
Energy Sistem Tablet i724

4 390 Kč

Na omak velice příjemný (pogumovaný) 
a do ruky dobře padnoucí tablet má konek-

tory v mini verzích soustředěny na boku spolu 
s mechanikou paměťové karty a tlačítkem pro 
zapnutí (jiná tu nejsou). Reproduktor je však na 
čelní straně zrovna pod místem, kde se tablet 
drží, mikrofon se nachází hned u kamery. I724 
dorazil ve španělštině, a tak jsem začal hledat 
návrat k původnímu nastavení. A ejhle! Zase 
bylo ve španělštině! Po přepnutí „idioma“ (jazy-
ka) se už objevila standardní čeština Androidu 
2.3, bohužel dál jsem si ji příliš neužil. Tablet 
nepracuje s Google Play, nýbrž s tržištěm zvaným 
SlideMe Market. Nenašel jsem na něm jedinou 
z testovacích aplikací, ani jedinou čtečku knih 
pracující v češtině. Neobjevil jsem ani Adobe 
Reader. Čtečka knih – s výjimkou PDF – ne-
podporuje česká písmenka s diakritikou, místo 
nich se objeví zřejmě korejské znaky. Z dalších 
aplikací je k dispozici mj. YouTube, audio a také 
video přehrávač. Ten kupodivu zvládal tu a tam 
i Full HD, HD ready však přehrával spolehlivě. 
Čeština v titulcích ale nikdy nepracovala a napří-
klad v DivX se nezobrazily ani titulky jako takové. 
Naproti tomu v kodeku X.264 ano, ale opět bez 
českých znaků. Audio přehrávač si vedle MP3 
poradil i s FLAC a byl – překvapivě – lokalizován 
do češtiny. Navíc umožňoval výběr z několika 
režimů ekvalizéru a také si ho nastavit podle 
svého. Zvuk ze sluchátek byl plný, se slušnými 
výškami i basy, i když poplatný kategorii. Displej 
je na danou třídu výborný, kupodivu se značnými 
bočními pohledovými úhly (v poloze naležato). 
Absence češtiny a potíže s aplikacemi však nad 
těmito pozitivy značně převažují.

GoGEN TA 8200 

3 999 Kč

Nejnovější stroj s výborným poměrem cena/
výkon! Oželet musíte zejména displej for-

mátu 16:9, protože tady jsme na „klasice“ 4:3. 
Rozumně tlustá konstrukce dovolila zabudovat 
plné USB, k dispozici je i mini HDMI a mini USB. 
Vše je soustředěno na pravém boku, kde máme 
také reset, mikrofon, mechaniku paměťové karty 
a tlačítko pro zapnutí. Další ovládání obstarávají 
dvě kolébková tlačítka na horní straně – jedno 
pro hlasitost, druhé pro kontextové menu a volbu 
Zpět (Back). Vše doplňuje reproduktor umístěný 
na zadní straně. Tablet pracuje s Google Play, 
z testovacích aplikací nebyly k dispozici Air-
Attack HD Lite a Novinky.cz. Angry Birds byly 
už instalované a z dalších zajímavých aplikací 
stojí za zmínku České zprávy. Zabudovaný video 
přehrávač neumí po odskoku z filmu navázat na 
místo, ve kterém došlo k přerušení (Resume). 
Podporuje titulky, ovšem nikoli v češtině. Apli-
kace e-book češtinu taktéž neumí, a přitom je 
umístěna na domácí obrazovce hned „na ráně“. 
Naštěstí obě lehce nahradíte lepšími. MX Player 
pracuje bez problémů, stejně jako CoolReader. 
JetAudio Basic místy padal, náhrada za Novinky.
cz (iDnes) chodila bez potíží. Kvalita LCD odpoví-
dá třídě. Jeho odezva je pomalejší, na sluníčku 
rychle vadne a pohledové úhly jsou malé. Ovšem 
reakce na dotyk je výborná, a to je při dané ceně 
to nejdůležitější. Pokud jde o přehrávání filmů, 
výkon plně dostačuje pro HD ready, Full HD bylo 
jednou výborné, jindy mělo potíže a bylo trhané. 
Film v rozlišení 720p však byl přehrán zcela bez 
problémů. Zvuk byl poměrně plný, i když více 
basů by se určitě hodilo. Pomohlo ale „poladit“ 
ekvalizér zabudovaného přehrávače s jedenácti 
režimy. Celkově velice slušný model!

