaka
ktorým beží Windows 11 svižnejšie a je šetrnejší k batérii vo vašom notebooku v porovnaní s Windows 10.
Windows 11 takisto prináša viacero vylepšení pre
hráčov, priamu integráciu aplikácie Xbox a vynovený obchod s aplikáciami Microsoft Store. V priebehu
roka 2022 takisto pribudne podpora pre Android aplikácie, ktoré si budete môcť spustiť priamo vo vašom
počítači s Windows 11.

Microsoft 365: Všetky nástroje,
ktoré potrebujete na prácu, na jednom mieste

Microsoft 365 je názov služby, ktorá v sebe zahŕňa
všetky nástroje, ktoré budete potrebovať na prácu.
Súčasťou tejto služby sú najnovšie verzie aplikácií
kancelárskeho balíka Office – Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams, Outlook a OneDrive.
Aplikácie Word, Excel a PowerPoint umožňujú
efektívne a moderne pracovať s dokumentmi, tabuľkami a prezentáciami. Vďaka aplikácii Microsoft
Teams sa môžete spojiť s kolegami z práce alebo rodinou a spolupracovať alebo dohadovať sa. A OneDrive predstavuje vynikajúce cloudové úložisko,
vďaka ktorému budete mať svoje dáta vždy poruke.
Súčasťou predplatného Microsoft 365 je až 1 TB
úložisko v službe OneDrive.
Microsoft 365 je dostupný pre každého – pre jednotlivcov, rodiny, podniky, veľké organizácie a takisto aj školy. Služba je navrhnutá pre každú skupinu
používateľov zvlášť, aby predstavovala cenovo dostupné riešenie a zároveň dokázala naplniť potreby
používateľov.
Napríklad v prípade jednotlivcov a rodiny je k dispozícii ročné predplatné Microsoft 365 Personal
pre jednotlivcov za 69 eur ročne. Toto predplatné
zahŕňa prístup k aplikáciám balíka Office, 1 TB úložisko v službe OneDrive a prémiový prístup k službe Outlook bez reklám pre jednu osobu. Rodinné
predplatné Microsoft 365 Family stojí 99 eur ročne
a obsahuje rovnaké výhody – tie však môže v rámci
jedného predplatného využívať až 6 používateľov.

Viac o akciách a produktoch Microsoft sa dočítate na www.datacomp.sk/itshow
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ANDREJ BIČAN
ako sa zo známeho moderátora
stal streamer na Twitchi
Andrej Bičan, známy najmä z televíznej obrazovky
RTVS a súťažnej relácie 5 proti 5, je tiež vášnivý
streamer a hráč počítačových hier cez virtuálnu
realitu. V rozhovore s Ondrejom Mackom vám
prezradí aj to, ako to bolo v skutočnosti
s Maxihrou, ktorú kedysi moderoval.

2
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OM Andrej Ty si zažil éru prechodu z populárneho
televízneho moderátora a herca do sveta internetu.
Dnes ťa ľudia môžu vidieť ako hráča na Twitchi či
YouTube. Ako k tomuto prerodu došlo?
AB Tak ako asi všetkých, aj mňa zasiahla korona.
Dve tretiny môjho pracovného života pozostávali z moderovania programov a podujatí, kde býva
množstvo ľudí a zrazu prišla kríza v spoločnosti
a návykoch. Podujatia sa nekonali a moderovať som
nemohol. V zásade som už človek, ktorý má svoj vek
a niečo našetrené, mohol by som odísť na dôchodok,
avšak moja energia, ktorá predtým niekam prúdila,
sa po polroku sedenia na gauči prihlásila a tak, ako
herec potrebuje hrať, spevák spievať, humorista rozveseľovať svoje publikum, moderátor musí moderovať.
Hľadal som platformu, ktorá je vhodná na také
odskočenie si na moderovačku a prišiel som na to,
že existuje Twitch, kde ide o spojenie moderovania
so svetom počítačových hier. Vravím si, vrátim sa ja
pekne na začiatok, ešte do čias, keď som v STV (teraz RTVS) moderoval Maxihru a začnem moderovať
počítačové hry. Prvý moment, keď som zapol streamovanie na Twitchi, prišlo na môj profil tisícpäťsto
divákov, čo je pekné číslo.
OM Videl som, že ťa podporil aj populárny Lukáš
Frlajs.
AB Áno, prišiel a podporil ma 10 eurami, za ktoré mu
ďakujem. Pretože Twitch je platforma, kde vám fanúšikovia dávajú milodary a najmä od mladého pána
Frlajsa je to mega, pretože on je naozaj vysoko, čo
sa týka YouTubu, ale aj televízie. A televízia ponúka
iba určitý priestor a skutočne som potreboval niekde
vybíjať energiu, preto som začal vysielať na Twitchi.
OM Všimli sme si, že ťa na Twitchi navštívili aj známe mená ako Martin Nikodým a podobne.
AB Prichádzajú tam rôzni ľudia a objavujú sa tam
rozličné politické mená, veľké hviezdy, pretože tak
ako na iných sociálnych sieťach aj tu môžete vystupovať pod pseudonymom. Ja som svojich divákov aj
podpichol, príďte sem všetci, nedajte si svoje reálne
mená, vydávajte sa za niekoho známeho, ale skúste
trafiť aspoň pohlavie.
OM Každá online platforma prináša aj hejterov,
máš nejaký tím ľudí, ktorí ti prečisťujú komentáre
na Twitchi?
AB Twitch je veľmi toxické prostredie. Prirovnal by
som to k takému pankáčskemu televíznemu pros-

trediu. Pankáčska sociálna sieť a s množstvom pankáčskych názorov. Tie sú niekedy kontraspoločenské. V istej fáze sme takéto komentáre mazali, no
existuje nástroj, kde zadáte výrazy, ktoré nechcete,
aby sa objavovali v komentároch a Twitch ich automaticky zablokuje. Používatelia sú samozrejme kreatívni a vymýšľajú nové spôsoby, ako takéto výrazy
prepašovať.
OM Pamätám si ešte časy, keď si moderoval Maxihru...
AB Maxihra - teraz sa na TikToku objavila reminiscencia, že som nahral o 20 rokov neskôr, ten
istý text, ktorý bol v Maxihre. Tí, ktorí sa zaoberajú
technológiami vedia, že v tom čase existovala v telefónoch tónová voľba. Na základe tónovej voľby
sme mali v televízii zariadenie, ktoré dokázalo rozpoznať výšku tónu a keď znela napríklad výška tónu
C, vtedy sa išlo doľava, iný tón zase Crash Bandycoota posúval doprava a toto zariadenie bolo zapojené na rozobratý joystick z hernej konzoly, ktorý
ovládal hru.
OM Koľ ko to malo FPS?
AB Vtedy podľa mňa ešte FPS nebolo. Ale oneskorenie bolo paradoxne až v dnešných digitálnych televíznych prenosoch, resp. dnešnej digitálnej dobe.
Digitálna doba je však dobrá, vidíme to najmä na
Twitchi, alebo prichádzajú platformy, kde viete hrať
konzolu cloudovo a nemusíte mať nič. Stačí vám
pripojenie do internetu a najlacnejší notebook a môžete mať tú drahú konzolu u seba vnútri. Televízia
je však iná.
Digitalizácia prenosu, vysielacie pracovisko v externom prostredí, odtiaľ to smeruje na satelit, čiže
vysielanie ide minimálne cez tri body medzi vysielateľom a prijímateľom a oneskorenie je presne to, čo
nastalo pri Očkovacej lotérii, že kým povedali správnu odpoveď, skončila 20-sekundová časomiera.
A v tej dobe sa to dialo lusknutím prsta, pretože fungovala analógová doba.
OM Prejdime k tvojej domácej technologickej výbave. Pri streamovaní sa zrejme vyžaduje nejaká špeciálna výbava. Aké technológie využívaš?
AB Mám skúsenosť, že hardvérová výbava nemusí
byť úplne top. Twitch totiž beží na šesťdesiatich frameoch, dosahovať nejaké väčšie FPS-ká je tu zbytočné. Pre hráča samotného je dosahovať FPS-ká
dôležité a mať monitor s vysokými hertzami je veľmi
dôležité.
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Kúpil som si virtuálnu realitu od Oculus, čo je samostatne stojaca vec a na to, aby sa človek mohol
ďalej rozbehnúť, potrebuje do toho pripojiť výkonné
grafické karty. Tak som zistil, že mám zastaraný počítač, mal som vtedy grafiku 1070 GTX, a hoci som
mal procesor síce i7, avšak len tretej generácie, vymenil som vnútro.
Nakoniec som ani nepotreboval meniť grafiku, ale
skôr procesor a ramky. Dnes bežím na 4400 MHz
v ramkách, kde vlastne všetky megahertze, ktoré sa
spomínajú v počítači, musia byť čo najvyššie. Prísť
s menej výkonnými ramkami a ísť na tejto frekvencii vám rapídne spomaľuje celý chod počítača. Dnes
mám procesor i7 10700 so 16 GB rýchlou RAM, a po
novom mám novú grafiku RTX 3080. V októbri sa mi
ju podarilo konečne zohnať.
OM To je skvelé, pretože je problém grafiky zohnať.
AB Zohnať grafiku je veľký problém. Vďaka tomu
miningu je to skrátka v kýbli a priznám sa, že aj túto
grafiku bolo prácne zohnať. Nemať dobrého partnera
na Twitch, tak ju nemám doteraz. Ale jedného dňa mi
moji kamaráti, Muži v modrom zavolali, a povedali, že
majú pre mňa grafickú kartu. Ja som zakričal: „Aleluja! Kam mám ísť?“ Do Nitry. „Hneď som tam!“
Všetko som položil, sadol som do auta a v teplákoch
upaľoval do Nitry, vyzdvihol tento hráčsky klenot. Takže mám 3080-ku a je to naozaj zázrak. Keď si pozerám hry, ktoré boli pred touto grafikou so zapnutým
HDR a všetkými technológiami, tak je to úplne iná hra.
OM Kto sú to tí Muži v modrom?
AB Muži v modrom sú zamestnanci Datacomp.sk,
a je to jeden z hlavných partnerov môjho streamerského života, za čo im veľmi pekne ďakujem. Mám
od nich grafiku. A aj inak ma podporujú. Dnes podporiť nejakú činnosť je veľmi ťažké, pretože každé
euro navyše, je vlastne euro, ktoré nedáte svojim
deťom.
Mám od nich na mesačnej báze produkty, ktoré
sa snažím z pohľadu hráča skúmať, v rámci svojho
hráčskeho života používať, a potom, keď sú dostatočne „ochytané“ od Andreja Bičana, zvýši to jemne ich hodnotu pre hráčov. Potom neodovzdávate
do súťaže 20-eurovú myš, ale vlastne kultovú myš,
pretože s ňou hral Andrej Bičan. Ja tie produkty aj
uvádzam so sloganonm: „Used by Andrej Bičan.“
OM Máš aj inteligentné hodinky?
AB Prvé hodinky, ktoré som mal, boli Samsung Galaxy Watch S3, sú odložené v skrini a nosím ich, keď
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idem na nejakú spoločenskú udalosť. Inak nie som
veľmi hodinkový typ, čas si väčšinou pozerám na
telefóne.
OM A mobilné hranie, ktoré si spomínal, znamená,
že si hru vezmeš do mobilu a pripojíš sa cez nejaký
streamovací systém a hráš?
AB Dnes je to veľmi populárne, pretože v rámci toho
jedného balíka, tak ako máme Netflix či HBO GO, tak
aj na tej hráčskej platforme existuje streamovacia
služba. Výhodou je, že máme doma dva zastaralé
počítače, ktoré majú dcéry a nemôžu si na nich zahrať nejaké najnovšie herné tituly, tak práve vďaka
streamingu si môžu pozrieť tituly, ktoré sú nové. Ani
to nevnímam tak, že to beriem niekam von, ale skôr,
že môžeme zdieľať v rámci domácnosti aj štyri kontá, ktoré ponúkajú aj ostatným členom domácnosti
hru.
OM V rámci hier sa venuješ aj budovaniu tímov či
nejakému e-športu?
AB Na e-šport ešte nemám, skôr sa hrou bavím,
nie som organizátorom veľkých podujatí. V decembri nám začína piata sezóna mesačného hrania, má
presne vybudovaný svoj monetizačný moment spolu s výhrami. Hráči tu môžu skutočne vyhrať - myš
či grafickú kartu. A po mesiaci to ide zase ďalej, pretože prichádzajú nové veci.
OM Aká je tvoja najobľúbenejšia hra?
AB Najčastejšie hrávam Counter Strike, ale moja
najobľúbenejšia hra je v posledných dňoch Half-Life: Alyx, pretože virtuálna realita je to, kam to smeruje a ponúka presne rozmer hráča nášho veku.
Pretože ty ani ja už nemáme také rýchle reakcie,
aby sme mohli konkurovať 17-ročným hráčom. Tým
môžeme nosiť akurát tak medikit, na to podľa mňa
vývojari myslia, pretože sú tam ľudia, ktorí nosia
medikit.
Ale nepatríme tam, naše hranie smeruje podľa mňa
do virtuálnej reality. Tú však tiež nezvláda každý, sú
ľudia, ktorí si ju musia po hodine dať dolu z hlavy. Treba vedieť ako na to, je to, ako keby ste si sadli na kolotoč a hodinu sa točili. Skúste sa na tom kolotoči točiť
najskôr tri minúty, potom si dajte pauzu, oddýchnite
si. Postupnosť je pri virtuálnej realite veľmi dôležitá.
Ja v nej dnes viem prežiť aj tri hodiny, v zásade mi to
nič nerobí a moja hlava si na to už zvykla.
OM Tiež mám tú skúsenosť, pretože sa človek dostane do iného priestoru, v akom v skutočnosti je a potom je pre mňa ten návrat späť do reality trošku ťažší.

