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Test: S videom 
po kapsách
Tucet MP4 prehrávačov pre 
vašu mobilnú zábavu

+escape

V tomto teste sme sa zamerali vý-

hradne na modely umožňujúce 

aj prehrávanie videa. To je zaují-
mavým doplnkom nielen na dlhé, 
ale aj na kratšie cesty a dokáže sprí-
jemniť inak nudnú cestu hromad-
nou dopravou do práce, školy, či 
na pracovné jednanie. Pri výbere 
toho správneho modelu pre vaše 
potešenie sa treba zamerať na tie 
funkcie, ktoré budete určite využí-
vať, je totiž zbytočné si priplácať, 
prípadne šetriť na tom nesprávnom 
mieste. Napríklad milovníci kníh 
určite ocenia možnosť zobrazenia 
textových súborov, študenti zas 
funkciu pre záznam hlasu, optimál-
ne doplnenú o vstup pre externý 
mikrofón. Pre spríjemnenie dlhých 
chvíľ sú tu jednoduché hry, pri kto-

rých hrá prím iPod nano, vo svojej 
najnovšej generácii umožňujúci ich 
zakúpenie priamo cez iTunes. Pri 
kúpe by sa nemali podceňovať ani 
slúchadlá, ktoré bývajú hlavne v prí-
pade lacnejších výrobkov na niž-
šej kvalitatívnej úrovni. Ak si chcete 
hudbu naozaj vychutnať, je potreb-
né sa zmieriť s ešte ďalšou investí-
ciou do síce drahších, avšak výraz-
ne kvalitnejších slúchadiel. Rozdiel 
mnohokrát býva priepastný a vašou 
odmenou tak bude nielen výrazne 
vyššia dynamika, ale aj hlbšie basy 
a výraznejšie výšky. V tomto prí-
pade musíme pochváliť fi rmy EM-
GETON a Samsung, ktoré k svojim 
výrobkom dodávajú síce nie špič-
kové, avšak určite nadštandardné 
slúchadlá. 

Filozofi a testu
Technický pohľad na test

Ako sme hodnotili? Rozlišovali sme tri kategórie: prevedenie prístro-
ja, výkon a jeho príslušenstvo. Prevedenie (40 %) zahŕňa dizajn, kva-
litu tela prístroja, ovládanie a celkovú ergonómiu. Pri výkone (50 %) 
sme zohľadňovali reprodukciu hudby, jej nastavenia, kvalitu displeja, 
kvalitu záznamu zvuku a ďalšie funkcie prístroja. Príslušenstvo (10 %) 
je treťou časťou a týka sa všetkého hardvérového a softvérového vy-
bavenia v základnom balení prehrávača. Do testu sme sa snažili vybrať 
to najzaujímavejšie, čo súčasný trh ponúka, a prehrávače sme v texte 
aj tabuľke zoradili podľa ceny. Jednou z podstatných vlastností je kva-
lita prevedenia a pevnosť tela prístroja, nakoľko sa jedná o prenosné 
prístroje, ktoré musia mnohokrát čeliť nepríjemným otrasom, tlakom 
a nepriaznivému prostrediu pri preprave (vražedný prach a neľútostná 
vlhkosť). Rovnako dôležitá je aj kvalita reprodukcie zvuku (aj pri videu) 
a kvalita zobrazenia obrázkov, resp. videa.

Prvé MP3 prehrávače vo svojej 

dobe predstavovali len slabšiu al-

ternatívu pre prenosné CD playery 

(spomínate na 128 MB verzie?). Za 

tých zopár rokov však vývoj po-

riadne poskočil a v súčasnosti nás 

z pultov obchodov láka množstvo 

prehrávačov ponúkajúcich široké 

možnosti mobilnej zábavy. 
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Z hľadiska výhodnosti kúpy nás 
najviac zaujal model EMGETON X5 
CULT, ponúkajúci pri svojej nízkej 
cene naozaj široké množstvo fun-
kcií. Zaujímavý bol aj model od fi r-
my Apacer, ktorý mal síce ako je-
diný v teste nižšie rozlíšenie, avšak 
ponúkol vynikajúci dizajn a veľmi 
dobrú ergonómiu ovládania vďa-
ka svojmu atypicky zakrivenému 
telu. Výber toho najlepšieho mo-
delu bol v tom prípade veľmi ťaž-
ký, nakoľko sa nám v teste ocitlo 
množstvo priam dokonalých prís-
trojov. Creative ZEN nás zaujal svo-
jim bezkonkurenčným displejom 
s 24-bitovou farebnou hĺbkou, EM-
GETON m7 zas podporou formá-
tu FLAC a vynikajúcim dotykovým 
displejom a nakoniec Samsung YP-

PJ2 prakticky všetkým. Rozhodli 
sme sa preto oceniť viacero mode-
lov, nakoľko sa naozaj radia k sú-
časnej špičke.

