
Asus Zenfone 4 Max 
(ZC554KL)
Dlouhá výdrž
Větších smartphonů s 3 GB RAM, 32 GB 
úložištěm a  dvojitým fotoaparátem 
s cenou okolo 5 500 Kč je na trhu hod-
ně, ale málokterý nabízí akumulátor 
s kapacitou 5 000 mAh. Ten je také hlav-
ním prvkem, který Zenfone 4 Max od-
lišuje od početné konkurence. Jinak je 
telefon osazen dnes už lehce podprů-
měrným procesorem Snapdragon 430, 
duálním fotoaparátem, který bohužel 
nelze srovnávat s kvalitním snímačem 
vyššího modelu Zenfone 4 (ZE554KL), 
a 5,5” IPS displejem s nižším rozlišením 
720 × 1 280 bodů. Výbava telefonu to ne-
ní špatná, ani cena není příliš vysoká, 
ale konkurence ze stáje Huawei/Honor 
přišla v poslední době s lépe vybavenými 
rivaly v podobě modelů P Smart a Mate 
10 lite, případně Honor 9 lite a 7X. Telefon 
je při běžné práci svižný, zásadní zpoždě-
ní reakcí jsme nezaznamenali. 5,5” mobil 
s klasickým poměrem stran je poměrně 
velký do ruky, ale tak je tomu praktic-
ky u všech moderních telefonů. Nejlep-
ší stránkou je extrémně dlouhá výdrž 
na baterii, která zajišťuje i při intenziv-
ním používání alespoň dva dny provozu, 
méně náročným uživatelům snad i tři. 
Praktické je, že se do telefonu dají záro-
veň vložit dvě nanoSIM i microSD karta.

Dell S2719DM
Stylový a trochu HDR
Dell vyrábí vynikající pracovní monito-
ry, ale 27” S2719DM patří spíše mezi „li-
festylové“ modely, u kterých uživatelé 
více než možnost ergonomického na-
stavení panelu nebo připojení různých 
typů videokonektorů ocení štíhlé tělo. 
To neznamená, že by produkoval špat-
ný obraz, vůbec ne. 27” matný IPS panel 
s rozlišením 2 560 × 1 440 bodů má pří-
jemně vyrovnanou intenzitu podsví-
cení, vysoký jas i velmi dobrý kontrast. 
Pracuje se na něm příjemně a díky vyš-
šímu rozlišení je monitor vhodný pro 
tvorbu větších tabulek nebo základní 
grafickou práci. Na stylový monitor má 
slušnou nabídku funkcí ovládacího me-
nu, ve které nechybí šest přednastave-
ných a jeden uživatelský režim, možnost 
vypnutí osvětlení stavové LED diody, 
nebo dokonce aktivace Smart HDR re-
žimu. Nejedná se o plnohodnotný HDR 
provoz, protože monitor dosahuje maxi-
málního kontrastu pouze okolo poměru 
1 000 : 1 a jasu 400 cd/m2, ale splňuje ná-
roky specifikace VESA DisplayHDR400 
Ready. Při detekci HDR signálu umí mo-
nitor zvýšit maximální jas až na hrani-
ci 600 cd/m2. OSD není lokalizováno do 
češtiny. Monitor je při práci příjemně 
úsporný, většina přednastavených re-
žimů spotřebovává okolo 22 W, při pl-
ném jasu a kontrastu činí maximální 
spotřeba 33 W.

Asus Zenfone 4 Max 
(ZC554KL)
T E C H N I C K Á  DATA

Displej  
(úhlopříčka / rozlišení) 5,5“ / 720 × 1 280 / IPS

CPU / GPU / RAM
Snapdragon 430 
(8 × 960–1 400 MHz), 
Adreno 505 / 3 GB

Výbava
2 × nanoSIM, microSD, 
Wi-Fi 802.11n, microUSB,  
BT, 13+5 Mpx a 8 Mpx

Uživatelská paměť 
(int. / ext. / USB OTG)

32 GB (23,31 GB) /  
microSD / ○

Výdrž na baterii (on-line) 14:48 h
PCMark 1.0 / 2.0 5 203 / 3 895 bodů
3DMark (SSE) / AnTuTu 297/43 957 bodů
Operační systém Android 7. 1. 1
Rozměry a hmotnost 154 × 76 × 9 mm, 184 g
Cena 5 500 Kč

Známka Chipu velmi dobrý (1,9)

Dell S2719DM

T E C H N I C K Á  DATA

Displej / rozlišení 27“ / 2 560 × 1 440 bodů /  
matný / IPS

Max. jas / kontrast 400 cd/m2 / 1 000 : 1
Doba odezvy 5 ms
Videovstupy 2 × HDMI 2.0, audio
Úhly pohledu  
(vodorovně / svisle) 178° / 178°

Spotřeba – běžný  
provoz / max. 22 W / 33 W

Cena 11 990 Kč

Známka Chipu dobrý (1,5)

Avacom  
Prisma PD-20
Nabije i notebook
Externí baterie mívají různou kapacitu, 
velikost a hmotnost a většinou si je lidé 
pořizují v kapacitě 5–10 000 mAh, pro-
tože nosit s sebou větší a těžší baterie 
není praktické. Na trh se ale dostávají 
i vysokokapacitní akumulátory osazené 
konektorem USB-C Power Delivery, kte-
rý kromě mobilů a tabletů zvládne dobí-
jet i kompatibilní notebooky. Takovým 
přístrojem je i 20 000mAh (74 Wh) kra-
bička Avacom Prisma PD-20. S 461 gra-
my a rozměry 185 × 78 × 22 mm je zaříze-
ní stále ještě dobře přenosné. Dokáže 
dobíjet notebooky s USB-C PD portem, 
typicky MacBooky nebo nejnovější ul-
trabooky či 2v1 zařízení s Windows. 
Notebook dokáže nabíjet výkonem až 
32 wattů a umí pracovat v režimech 
5 V/3 A, 9 V/2 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A. Vět-
šinu notebooků zvládne dobít dvakrát. 
(avacom.cz, 1 990 Kč)

Xavax  
Surveillance
Domácí  
dohledová 
kamera
IP kamerka Xavax komunikuje aplika-
cí NetCam s Androidem i iOS. Napáje-
na je microUSB konektorem. Do sítě se 
připojí přes Wi-Fi. Na to, co se před ní 
odehrává, se pak můžete podívat na 
displeji smartphonu nebo tabletu od-
kudkoli v dosahu internetu. Statické 
i pohyblivé snímky mohou sledovat až 
čtyři uživatelé. Zajištěn je obousměrný 
přenos zvuku, takže poslouží i jako chů-
vička. Aplikace, která je jen v angličtině, 
umožňuje i další nastavení, takže ka-
merka může sloužit i k detekci pohybu 
a zvuku. Je také vybavena infračerve-
ným osvětlením, takže prostory můžete 
monitorovat i v noci. K dispozici je slot 
pro microSD kartu. Kamerka má stojá-
nek, ale připevnit se může také na zeď. 
(hama.cz, 1 499 Kč)

Známka Chipu výborný (1,3)
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