AB Hej a potom si uvedomíš, že si vlastne v realite.
Mám tu málo FPS-iek.
OM Ako vnímaš rozvoj e-shopov? Pretože dnes čoraz menej nakupujeme v kamenných predajniach.
AB Myslím, že je to úplne prirodzené a tiež nakupujem online. Nakoniec je ten rozvoj e-shopov vidno
aj na zásielkových službách. Keď sa pozriete von
z okna, frekvencia kuriérov na ceste je vyššia ako
frekvencia vášho monitora.
Ja to vítam, pretože dnes existujú e-shopové riešenia, ktoré priamo nasadíte na svoj web a umožňujú aj bežným menším remeselníkom obchodovať pokojne s Američanmi, resp. s hocikým za hranicami.

A verím, že aj slovenský obchodník môže ponúknuť
svetu niečo, čo tam ešte nie je.
Potom sa často stáva aj to, že si objednávate napríklad z nemeckého e-shopu, no nakoniec na dodávku čakáte aj dva mesiace, pretože e-shop je iba
medzičlánok a reálne vám tovar prichádza z Číny.
Takže budúcnosť e-shopov bude určite v schopnosti rýchlej dodávky do dvoch dní. E-shopy, ktoré budú
obchod iba sprostredkúvať postupne zaniknú.
OM A vieš ako je to s Aliexpresom v Číne? Ja som si
to priamo v Číne vyskúšal, doobeda som si objednal
a poobede som už tovar mal u seba. Zo Slovenska
to samozrejme takto nefunguje. Tu sa tešíme na to
čaro, že nám o dva mesiace
príde naozaj to, čo sme si objednali.
AB Áno, presne práve preto
obchody, ktoré sú nám blízke,
sú tie na ktorých nakupujeme. Mali by sme vždy hľadať
tovar čo najbližšie, pretože to
prichádza najrýchlejšie. Myšlienka slovenského predaja je
správna aj preto, že sa lepšie
dohodnete s človekom, ktorý
vám rozumie ako s tým, ktorý
žije v inej kultúre. Tak ako by
ste mali vodné fajky nakupovať v arabských krajinách
a kefír na Slovensku.
Nedávno sa mi stalo, že sa
mi v Oculuse (okuliare pre virtuálnu realitu) pokazil jeden
pixel, ktorý neustále svieti na
bielo. A teraz riešim, ako to
vrátiť naspäť do Amazonu.
Vrátiť veci do Aliexpresu či
Amazonu je skrátka komplikované, musíte hľadať technickú
podporu. To je dôvod, prečo
svoju ďalšiu virtuálnu realitu
budem kupovať na Slovensku.

Ďakujeme za rozhovor
a želáme veľa úspechov
pri streamovaní.
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Tlač EPSON
INOVATÍVNE A EKOLOGICKÉ
TECHNOLÓGIE TLAČE
Na spôsobe tlače záleží.
Tlačiť sa dá aj tak, aby čo
najmenej utrpela príroda.

Technológia Heat-Free
pre tlač bez zahrievania
Na ekológii a prístupe
k životnému prostrediu
mimoriadne záleží. Najmä, ak
tlačíte vo veľkom, keďže pri tlači
sa spotrebúva energia.

HLAVNÉ
VÝHODY

Špeciálnou technológiou tlače
bez zahrievania, prechádzate na
tlač s nízkou spotrebou energie.
Aj takáto malá zmena, môže
mať obrovský pozitívny dopad
na celú planétu.
Technológia Heat-Free od
Epsonu nanáša atrament bez
zahrievania. Namiesto toho sa
aplikuje tlak na piezoelektrický
člen, ktorý sa ohne jedným
a druhým smerom a vystrelí
atrament z tlačovej hlavy.

Zvýšenie
produktivity vďaka
menšiemu počtu zásahov
Tlačiarne EPSON s technológiou
Heat-Free obsahujú menej súčiastok,
ktoré sa môžu pokaziť, čím sa znižuje
počet potrebných servisných zásahov
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Menej
spotrebovanej elektriny,
viac ušetrených peňazí
Technológia Heat-Free spoločnosti
Epson nevyužíva teplo na zahrievanie
a preto spotrebuje menej elektriny. Keďže
atramentové tlačiarne nemajú žiadnu
zahrievaciu ﬁxačnú jednotku, majú
výrazne nižšiu spotrebu energie.

Úspora času pri
vysokorýchlostnej tlači
Epson Heat-Free nevyžaduje
teplo na zahriatie po zapnutí ani
prebudení z úsporného režimu. To
znamená, okamžitú tlač po zapnutí,
pretože čas do začiatku tlače je
až o 50 % kratší ako pri laserových
tlačiarňach.

Menej súčastí
určených na výmenu,
menší vplyv na životné
prostredie
Oproti laserovým tlačiarňam majú
tlačiarne s technológiou Heat-Free
oveľa menej spotrebného materiálu,
ktorý treba meniť. Nemusíte meniť
žiadne valce, prenosové pásky či
zapekacie jednotky. Príroda sa vám
poďakuje.

Technológia Epson EcoTank
pre bezstarostnú atramentovú tlač
Prečo sa trápiť neustálou výmenou tonerov, keď stačí
tak málo. Tlačiarne s technológiou Epson EcoTank
majú veľkokapacitný atramentový zásobník, ktorý sa
dopĺňa atramentom priamo z fľaštičiek. Pri úplnom
naplnení vytlačíte až 14 000 strán. Ušetríte čas aj
peniaze a získate kvalitné výtlačky v pohodlí domova
či v kancelárii.

Tlač

< 270 strán
farebne za 1€

HLAVNÉ
VÝHODY

Tlač

Odteraz nebudete premýšľať, či si
niečo vytlačíte farebne, alebo či
si môžete vytlačiť fotografiu.
EcoTank výrazne znižuje
cenu tlače farebných
strán.

< 530 strán
čiernobielo za 1€
Dokumenty môžete chrliť jeden
za druhým. Pri čiernobielej
tlači EcoTank takmer
nemá cenovú
konkurenciu.

3 ROČNÁ
-

PREDĹŽENÁ
ZÁRUKA

Permanentné
tlačové hlavy

Pri tlačiarňach Epson EcoTank
sú permanentné tlačové hlavy.
Nemusíte tak kupovať
náhradnú tlačovú hlavu
alebo sa trápiť s jej
výmenou.