Zo zvyšných modelov by ste však 
určite nemali prehliadnuť TEAC MP-
4000, ktorý vyniká veľkým disp-
lejom, veľmi dobrou ergonómiu 
ovládania a hlavne integrovaným 
DVB-T tunerom umožňujúcim prí-
jem digitálneho televízneho vysie-
lania. Za povšimnutie samozrejme 
stojí aj stálica v podobe značky iri-
ver, ktorá pri svojom modeli X20 
ponúka už štandardne vysokú kva-
litu, solídny dizajn a hlavne veľmi 
dobrý zvuk. 

Matúš Paculík

O tom, že sa „lacnejších“ 
výrobcov netreba báť, 
nás presvedčil aj zá-
stupca pomerne no-
vej značky EU3C 
z českých luhov 
a hájov. Výrobky 
sú samozrejme 
vyrábané v Číne, 
a aj keď nedosahujú 
mét značiek najvyšších, ich 
kvalita je pomerne dobrá. Model V700 
zaujme už na prvý pohľad svojim veľkým 2,4“ disp-
lejom. Ten tvorí dominantnú časť celého prístroja, má vyso-
ké rozlíšenie 320×240 bodov a dokáže zobraziť až 262 000 farieb. Pre 
konverziu videosúborov do podporovaného formátu slúži dodávaný 
jednoduchý, avšak účelný softvér. Prehrávanie videa je veľmi dobré, 
konvertované video má rýchlosť 20 fps, čo je plne dostačujúce aj pri 
dynamických scénach. Kvalita reprodukcie zvuku bola na úrovni mo-
delu od fi rmy Apacer, pričom dodávané slúchadlá sa radia k horúcim 
kandidátom na okamžitú výmenu. Z doplnkových funkcií je tu prítom-
ná možnosť záznamu zvuku, podpora prezerania elektronických kníh 
a dokonca je tu aj prítomný vstavaný reproduktor. Celkovo pozitívny 
dojem však mierne kazí nepodarené ovládanie, presnejšie jeho slabšia 
ergonómia. Na pohybovanie v menu si treba trochu dlhšie zvykať, chý-
ba tu proste klasický viacsmerový ovládač. Prístroj sa naviac vďaka svoj-
mu dizajnu nedá pohodlne ovládať len jednou rukou, sú potrebné dve, 
inak hrozí vypadnutie prístroja z ruky. 

Príslušenstvo: slúchadlá, USB kábel, návod, adaptér napájania, 

CD s návodom a konverzným softvérom AVIConverter 3.0

EU3C Infi nity V700

6,3

Produkty od fi rmy TEAC sú známe svojim 
vynikajúcim pomerom výkonu k pre-
dajnej cene. Pri modeli MP-390 sa po-
darilo v cene okolo 3300 Sk natlačiť 
do prístroja množstvo funkcií, kto-
ré z neho robia naozaj všestran-
ného spoločníka. Prehrávanie 
hudby je na štandardnej úrovni, 
podporované sú dva najrozšíre-
nejšie formáty MP3 a WMA. Kvalita 
zvuku nevybočuje z rady a ponúka jemne 
nadpriemerné basy a výšky, ktoré však pri vyššej 
hlasitosti narážajú na bariéry prítomného hardvéru. Prehráva-
nie videa je adekvátne cene prístroja, 15 fps je ešte na hranici použi-
teľnosti, displej je však pomerne dobrý a rozlíšenie vynikajúce. Video 
je potrebné konvertovať dodávaným jednoduchým, avšak účelným 
softvérom, ktorý sa spolu s podrobným návodom nachádza na prilo-
ženom CD. Ergonómia ovládania prístroja je vďaka menšiemu počtu 
ovládacích prvkov na tom trošku horšie, stačí však pár minút a na špe-
cifi ká tohto prístroja sa dá pomerne pohodlne zvyknúť. V čom však 
prístroj vyniká, je množstvo prítomných doplnkov. Hry, či prezeranie 
textových súborov je štandard, poteší FM rádio, vstavaný reproduk-
tor, či prítomnosť slotu na microSD karty. Celkovo sa tak jedná o veľmi 
zaujímavý produkt s množstvom funkcií. Za príjemnú cenu ponúka 
naviac vynikajúci dizajn a kvalitne spracované telo tvorené z leštené-
ho plastu a kovu.

Príslušenstvo: slúchadlá, USB kábel, návod, CD s návodom 

a konverzným softvérom, puzdro.

