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 Na poli mobilní hudby je bezesporu 
průkopníkem společnost Sony 
Ericsson, která dala světu vůbec 

první  hudební telefon – W800i. Příjemně 
nastavená cena, 512MB karta v základu 
spolu s kvalitními sluchátky – to byla fakta, 
která tomuto modelu zajistila úspěch. Na 
ten výrobce navázal a uvedl na trh další řa-
du telefonů „Walkman“. Jejich vlajkovou lo-
dí se nyní stává Sony Ericsson W950i, který 
přináší řadu revolučních funkcí a vlastností. 
Pojďme se tedy podívat na „šperky“, který-
mi se nás W950i snaží oslovit.

Paměť
Není třeba si nic nalhávat, hlavní chloubou 
modelu W950i je velká paměť, která uživate-
li poskytuje patřičnou volnost. Celkem 4 GB, 
to je kapacita, která je k dispozici pro všechna 
data, nejen pro hudbu. Sony Ericsson W950i 
lze velmi dobře použít i jako přenosný disk. 
Stačí ho pomocí USB kabelu připojit a díky 
podpoře Mass Storage lze snadno přenášet 
data. Každému se jistě hodí mobilní telefon, 

přenosný disk a „walkman“ v jednom. Paměť 
je řešena interním flash „diskem“, žádné 
pohyblivé části se tedy nekonají. Telefon tak 
nemá problém s otřesy, jako je tomu u mini-
disků, například u Nokie N91. Příjemnou 
novinkou je také fakt, že k nahrávání hudby 
nemusíte nutně využít přiložený software 
Disk2Phone. Přímo v systému (Symbian 
v 9.1 UIQ 3.0) je dostupná volba aktualizace 
nové hudby. Po aktivaci telefon prohledá 
interní paměť a všechny nalezené songy při-
dá do seznamu – playlistu.

Přehrávač 
Další zajímavá inovace se týká přehrávače 
hudby, který od dob W800i/W810i urazil 
pěkný kus cesty. Velký displej poskytuje pro-
stor pro řadu dat: samozřejmostí je název 
písně a alba, jméno interpreta a další podrob-
nosti. Nechybí ani možnost hodnocení písní 
„podle nálady“. Tento prvek pak umožňuje 
skladby filtrovat podle nálady uživatele. 
Hudbu zpříjemňuje několik dostupných 
vizualizací. Pro ovládání přehrávače slouží 
speciálně dedikované klávesy, které jsou 
v případě aktivní funkce přehrávače podsví-
cené (jinak vlastně nejsou ani vidět).

Další funkce
Telefony řady Walkman jsou určeny zejména 
pro zábavu, konkrétně pro poslech hudby, 
poslouží však dobře i k práci – a to platí 
i v případě modelu W950i. Operační systém 
Symbian poskytuje řadu možností a propůj-
čuje telefonu všechny funkce smartphonu. 
Uživatel tak má k dispozici výborný kalendář 
či telefonní seznam synchronizovatelný 
s Outlookem (software na CD v balení). Dal-
ší aplikace lze bez problémů doinstalovat, 
řada z nich je k dispozici na webu výrobce. 

Telefonu nechybí ani pokročilé datové 
funkce, zamrzí však trochu nepochopitelná 
absence EDGE. Vystačit si tak musíte 
s GPRS a zatím jen u O2 dostupným UMTS. 
Chybí kamerka i foťák, takže videohovory 
využít nelze. Samotný digitální foťáček nám 
však chyběl více než kamerka pro videoho-

vory. Přestože toho lze tomuto telefonu 
vytknout jen velmi málo, jedním z dalších 
negativ je absence slotu pro paměťové karty. 
Interní 4 GB jsou sice velká paměť, paměťo-
vá karta by však snadno umožnila rozšířit 
kapacitu na hranici 6 GB.

TrackID
Určitě to znáte. Jdete po ulici nebo sedíte 
v restauraci a někde z rádia se ozývá pís-
nička, která se vám líbí. Jako naschvál však 
moderátor na konci neřekne její název. 
Tato situace má ovšem snadné řešení, 
vlastníte-li W950i. Stačí jen spustit funkci 
TrackID (obsahují ji např. i modely W850i 
či W710i) a nahrát (interním mikrofonem) 
kousek skladby. Následně telefon odešle 
záznam na server Gracenote a za pár 
sekund se otevře WAP stránka s detaily 
o písni (název interpreta, album atd.). 

Samotné využití služby je bezplatné, 
uživatel platí pouze data přenesená pro-
střednictvím GPRS/EDGE/UMTS. Funkci 
lze využít i pro interní rádio telefonu.

Koupit, nebo nekoupit?
Uvažujete o inovaci svého mobilu a přehráva-
če nebo si chcete jedno z těchto zařízení teprve 
pořídit? Což spojit funkce obou přístrojů 
v jednom zařízení? Sony Ericsson W950i 
poskytuje funkce smartphonu, přehrávače 
a přenosného disku. Jde sice o hodně muziky 
za hodně peněz, pokud si však spočítáte, na 
kolik by vás vyšel smartphone se Sybianem 
a MP3 přehrávač se 4 GB paměti, zjistíte, že 
cena zase tak vysoká není.  Adam Nosek
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CENA VČ. DPH 13 990 Kč

POMĚR CENA/VÝKON dobrý

TECHNICKÁ DATA
Displej 262 tis. barev, 240 x 320 bodů
Interní pamět́  4 GB (nezformátováno)
Operační systém Symbian v 9.1 UIQ 3.0
Datové funkce GPRS Class 10, HSCSD, UMTS
Operační systém Symbian v 9.1 UIQ 3.0
Baterie Li-Pol, 950 mAh
Rozměry/hmotnost 106 x 54 x 15 mm, 112 g

Čtyři giga!
Poslechem hudby si mnozí z nás rádi krátí čas třeba i na 
cestách nebo v MHD. I díky tomu se staly mobilní telefony, 
které dokáží přehrávat hudbu, velmi oblíbenými.