ZADARMO

Epson EcoTank L3250

- neobmedzujte sa v tlači

Doprajte si všetky výhody bezdrôtovej tlače, skenovania
a kopírovania v jednom zariadení, s veľkokapacitným
zásobníkom atramentu. Epson EcoTank L3250 navyše
v balení obsahuje atrament až na tri roky dopredu.

Pri kúpe
roka vám
o
k
do nca
ti na účet
EPSON vrá

až 31 c€ie

v rámci ak
cashback

Vďaka inteligentnému
ovládaniu a softvéru
môžete tlačiť priamo
z mobilu a spravovať
svoje zariadenie priamo
z počítača.

Viac o produktoch a akciách Epson sa dozviete na www.datacomp.sk/itshow
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Epson WorkForce Pro WF-C579RDWF
MULTIFUNKCIA, KTORÁ TLAČÍ Z ATRAMENTOVÝCH VRECIEK
RECENZIA

A

tramentová tlač novej generácie
a s princípom RIPS, čo
v preklade znamená systém
vymeniteľnej súpravy atramentu.
Zároveň to ale znamená ešte nižšie
náklady na tlač. Takže je to pozitívne
pre ekológiu, ale aj pre váš firemný
rozpočet.
Toto zariadenie je už z trochu inej ligy a je určené do firmy s desiatkami zamestnancov. Pri
použití maximálnych veľkostí náplní sa dá vytlačiť až 50 000 čiernobielych strán a 20 000
farebných. To už sú skutočne biznis počty.
Výrobca myslel aj na to, aby ste nemuseli neustále meniť atrament. Preto je systém RIPS
užitočný a takéto počty strán by ste bez neho
robili len veľmi ťažko. Vrecúška s atramentom
sa podobajú na gélové doplnky stravy, z týchto vrecúšok je ale lepšie nejesť a využiť ich na
tlač. Funguje to podobne ako pri tzv. tankových
náplniach. Ani tu sa nezašpiníte a nič vám nekvapne vedľa. Nie je nevyhnuté kupovať XXL
veľkosti vreciek, existujú aj XL a tie majú výťažnosť 5 000 strán pri farebnej tlači a 10 000 pri
čiernobielej.
Tlačiareň samotná sa dá nastaviť o ďalšie zásobníky a mať tak pripravených 1300 listov. Na
ovládanie sa dá použiť veľký displej, pri ktorom
už nadobudnete pocit, že máte pod rukami
malý tablet. Napojenie na Wi-Fi ale Direct Wi-Fi
je otázkou ťuknutia na displej a spojenie s routerom sa dá spraviť cez WPS.
Vo výbave má skener, a to s automatickým podávačom a duplexnou jednotkou. Takisto je tu
obojstranná tlač. Prakticky všetko podstatné,
čo by ste vo firemnej multifunkcii očakávali. Digitalizácia je s týmto zariadením naozaj hračka
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a naskenované predlohy si môžete poslať na
email alebo ďalej na vaše miesto v sieti, prípadne skenovať na USB kľúč alebo ešte aj do
cloudového úložiska. To si nastavíte priamo na
zariadení. Rýchlosti takisto odpovedajú záťaži,
ktorú by ste mohli očakávať. Vytlačenie prvej
strany, ak je zariadenie v pohotovostnom režime, zaberie len 5 sekúnd. Odporúčané mesačné zaťaženie je do 4 500 strán, nárazovo sa dá
vytlačiť až 50 000 strán. Je dimenzované tak,
aby vás nezaskočilo žiadne obdobie a mali ste
ho vždy poruke hoci aj pri výrazne zvýšených
nárokoch na tlač. Teraz už len ostáva mať poruke dostatok listov papiera.
Je tu možnosť zabezpečenej tlače. Tú zadáte
priamo z počítača a na zariadení sa musíte autorizovať. Takto sa nestane, aby ste si dôverné
výtlačky zabudli na tlačiarni, kde ich ostatní
môžu vidieť. Všetko sa dá nastaviť cez displej,
spôsob skenovania, spájania viacerých strán
do jednej, odstraňovanie pozadia alebo tlače či
kopírovania. Všetky nastavenia aj tie najmenšie detaily zvládnete priamo tu. Prakticky by sa
dalo povedať, že počítač ani nepotrebujete.

Rozprávka o štyroch
vrecúškach
Epson WorkForce Pro
WF-C579RDWF
Používa zostavu farieb, akú poznáte
z laserových zariadení a má štyri
atramentové vrecúška. Výmena je ešte
jednoduchšia ako používanie tradičných
náplní alebo tankového doplňovania.
Otvoríte kryt zariadenia, zatlačíte na zásuvku
s označením vybranej farby a potiahnete
ju von. Tam sa nachádza vrecúško a tam
ho zakaždým pripojíte, keď sa staré minie.
Elegantný systém, ako to celé doplniť,
nezamazať sa, šetriť náklady a používať iný,
donedávna nepredstaviteľný systém.

Podobné no s určitými rozdielmi.
Tieto pre multifunkciu
WorkForce Pro WF-C529R

Detail na uzáver vrecka.
Po odpojení nevytečie
a vy sa nezašpiníte

Vrecúško so žltou farbou

Náplň s azúrovou farbou

Viac informácií o EPSON tlačiarňach nájdete na www.datacomp.sk/itshow
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MULTIMEDIÁLNE ZÁŽITKY AKO V KINE,
VĎAKA PROJEKTOROM EPSON
Filmy či seriály si môžete
vychutnať aj doma so
zážitkom ako v kine.
Jediné čo potrebujete,
je kvalitný projektor
a pukance s maslom.
EPSON ponúka široké spektrum
projektorov na rôzne využitie.
Od laserových projektorov
pre plnohodnotný filmový
zážitok, cez mobilné projektory,
až po projektory určené na
kancelárske využitie a firemné
prezentácie.
Navyše projektory so vstavanou
Android TV ponúkajú nekonečné
možnosti zábavy. Tisíce filmov,
vystúpení a hier zo služby
Google Play, YouTube a ďalších
obľúbených aplikácií. Určite
oceníte aj možnosť prenášať
multimediálny obsah so
smartfónu priamo do projektora,
vďaka podpore Chromecast.

VÝHODY
PROJEKTOROV

EPSON

Veľká projekčná
plocha aj z krátkej
vzdialenosti
Vybrané projektory EPSON je
možné umiestniť veľmi blízko
projekčnej plochy a vytvoriť si až
120 palcový obraz.

Jednoduchá inštalácia
Používanie projektora nie
je o nič zložitejšie ako TV.
Projektor iba stačí pripojiť do
zásuvky a funkcia automatická
korekcia obrazu sa postará
Dlhodobé riešenie
o zvyšok. Cez HDMI môžete
pripojiť multimediálny
Projektory vydržia menej ako
prehrávač či hernú
televízor? Mýtus. Ak hľadáte
konzolu.
dlhodobú, bezproblémovú
a cenovo dostupnú náhradu
televízora, laserové projektory
EPSON ponúkajú životnosť
až na 10 rokov filmových
zážitkov.

Vynikajúca
kvalita obrazu
Laserové projektory EPSON
ponúkajú vysoký svetelný výkon
a kontrast. Navyše špeciálna
funkcia zdokonalenia detailov
poskytuje jasný a realistický
obraz a tiež podanie detailov
v čiernej farbe.

Viac o akciách EPSON sa dočítate na www.datacomp.sk/itshow
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E X K L U Z Í V N E Z Ľ A V Y AŽ DO VÝŠKY

100 €

Asus TUF Dash F15

Asus TUF Gaming
F15 FX506LH

Asus Vivobook
K513EA-OLED1698T

Asus ZenBook 13 OLED
UM325UA-KG022T

EPSON WorkForce Pro
WF-C579RDWF

EPSON WorkForce Pro
WF-C579RD2TWF

EPSON L3251

Lenovo IdeaPad
Gaming 3

Eset internet security
& Eset mobile security

Lenovo ThinkCentre
M720 Tower

Lenovo L24i-30

Lenovo Legion Y27GQ-20

za cenu Eset Internet security

HP OMEN
by HP Citadel Gaming

HP 15s-eq2006nc

Microsoft 365 Personal

Xiaomi Mi Wireless Outdoor
Security Camera 1080p

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Canyon CNS-CMSW01P

Kingston XS2000

LG 34WP500-B.AEU 34“

Kupóny
so zľavami
nájdete na
Logitech G502 SE HERO

LYNX Grunex 2022
FutureGamer

www.itshow.sk/kupony
TP-Link Archer AX23
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Časy sa menia a za posledný rok
ešte viac. Keď ste mali minulý rok
problém zohnať menší telefón, tak
teraz to platí dvojnásobne. Existujú
menšie modely, ale je ich ako ihiel
v kope sena.

AKO SI VYBRAŤ
SMARTFÓN
Výrobcovia zachovali svoje pôvodné nastavenie – teda prinášať lepšie technológie, prejsť čo najskôr na 5G čipy a pridať
väčšiu batériu.
Zmenilo sa rozloženie predajného koláča. Pribudli nové príchute v podobe
značiek, ktoré sme u nás nepoznali alebo
neboli výrazné. Čo však, keď prídu Realme,
OnePlus alebo OPPO a ponúknu za polovicu ceny v podstate to, čo iní výrobcovia
ani nemajú? Veriť novým značkám na trhu
alebo ísť do povedzme „nudnej“ klasiky?
Tá nudná klasika ponúka nadštandardný servis, zápožičku náhradného zariadenia po dobu opravy, špeciálne funkcie, ktoré na prvý pohľad nie sú vidieť. Je na vás,
čo bude pre vás priorita. Či hrubý výkon
v technickej špecifikácii alebo vylepšenia
vo vnútri.