TEAC MP-390

6,5
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Malinký spoločník so špičkovým disp-
lejom. Tak by sme mohli charakteri-
zovať zaujímavý model od tvorcov 
legendárneho Walkmanu. Jeho 
telo je síce tvorené z plastu, jeho 
pevnosť je však vynikajúca a ne-
musíte sa báť ani menej šetr-
ného zaobchádzania. Najzau-
jímavejšou časťou samotného 
prístroja je jeho displej, ktorý 
aj keď sa so svojou uhlopriečkou 
1,8“ neradí k tým väčším, ponúka na-
ozaj špičkový obraz. Môže za to LED podsvietenie 
a na takto malú uhlopriečku obrovské rozlíšenie 320×240 
bodov. Aj vďaka tejto technológii sa podarilo znížiť spotrebu prístro-
ja na vynikajúcu hodnotu a na jedno nabitie je vám umožnené počú-
vať hudbu až 33 hodín. Prístroj sa rovnako ako model od fi rmy Apacer 
netvári po pripojení k PC ako klasický výmenný disk, ale ako externý 
hudobný prehrávač. Súbory sa tak dajú do prístroja jednoducho ko-
pírovať cez prieskumníka Windows, či pomocou aplikácie Windows 
Media Player. Ovládanie prístroja je veľmi intuitívne, nehrozí tu žiadne 
blúdenie a skúšanie čo ktoré tlačidlo vlastne robí. SONY sa v prípade 
tohto prístroja rozhodlo upustiť od klasického USB konektora a spo-
ločnosť nám tak robí novinka v podobe WM-PORT. S týmto rozhraním 
chce ísť SONY pravdepodobne v úspešných šľapajach fi rmy Apple 
a používať ho na prepojenie s rôznymi exkluzívnymi doplnkami.

Príslušenstvo: slúchadlá, USB kábel, návod, CD s návodom a konverzným softvérom.

SONY NWZ-S615F

Firma Creative je na po-
li MP3 prehrávačov už 
dávno ostrieľaným bo-
jovníkom a jej port-
fólio zahrňuje naozaj 
rôznorodé modely, od 
tých najklasickejších až 
po tie, ktoré výrazne vyčnievajú zo 
zástupu konkurencie. Model s jednoduchým náz-
vom ZEN vyzerá na prvý pohľad ako klasický zástupca vyššej 
vrstvy, avšak stačí ho zapnúť a hneď vieme z kadiaľ ten vietor exklu-
zivity fúka. Rozlíšenie (320×240 bodov) a uhlopriečka (2,5”) sú viac 
menej štandardom, avšak 24-bit zobrazenie poskytujúce až 16,7 mi-
lióna farieb dáva naozaj špičkový obraz. Podpora formátov je po-
merne široká a tak sa okrem klasického prezerania obrázkov (ten 
displej naozaj nemá chybu) a počúvania hudby môžete tešiť na ho-
diny zábavy pri DivX, XviD a WMV fi lmoch. Plynulosť videa je vyni-
kajúca, zvuku nechýba prakticky nič a ešte aj dodávané slúchadlá sú 
skutočne použiteľné. Prítomné je aj FM rádio s až 32 predvoľbami, 
osobný organizér spolupracujúci s programom Microsoft Outlook, 
či slot na pamäťové SD/SDHC karty. Energetická náročnosť prístroja 
je nízka, na jedno nabitie vám umožní 25 hodín nepretržitého pre-
hrávania hudby, či až 5 hodín sledovania videa. Tento prístroj je na-
vyše cenovo veľmi výhodný, jeho 4 GB verzia sa pohybuje v cene len 
niečo cez 4 000 Sk s DPH, čo je na tak vybavený prehrávač jednodu-
cho skvelé.

Príslušenstvo: slúchadlá, USB kábel, návod, CD s návodom a konverzným softvérom.

Creative ZEN

Firmu EMGETON netreba určite nikomu 
z vás predstavovať (tí starší so slzou 
spomínajú na „nesmrteľné“ magne-
tofónové kazety). Model X5 CULT 
so svojou cenou atakuje post 
najlepšieho pomeru výkonu 
k cene. Má na to nepriestrelné 
argumenty, medzi ktoré pat-
rí vynikajúca cena pohybujúca 
sa okolo 3500 Sk s DPH (v rôznych akci-
ách sa dá zohnať už v cene do 3100 Sk) a hlavne 
neskutočné množstvo funkcií. Svojim dizajnom nikoho neurazí, telo 
je tvorené z plastu, ktorý je však pevný a budí dojem luxusu. Displej 
sa radí k tomu lepšiemu na čo sa dá naraziť a s ohľadom na príjemnú 
cenu prístroja sa tak jedná o vynikajúci kúsok. Kvalita zvuku je veľmi 
dobrá, dodávané sú dokonca vynikajúce slúchadlá, ktoré umocňu-
jú zážitok z počúvania hudby. Chýbať v tomto prípade nemôže FM 
rádio, funkcia pre záznam hlasu, zabudovaný reproduktor, podpo-
ra prezerania textových súborov a aj jednoduchá hra. Výrobca však 
okrem bohatej nádielky funkcií ponúka aj bezkonkurenčné CD, plné 
množstva užitočných programov nielen na konverziu videa a hudby 
(prítomné je aj užitočné NERO, EAC, Total Commander a mnoho ďal-
šieho). Vďaka vysokému množstvu funkcií, kvalitnému spracovaniu, 
bohatej výbave a už spomínanej nízkej cene sa jedná o naozaj vyni-
kajúceho adepta na kúpu, ktorý určite dokáže splniť požiadavky väč-
šiny záujemcov.

Príslušenstvo: slúchadlá, USB kábel, návod, CD s návodom a množstvom softvérom, 

adaptér napájania.

