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Tablet s 8“ displejem s poměrně 
standardním rozlišením 800 × 
600 bodů se snaží zaujmout 

hned několika aspekty. Kromě příz-
nivé ceny to je velmi dobré dílenské 
zpracování. Už při vybalování jsme 
si všimli kovového rámečku okolo 
displeje a perfektně dosedajícího 
zadního krytu z kvalitního plastu. 
Když vezmete TA 8200 do ruky, je 
jasně cítit, že nejde o žádné rozvrza-
né „šidítko“. Kromě toho nás GoGEN 
překvapil použitím systému Android 
ve verzi Ice Cream Sandwich (4.0.3), 
přičemž nejnovější verzi Jelly Bean 
(4.1) mají až vyšší modely tabletů 
téže značky. Každopádně i „zmrzli-
nový sendvič“ je dostatečně stabilní, 
svižný a dobře navržený systém, 
takže práci s tabletem z hlediska 
softwaru považujeme za pohodlnou. 
Ještě se ale vraťme k provedení. 
Všechny konektory, tedy HDMI, 
miniUSB, USB host, vstupu napájení, 
sluchátkového výstupu a slotu na 
microSDHC, jsou na pravém boku, 
kde se nachází i tlačítko pro zapnutí 
a vypnutí tabletu. Ovládání hlasi-
tosti a tlačítka pro vstup do menu 

a návrat jsou na pravé horní hraně. 
Můžete je tak pohodlně mačkat uka-
zovákem, zatímco tablet držíte.

Jedno Jádro pro základní 
operace
V nitru tohoto modelu se nachá-
zí jednojádrový procesor s jádrem 
Cortex-A8. Taktovaný je na 1,2 GHz. 
Uživatel tedy musí počítat s tím, 

že na tabletu nespustí nějaké extra 
náročné hry či HD video. Filmy 
ve standardním rozlišení, napří-
klad komprimované v XviDu, však 
přehrajete. Výkon tabletu i jeho 
operační paměť o velikosti 1 GB 
nedovolují spouštět a přepínat mezi 
nadprůměrným množstvím aplikací. 
Respektive dovolují, ale systém se 
zpomalí. K určitému snížení rychlosti 
dojde také po pár dnech používání, 
kdy si nainstalujete z Obchodu Play 
další aplikace. Vzhledem k ceně 
tabletu je však nižší výkon pocho-

pitelný a uživatel s ním musí před 
koupí počítat.
Co nás nemile překvapilo, je absence 
Bluetooth a GPS modulu, které 
považujeme za velmi důležité. Pro 
posílání fotek či jiných souborů 
z jednoho přenosného zařízení do 
druhého se jeví Bluetooth stále jako 
nejvhodnější. Bez GPS zase nemů-
žete využít Google map. A jelikož 

nemá tablet samozřejmě ani 3G 
modem, alespoň hrubé zaměření po-
lohy pomocí mobilního pokrytí také 
není možné. Raději bychom si tedy 
připlatili a zvolili dražší variantu. 
Pro uživatele, kteří chtějí používat 
tablet hlavně doma, například pro 
čtení zpravodajských webů, kontrolu 
Facebooku, mailování či komunikaci 
přes Skype, Talk, ICQ a jiné IM sys-
témy, ovšem bude stačit. Za 3.499 
Kč je to zkrátka zařízení s velmi 
dobrým poměrem cena/výkon.

Velmi levný tablet, který uspokojí 
nenáročné uživatele. Zaujme hlavně 
kvalitním zpracováním a přítomností 
Androidu 4.0.1.

Postrádá některé prvky, jako je 
Bluetooth a GPS, a má jednojádrový 
procesor.
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kOnTakT: www.gogen.cz
SySTém: Android 4.0.1 
Ice Cream Sandwich
PROcESOR: Cortex-A8 1,2 GHz
Interní paměť: 8 GB
dISPlEj: 8“ (800 × 600)
kOnEkTIvITa: Wi-Fi 802.11b/g/n
kOnEkTORy: 3,5 mm audio out, 
miniHDMI, miniUSB, USB Host
paměťové Karty: microSD, 
microSDHC (až 32 GB)
výdrž baterIe: video (až 10 hod.), 
audio (až 20 hod.)
rozměry/hmotnost: 
14 × 200 × 160 mm/0,48 kg
cEna: 3.499 Kč 

VERDIKT

KonKuREnTI

Podobně cenově posazený je také 
tablet Prestigio MultiPad PMP5080C 
se stejným procesorem, ovšem 
taktovaným na pouhý 1 GHz. Používá 
také Android Ice Cream Sandwich. 
Nemá Bluetooth, ani GPS. Prodává se 
za 3.399 Kč.

Za 3.499 Kč je to ZKrátKa ZaříZení s velmi dobrým 
poměrem cena/výKon.
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Tablety patří k raketově rostoucím segmentům trhu v oblasti technického zboží 
navzdory všem ekonomickým problémům. Přicházejí s nimi proto další a další 
výrobci a značky. Pokud se vám nechce investovat do výkonnostní špičky, která 
se prodává za deset a spíše víc tisíc, můžete zvolit například tento základní model 
značky GoGEN.

multimédia