Značka

Stále dôležitý parameter. Neznamená to, že by používatelia neboli ochotní ju zmeniť. Za tie roky ale viete, čo môžete od danej
značky očakávať. Aké telefóny má v nižšej a vyššej cenovej
skupine. Dajte šancu značkám spomenutým v úvode. Kvalita
ich produktov vás naozaj prekvapí. Podľa nás začínajú mať
„tradičné“ značky poriadny problém.

Kapacita batérie

Aktuálne sa do popredia dostávajú
5000 mAh batérie. Technológie pokročili a aj hustota batérií sa zvyšuje. Telefón s takouto batériou už nie je príliš
hrubý. Je to najmä tým, že podrástli
displeje, a tak je v tele telefónu priestor
na väčšiu kapacitu. Až na výnimky majú
smartfóny kapacitu batérie 4000 mAh
a vyššie.

Rýchle nabíjanie

Súvisiaci parameter je práve to, ako rýchlo dokážete telefón nabiť. Najrýchlejšie nabíjanie
zatiaľ ukázala značka Xiaomi, a to až s výkonom 120 W. Za 17 minút máte telefón nabitý
na 100 %. Ostatní výrobcovia sa držia na hladinách okolo 30 W, výnimočne na 50 alebo 65 W.
Značkám ako Apple alebo Samsung či Sony sa do zrýchľovania nabíjania príliš nechce.
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TOP 3 funkcie
1. AMOLED displej s podporou
HDR10+
2. Rýchle nabíjanie
(50 W a rýchlejšie)
3. Špeciálne funkcie pri
nakrúcaní videa

Fotoaparát

V tejto oblasti ide vývoj tak akosi pozvoľna. Výrobcovia ponúkajú čipy s vyšším rozlíšením, držia sa ale viac kombinácie
hlavného širokého objektívu a ultraširokouhlého. Zlepšenie prichádza v oblasti nočných fotiek a softvérového vylepšenia. Čoraz viac sú trendy zamerané na lepšie nahrávanie videa a funkcie, aby ste mohli mobil použiť na náročnejšie veci, napríklad
reportážne nahrávanie, streamovanie cez YouTube atď.

Obyčajný telefón

Táto kategória rozhodne nekončí a stále sa
objavujú nové telefóny založené na ovládaní tlačidlami, ako to poznáme z minulosti. Na výber máte zo základných modelov,
tie sú skoro ako kópia telefónov spred 15
rokov. Druhá kategória sú naoko podobné telefóny, no sú vybavenejšie a majú aj
WhatsApp, Facebook, Wi-Fi a trochu iný
systém. Stále sa ale podobajú na základné
telefóny.

Cena

Za posledný rok sa situácia zmenila a hranica 300 eur je už
považovaná za vybavenú strednú triedu. Za cenu mierne
prevyšujúcu 200 eur dostanete základ, ale veľmi dobre použiteľný. Drahšie okolo 500 eur sú maximálne vybavené telefóny. Musíte veľmi dobre porovnávať, aby ste túto kategóriu
opustili a dali skoro dvojnásobok za najlepšie telefóny.
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JEDEN INTELIGENTNÝ EKOSYSTÉM,
SKVELÝ ZÁŽITOK XIAOMI
Redmi Buds 3
– bezdrôtové slúchadlá

Slúchadlá s kompaktným dizajnom na pohodlné nosenie počas
každej aktivity. Hudba sa automaticky zastaví, keď si slúchadlá
vytiahnete. Ponúkajú aktívne potlačenie hluku a výdrž batérie až
28 hodín.
Mi True Wireless Earphones
2 Pro – pre hudobný zážitok
Slúchadlá majú membrány z tekutých kryštálov a technológiou
aktívneho potlačenia hluku. Vďaka technológií Bluetooth 5.0 budete hudbu počúvať bez zbytočného rušenia. A spolu s nabíjacím
puzdrom vydržia až 24 hodín prevádzky.
Xiaomi FlipBuds Pro
– vlajková loď medzi slúchadlami
Slúchadlá s ergonomickým dizajnom ponúkajú aktívne potlačenie
hluku a čistý zvuk bez rušenia.
Vďaka režimu transparentnosti ste s týmito slúchadlami vždy
v bezpečí, pretože ak budete
chcieť, zapnete si aj počúvanie
zvukov okolia. Ponúkajú až 28hodinovú výdrž.
Xiaomi Mi AIoT AX9000
– router pre hráčov
Ak hľadáte nadupaný router, Xiaomi Mi AIoT
AX9000 je trojpásmový Wi-Fi router, ktorý
ponúka samostatné 5 GHz herné pásmo
s nízkou latenciou a vysokou rýchlosťou.

Xiaomi Pad 5
– tablet pre multimediálny zážitok
Tablet s 11-palcovou obrazovkou
a špičkovou konfiguráciou s príjemným dizajnom. Batéria s kapacitou až 8720 mAh ponúkne
neuveriteľne dlhú výdrž a o hladký chod sa postará procesor Qualcomm Snapdragon 860.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop
2 Pro+ - majte vždy upratané
Užite si bezstarostné upratovanie a vracajte sa vždy do čistej
domácnosti. Tento robotický vysávač s mopovačom sa postará
o poriadok. Má inteligentný pohyb po domácnosti, nenaráža do
stien a veľká kapacita batérie sa
postará o to, aby upratal kompletne celú domácnosť.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3
– kolobežka pre rýchly presun
Xiaomi Mi Electric Scooter 3 s minimalistickým
dizajnom v nových farbách. Podporuje rekuperáciu energie a na jedno nabitie vydrží až 30 km.

Viac informácií o produktoch a akciách Xiaomi nájdete na www.datacomp.sk/itshow
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Xiaomi Mi Air Fryer 3,5 l
– fritujte zdravšie
S fritézou Xiaomi Mi Smart Air
Fryer môžete pripraviť chutné
a zdravé jedlá za pár minút s minimálnym množstvom oleja alebo
aj bez neho. Podporuje aplikáciu
Mi Home.
Xiaomi Mi Smart Antibacterial
Humidifier
– žite v zdravšom ovzduší
Ultrazvukový antibakteriálny zvlhčovač vzduchu ideálny pre astmatikov a alergikov a pre všetkých,
ktorí sú náchylní na prechladnutie
počas zimy. Zvlhčí vzduch vo vašom byte, aby ste mali príjemnú
klímu. Ovládať ho môžete aj cez
mobilnú aplikáciu.
Xiaomi Mi Curved Gaming
Monitor 34“
– monitor pre hráčov
34-palcový herný monitor, ktorý zaujme zakriveným dizajnom
a pomerom strán 21 : 9. Vďaka zakriveniu umožní hráčovi ponorenie sa do hry. Vďaka obnovovacej
frekvencii až 144 Hz sa obrázky
obnovujú rýchlejšie a plynulejšie,
čo ponúka kvalitný herný zážitok.
Xiaomi 11 Lite 5G NE
– elegantný smartfón
Telefón s elegantným dizajnom
s tenkým a ľahkým telom. Má
6,55-palcový AMOLED displej,
128 GB pamäť, podporuje sieť 5G
a dve SIM karty. Má trojitý fotoaparát s hlavným 64 Mpx snímačom, vďaka ktorému budú vaše
fotky v špičkovej kvalite.

Xiaomi Mi Wireless Outdoor
Security Camera 1080p
– zabezpečte svoju domácnosť
Zabezpečte svoju domácnosť
a zaznamenajte jasné detaily
v rozlíšení Full HD so širokým záberom až 130°. Budete tak dobre vidieť, čo sa deje okolo vášho
domu alebo vo vašej domácnosti,
a to vo vysokom rozlíšení 1080p.
Kameru si môžete zakúpiť samostatne, alebo v sete spolu s prijímačom, ktorý dokáže ukladať
zaznamenaný obraz až zo štyroch
kamier.

Xiaomi Mi Smart Projektor 2
– kinozážitok vo vlastnej obývačke
Doprajte si doma kinozážitok
z pozerania filmu či seriálu. Projektor podporuje automatickú
korekciu obrazu, aby premietal
perfektný obraz. S rozlíšením
1920x1080 Full HD (1080p) premieta Mi Smart Projector 2 obraz vo vysokom rozlíšení. Podľa
vzdialenosti projektora môže mať
obraz 60 až 120 palcov. Poteší aj
kvalitným zvukom.

Xiaomi 11T Pro 5G
– výkonný smartfón
Smartfón ktorý podporuje úplne
novú rýchlu formu nabíjania, vďaka technológii Xiaomi HyperCharge, budete mať smartfón nabitý
za 17 minút. Ponúka trojitý fotoaparát s profesionálnym 108 Mpix
širokouhlým objektívom, telemakro objektívom a 120° ultraširokouhlým objektívom. Podporuje
nahrávanie videí v 8K.
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NAŠE TIPY

NA DARČEKY

5

Emil

Dosť ulietavam na sci-fi a preto mám rád aj svet
alternatívnej reality. Na to dobre poslúžia okuliare
na virtuálnu realitu Oculus Quest 2. Zaujímavým
tipom na darček môže byť aj Google Chromecast 4
s Google TV, ktorá premení každý televízor na inteligentný.
Oculus Quest 2 – 409 EUR
Google Chromecast 4 s Google TV – 66 EUR

5

Erik

Legendárne slúchadlá Koss Porta Pro mnohokrát prekonávajú aj slúchadlá za vyššiu cenu.
Navyše oceníte ich mobilitu. Milovníkom bezdrôtovej hudby by som odporučil Koss TWS
150i, ktoré vydržia až 20 hodín prehrávania
hudby.
Koss Porta Pro – 32 EUR
Koss TWS 150i – 54,90 EUR

5

Miloš

Hráčom počítačových hier by som odporučil poriadnu chladiacu podložku pod notebook. Genesis
Oxid 550 je extrémne výkonná a odolná chladiaca
podložka s hliníkovým telom s krásnym herným
dizajnom.
Genesis Oxid 550 – 32,50 EUR
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5