EMGETON X5 CULT

O tom, že aj výrobcovia „lacnejších“ prehráva-
čov vedia občas príjemne prekvapiť, svedčí 
najnovší počin fi rmy Apacer. Dizajnom vy-
chádza zo svojho slávneho predchodcu 
AU822, pridáva však výrazne kvalitnej-
šie spracovanie, lepší displej a hlav-
ne až štvornásobnú výdrž práce 
na batériu. Vďaka zakrivenému 
telu sa príjemne drží v ruke a zá-
roveň veľmi ľahko ovláda. Ovlá-
dacie prvky sú dotykové (reagujú 
na teplo) a je ich o trochu viac ako ob-
vykle, čo umožňuje rýchlejšiu navigáciu a ľahšiu 
dostupnosť jednotlivých funkcií (napríklad nastavenie ekvalizéra). 
Displej sa so svojou uhlopriečkou 1,8“ a rozlíšeniu 128×160 bodov 
radí k priemeru, obraz je však pomerne jasný a prehrávanie videa je 
plynulé a bez straty detailov. Kvalita zvuku je dobrá, aj v tomto prí-
pade však odporúčame dokúpiť kvalitnejšie slúchadlá pre zvýrazne-
nie potrebnej dynamiky zvuku. Vynikajúca je aj výdrž práce na ba-
tériu, pri ktorej prístroj vydrží na jedno nabitie prehrávať hudbu až 
20 hodín, prípadne 3 hodiny prehrávať video. Ak by vás náhodou 
omrzeli 4 GB hudby, je pre vás pripravené aj FM rádio a pre všetkých 
zábudlivcov aj funkcia diktafónu. Celkovo sa tak jedná o dobre zla-
dený prístroj s množstvom funkcií, dotykovým ovládaním a veľmi 
príjemnou cenou. Jediným mínusom sa tak stáva už spomínaný len 
priemerný displej.

Príslušenstvo: slúchadlá, USB kábel, návod, ochranné puzdro, 

CD s návodom a konverzným softvérom MediaCoderSE.

Apacer AU860

7,5

6,7

8,0
8,6
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Najvyšší zástupca z obľúbe-
nej CULT série prichádza 
so špičkovým dotykovým 
displejom, vyznačujúcim 
sa vysokým jasom a vy-
nikajúcim farebným po-
daním. Samotný displej 
tvorí výrazne dominant-
nú časť tela prístroja, na kto-
rom sa tak nachádza minimum klasických 
ovládacích prvkov. Aj v tomto prípade sa jedná o jeden 
z top prístrojov, ponúkajúcich bezkonkurenčnú kvalitu nielen pri re-
produkcii videa, ale aj zvuku. Tento prístroj ako jediný v teste dokon-
ca podporuje aj bezstratový formát FLAC, ponúkajúci (s adekvátne 
kvalitnými slúchadlami) bezkonkurenčný hudobný zážitok. Pri pod-
porovaných video formátoch zaplesá množstvu z vás srdiečko, nakoľ-
ko tu bez problémov funguje WMV, DivX a aj XviD. Odporúčame však 
aj tak videá konvertovať, nakoľko podpora nie je nikdy stopercent-
ná a upravené video predsa len zaberie vo väčšine prípadov výrazne 
menej miesta. Ani pri tomto modeli výrobca nešetril a CD je plné rôz-
nych utilít a aplikácií, ktoré nám výrazne uľahčia život s týmto prehrá-
vačom. Poteší aj dodávaný adaptér na nabíjanie a pekné puzdro, pri 
funkciách zas podpora zobrazenia textových súborov, jednoduchá 
hra a hlavne zabudovaný reproduktor. Celkovo sa tak jedná o vynika-
júci prístroj, priam dokonale zvládnutý nielen po stránke dizajnu, ale 
aj po stránke funkčnosti.  

Príslušenstvo: slúchadlá, USB kábel, návod, CD s návodom a množstvom softvérom, 

adaptér napájania, puzdro.

EMGETON m7 CULT

iPod nano prichádza vo svojej tre-
tej generácii s naozaj veľkým štý-
lom. Všetky muchy predchádza-
júcich prevedení boli vychytané 
a ako bonus pridali vývojári na-
ozaj množstvo nových a hlav-
ne užitočných funkcií. Oproti 
prvým dvom generáciám sme 
sa dočkali aj výraznej dizajnovej 
zmeny, prístroj sa viditeľne roztiahol, záro-
veň však aj zmenšil výšku. Vďaka týmto zmenám 
sa nám môže vo svojej plnej kráse ukázať nový LED displej 
s vysokým rozlíšením 320×240 bodov a naozaj špičkovým obrazom. 
Ovládanie prístroja vychádza z predchádzajúcich generácií, avšak 
pridáva nové 3D používateľské rozhranie Cover Flow, umožňujúce 
logickejšiu navigáciu medzi skladbami. Aj v tomto prípade je prí-
stroj závislý na fi remnej aplikácii iTunes, ktorá slúži nielen na organi-
záciu multimédií, ale aj na potrebnú konverziu z rôznych formátov, 
či zakúpenie hudby, fi lmov, prípadne hier. Kvalita reprodukcie zvu-
ku sa oproti predchádzajúcej generácii výrazne zvýšila a pôvodnú 
plochosť nahradila inak chýbajúca dynamika. Reprodukcia videa je 
vďaka špičkovému displeju a dobre zvolenému kodeku na vysokej 
úrovni, Apple ani v tomto prípade netrochári a ponúka výrobok do-
konalý po skoro každej stránke. Ako mínus však musíme považovať 
chudobnejšiu výbavu, absenciu mikrofónu a rádia, či pre mnohých 
užívateľov krkolomný softvér iTunes. 

