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GRAPHICBOOSTER

Externí grafická 
karta pro notebook
Externí grafiku pro notebooky nazvanou GraphicBooster 
předvedla firma Fujitsu Siemens Computers už na Invexu. Ny-
ní se tato grafická karta již začala prodávat, a to k notebooku 
Amilo Sa 3650, který díky ní dosáhne mnohem vyššího (pod-
le výrobce až o 470 %) grafického výkonu. Mobilita noteboo-
ku (tedy především výdrž na baterie až 4,5 hodiny) přitom 
zůstává zachována. GraphicBooster  má rozměry 18 × 13 × 
3,35 cm, váží jen 0,5 kg a za svůj výkon vděčí grafické kartě 
ATI Mobility Radeon HD 3870 s 512 MB paměti. Navíc k němu 
můžete připojit až tři monitory. GraphicBooster disponuje vý-
stupy DVI-I i HDMI a notebook Amilo Sa 3650 je vybaven 
DVI-I konektorem. Díky dvojici portů USB 2.0 lze k tomuto 
výkonnému balíčku připojit třeba bezdrátovou klávesnici 
a myš, takže slouží i jako rozšiřující stanice. Modely Amilo Sa 
3650 a Amilo GraphicBooster budou dostupné od poloviny 
prosince u specializovaných prodejců za cenu 29 990 Kč včet-
ně DPH za celý komplet.
INFO: www.fujitsu-siemens.cz

LG PRADA 

Luxusní mobilní 
telefon
LG Electronics a Prada předsta-
vují další designový telefon 
obecně označovaný jako LG Pra-
da. Nejnovější generace nese 
označení LG KF900 a na rozdíl od 
svých předchůdců je nový model 
nabitý technologiemi. Nechybí 
samozřejmě rychlá data HSDPA, 
5Mpx fotoaparát, Wi-Fi, přehrá-
vání DivX, plnohodnotný HTML 
prohlížeč, vysouvací QWERTY 
klávesnice a celá řada nadstan-
dardních funkcí. S novým mode-
lem přichází i nové Bluetooth ho-
dinky, označené jako LG-LBA-
T950, které umožňují kontrolo-
vat příchozí hovory a SMS, aniž 
by majitel musel vytáhnout mo-
bilní telefon z kapsy.
Komentář redakce: Kdo si koupí 
tento mobilní telefon, asi jej bu-
de z kapsy vytahovat velmi rád. 
Líbí se nám jak design nového 
„trendy“ mobilu, tak jeho funkční 
výbava. Jaká bude ergonomie, to 
zatím posoudit nedokážeme. 
Očekáváme, že mobil se bude 
prodávat za 15 000 Kč, hodinky 
pak za poloviční cenu.

OLYMPUS E-30

Efekty přímo 
ve fotoaparátu
Nový fotoaparát Olympus E-30 rozšiřuje řadu digitálních zr-
cadlovek z rodiny standardu 4/3. Tento model je v řadě po-
staven mezi vlajkovou loď E-3 a fotoaparát E-520. Svými pa-
rametry vychází z profesionálního modelu E-3 a má vyšší 
rozlišení – 12,3 megapixelu. Je navíc vybaven řadou umělec-
kých filtrů a kreativních režimů. Uměleckých efektů, kterých 
lze běžně dosáhnout jen díky speciálním objektivům nebo 
programům, je nyní podle výrobce možno docílit právě po-
mocí vestavěných softwarových filtrů. Konkrétní efekty si lze 
prohlédnout na velkém výklopném 2,7“ displeji ještě před sa-
motnou expozicí. Mezi filtry patří Pop Art, Změkčení, Bledé & 
světlé barvy, Světlý tón, Zrnitý film a Kamera obskura. Dal-
ších uměleckých efektů lze docílit prostřednictvím funkce ví-
cenásobné expozice.
INFO: www.olympus.cz

STUDENTSKÉ SLEVY

Web pro 
„chytré palice“
Vydavatel mezinárodního stu-
dentského průkazu ISIC spustil 
ojedinělý internetový projekt, 
portál ChytréPalice.cz (www.
chytrepalice.cz), který dokáže 
u svých uživatelů během chvil-
ky ověřit statut studenta a on-
line jim zpřístupnit studentské 
benefity. Portál kromě studentů 
rozezná i mladé lidi do 26 let, 
kteří jsou držiteli mládežnické-
ho průkazu ALIVE. Studenti 
a mládežníci tak mohou pro-
střednictvím internetu využívat 
svoje nároky na zvýhodněné 
nákupy u desítek poskytovate-
lů. Server ChytréPalice.cz nabízí 
například zvýhodněné počíta-
čové programy, tisk diplomo-
vých prací, akreditace na spor-
tovní události nebo letenky 
a celoroční pojištění ke kartám. 
V Česku jsou průkazy ISIC a ALI-
VE velice oblíbené. Ve své pe-
něžence je nosí přes 229 000 
držitelů, kterým nový web 
usnadní možnost přístupu k je-
jich výhodám a nabídne jim 
všechny slevy pohodlně v jed-
nu chvíli a na jednom místě.

STUDIE

Piráti se zaměřují 
na mobily
Krádeže dat a sítě botů byly až 
dosud problémem převážně 
v oblasti osobních počítačů. Bez-
pečnostní experti Georgia Insti-
tute of Technology varují pro 
rok 2009 před rozšířením toho-
to trendu na mobilní telefony 
a smartphony. Piráti se chtějí 
zaměřit zejména na uložená da-
ta na mobilních telefonech. Kvů-
li vyššímu zatížení a tím snížené 
době fungování však většinou 
není bezpečnostní software na 
mobilní telefony instalován. 
INFO: www.gtiscsecuritysum-
mit.com

GOOGLE

Gmail přichází 
s videohovory
Google představuje další dvě no-
vinky ve službě Gmail: hlasové 
hovory a videohovory ve vyso-
kém rozlišení. Nově půjde telefo-
novat přímo ze stránky Gmailu, 
přičemž je potřeba si stáhnout 
jenom malý program do prohlí-
žeče a pořídit si webovou kame-
ru. Pak už můžete pohodlně kon-
verzovat s přáteli, rodinou anebo 
spolupracovníky, se kterými jste 
dosud komunikovali prostřednic-
tvím Gmailu nebo Google Apps. 
INFO: www.google.cz
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