Dávid

Nezabudnite na svoje ratolesti. Ak v nich
chcete podporiť kreativitu, zvážte fotoaparát
Vtech Kidizoom Duo MX 5.0, ktorý v nich rozvinie kreativitu. Za zváženie stojí aj elektronická stavebnica Boffin I 750, ktorá rozvíja myslenie a pre najmenších odporúčam autodráhu
Carrera Autodráha FIRST s Labkovou Patrolou.
Kidizoom Duo MX 5.0 – 66 EUR
Boffin I 750 – 72,90 EUR
Carrera Autodráha FIRST – 34,90 EUR

5

Peter

Pri práci z domu určite využijete tlačiareň Epson
L3150 s veľkokapacitnými tankovými zásobníkmi
a cashbackom, pri hovoroch zase oceníte kvalitné
slúchadlá Jabra Evolve 20SE MS Stereo s potlačením hluku. A večerný film si pozriete vo veľkom
formáte vďaka projektoru Epson EB-992F.
Epson L3150 – 158 EUR
Jabra Evolve 20SE MS Stereo – 39,90 EUR
Epson EB-992F – 756 EUR

5

Simona

Vianočné vinše sa vám budú určite lepšie posielať
a čítať na novom smartfóne s veľkým displejom
Motorola Moto G30. Odporúčam tiež oddýchnuť si
od upratovania a využiť radšej robotický vysávač
Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+ a počas celého zimného obdobia doma dbať aj na kvalitu vzduchu so zvlhčovačom Xiaomi Mi Smart Antibacterial
Humidifier.
Motorola Moto G30 – 159,90 EUR
Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+
– 329,90 EUR
Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier
– 44,90 EUR
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NAŠE TIPY

NA DARČEKY

5

Miloš

Moje tri odporúčania sú z rôznych oblastí. Hráčom
by som odporučil poriadne herné kreslo HP OMEN
by HP Citadel Gaming. Kreatívci sa zase vyšantia
s grafickým tabletom Wacom One a fanúšikom
dronov ulahodí DJI Mini 2 Fly More Combo.
HP OMEN by HP Citadel Gaming – 274,90 EUR
Wacom One – 399 EUR
DJI Mini 2 Fly More Combo – 589 EUR

1

2

5

3

4

Vladimír

Rád by som vyvrátil mýtus, že herná klávesnica je
drahá. Napríklad klávesnica Tracer Gamezone Shinook X stojí iba 4,90 eura. K počítaču odporúčam
aj poriadnu myšku. Ak hľadáte ergonómiu a presnosť, potom siahnite po Logitech M705 Marathon.
A určite dbajte aj na poriadnu šťavu stabilného počítača, a doprajte mu zdroj ako napríklad Asus TUF
Gaming 80+ Bronze 550W.
Tracer Gamezone Shinook X – 4,90 EUR
Logitech M705 Marathon – 33,90 EUR
Asus TUF Gaming 80+ Bronze 550W
– 63,90 EUR
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5

Matej

Ak hľadáte prenosný a výkonný notebook, obzrel
by som sa po Lenovo IdeaPad Flex 5, hráči ocenia
niečo s lepšou grafikou napríklad Asus TUF Dash
F15. Z tabletov by som odporučil celokovový Lenovo TAB M10+ alebo rodinný Lenovo TAB M10.
1. Lenovo IdeaPad Flex 5 – 649 EUR
2. Asus TUF Dash F15 – 899 EUR
3. Lenovo TAB M10+ – 169 EUR
4. Lenovo TAB M10. – 154,90 EUR

5

Branislav

Ak hľadáte poriadny notebook, potom Acer Aspire
5 A515-56-380A môže byť práve pre vás. Má Windows 10 Home a poteší aj kvalitným zvukom. Hráči
sa môžu do hry poriadne ponoriť vďaka slúchadlám
Surefire Harrier 360 Surround Sound USB Gaming,
ktoré okrem parádneho zvuku prinášajú aj jedinečné RGB osvetlenie a hry si môžu ukladať na externý
disk Surefire Gaming Bunker SSD.
Acer Aspire 5 A515-56-380A – 599 EUR
Surefire Harrier 360 Surround
Sound USB Gaming – 56,90 EUR
Surefire Gaming Bunker SSD – 98,90 EUR

5

František

Moje odporúčania na darček sú praktické a potešia zároveň. Ak zvažujete nákup hernej konzoly,
zvážte kúpu Microsoft Xbox Series S. Deti môžete
potešiť detskými inteligetnými hodinkami Canyon
CNE-KW34BL Sandy, ktoré ich budú hravou formou motivovať k pohybu. Do domácnosti si zase
môžete zadovážiť bezpečnostnú Wi-Fi kameru
TP-Link Tapo C200.
Microsoft Xbox Series S – 299 EUR
Canyon CNE-KW34BL Sandy – 39,90 EUR
TP-Link Tapo C200 – 39 EUR

5

Marek

Ako by to bolo, keby sme zabudli na poriadne tipy
do domácnosti. Ak chcete žiť zdravšie, skúste si
pripravovať viac jedál na pare s parným hrncom
Russell Hobbs Food Steamer 19270-56. Vďaka
výrobníku sódy SodaStream SPIRIT Black zase
budete šetriť životné prostredie od zbytočných
plastov. A pre vaše dlhovlasé polovičky je skvelým
tipom žehlička na vlasy Remington S 6300.
Russell Hobbs Food Steamer
19270-56 – 38,50 EUR
SodaStream SPIRIT Black – 59,50 EUR
Remington S 6300 – 30 EUR
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SKONTROLUJTE VAŠU
DOMÁCU SIEŤ A NEZNÁME VÍRUSY
Organizované skupiny dovolenky nemajú a prichádzajú
s novými útokmi, ako podviesť používateľov alebo ochranné
mechanizmy v operačnom systéme. Znamená to, že ani
výrobcovia bezpečnostného softvéru nemajú mať kedy voľno
a musia vymyslieť spôsoby, ako vás pred nástrahami na
internete ochrániť?

ESET pripravil nové edície na rok
2022 a dobrou správou je, že aktuálni používatelia s platnou licenciou majú prechod na balík z jeho
kategórie zadarmo. Vynovené boli
programy ESET NOD32 Antivirus,
ESET Internet Security a ESET Smart Security Premium. Najviac vylepšení má práve verzia Premium, je
zároveň aj najviac vybavená. Dalo by sa povedať, že
ide o ťažký kaliber proti škodlivým kódom.
Platenie na internete je dnes už bežná vec a mnohí
to robíte automaticky. Banka sa snaží zabezpečiť, ako
najviac to ide, avšak je treba zobrať do úvahy práve to,
aby vy ste neboli najslabší článok a hackeri sa k vaším účtom nedostali práve cez vás. Na platenie ste
mohli využívať zabezpečenú verziu prehliadača, teraz
je to ešte viac automatizované a do banky sa dostanete vždy cez tento bezpečný prehliadač. Pokiaľ sa
nerozhodnete inak. Programy sú v slovenskom jazyku, čo nakoniec tiež nebude nezanedbateľná výhoda.

Ochrana pred neznámom

Novikou v prémovej edícii ESET
Smart Security Premium je funkcia LiveGuard, ktorá analyzuje
vzorky podozrivých kódov v tzv.
sandboxe. To znamená, že bezpečnostné riešenie rozpozná množstvo škodlivých
kódov ešte skôr, ako ho analytici v ESETe zapracujú
do vírusových definícií a „naučia“ antivírus poznať takýto kód. Analýza prebehne ešte pred jeho spustením
vo vašom systéme a spustenie sa vyskúša v spomenutom sandboxe. Tam sa otestuje a keď nevykazuje
podozrivú alebo priamo škodlivú aktivitu, povolí sa
mu spustenie v systéme.

Stop vydieraniu

Ransomvér bude na vzostupe aj
v roku 2022. Nechýba teda zosilnená ochrana voči tejto hrozbe. Riziko, že vám škodlivý kód
zašifruje súbory, je dramaticky
nižšie. ESET posilnil štíty a rozpoznávacie mechanizmy na tento typ hrozby. Stále však platí, zálohujte si
dáta, je to jednoduchšie, ako sa nechať vydierať a platiť výkupné za dešifrovací kľúč v Bitcoinoch.
Samotné vírusy a škodlivé kódy sú len jedna časť
z mozaiky ohrození vašich dát.

Domáca sieť
pod dohľadom

Strážca siete je v čase absolútneho rozšírenia Wi-Fi vhodnou
záležitosťou. Antivírus vás totiž
upozorní, akonáhle sa do vašej
siete pripojí ďalšie zariadenie. Napríklad nový smartfón alebo počítač a poskytne vám detaily o tomto
zariadení. Tiež poskytne na základe vlastnej analýzy
odporúčania ako si ich zabezpečiť a mať ochránenú
domácu sieť.

Heslá

V rámci prémiového balíka je
možné využívať správcu hesiel
Password Manager a to v prehliadači aj na smartfónoch. Nemusíte si pamätať heslá, máte ich synchronizované
na všetkých zariadeniach a sú uložené bezpečnejšie,
ako heslá v prehliadači. Správcu hesiel môžete využiť
aj na poznámky a ukladanie viacerých typov identít,
pod ktorými chcete na internete vystupovať.

Viac o akciách a produktoch ESET sa dočítate na www.datacomp.sk/itshow
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Spravovať licencie neznie príliš
lákavo, avšak dá sa to a to celkom
nenásilne a to cez webový portál
ESET Home. Ten ale nie je len na to,
aby ste videli, koľko licencií na rôzne
produkty vlastníte. Je to miesto, kde
uvidíte stav antivírusov, ktoré bežia na
vašich počítačoch a telefónoch a tiež
keď sa vyskytnú nejaké problémy.
Napríklad niekto z vašich detí antivírus
na počítači vypne a nebude aktívne
chrániť proti hrozbám z internetu.

Všetko na webe

Cieľom tohto portálu je, ukázať vám všetky užitočné funkcie na jednom mieste. Služba je dostupná aj ako aplikácia pre smartfón. Takto
budete mať informácie v reálnom čase prostredníctvom notifikácií.
Portál ESET Home umožní spravovať vaše licencie. Uvidíte ich tu,
keď si kúpite antivírus pre smartfón alebo počítač, môžete odoberať alebo pridávať licencie a manažovať si vlastníctvo používania
bezpečnostných produktov ESET. Čiže keď vymeníte počítač alebo
telefón, dá sa z portálu odobrať a prideliť licenciu novému zariadeniu. Toto je niečo, čo síce nebudete potrebovať každý deň, ale sami
poznáte oštary s licenciami s Windows 11.