Príslušenstvo: slúchadlá, USB kábel, stručný návod.

iPod nano

9,3

8,6
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iriver sa radí k tým výrobcom, ktorých 
výrobky proste nemôžu sklamať, či už 
sa to jedná po stránke kvality preve-
denia, či po stránke kvality zvuku 
a videa. Model nesúci označenie 
X20 predstavuje mierne drahšie, 
avšak vynikajúce riešenie pre 
všetkých, ktorý hľadajú kvali-
tu, dizajn a množstvo funkcií. 
Telo prístroja je síce vyrobené 
z plastu, je však viditeľne kvalit-
né, pevné a hlavne po stránke dizajnu 
veľmi vydarené. Hlavnou časťou je aj v tomto prípa-
de 2,2“ displej s rozlíšením 320×240 bodov, poskytujúci naozaj špič-
kový obraz, ktorý v spojení so solídnou podporou video kodekov po-
núka veľmi dobré fi lmové zážitky. Prístroj samozrejme nezaostáva ani 
po zvukovej stránke a prináša podporu formátu OGG. Kvalita repro-
dukcie zvuku je veľmi dobrá, k dispozícii je šesť možností nastavenia 
ekvalizéra vrátane vlastného a dodávané slúchadlá dokonca prekra-
čujú bežný štandard. Z doplnkových funkcií nás zaujali prítomné ste-
reo reproduktory, linkový vstup umožňujúci nahrávanie z externého 
zdroja a aj veľmi solídna výdrž batérie. Veľkým plusom je aj vymeni-
teľná batéria, nakoľko sa prístroj dá jednoducho rozobrať ako mobil-
ný telefón. A ak by niekomu náhodou nestačila integrovaná 4 GB pa-
mäť, má možnosť ju rozšíriť vďaka integrovanému slotu na microSD 
karty. 

Príslušenstvo: slúchadlá, USB kábel, návod, CD s návodom a konverzným softvérom iri-

ver plus 3.

iriver X20

Firma Samsung nastavila so svojou aktuál-
nou radou multimediálnych prehrávačov 
latku pomerne dosť vysoko. Model YP-T10 
predstavuje vynikajúce skĺbenie techno-
lógií, dizajnu a hlavne kvality, čo je však 
nutne vykúpené mierne vyššou ce-
nou. Aj v tomto prípade sa stretávame 
s priam dokonalým (aj keď pomerne 
menším) 2“ displejom s rozlíšením 
320×240 bodov, pri ktorom je pre-
hrávanie videa vďaka jeho ostrosti 
lahôdkou pre oči. Prístroj samozrejme 
nezaostáva ani pri prehrávaní hudby, nechýba tu dy- namika 
a ani vynikajúco zvládnuté basy a výšky. Pochváliť musíme dodáva-
né slúchadlá, s ktorými si väčšina užívateľov určite bez problémov 
vystačí. Čím je tento prístroj od zvyšku testovaných modelov odliš-
ný, je jeho užívateľské rozhranie. Priznáme sa, že animovaní psíčko-
via nás nadobro dostali, sú roztomilí, výstižní a hlavne zábavní. Kres-
leným štýlom je tvorené celé prostredie, a dokonca aj spektrálny 
analyzér vyzerá v tomto prevedení neodolateľne, priam chrumkavo. 
Druhou špecialitou je prítomnosť komunikačného rozhrania Blue-
tooth, ktoré umožňuje bezdrôtové prepojenie s adekvátnymi slú-
chadlami, či reproduktormi. Ak k tomu prirátame ešte aj vynikajúcu 
výdrž práce na batériu, dotykové ovládanie, podporu OGG formá-
tu a priestorové vylepšenie zvuku DNSe, je jasné, že máme v rukách 
priam dokonalý model. 

Príslušenstvo: slúchadlá, USB kábel, návod, CD s návodom a konverzným softvérom.

