
Lenovo  
ThinkBook 13s
Solidní mobilní notebook
V testované konfiguraci kombinuje Lenovo ThinkBook 13s 
velmi přijatelnou cenu s vynikajícím kovovým šasi, skvělou 
klávesnicí, krytou kamerou a slušnou výdrží na baterii. 13,3” 
notebook s matným nedotykovým IPS displejem a hmotnos-
tí 1 316 gramů je postaven na procesoru Intel Core i5-8265U 
v kombinaci s 8 GB RAM a 256GB NVMe SSD, což je na dneš-
ní poměry slušná střední třída. Díky malým okrajům disple-
je působí notebook opravdu kompaktním dojmem (prakticky 
má velikost formátu A4),  vzhledem ke kovovému šasi je nutné 
brát pár dekagramů navíc s porozuměním. Šasi je dostatečně 
robustní a právě díky velké odolnosti je přístroj připraven pro 
časté přenášení. Jedná se o vysoce mobilní stroj, který ale do-
sahuje jen lehce nadprůměrné výdrže na baterii. V testu PC-
Mark 8 pracoval ThinkBook 13s na baterii čtyři až pět hodin, 
při kancelářské práci s internetem nemá notebook problém 
vydržet osm až devět hodin, záleží samozřejmě na intenzitě 
podsvícení displeje. Špičkové ultramobilní notebooky dnes ale 
s přehledem zvládají o třetinu delší doby. Displej lze vyklopit 
do úrovně 180° a líbila se nám jak homogennost jeho podsví-
cení, tak pokrytí barevného prostoru. Nad displejem se v ten-
kém rámečku skrývá webová kamerka s fyzickou krytkou, 
takže mají uživatelé jistotu, že je při práci s notebookem nikdo 
nešpehuje. Praktickou vychytávkou je čtečka otisků prstů ve 
vypínači. Podsvícená klávesnice se skládá z příjemně velkých 
(15,8 × 14,9 mm) a logicky rozložených tlačítek, pochvalu zaslou-
ží i velký a přesný touchpad. V portové výbavě nechybí kromě 
HDMI a dvou USB-A konektorů ani USB-C port. Ten však bo-
hužel neslouží ani k přenosu videosignálu do monitoru a ne-
lze je použít ani pro napájení. K tomu účelu je zde dedikovaný 
klasický Lenovo konektor. Nemožnost dobíjet notebook přes 
USB-C je po pouze středně dlouhé výdrži na baterii naší druhou 
největší výhradou k jinak perfektnímu stroji. U převážně pra-
covního notebooku s krytkou kamery a čtečkou otisků prstů 
bychom USB-C Power Delivery považovali za samozřejmost.

Niceboy HIVE Pods 2 
Dostupný True Wireless
Další cenově dostupná true wireless sluchátka nám k testo-
vání půjčila firma Niceboy. Pecky HIVE Pods se dodávají s do-
kovací bateriovou kolébkou (500 mAh), která stačí na troj- až 
čtyřnásobné dobití sluchátek. Vzhledem k cca šestihodinové 
výdrži pecek (2 × 70 mAh) na jedno nabití tak lze s krabičkou 
počítat minimálně s 24 hodinami hudební reprodukce. Pec-
ky se dodávají s microUSB napájecím kabelem, třemi páry 
silikonových vložek do uší a podle specifikace IPX5 odolají 
dešti. Samotné pecky patří ve své kategorii spíše k těm vět-
ším a těžším (díky tomu vydrží i déle na baterii a velikost má 
svůj vliv i na kvalitu reprodukce), ale v uších sedí dobře a při 
používání jsme se většinou nebáli, že by nám mohly vypad-
nout, dá se s nimi i vcelku pohodlně běhat.  