Deti pod dohľadom a krádeže

Parental Control vám pomôže strážiť vaše deti
a aj to, akým spôsobom trávia čas so smartfónom. Vďaka implementácii tejto funkcie priamo
do portálu ESET Home máte monitoring aj informácie o spôsobe trávenia času detí. Podozrivé aktivity alebo pokusy o nedovolené používanie webu, budete
mať vždy hlásené. Usporiadanie rôznych funkcií pod jeden portál
Home je krok, ktorý vám sprehľadní používanie programov spoločnosti ESET Home a ich funkcií.
To platí aj pre Anti-Theft, vďaka ktorému možete nie len vystopovať vaše stratené alebo ukradnuté mobilné zariadenie, ale aj osloviť
nálezcu a dohodnúť s ním podmienky vrátenia. Už nejedno zariadenie sa vďaka ESET Home dostalo späť do rúk svojho majiteľa..

Viac o akciách a produktoch ESET sa dočítate na www.datacomp.sk/itshow
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Color: C(0) M(100) Y(100) K(0)

KVALITNÉ WI-FI POKRYTIE
S ROUTERMI MERCUSYS

R O KY
ZÁRUKA

Zriaďte si doma kvalitnú Wi-Fi.
So sieťovými prvkami od
Mercusys to zvládnete
aj bez pomoci špecialistov.

Mercusys MR30G

Router s výkonným štandardom 802.11ac poskytuje rýchlosť siete až 1,2 Gbit/s a tiež gigabitové porty. Vďaka dvom
pásmam 2,4 GHz (300 Mbit/s) prenáša signál aj cez steny na
dlhšiu vzdialenosť a 5 GHz (867 Mbit/s) sa už nebudete obmedzovať. Prehliadanie internetu, kancelárska agenda či vyučovanie na diaľku budú spoľahlivo bežať. Vychutnáte si aj 4K
filmy a videá vďaka výkonnejšiemu 5 GHz pásmu.

Mercusys MR50G

Mercusys MR50G je AC1900 Wireless Dual Band Gigabit
router s rýchlosťou až 600 Mbps pri 2.4 GHz a 1300 Mbps
pri 5 GHz. Má 6 fixných externých antén, dva Gigabitové
LAN porty a jeden Gigabytový WAN port. Umožňuje rodičovskú kontrolu, nastavenie siete pre hostí a rýchlu inštaláciu
v troch krokoch.

Mercusys MR70X

Výkonný Wi-Fi router s najnovšou Wi-Fi 6 a gigabitovými portami. Vďaka spojeniu funkcie 1024-QAM a predĺženého OFDM
symbolu poskytuje jednotka MR70X celkovú rýchlosť až 1 800
Mbit/s - 1 201 Mbit/s v pásme 5 GHz a 574 Mbit/s v pásme
2,4 GHz. Vďaka tomu si zahráte online hry či sledovať 4K videá
v najvyššej kvalite a bez oneskorení. Antény s technológiou
Beamforming zvyšujú stabilné pripojenie v celom dome a zaisťujú silný signál WiFi v každom rohu.
Viac informácií o akciách a produktoch Mercusys
nájdete na www.datacomp.sk/itshow
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DOPRAJTE SI KVALITNÝ A STABILNÝ SIGNÁL
SO SIEŤOVÝMI ZARIADENIAMI TP-LINK
Práca z domu si vyžaduje kvalitné pokrytie stabilným Wi-Fi
signálom. A ak nie ste doma, je zase fajn mať domácnosť
pod palcom aj na diaľku. Všetky riešenia ponúka aj TP-Link.
TP-Link Archer AX10:
Router do domácnosti či firmy

Router ponúka najnovší štandard
Wi-Fi 6, ktorá zabezpečí kvalitný,
stabilný a silný bezdrôtový signál
v celej domácnosti. Dokáže kombinovať rýchlosť v oboch pásmach
a dosahuje hodnotu až 1,5 Gb/s.
Vďaka ethernetovým portom môžete k routeru pripojiť ďalšie zariadenia priamo cez kábel. Výhodou je
správa routera cez aplikáciu Tether,
ktorá je v slovenčine a možnosť
ovládania cez hlasových asistentov.

ZÁRUKA

TP-Link Archer AX23: Sieť novej generácie

Nová generácia Wi-Fi. Ponúka superrýchlu sieť s plynulým
streamovaním a sťahovaním v rozlíšení 4K. Router dokáže inteligentne
komunikovať s viacerými zariadeniami a znižovať oneskorenie.
Má gigabitové porty a rýchlosť až
1800 Mb/s. Vysokovýkonné antény
zlepšujú dosah signálu do každého
kúta domácnosti. Umožňuje používať aj
rozširovače OneMesh, na pokrytie
zákutí. Aplikácia Tether, ktorá
je lokalizovaná do slovenčiny,
vám zjednoduší nastavenia
routera priamo zo smartfónu.

TP-Link Tapo C200:
Wi-Fi smart kamera do domácnosti

Majte svoju domácnosť pod dohľadom vďaka TP-Link Tapo C200. Spoľahlivá Wi-Fi kamera, ktorá natáča obraz vo Full HD a vďaka
rotačnému pohybu v rozsahu 360 stupňov
horizontálne a 114 stupňov vertikálne dokáže pokryť celú miestnosť. Ponúka tiež nočné
videnie a detekciu pohybu s upozorneniami.
Vstavaný reproduktor a mikrofón umožňujú
obojsmernú komunikáciu. Obraz je možné zaznamenávať na pamäťovú kartu s veľkosťou až 128 GB. Samozrejmosťou je ovládanie
cez aplikáciu v smartfóne odkiaľkoľvek na svete. Zásuvka tiež meria spotrebu elektrickej energie.

TP-Link Tapo P110: Inteligentná zásuvka

Smart zásuvka na diaľkové ovládanie pripojených zariadení. Cez
aplikáciu Tapo nastavíte rôzne scenáre, ktorými sa bude zásuvka
riadiť. Dobre poslúži napríklad v čase dovolenky, aby rozsvecovala
svetlo a vytvárala dojem, že je niekto doma. Alebo vám ponúka istotu, že nenecháte omylom zapnutú žehličku či varnú dosku.

TP-Link Deco M4 (3-pack): Pokročilý Wi-Fi mesh systém

Hľadáte riešenie na pokrytie rozsiahlej plochy stabilným Wi-Fi signálom?
TP-LINK Deco M4 je odpoveďou na váš problém. Tri satelity dokážu pokryť
stabilným signálom rozlohu až 510 m2, a to v pásme 2,4 aj 5 Ghz. Zariadenie
umožňuje jednoduché ovládanie cez aplikáciu, rodičovskú kontrolu a komunikuje aj s inými Deco modelmi bez Wi-Fi signálu. Samozrejmosťou je aj komunikácia s Amazon Alexa. Dosahuje rýchlosť až 1167 Mb/s. Taktiež obsahuje
balík bezpečnostných funkcií vrátane rodičovskej kontroly alebo antivírusu.
Viac informácií o zariadeniach TP-Link a špeciálnych akciách
nájdete na www.datacomp.sk/itshow
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AKO SI VYBRAŤ
TELEVÍZOR
Inteligentné televízory sú dnes
niečo ako počítač s veľkou
obrazovkou. Dokážu spracovávať
obraz, vylepšovať ho, prepočítať do
vyššieho rozlíšenia a zobrazovať.
Veľa závisí od toho, aký typ
displeja to je. Používajú LCD napr.
s technológiou QLED alebo OLED
displeje. Jednotkou v televízoroch
je Samsung s QLED a microLED pre
profesionálne modely. QLED používa
aj spoločnosť TCL.

Televízor je dnes iné zariadenie než tomu
bolo v minulosti. Menej sa používa na
zobrazovanie televízneho vysielania,
častejšie v spojení so smartfónom či
počítačom a významne sa používajú
televízne aplikácie. Prípadne ich
používajú hráči.

Veľkosť a typ displeja

Dnes sú v televízoroch dostupné najčastejšie v uhlopriečkach od 56 cez 65, 70 až do 80 palcov. Za ideálnu
veľkosť uhlopriečky televízora dnes považujeme 56 až
65 palcov. Rozdiel medzi OLED a QLED typom displeja sa z hľadiska kvality obrazu zmenšil. OLED prináša
najlepší kontrast, farby vyzerajú veľmi dobre, ale dajte
si pozor na možné vypálenie segmentov pri statickom
obraze (napr. logo). QLED je dnes vo variante s priamym zadným podsvietením, a to znamená veľmi dobrý kontrast. QLED je technológia plná farieb.

Kvalita zvuku

Zvuk je skoro taký dôležitý ako obraz.
Vytvoriť dobrý zvuk pri tenkom televízore
nie je jednoduché. Hlavne basový reproduktor musí mať svoje rozmery, obyčajne
sa umiestňuje do časti, v ktorej je celá
elektronika. Niektoré televízory majú aj
možnosť priestorového zvuku, pri ktorom môžete rozpoznať pohyb objektov
v scéne. Poriadny zvuk vám však prinesie až soundbar, teda externý reproduktor
umiestnený pod televízorom. Súčasťou
soundbaru býva aj bezdrôtovo pripojený
subwoofer pre hlboké tóny.
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TOP 3 funkcie
1. 8K rozlíšenie obrazu v spojení
s prepočtom nižšieho
rozlíšenia pomocou algoritmov
umelej inteligencie a hlbokého
učenia
2. Prispôsobenie jasu obrazu
a úrovne hlasitosti aktuálnym
okolitým podmienkam

Operačný systém a aplikácie

3. Zmena televízora na umelecký
obraz alebo rozšírenie obrazu
pomocou zadného
podsvietenia

Aplikácie sú dnes korením televízora, sú to napr. Netflix, YouTube, Skylink, Magio Go, Orange TV, SledovanieTV a pod. Samsung televízory používajú OS Tizen, pre
ktorý existujú prakticky všetky aplikácie. LG používa operačný systém WebOS a tiež nájdete veľa aplikácií. Panasonic
používal Firefox, ale podobne ako iné veľké značky prechádza
na Android TV a robí dobre. Pre Android existuje veľa aplikácií.