Samsung YP-T10

Aj druhý pán na holenie od fi rmy Sam-
sung prináša množstvo špeciálnych 
technológií, ktoré ho viditeľne oddeľujú 
od zvyšnej konkurencie. Nie je to však 
len široká podpora formátov, úžasná 
výdrž práce na batériu, či špičkové 
prevedenie s lákavým dizajnom. Pô-
vab tohto modelu tkvie v jeho veľ-
kom 3“ dotykovom displeji s roz-
líšením 480×272 bodov. Kvalita 
obrazu je vďaka tak vysokému 
rozlíšeniu a vysokému počtu fa-
rieb naozaj vynikajúca. Ovládanie 
je vyriešené veľmi elegantne a nehrozí zámena 
významu jednotlivých tlačidiel. Baviť sa o kvalite videa a zvuku je však 
bezpredmetné, fi rma Samsung nás pri prenosných prehrávačoch ešte 
nikdy nesklamala. Dodávané slúchadlá sa tak aj v tomto prípade radia 
k tomu lepšiemu, na čo môžeme pri prehrávačoch naraziť. Zvuk je do-
konale čistý aj pri vyššej hlasitosti, dokonca so zachovanou dynamikou. 
Pre úpravu zvuku sú tu dostupné široké možnosti nastavenia, vrátane 
priestorového efektu DNSe, či ekvalizéru s bohatými možnosťami nas-
tavení. Aj tomuto modelu nadelil Samsung bezdrôtové komunikačné 
rozhranie Bluetooth, umožňujúce používať adekvátne slúchadlá, re-
produktory, či iné príslušenstvo. Celkovo sa tak jedná o vynikajúci mo-
del s naozaj špičkovým dizajnom, vysokou kvalitou prevedenia a bohu-
žiaľ logicky aj mierne vyššou cenou. 

Príslušenstvo: slúchadlá, USB kábel, návod, CD s návodom a konverzným softvérom.

Samsung YP-P2J

Skutočná multimediál-
na mobilita do vrecka? 
TEAC so svojim mode-
lom MP-4000 pred-
stavuje zaujímavú 
alternatívu pre všet-
kých tých, ktorý ok-
rem bežnej hudby a vi-
dea nedajú dopustiť na televízne 
vysielanie. Vďaka integrovanému digitálnemu tu-
neru je tu možnosť sledovať terestriálne vysielanie prakticky všade, 
kde je dostupný signál (prístroj má dokonca zabudovanú výsuvnú anté-
nu). Svojimi rozmermi sa radí k tým väčším zástupcom vreckových pre-
hrávačov, spracovanie je však pomerne dobré a k ergonómii ovládania 
nemáme prakticky žiadne výhrady. Menu je prehľadné, ľahko ovládateľ-
né a ponúka široké možnosti nastavení. Vďaka väčším rozmerom sa sa-
mozrejme nešetrilo na displeji, ktorý má v tomto prípadu uhlopriečku až 
3,5“. Použité rozlíšenie 320×240 bodov a len 65 tisíc farieb ho síce radia 
medzi priemer, na pozeranie fi lmov a prezeranie fotografi í je však priam 
stvorený. Reprodukcia zvuku sa bohužiaľ neradí k špičke testovaných 
modelov, zamrzia slabšie slúchadlá a nižšia dynamika zvuku, limitujúca 
hlavne tanečnú hudbu. Celkovo sa však jedná o veľmi zaujímavý výro-
bok, ponúkajúci okrem svojej všestrannosti aj bohatú výbavu. Komu by 
nestačila integrovaná pamäť s kapacitou 2 GB, môže využiť prítomný slot 
na klasické SD karty, prežívajúce už hodnú chvíľu cenový boom.

Príslušenstvo: slúchadlá, USB kábel, návod, adaptér napájania, puzdro, šnúrka na ruku, 

stojanček, CD s návodom a konverzným softvérom MyVideoConverter.

TEAC MP-4000

7,8
8,9

9,3

7,6
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Samsung uviedol na trh pre svoje nové MP3 prehrávače naozaj excelentné príslušenstvo. Nečudo, že za prehrávače P2 a T10 v spojení s Bluetooth 

reproduktormi značky Samsung získali prestížne ceny za najlepšie inovácie 2008. Reproduktory Samsung YA-BS300 prakticky v okamihu zmenia 
prehrávač P2 na “kinosálu na dlani”. Ich zvuk s ohľadom na miniatúrne rozmery vám vyrazí dych! Podpora rozhrania Bluetooth 1.2 vám zas umožní 
so slúchadlami Samsung YA-BH270 pripojenie viacerých bezdrôtových stereo slúchadiel k jednému prehrávaču, vďaka čomu sa môžete z počúvania 
tešiť spolu s priateľmi.

Ide to aj cez Bluetooth!

Na poslednú chvíľu sa nám do rúk dostal aj zástupca od fi rmy SanDisk, ktorý predstavuje nástupcu obľúbenej série Sansa E200. 
Jedná sa o štýlový multimediálny prehrávač kompaktných rozmerov, prevedený v slušivej čiernej farbe. Telu dominuje veľký 2,4“ 
displej s rozlíšením 320×240 bodov a podporou zobrazenia až 262 144 farieb. Kvalitou obrazu nijak nezaostáva za svojim predchod-
com, ale skôr naopak, podáva ešte dokonalejší obraz. Z podporovaných video formátov je tu MPEG4, WMV a H.264, na zvyšok je tu 
dodávaný šikovný konverzný softvér. Videá sú konvertované na rýchlosť 30 fps, čo zaručuje plynulý a netrhaný obraz aj pri dyna-
mických scénach. Po zvukovej stránke je na tom prístroj rovnako 
dobre, reprodukcia zvuku je vynikajúca, nechýbajú tu basy a výšky, 
celková dynamika je veľmi dobrá. Dodávané slúchadlá sa radia 
k vyššiemu štandardu, skutočný audiofi l sa samozrejme poobzerá po 
ich náhrade. Podpora zvukových formátov presne kopíruje väčšinu 
konkurencie, nás by určite potešilo pridanie bezstratového formátu 
FLAC, ktorý by mal pri kapacitách tohto prístroja určite svoje opod-
statnenie. Zo zvyšných funkcií je tu prítomný digitálny záznamník 
hlasu, FM rádio s 20-timi predvoľbami a poteší aj prítomný slot na 
microSDHC karty (s maximálnou kapacitou 8 GB). Prístroj sa dodáva 
v kapacitách 8, 16 a 32 GB, batéria je integrovaná a na jedno nabitie 
vydrží prehrávať hudbu vynikajúcich 35 hodín, v prípade videa je 
to až 7 hodín. Prístroj je kompatibilný so službami PlaysForSure, 
eMusic, Napster ako aj Rhapsody to Go.

