
Tablet s vynikajícím poměrem výkon/cena roku 
2012–2013

GoGEN TA8200
Ve třídě cenově dostupných tabletů je aktuálně velká tlačenice a vý-
robci se mají co ohánět, aby upozornili právě na svůj model. A přitom 
je to zdánlivě jednoduché – stačí zkonstruovat takový přístroj, který 
za optimální peníze nabídne optimální výkon. Jeho designéři jej 
zbavili všech zbytných prvků pro danou kategorii a zaměřili se na 
jeho multimediální dispozice. TA 8200 má v základu dva přehráva-
če hudby a jeden video player, zvládá Full HD, české titulky umí bez 
typografických prohřešků a poradí si i s dokumenty ve formátu PDF 
či DOC. Pokud je vám vlastní heslo Za málo peněz hodně muziky, 
je tento tablet volbou pro vás.

S&V 8/12
3 500 Kč

HP Tronic Zlín, Prštné-Kútiky 637, Zlín
www.hptronic.cz

Špičkový tablet roku 2012–2013

Samsung Galaxy Note II
Vynikající tablet/smartphone pro ty, kdo odmítají kompromisy. Tento 
přístroj přímo hýří funkcemi a uživatel si díky propracovanému ovládání 
pomocí tajemných gest může připadat jako iluzionista. Uživatelský kom-
fort zvyšuje i stylus S-Pen. Díky funkci NFC lze pracovat na jediném dis-
pleji současně na dvou pracovních plochách. Úhlopříčka 5,5“ (13,97 cm) 
jej zdánlivě posouvá do kategorie mobilů, ale nenechte se mýlit. Toto je 
tablet s velkým T, který dokonce přečte i rukou psané poznámky. A to 
dokonce v naší mateřštině.

S&V 12/12
15 999 Kč

Samsung, Sokolovská 394/17, Praha 8
www.samsung.cz

Digitální fotoaparát roku 2012–2013

Panasonic Lumix LX7
Lumix LX – to byla vždy záruka špičkové kvality. Z řady 
nevybočuje ani nejmladší člen dynastie – model LX7. 
Za pozornost stojí MOS snímač, supersvětelný objek-
tiv Leica, otočný prstenec s clonovými hodnotami 
a leckdo ocení i manuální ovladač vysouvání blesku. 
LX7 láká ke koupi příkladně snadnou volbou nasta-
vení libovolných fotografických parametrů či zcela 
přesnými a rychle pracujícími poloautomatickými i au-
tomatickými režimy.

S&V 9/12
12 495 Kč

Panasonic, Křižíkova 237/36a, Praha 8
www.panasonic.cz 
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