Point of View  
Mobii Tablet 8“ ProTab 2.4 XL

3 599 Kč

Model s displejem 4:3, Androidem 4.0 a za-
jímavě řešeným ovládáním. Pod displejem 

totiž najdete tři tlačítka à la mobilní telefon. Jed-
no je Zpět, další Domů a třetí vyvolá kontextové 
menu. Na boku je pak další tlačítko domovské 
obrazovky, řízení hlasitosti a zapnutí. Tablet 
standardně nabíhá do angličtiny, češtinu musíte 
nastavit ručně. Kompletní sadu rozhraní najdete 
na spodu spolu s resetem a mechanikou karty 
microSD. Na domovské obrazovce není po prv-
ním spuštění nic než hodiny a ikona zastupující 
fotoaparát. První dojem je proto – i když tablet 
jinak zvenku nevypadá vůbec špatně – vysloveně 
chudý. Chudá byla i aplikační výbava – Flash 
Player, audio přehrávač, e-mailový klient, na-
hrávání zvuku, YouTube, webový prohlížeč, sou-
borový manažer a kalendář. Chyběl především 
video přehrávač a pochopitelně i nějaký český 
obsah, nicméně oboje si můžete snadno dohrát. 
Tablet k mému překvapení pracoval se dvěma 
tržišti aplikací: s Google Play a alternativním App 
Center, kde je mj. i rozsáhlý blog. Z testovacích 
aplikací jsem nenašel pouze Novinky.cz, náhrada 
v podobě iDnes však pracovala bez potíží. Obra-
zovka se sice velmi leskne, ale o svých kvalitách 
nenechá nikoho na pochybách. Počítejte s výraz-
nými, živými barvami a solidními pohledovými 
úhly. Tablet na testovacích videích neměl potíže 
s Full HD a přehrával čistě i komplikované věci, 
jako třeba kvalitní WMV HD. HD video z YouTube 
bylo dokonalé jako brus! Zvuk přes sluchátka by 
určitě odpovídající dané třídě, ale tablet „lupal“ 
i při prostém výběru skladby, což bude nejspíše 
problém našeho vzorku. Pokud by byl vstup na 
český trh připraven pečlivěji, mohla by z něj být 
prodejní špička. Takto má rezervy.

H O D N O C E N Í
X  velmi příjemně se drží; výborný displej

Z  bez instalace a ve španělštině; chybí čeština 
v aplikacích (knihy, titulky); potíže s instalací 
dalších aplikací, včetně těch podporujících 
češtinu; nezná Google Play

H O D N O C E N Í
X  excelentní poměr cena/výkon; hardwarová 

výbava; výborné ovládání

Z  nic zásadního

H O D N O C E N Í
X  slušný obraz i výkon; může být dobíjen přes 

USB; výborné ovládání; nízká hmotnost, ale…

Z  …bez USB a s menší RAM; chudý aplikační 
základ (zvuk nepočítám)

Pořád jde o relativně levné tablety, nicméně už se pomalu posouváme k displejům s vyšším rozlišením (standardem však stále zůstává 800 x 480, respektive 

600 bodů) a většími úhlopříčkami, takže se vedle 17,8 cm (7“) a 20,3 cm (8“) objevují i první modely s 25,4 cm (10“), případně 25,7 cm (10,1“), které jsme 

však do testu zařadit nemohli (viz úvod). Na navigační čipy GPS narazíme v této třídě opravdu jen zřídka, stejně jako na možnost dobíjení přes USB. Cena je 

také stále nízká na to, abychom mohli očekávat smysluplné přehrávání videa ve Full HD, nicméně se solidním HD ready už počítat můžete. A čím dál častěji 

se také nabízí vstup na nejlépe zásobené tržiště aplikací, tedy Google Play. Pro srovnání do tabulky zařazujeme i model Eaget Navi N1, který byl k dispozici 

jako předprodejní vzorek. První seznámení s ním najdete ve vloženém článku na straně 57.

  Tablety od 3 500 do 4 999 Kč  

velmi dobrý velmi dobrývynikající
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