Sluchátka se v pouzdře dobijí zhruba za hodinu a půl, sa-
motné pouzdro se pomocí kabelu s microUSB koncovkou 
dobije přibližně za stejnou dobu, dobíjení signalizují blikající 
diody na krabičce a červená dioda na peckách. Sluchátka se 
připojují k přehrávači pomocí Bluetooth, párování bylo vět-
šinou bez problému, ale občas se pecky mezi sebou nepropo-
jily a sluchátka se k mobilnímu telefonu připojila jako dvě 
samostatná zařízení. V takovém případě stačilo sluchátka 
restartovat a pak už bylo vše v pořádku – došlo ke vzájem-
nému spárování a poté se sluchátka připojila k mobilnímu 
telefonu jako jedno zařízení.

Kvalita zvukové reprodukce nás příjemně překvapila, v ně-
kterých ohledech hrají HIVE Pods 2 dokonce lépe než mnohem 
dražší značková konkurence. Technologie MaxxBass přináší 
výrazné basy, zvuk ale není zkreslený a je poměrně čistý i při 
vyšší hlasitosti. Sluchátka také poměrně dobře izolují zvuky 
v okolí, i když v této cenové kategorii nelze očekávat, že by 
sluchátka okolní ruch potlačila úplně. Pecky samozřejmě po-
slouží i jako handsfree pro telefonování. Citlivost mikrofonu 
by mohla být vyšší, ale kvalita přijímaného hovoru je perfekt-
ní. Na každé pecce je jedno ovládací tlačítko. Stiskem libovol-
ného z nich spustíte či pozastavíte přehrávání nebo přijmete, 
případně ukončíte hovor. Dvojitý stisk pravého tlačítka zvy-
šuje hlasitost, dvojitý stisk levého tlačítka hlasitost snižuje. 
Stejným způsobem se při delším přidržení tlačítek posouváte 
mezi skladbami. Podržíte-li obě tlačítka cca 6 sekund, sluchát-
ka se vypnou, tak se děje i při vložení do pouzdra.

Lenovo ThinkBook 13s

T E C H N I C K Á  DATA
CPU / RAM Intel Core i5-8265U / 1,6–3,9 GHz / 4+4 / 8 GB
Grafika Intel UHD Graphics 620
Displej (úhlopříčka / rozlišení) 13,3“ / 1 920 × 1 080 bodů / matný / nedotykový / IPS
SSD / HDD / ODD 256 GB /○/○

Výbava
1× HDMI, USB-C (3.2 Gen 1), 2× USB 3.1, audio, 
Wi-Fi, BT, čtečka otisků prstů, chráněný webcam, 
Wi-Fi 802.11ac, BT, 

PCMark 10 3 593 bodů
PCMark 8 Home / Work 3 246 / 4 783 bodů
PCMark 8 Home / Work 3:39 / 4:34 h:m
3DMark SD / Cinebench R15 4 292 / 632 bodů
Rozměry a hmotnost 317 × 216 × 16 mm, 1 316 g
Cena 22 990 Kč

Známka Chipu výborný (1,6) 

Niceboy HIVE Pods 2 

T E C H N I C K Á  DATA
Typ sluchátek intraurální, true wireless
Připojení Bluetooth 5.0 (EDR)

Výbava microUSB, mikrofon, dobíjecí stanice,  
3 sady silikonových vložek

Výdrž (pecky / dok. stanice) cca 6 hodin / cca 24 hodin
Hmotnost 2 × 5 g / 46 g
Cena cca 2 490 Kč

Známka Chipu výborný (1,5)
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ČÍSELNÉ HODNOCENÍ ZNAČÍ CELKOVOU ZNÁMKU ZA TECHNICKÉ PARAMETRY A NAMĚŘENÉ HODNOTY. SLOVNÍ OCENĚNÍ PŘEDSTAVUJE ŠKOLNÍ 
ZNÁMKU POMĚRU CENA/VÝKON, TEDY TOHO, JAK CENA VÝROBKU ODPOVÍDÁ JEHO TECHNICKÝM PARAMETRŮM A NAMĚŘENÝM HODNOTÁM.8 6   >   1 2  >   2 0 1 9   >   C H I P
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