Dizajn televízora a stojana

Televízor sa vyberá podľa toho, ako vyzerá. Spredu je to ale vo vypnutom stave veľká čierna plocha. Hovoríme tak o dizajne
zadnej strany a stojana. Ak môžete, rozhodnite sa pre umiestenie televízora na
stenu. Takmer každý to umožňuje a vyzerá to luxusne. Samsung má pri niektorých modeloch oddelenú časť s displejom
a celou elektronikou, pričom prepojenie je
len pomocou priehľadného kábla.

Cena

Pri 50-palcových modeloch je to od 400 eur, pri kvalitných
65-palcových modeloch sa pohybujeme niekde okolo
1700 eur. Za 1000 eur kúpite veľmi dobrý model televízora.
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SKVELÝ OBRAZ OD LG
ZÁKLADOM DOBRÉHO VÝSLEDKU,
JE SPRÁVNY MONITOR
Verné podanie farieb, rýchla odozva, portová výbava.
Na dobrom monitore jednoducho záleží.
LG monitory dokážu uspokojiť každého.
LG 32GN550-B
– Monitor pre gamerov

Dosiahnite vrchol v oblasti
herných monitorov. Prémiový
herný monitor LG UltraGear
v sebe spája najnovší, nadupaný hardvér, eleganciu, ergonómiu v krásnom hernom dizajne. Vďaka rýchlosti 165 Hz
má hráč plynulý herný zážitok
a vďaka dobe odozvy 1 ms aj
jednoznačnú výhodu ponoriť sa
do akcie.

LG 27UL650-W – Riešenie nielen pre grafikov

Monitor s vysokým dynamickým rozsahom VESA a HDR 400, svojou úrovňou farieb a jasu predbieha bežné monitory. Výsledný obraz na 4K IPS displeji má lepší
kontrast medzi najsvetlejšími
a najtmavšími oblasťami obrazovky. Monitor pokrýva farebné
spektrum až na 99 %, vďaka
čomu je vhodný aj pre grafikov,
fotografov a pre všetkých, ktorým záleží na kvalitnom farebnom podaní.

LG 34WL500-B – Nevídaná šírka na prácu

Doprajte si viac priestoru pre svoje nápady. Ultra širokouhlý 34“
monitor LG s výkonným Full-HD displejom s pomerom strán
21 : 9 vám poskytne nenahraditeľnú plochu. Dokážete na ňom zobraziť väčšie
materiály, prípadne si uľahčiť prácu z domu a na obrazovke absolvovať online
stretnutia či kurzy a výučbu.
Už navždy sa zbavíte prepínania medzi tabmi, pretože
na monitore môžete mať
zobrazených niekoľko okien
súčasne.

LG 32EP950-B
– monitor pre dizajnérov
a profi videotvorcov

Doprajte si skvelé výsledky s perfektným monitorom. OLED monitor s rozlíšením 3840 × 2160
pixelov dokáže zvýrazniť aj tie
najmenšie detaily. Technológia
LG UltraFine OLED Pro pokryje
až 99 % farebného spektra. Monitor má množstvo portov, podporuje USB-C s 90 W nabíjaním,
dva DisplayPorty, port HDMI a tri
porty USB. Nájdete tu tiež 3,5 mm
audio jack výstup pre slúchadlá.

LG 38WP85C-W
– Zakrivená elegancia

Vďaka monitoru LG UltraWide
38WP85C-W budete vidieť svoju prácu tak, ako potrebujete.
Elegantné zakrivenie monitora
umožnilo natiahnuť jeho uhlopriečku až na 38 palcov. Má
skutočne mimoriadne širokú pracovnú plochu, na ktorej môžete
pracovať a tvoriť. Ak ste profesionálny grafik, alebo vášnivý hráč,
rozhodne oceníte hĺbku podania
farieb a portovú výbavu tohto
monitora.

Viac informácií o monitoroch nájdete na www.datacomp.sk/itshow
50

TO NAJLEPŠIE ZO SVETA
MONITOROV A ÚLOŽÍSK

Využite najmodernejšie
technológie pri práci z domu.

Samsung
Smart Monitory
Inteligentné monitory od Samsungu v sebe kombinujú to najlepšie zo sveta monitorov a inteligentných
televízorov – kvalitný displej, ktorý je vhodný na každodenné bežné a kancelárske používanie a pridanú
hodnotu vo forme zabudovaného operačného systému Tizen. Ten umožňuje inštaláciu aplikácií, ktoré
poznáte aj z televízorov Samsung a obsahuje viacero extra funkcií, ktoré zvyšujú všestrannosť využitia
monitora.
Samsung Smart Monitory sú k dispozícii vo veľkostiach od 24 do 43 palcov a vo verziách s rozlíšením
Full HD (modely Smart Monitor M5) alebo 4K (modely Smart Monitor M7). Ich cena začína od 155 eur.
Monitory majú matný povrch a využívajú VA panel s jasom na úrovni 250 nitov a odozvou 8 ms. Sú
primárne určené na bežné a kancelárske používanie.
Ovládanie monitora zjednodušuje priložený diaľkový ovládač, ktorý umožňuje rýchle aktivovanie extra
funkcií a používanie aplikácií.
Medzi extra funkcie patrí priame prepojenie so
smartfónmi Samsung a podpora pre režim Samsung
DeX, Smart Hub s množstvom multimediálnych aplikácií, ako je HBO GO, Netflix, YouTube, Magio GO
a ďalšie aplikácie nielen na sledovanie živého TV vysielania, ktoré si môžete nainštalovať priamo do monitora či integrovaný AirPlay 2 pre priame prepojenie
s Apple produktami.
Samsung Smart Monitory umožňujú aj vzdialený
prístup k práci cez Office 365, čo je funkcia, ktorú
využijete aj bez pripojeného počítača. A v prípade
Smart Monitorov M7 je vo výbave aj USB-C port,
ktorý zjednodušuje pripojenie notebooku či iného
mobilného zariadenia s USB-C portom. Cez rozhranie USB-C je možné prenášať obraz, dáta a takisto
napájanie s výkonom až 65 W.
Všetky Samsung Smart Monitory sú vybavené
dvoma HDMI 2.0 portami, dvoma USB 2.0 portami
a bezdrôtovou konektivitou cez Wi-Fi a Bluetooth.

Samsung SSD 980 PRO
Samsung SSD 980 PRO je
úložisko triedy PCIe 4.0
NVMe a je určené náročným a profesionálnym používateľom, ktorí vyžadujú
maximálny možný výkon
úložiska. Samsung SSD
980 PRO je k dispozícii
vo veľkostiach 250 GB,
500 GB, 1 TB a 2 TB
a aj v konfiguráciách
s chladičom. Aj verzie
bez chladiča však disponujú
efektívnym odvádzaním tepla pomocou niklového povrchu a štítku pre rovnomernú distribúciu tepla
na zadnej strane pamäťového modulu.
Úložiská radu 980 PRO sú určené pre náročné
spracovanie veľkého množstva dát, takže ich naplno
využijete napríklad pri práci s videom v rozlíšení 4K
či 8K alebo pri hraní hier – či už preferujete konzolu
PlayStation 5 alebo poriadne výkonný herný počítač.
Samsung SSD 980 PRO ponúka sekvenčný zápis
a čítanie rýchlosťou 7000 MB/s, resp. 5000 MB/s.
Náhodné čítanie a písanie dosahuje rýchlosť 1000K
IOPS.

Samsung Smart Monitory v Datacompe, ktoré by
vás mohli zaujať

Samsung Smart Monitor M5, 27“
Samsung Smart Monitor M5, 32“
Samsung Smart Monitor M7, 32“
Samsung Smart Monitor M7, 43“
Viac o akciách na produkty Samsung nájdete na www.datacomp.sk/itshow
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VYLAĎTE SVOJ POČÍTAČ
VĎAKA NOVINKÁM OD KINGSTONU
Kingston prináša mnoho noviniek, ktoré
potešia nielen hráčov, ale aj vyznávačov
rýchlosti a kapacity.
Kingston FURY Beast DDR4 RGB
– Pamäť pre herné počítače

Kingston FURY Beast DDR4 RGB prináša zvýšenie výkonu a štýlu
vďaka rýchlostiam až do 3733 MHz, hernému dizajnu a tiež RGB
osvetleniu. Táto pamäť sa bude
vo vašom hernom kompe vynímať. Navyše si môžete svetelné
efekty upravovať cez aplikáciu.
Vďaka 100 % testovaniu rýchlosti
a doživotnej záruke je to jednoduchý a bezstarostný upgrade pre
váš systém založený na procesoroch Intel alebo AMD..

Kingston KC3000 – Najrýchlejší NVMe SSD na trhu

SSD disk poskytuje výkon novej úrovne vďaka novému radiču NVMe Gen 4x4
a 3D TLC NAND. Zvláda vysoké pracovné
zaťaženie a dodá lepší výkon softvérovým
aplikáciám pri tvorbe 3D obsahu či videí
v 4K+. K dispozícii sú plné kapacity od
512 GB do 4096 GB.

Kingston DataTraveler MAX – Ultra rýchly USB kľuč

Ak hľadáte vysokovýkonný USB flash disk, Kingston DataTraveler
MAX vám ponúkne najnovší štandard USB 3.2 Gen 2 s rekordnými rýchlosťami čítania a zápisu
až do 1000/900 MB/s. Ide o USB
kľúč typu USB-C so špeciálnym
rebrovaným dizajnom, ktorý
chráni konektor, keď sa nepoužíva. Predáva sa s kapacitou až do
1 TB. Na disk DT Max sa vzťahuje obmedzená päťročná záruka
a bezplatná technická podpora.

