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Produkty kombinujúce v sebe viacero prí-
strojov bývajú mnohokrát prijímané s veľ-
kými obavami, nakoľko sa spojenie nemu-
sí vydariť vždy práve najlepšie. V prípade 
modelu od fi rmy GoGEN ide o spojenie 

MP4 (multimediálneho) 
prehrávača s reproduk-
tormi. Nápad vynika-
júci, avšak čo spraco-
vanie? Telo prístroja je 
dizajnovo veľmi podare-
né a kombinuje v sebe 
lesklý čierny plast dopl-
nený o prednú hliníko-
vú masku. Po bokoch 
prístroja sa nachádza-
jú dva reproduktory, 
v strede sa vyníma fa-

rebný displej s rozlíšením 
220×176 bodov a na vrchnej časti sa na-
chádza skupina ovládacích prvkov.

Vďaka kompaktným rozmerom a príjem-
nej váhe sa dá bez problémov držať v ruke, 
čo vynikajúco podtrhuje jeho mobilitu. 
Podpora zvukových formátov sa drží za-
behnutého štandardu MP3, WMA a WAV. 
Pomerne kvalitný displej môžete využiť 
na prezeranie fotografi í vo formáte JPG 
a prehrávanie videa komprimovanom vo 
vlastnom formáte (konverzný softvér je 
dodávaný na priloženom CD). Nechýba 

tu FM rádio s možnosťou robenia zázna-
mu, analógový vstup, prehliadač elektro-
nických kníh a hra Tetris. Ako kompaktný 
spoločník na dovolenku či služobné cesty 
je tento prístroj naozaj dokonalý, má veľmi 
dobrú výdrž práce na batériu a hlavne pre-
kvapivo dobrú kvalitu reprodukcie zvuku. 

Matúš Paculík

Hracia skrinka na cesty
GoGEN MXB 990 FM vás zabaví aj Tetrisom

Čo by ste povedali na vrecko-
vý multimediálny prehrávač za 
rozumnú cenu, disponujúci fa-
rebným displejom, solídnou vý-
držou batérie a prekvapivo dob-
rým zvukom?

Miniaturizácia výrobkov so sebou nepriná-
ša len pozitíva v podobe menších rozmerov 
a ľahšej váhy, ale aj negatíva v zjednodušení 

funkč-
nosti 
a nutnosti 
určitých kom-
promisov pri kon-
štrukcii prístroja. 
Model Apacer AU120 

sa radí k tým najmenším a najľahším do-
stupným MP3 prehrávačom na trhu a jeho 
rozmerom je tak logicky prispôsobený celý 
koncept prístroja. Akýkoľvek displej či množ-
stvo ovládacích prvkov by sme tu hľada-
li márne, na ovládanie prístroja je priprave-
ná pätica tlačidiel, z ktorých je však niekoľko 
multifunkčných. Tlačidlo s logom Apacer 
slúži na zapnutie a vypnutie prístroja, pau-
zu pri prehrávaní a svojim podsvietením sig-
nalizuje stav prístroja (prehrávanie, komuni-
kácia s PC). Podpora hudobných formátov 

je zúžená na klasiku v podobe MP3 a WMA, 
ochudobnený však budete aj o rôzne dopln-
kové funkcie a možnosti. Je tu však prítomné 
nastavenie opakovania prehrávanie skladieb 
a dokonca aj ekvalizér so šiestimi prednasta-
venými hodnotami. Kvalita reprodukcie 
zvuku plne zodpovedá cene prístroja a tak 
sa treba pripraviť na miernu plochosť repro-
dukcie a skreslenie pri vyššej hlasitosti. Toto 
negatívum je však kompenzované už spo-
mínanými rozmermi a hlavne extrémne níz-
kou cenou samotného prístroja.

Matúš Paculík

Menšie to už nepôjde
Apacer AU120 je zakrpatený MP3 player

MP3 prehrávač s absolútnou minimalizá-
ciou, mušou váhou a extrémne kom-
paktnými rozmermi – prepadák ale-
bo šikovný spoločník?

Zapožičal: Apacer, www.apacer.com
Cena s DPH: 653 Sk (2 GB)
Záruka: 24 mesiacov

Technická špecifi kácia:
Pamäť: 2 GB, bež ďalšej možnosti rozšírenia 

 Prehráva: MP3, WMA  FM rádio tuner: - 
 Displej: -  Batéria: Li-Pol 125 mAh, výdrž 

do 3 hodín prehrávania  Hmotnosť: 12 g 
 Rozmery: 30×45×10 mm  Príslušenstvo: 

USB kábel, slúchadlá, puzdro.

Apacer AU120

 vzhľad, rozmery, cena

 kvalita reprodukcie zvuku
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