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Navyše je väčšina z nich vyvedená na za-
dnej strane počítačovej skrinky, čo k nim 
jednoznačne sťažuje prístup. Ak je zároveň 

vaša skrinka zbavená USB vý-
stupov na jej prednej stene, prí-
padne ich má výrazne obmedze-
né množstvo, je rozumné uvažovať 
o USB rozbočovači. Pri dobre kon-
štruovaných skrinkách tento problém 
nehrozí a určitou alternatívou môže 
byť aj dokúpenie adekvátneho multi-
funkčného panelu s množstvom konekto-
rov vrátane USB.

USB rozbočovač PH151 od � rmy Apa-
cer prichádza v slušivej kombinácii čiernej 
a striebornej farby, na výber však je aj vy-
hotovenie v sviežej oranžovej. K počítaču 
sa pripája klasickým USB káblom a na jeho 
tele nájdete celkovo štyri USB porty. Dva 
z nich sú umiestnené na boku rozbočova-
ča a dva na jeho hornej časti. Na prístro-
ji je umiestnený aj konektor určený pre ex-

terné napájanie, ktoré sa stáva nutnosťou 
v prípade zapojenia viacerých energetic-
ky náročnejších prístrojov (napríklad exter-
né 2,5“ pevné disky). Napájací adaptér však 
nie je štandardne prítomný, na čo je dobré 
pamätať pri kúpe tohto prístroja. Ak sa te-
da stretávate s neustálym problémom ob-
sadených USB portov, je tento rozbočovač 
jeho vhodným riešením. 

Matúš Paculík

Port pre vaše dáta
Apacer PH151 je štvorportový USB HUB
S masívnym rozšírením USB zariadení sa objavil aj ne-
dostatok USB portov v klasickom počítači. Základné do-
sky totiž v mnohých prípadoch disponujú obmedzeným 
množstvom konektorov.

V súčasnosti si tak môžete kúpiť 1 GB za 
cenu rovnajúcu sa obedu v klasickej re-
štaurácii, čím sa dostávame do jemne ab-
surdnej situácie. Otázkou však je, čím zau-
jať potenciálneho zákazníka? Apacer 
AH225 vyzerá na prvý pohľad ako dizaj-

novo milý kompaktný USB kľúč v modro-
bielom prevedení, skrýva však v se-

be pár zaujímavostí. Prvou je 
prítomnosť magnetu, vďa-

ka ktorému ho môže-
te bez problémov 
uchytiť na akýkoľ-
vek rovný kovový po-

vrch. Nemusíte sa tak 
báť, že sa vám náho-

dou stratí v neporiadku 
na stole – jednoducho ho 

pripevnite na bok počítačovej 
skrinky. 

Zaujímavosťou je aj malá štrbinka 
na uchytenie vizitky – z USB kľúča sa tak 
razom stane zaujímavý marketingový 
nástroj. Na stránkach výrobcu máte do-
stupnú aplikáciu Apacer Compression 
Explorer, ktorá umožňuje jednoduchú 
kompresiu a dekompresiu súborov, spo-
jenú s ich ochranou pred neoprávneným 
použitím. Výrobca udáva pri použití toh-
to softvéru až 5-násobné zvýšenie kapaci-
ty, avšak dobre vieme ako to chodí a vyso-

ké očakávania tak nie sú na mieste – je to 
len klasický kompresný program s jedno-
duchým použitím, ktorý však nevyžadu-
je žiadnu inštaláciu a je priamo spustiteľ-
ný z USB kľúča.

Matúš Paculík

Dáte si na obed 1 GB?
Apacer AH225 alebo USB kľúč s magnetom

Ak ste pred 
rokom uvažovali 
o kúpe USB kľúča, mali 
ste v „normálnych“ ce-
nách na výber modely s kapa-
citou od 512 MB až do extrém-
nych 2 GB. Ceny pamätí však 
neustále klesajú a priznáme sa, 
že s veľkým záujmom čakáme 
na ich konečnú zastávku. 
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Zapožičal: Apacer, www.apacer.com
Cena s DPH: 256 Sk
Záruka: 24 mesiacov

Technická špecifi kácia:
Rozhranie: USB 2.0  Počet USB portov: 4 
 Externé napájanie: Ako voliteľné príslušen-
stvo  Rozmery: 5,5×6,2×2,7 cm 
 Hmotnosť: 41 g

Trhový sprievodca (ceny s DPH):
Trust HU-4445p, 218 Sk
AXAGO HUE-29, 309 Sk

Apacer PH151

 nevšedný dizajn, možnosť externého 
napájania, potešiteľná cena

+

 Počet USB portov: 4 

 nevšedný dizajn, možnosť externého 
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Zapožičal: Apacer, www.apacer.com
Cena s DPH: 169 Sk
Záruka: 24 mesiacov

Technická špecifi kácia:
Kapacita: 1 GB  Rozhranie: USB 2.0 
 Povrchová úprava: Plast  Rýchlosť 
náhodného čítania: 15,9 MB/s  Priemer-
ná prístupová doba: 1,48 ms  Rozmery: 
5,5×2,6×1 cm  Hmotnosť: 13 g

Trhový sprievodca (ceny s DPH):
Apacer AH225 4 GB, 431 Sk
A-DATA PD1 1 GB, 177 Sk

Apacer AH225 1 GB

 prenosová rýchlosť, kompresný softvér, 
štýlový dizajn, dobrá cena

+

USB 2.0 
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