Zapožičal: HAMA Slovakia, www.hama.sk
Cena s DPH: 5299 Sk (8 GB)
Záruka: 24 mesiacov

Technická špecifi kácia: 
Pamäť: 8 GB s možnosťou rozšírenia pomocou microSDHC slotu  Prehráva: 
MP3, AAC (nie DRM), WMA, MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV  FM rádio 
tuner: ÁNO, pamäť na 20 staníc   Displej: 2,4“ TFT farebný displej s rozlíšením 
320×240 bodov, počet farieb 262 144   Batéria: Li-Ion s výdržou do 35 hodín prehrávania 
hudby a 7 hodín pri prehrávaní videa  Hmotnosť: 82 g  Rozmery: 108×49,5×8,8 mm 

 Príslušenstvo: CD s návodom a konverzným softvérom, USB kábel, slúchadlá

Sandisk Sansa View

Samsung YA-BS300: Zdieľajte video 
s priateľmi! Napriek svojim miniatúr-
nym rozmerom hrajú takmer ako veľké 
reproduktory. Bezkonkurenčne najlepší 
Bluetooth produkt roku.

 vynikajúce prevedenie, 
displej, kapacita pamäti

++ 8,6

Samsung YA-BH270: 
Bluetooth slúchadlá 
s dosahom približne 
10 m. Tlačidlami na boku 
môžete ovládať na diaľ-
ku aj funkcie MP3 pre-
hrávača – play, pause, 
vpred/vzad, volume.

 kvalita, bezdrôtový prenos zvuku, 
tlačidlá na obsluhu MP3

 vyššia cena, dizajn nemusí 
vyhovovať každému

++
––

 prekvapivo silný a bohatý zvuk, 
bezdrôtové prevedenie

 trochu slabšie basy, 
ale pri tomto rozmere...

++
––

9,5
9,9
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MP4 prehrávače EU3C Infi nity V700 TEAC MP-390 EMGETON X5 CULT Apacer AU860 SONY NWZ-S615F Creative ZEN

Web výrobcu www.eu3c.com www.teac.de www.emgeton.cz www.apacer.com www.sony.sk www.creative.com
Kapacita pamäte 2 GB + slot na microSD 4 GB + slot na microSD 4 GB + slot na SD/MMC 4 GB 2 GB 8 GB + slot na SD
Typ pamäte fl ash fl ash fl ash fl ash fl ash fl ash
Uhlopriečka displeja 2,4“ (320×240) 2“ (320×240) 2,2“ (320×240) 1,8“ (128×160) 1,8“ (320×240) 2,5“ (320×240)
Počet farieb 262 144 65 536 262 144 65 536 262 144 16,7 mil. (24-bit)
Podpora audio kodekov MP3, WMA, WAV MP3, WMA, WAV MP3, WMA, WAV MP3, WMA, WAV, OGG MP3, WMA, AAC MP3, WMA, WAV, AAC

Podpora video kodekov MPEG4 XviD WMV, MPEG, DivX, XviD WMV, MPEG1, MPEG4 MPEG4, H.264 DivX, XviD, WMV
Formáty obrázkov JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG
Typ batérie Li-Pol Li-Pol Li-Pol Li-Ion Li-Pol Li-Ion
Dĺžka nepretržitého 
prehrávania audia

8 hod. 10 hod. 10 hod. 20 hod. 33 hod. 25 hod.

Dĺžka nepretržitého 
prehrávania videa

2 hod. 3 hod. 3 hod. 3 hod. 9,5 hod. 5 hod.

