
AKTUALITY

NOVÝ OPERÁTOR NAJÍŽDÍ NA OSTRÝ PROVOZ

U:fon pokrývá více 
než polovinu populace

LOGITECH VX NANO CORDLESS LASER MOUSE 

Minimyš 
s minipřijímačem
Nová laserová bezdrátová myš Logitech VX Nano Cordless Laser 
Mouse for Notebooks je zajímavá tím, že má velmi malý přijímač. 
Miniaturní „nanopřijímač“ této myši je proveden ve stylu „plug-
and-forget“ – což znamená, že jej můžete připojit a pustit z hlavy. 
Vzhledem k tomu, že USB přijímač je tak malý a z notebooku téměř 
nevyčnívá (přesahuje pouhých 8 mm přes hranu notebooku), uživa-
telé jej již nemusejí neustále připojovat a odpojovat, když se mají 
přesunout z místa na místo. Nemusí se bát, že ho ztratí nebo ulomí. 
Myš je vybavena rolovacím kolečkem zvaným MicroGear. Když je 
kolečko v režimu hyperrychlého rolování, mohou uživatelé jediným 
pohybem prstu prolétnout i velmi dlouhé dokumenty. K přechodu 
do přesného režimu rolování po jednotlivých vroubcích stačí stisk-
nout rolovací kolečko. Očekává se, že laserová bezdrátová myš 
Logitech VX Nano Cordless Laser Mouse for Notebooks bude 
k dostání koncem srpna. Doporučená maloobchodní cena bude 
pravděpodobně 1999 Kč vč. DPH.
Info: www.logitech.cz

MICROSOFT

Konec pro Photo Suite
Protože Windows Vista již obsahují 
mnoho funkcí pro zpracování obra-
zu, Microsoft nyní zastavil výrobu 
softwaru „Photo 2006 Suite Editi-
on.“ Koncern tak učinil překvapivé 
rozhodnutí. Grafický program je co 
do rozsahu funkcí srovnatelný 
s programem ACDSee Foto Mana-
ger 9. Uklidňující je alespoň to, že 
podporu pro tento nástroj nechá 
Microsoft při životě celé tři roky, 
oficiální konec má přijít 30. dubna 
2010. Uživatelé Windows XP by 
však měli ještě počkat: v součas-
nosti stojí nástroj kolem 80 eur 
(v přepočtu 2240 Kč), Microsoft 
však možná půjde u zbytků zásob 
s cenami ještě dolů.
Info: www.microsoft.cz

MĚŘENÍ NÁVŠTĚVNOSTI

Otestujte WAudit
Adam Haken si v roce 2003 pro své 
weby vytvořil nástroj na měření náv-
štěvnosti. Postupem doby však zjis-
til, že služba postrádá funkce, které 
od ní potřeboval (především sledo-
vání konverzí a PPC kampaní). A tak 
oprášil původní verzi, doplnil nové 
funkce a před prázdninami spustil do 
veřejného testování službu WAudit 
(www.waudit.cz). Kromě výše 
zmíněných funkcí a základních sta-
tistik, které nabízí drtivá většina 
konkurence (operační systém náv-
štěvníka, prohlížeče, vyhledávače, 
příchozí stránky apod.), najdete ve 
službě WAudit i méně obvyklé 
funkce, jako například průběhové 
grafy z různých statistik (kupříkla-
du průběh vývoje použitého pro-
hlížeče za posledních 100 dnů).

Při zahájení pilotního provozu v květ-
nu tohoto roku byl signál U:fonu 
dostupný pouze na většině území 
Pardubického a Královéhradeckého 
kraje a v části Prahy. Během dvou 
měsíců, tedy cca v polovině července, 
pokrýval U:fon více než 30 % popu-
lace, na začátku srpna už byly jeho 
hlasové služby dostupné pro 70 % 
obyvatel a datové služby mají 50% 
pokrytí. „Do konce  roku  budeme  
pokrývat  naprostou  většinu  území  
České  republiky,“  říká  Luboš  Bôrik, 
generální ředitel společnosti Mobil-
Kom, která U:fon provozuje.  

U:fon nabízí dvě varianty 
mobilního internetového připoje-

ní. První, za 237 Kč vč. DPH, je 
určena pro ty, kdo se zajímají 
o cenu a internet používají přede-
vším k prohlížení stránek a posí-
lání e-mailů. Kdo potřebuje 
opravdu rychlé mobilní připojení, 
může si u U:fonu  pořídit internet 
za cenu 594 Kč vč. DPH.

Telefonování v rámci sítě U:fon 
je bezplatné.
Komentář redakce: Jistě jste již 
zaznamenali povedenou reklamní 
kampaň, kterou na sebe U:fon upo-
zorňuje. Zatím je předčasné dělat 
závěry, vše však nasvědčuje tomu, 
že levný mobilní internet bude brzy 
dostupný každému.

LOGITECH CORDLESS DESKTOP WAVE

Logitech dělá vlny
Nový design posouvá vývoj zná-
mých rovných klaviatur, nenutí 
však uživatele, aby se museli přeu-
čit psaní na klávesnici. Nová klá-
vesnice Logitech Cordless Desktop 
Wave se vyznačuje inovativním 
designem ve tvaru vlny.

Klávesnice je navržena tak, aby 
na ní obě ruce ležely pokud možno 
v optimální poloze, a současně pro-
hnutí ve tvaru „U“ kompenzuje růz-
nou délku jednotlivých prstů. Klá-
vesy jsou různě vystouplé (ve tvaru 

„vlny“). Největší výšku mají klávesy 
jako A a Enter, pak se výška 
postupně snižuje, u D a K je nej-
nižší, aby pak opět stoupala a dal-
šího vrcholu dosáhla u G a H. Maxi-
mální rozdíl výšky je 4 mm. Kromě 
standardních kláves nechybí sada 
multimediálních kláves. Bezdráto-
vý set (společně s myší) se objeví 
na trhu koncem srpna za 2690 Kč, 
samostatná klávesnice pak v říjnu 
za 1490 Kč.
Info: www.logitech.cz
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