Kingston Industrial-Temperature microSD
– Vyvinuté pre záťaž
Skutočne odolná microSD karta je na
svete. Kingston Industrial microSD sú
vyvinuté na skutočnú záťaž, zvládnu
teploty od -40 do +85 °C. Konštrukčne je
zostrojená tak, že vydrží aj časté vyberanie a vkladanie do zariadení a vy si môžete byť istí, že vaše dáta sú chránené.

Kingston FURY Beast DDR5
– Rýchlosť nadovšetko

Pamäť Kingston FURY Beast DDR5
so špičkovou technológiou pre
herné platformy novej generácie.
Okrem vyššej rýchlosti, kapacity
a spoľahlivosti prináša aj vyššiu
stabilitu pri extrémnych rýchlostiach, dva 32-bitové subkanály.
Zvláda tiež 4K streamovanie či renderovanie 3D objektov.

Kingston XS2000
– Externé SSD s NVMe

Disk využíva rýchlosť USB 3.2 Gen
2x2 a poskytuje extrémne vysoký
výkon v tele kompaktného externého SSD disku. Rýchlosť 2000 MB/s
zabezpečí aj vyšší komfort pri práci.
Je kompatibilný hneď po vybalení
s väčšinou zariadení a kapacita 2 TB
pojme všetky vaše obrázky vo vysokom rozlíšení či 8K videá. A vďaka puzdru je tiež odolný voči vode
a prachu.

Viac o novinkách a akciách Kingston sa dočítate na www.datacomp.sk/ itshow
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DATACOMP
RIEŠENIA PRE FIRMY A ŠKOLY
Hardvérové riešenia

Postaráme sa o komplexné hardvérové riešenia vo
vašej firme či škole a tiež o ich spravovanie.
Datacomp ma dlhoročné partnerstvá s rôznymi výrobcami hardvéru a technologickými gigantami na
trhu ako sú Microsoft, Cisco, Hewlett-Packard, Intel,
Dell, Epson, Benq, Synology a mnoho iných.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Počítače, tlačiarne a kompletné IT zariadenie
online ponuka viac ako 70 000 produktov
realizujeme viac ako 200 000 objednávok
ročne
dodanie tovaru v rámci celého Slovenska
Servery a sieťové úložiská
návrh a dodávka značkových serverov
dôsledná analýza požiadaviek klienta
servery podľa špecifických potrieb
Počítačové siete
lokálne dátové siete LAN a bezdrôtové
WiFi prepojenia
zabezpečené privátne siete VPN návrh
bezpečnosti, firewall, antivírusové riešenia
na mieru, monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných incidentov
bezplatný audit, návrh a inštalácia počítačovej siete
Kamery a kamerové systémy
zabezpečovania objektov, či už interných,
alebo externých priestorov
kvalita môže byť v rozlíšení Full HD, 2K, 4K
a vyššie
záložný zdroj a nahrávacie zariadenie
návrh a montáž kamerových systémov
Elektrické zabezpečovacie systémy
zabezpečovania objektov, či už interných
alebo externých priestorov
návrh a montáž EPS vrátane štruktúrovanej kabeláže

Datacomp nie je bežný e-shop
s elektronikou. Sú to slovenskí
odborníci s dlhoročnými
skúsenosťami, ktoré môžete
využiť aj keď ste firma či škola.
Stavebné úpravy a elektroinštalačné práce
učebne na mieru, kde okrem IKT vybavenia navrhneme a zabezpečíme nábytok,
osvetlenie, úpravu elektroinštalácie silových aj dátových rozvodov
osadenie serverov do nových, alebo už
existujúcich serverových miestností, ich
optimalizácia a úprava formou zabezpečenia, chladenia, monitorovania a diaľkovej správy
zabezpečíme kompletnú projektovú dokumentáciu a revíznu správu

Softvérové riešenia

Od návrhu a implementácie softvéru (antivírové riešenia, ESET Platinum partner, Sophos Partner, Kerio
partner, firewall Kerio, Forrigate, Sophos, zálohovanie a obnova údajov, návrh migračnej stratégie
a implementácia cloudového riešenia cez softvér
pre servery (Windows server, virtualizácia Hyper V,
SQL server, Linux, Debian, firemný cloud, predchádzanie prípadnej strate dát), až po riešenia od
Microsoftu 365 pre firmy a organizácie (aplikácie,
mail, kalendár, plánovanie, Word, Excel, zdieľanie
dokumentov Exchange, SharePoint, interná komunikácia Skype Business).

Správa počítačovej siete a IT serverov

Zabezpečujeme komplexnú správu počítačovej
siete od návrhu sieťového riešenia cez dodávku
a realizáciu, až po samotnú správu a údržbu siete. Realizujeme analýzu súčasného stavu, analýzu
konkrétnych požiadaviek a potrieb zákazníkov a na
základe tejto analýzy vytvoríme ponuku presne na
mieru zákazníkom. Realizujeme úpravy a rozšírenie
existujúcich počítačových sietí pre zabezpečenie
požadovanej rýchlosti a maximálneho výkonu.
Pracujeme s najnovšími technológiami a s výrobkami od významných svetových výrobcov, čo zabezpečuje vysokú spoľahlivosť vašej siete. Pri využití
možnosti paušálnej zmluvy zabezpečujeme pri prípadnej poruche náhradné zariadenie pre zachovanie
funkčnosti dodaného riešenia, čím predchádzame
prípadným prestojom prevádzky vašej spoločnosti.

KONTAKT: datacomp@datacomp.sk, 0850 100 200
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AKO SI VYBRAŤ
ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

Robotické vysávače sú
užitočným pomocníkom,
ktorý by podľa nás
nemal chýbať v žiadnej
domácnosti.

Tieto zariadenia sa za posledné
roky viditeľne zlepšili a stali sa
dostupnejšími, takže už aj v cene
do 300 eur nájdete spoľahlivého
pomocníka, ktorý vám bude
pravidelne doma vysávať a prípadne
aj mopovať. V segmente drahších
vysávačov nájdete prémiové funkcie,
ako je pokročilé a precíznejšie
mopovanie alebo dokovacia stanica
s automatickým vyprázdňovaním.

Navigácia

Lacnejšie vysávače využívajú menej inteligentnú a menej systematickú navigáciu pomocou gyroskopu. Ak je pre vás inteligentný pohyb vysávača dôležitý, odporúčame navigáciu pomocou lasera alebo kamery. Vysávače s laserovou navigáciou
kúpite už od 200 eur.

Funkcia mopu

Funkcia mopu sa postupne stáva štandardom niektorých vysávačov. Táto funkcia
ponúka základné utretie podlahy namokro,
avšak na trhu nájdete aj kombinované robotické vysávače s pokročilým mopovaním, ako je Roborock S7. K dispozícii sú aj
samostatné robotické mopy.
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Tvar

Väčšina robotických vysávačov má okrúhly tvar. Je to štandard
v tomto segmente. Medzi prémiovými vysávačmi nájdete aj vysávač v tvare písmena D, ktorý dokáže lepšie povysávať kúty.

TOP 3 funkcie
1. Inteligentné vysávače si
zapamätajú vašu domácnosť
a rozdelia ju do jednotlivých
miestností
2. Funkcia mopovania sa
medziročne viditeľne zlepšila,
avšak iba v prípade drahších
modelov

Výdrž

Väčšina vysávačov má pomerne dlhú výdrž
batérie na úrovni 2 až 3 hodín a dokážu na jedno nabitie upratovať aj veľké domácnosti s rozlohou
200 m2. Pokiaľ hľadáte vysávač do menšieho bytu,
pravdepodobne výdrž nebudete musieť riešiť.

3. Čaro robotického vysávača
spočíva v tom, že vysáva,
keď nie ste doma. Pohodlie
z robotického upratovania
si môžete zvýšiť zakúpením
modelu s odpadkovým košom
v dokovacej stanici

Extra funkcie

Samozrejmosťou je ovládanie a nastavenie harmonogramu upratovania pomocou mobilnej
aplikácie. Roboty s inteligentnou navigáciou si
často vedia zapamätať vašu mapu domácnosti
a rozdeliť ju do jednotlivých miestností. Štandardom sa stáva podpora uloženia viacerých máp,
čo oceníte v domácnostiach s viacerými poschodiami. Za hlavné extra funkcie v roku 2021
považujeme dokovaciu stanicu s odpadkovým
košom a automatickým vyprázdňovaním a takisto pokročilé mopovanie v prípade vysávačov
typu 2 v 1.

Cena

Na kúpu robotického vysávača by sme si nachystali
aspoň 200 eur. V cene 300 eur sa už dá kúpiť šikovný robotický vysávač s inteligentnou navigáciou aj
funkciou mopovania. Technologicky najpokročilejšie vysávače stoja okolo 1000 eur a viac.
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1× Lenovo TAB M8
10× Lenovo Legion Y Gaming
9× Lenovo Legion Y Gaming
Optical Mouse
6× Lenovo B210
3× ASUS TUF Gaming H3
Gun Metal
3× Asus Rog Sica
2× balíček LYNX

Súťažte na

6×

www.itshow.sk/sutaze

✄

3×

9×

1×

5
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2×

10×

3×

VYHRAŤ MÔŽE KAŽDÝ
Ak nemáte možnosť zapojiť sa do našich on-line súťaží, odpovedzte správne na súťažnú otázku, vyplňte tento
kupón, prineste ho do predajní Datacompu v Košiciach, Bratislave, Prešove, Nitre do 31. 1. 2022 a zaradíme
vás do žrebovania o tlačiareň EPSON L3250. Kupón môžete poslať aj poštou na adresu: Datacomp, Moldavská
cesta 49, 040 11 Košice
Ako sa volá prevratná ekologická forma tlače od spoločnosti EPSON?
Odpoveď: .....................................................................................................
Meno súťažiaceho: .....................................................................................

HLAVNÍ
PARTNERI
E-mail:
.........................................................................................................
Zapojením sa do súťaže dávate súhlas spoločnosti Datacomp, s. r. o., na spracovanie
osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mail na marketingové účely.
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HLAVNÍ PARTNERI