Komunikačné rozhranie USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
FM rádio - Áno Áno Áno Áno Áno
Záznam hlasu Áno Áno Áno Áno - Áno
Vstup na ext. mikrofón - - - - - -
Zabudovaný reproduktor Áno Áno Áno - - -
E-books Áno Áno Áno - - Áno
Hry Áno Áno Áno - - -
Úprava zvuku EQ (7) + 3D EQ (8) EQ (7) + 3D EQ (7) EQ (8) EQ (13)
Navigácia / ovládanie tlačidlá tlačidlá tlačidlá tlačidlá tlačidlá tlačidlá
Rozmery 84×49×11 mm 79×46×12 mm 84×47×11 mm 105×40×5 mm 80×42×11,5 mm 83×55×12 mm
Hmotnosť 57 g 52 g 30 g 51 g 50 g 59 g
Zapožičal www.edsystem.sk www.agem.sk www.emgeton.cz www.apacer.com www.sony.sk www.creative.com
Cena s DPH 2 990 Sk 3 299 Sk 3 499 Sk 3 699 Sk 3 990 Sk 4 990 Sk
Záruka 24 mesiacov 24 mesiacov 24 mesiacov 24 mesiacov 24 mesiacov 24 mesiacov

Hodnotenie 6,3 6,5 7,5 6,7 8,0 8,6
Plusy a mínusy [+] vynikajúci displej, 

cena, rozšírenie pamäti, 
vstavaný reproduktor
[–] užívateľské rozhranie

[+] cena
[+] množstvo funkcií
[–] nižšia kvalita zvuku

[+] veľmi dobrá cena, 
displej, kvalitné slúchadlá
[–] slabšia výdrž na 
batériu

[+] cena
[+] dizajn
[–] kvalita displeja

[+] vynikajúci displej
[+] kvalitné prevedenie
[–] neštandardný USB 
konektor

[+] vynikajúci displej
[+] kvalitné prevedenie
[+] kapacita

MP4 prehrávače EMGETON M7 CULT iPod nano iriver X20 Samsung YP-T10 TEAC MP-4000 Samsung YP-P2J

Web výrobcu www.emgeton.cz www.apple.sk www.iriver.sk www.samsung.sk www.teac.de www.samsung.sk
Kapacita pamäte 4 GB 4 GB 4 GB + slot na microSD 2 GB 2 GB + slot na SD 4 GB
Typ pamäte fl ash fl ash fl ash fl ash fl ash fl ash
Uhlopriečka displeja 2,4“ (320×240) 2,0“ (320×240) 2,2“ (320×240) 2,0“ (320×240) 3,5“ (320×240) 3“ (480×272)
Počet farieb 262 144 262 144 262 144 262 144 65 536 262 144
Podpora audio kodekov MP3, WMA, WAV, OGG, 

FLAC
MP3, AAC, WAV MP3, WMA, WAV, OGG MP3, WMA, WAV, OGG, 

AAC
MP3, WMA, WAV, OGG MP3, WMA, WAV, OGG, 

AAC
Podpora video kodekov WMV, MPEG, DivX, XviD H.264 MPEG4, WMV MPEG4, WMV XviD MPEG4, WMV
Formáty obrázkov JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG
Typ batérie Li-Pol Li-Ion Li-Ion Li-Pol Li-Pol Li-Pol
Dĺžka nepretržitého 
prehrávania audia

25 hod. 24 hod. 22 hod. 30 hod. 15 hod. 30 hod.

Dĺžka nepretržitého 
prehrávania videa

9 hod. 5 hod. 6 hod. 4 hod. 4 hod. 5 hod.

Komunikačné rozhranie USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0, Bluetooth USB 2.0 USB 2.0, Bluetooth
FM rádio Áno - Áno Áno Áno Áno
Záznam hlasu Áno - Áno Áno Áno Áno
Vstup na ext. mikrofón - - Áno - - -
Zabudovaný reproduktor Áno - Áno - Áno -
E-books Áno Áno - Áno Áno Áno
Hry Áno Áno - Áno - Áno
Úprava zvuku EQ (7) + 3D EQ (22) EQ (6) EQ (11) + DNSe EQ (5) EQ (11) + DNSe
Navigácia / ovládanie tlačidlá tlačidlá+dotykové tlačidlá dotykové tlačidlá dotykový displej
Rozmery 81×47×11 mm 70×52×6,5 mm 99×49×14,8 mm 96×42×7,9 mm 117×73×14 mm 100×52×9,9 mm
Hmotnosť 65 g 49 g 71 g 55 g 130 g 85 g
Zapožičal www.emgeton.cz www.apple.sk www.agem.sk www.samsung.sk www.agem.sk www.samsung.sk
Cena s DPH 5 099 Sk 5 590 Sk 5 810 Sk 5 990 Sk 6 530 Sk 7 490 Sk
Záruka 24 mesiacov 24 mesiacov 24 mesiacov 24 mesiacov 24 mesiacov 24 mesiacov

Hodnotenie 9,3 8,6 7,8 8,9 7,6 9,3
Plusy a mínusy [+] dotykový displej, 

podpora formátu FLAC, 
softvérová výbava, kvali-
ta reprodukcie zvuku

[+] kvalita zvuku
[+] dizajn, prevedenie
[–] cena

[+] kvalitné prevedenie
[+] vynikajúci displej
[+] dodávaný softvér
[–] cena

[+] dizajn, prevedenie
[+] užívateľské rozhranie
[+] Bluetooth
[–] cena

[+] DVBT tuner
[+] veľkosť displeja
[–] kvalita zvuku

[+] dotykový displej
[+] luxusný dizajn
[+] Bluetooth
[–] vyššia cena


