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Niceboy Raze 2 Twins
Hudební dvojčata
Bluetooth reproduktor s nevšední sklá-
dací konstrukcí vypadá jako klasický tro-
chu větší hudební váleček, ale lze jej roz-
ložit i na dva menší reproduktory. Díky 
tomu je tak na cestách příjemně kom-
paktní, ale zároveň jej lze použít i jako 
stereoozvučení pracovního stolu. Obě 
poloviny jsou k sobě připojeny bezdráto-
vě a není tak potřeba je synchronizovat, 
jen je nutné obě části spárovat s telefo-
nem. Dobíjení je u obou polovin samo-
statné (2 × 1 500 mAh), výrobce dodává 
USB kabel se dvěma microUSB koncov-
kami. Obě poloviny mají také nezávis-
lé řízení hlasitosti. Součástí dodávky je 
i gumový obal, do kterého lze zařízení 
zabalit na cestách. Zpracování je špič-
kové, potěšila nás odolnost proti vodě 
a prachu (IPX7). Na baterii dokáže Raze 2 
Twins hrát okolo deseti hodin. Díky cel-
kovému RMS výkonu 24 W (2 × 12 W) je 
reproduktor dostatečně hlasitý, kvalita 
reprodukce je velmi slušná. Basy nejsou 
přehnané a mají líbivou charakteristiku. 
Střední tóny jsou dostatečně prokresle-
né a detailní, výšky nejsou přehnaně os-
tré. V této cenové kategorii se rozhodně 
jedná o zajímavý produkt.

Honor 8A
Cena především
V cenové kategorii do 4 000 Kč je Ho-
nor 8A zajímavou volbou. Za 3 790 Kč 
uživatel dostane 6,09” displej, Android 
9.0, snímač otisků prstů i dlouhou vý-
drž na baterii. 6,1” displej  s poměrem 
stran 19,5 : 9 má rozlišení jen 1 560 × 720 
bodů, ale výrobce použil slušný IPS pa-
nel. Díky nižšímu rozlišení dosahuje te-
lefon i s 3 020mAh baterií velmi dob-
ré výdrže na baterii. V testu PC Mark 
2.0 jsme zaznamenali výsledek 11:39 h, 
v reálném provozu lze počítat s  jed-
ním a půl dnem provozu. Díky osmi-
jádrovému MediaTeku MT6765 a 3 GB 
RAM je běh systému svižný a telefon 
neměl problém ani s multitaskingem 
několika aplikací. Pozitivní body si za-
slouží i za přesnou čtečku otisků prs-
tů, která je umístěna prakticky na zá-
dech. Bezdrátový adaptér Wi-Fi dokáže 
pracovat pouze v pásmu 2,4 GHz. Je zde  
i Bluetooth a 3,5mm výstup na sluchát-
ka, ale chybí NFC. Fotoaparát hodnotí-
me jako dobrý. Vzadu se nachází jeden 
13Mpx snímač, který za dobrého světla 
pořizuje pěkné snímky s vysokou ost-
rostí a s malým šumem. Selfie kamerka 
pak má 8Mpx rozlišení. S ohledem na ce-
nu nepřekvapí microUSB port.

Hama Vendeta 2
Levný gamepad 
Gamepad je ideální herní ovladač, kte-
rý ocení jak milovníci sportovních, tak 
akčních nebo arkádových her. Gamepa-
dy používají většinou majitelé herních 
konzolí, ale na trhu jsou i modely urče-
né pro použití s počítačem. K nim patří 
i Hama Vendeta 2, která za příjemnou 
cenu nabízí solidní kvalitu zpracová-
ní. Ovladač obsahuje 13 tlačítek a os-
misměrný křížový ovladač, nechybí 
vibrační odezva. Rozložení je klasické, 
podobné jako DualShock u PlayStation, 
gamepad je ale o něco drobnější. Ovla-
dač se k počítači připojuje neoddělitel-
ným dvoumetrovým USB kabelem. 
hama.cz, 389 Kč

Yenkee Wireless Charger 
YAC 5005/5010
Bezdrátové dobíjení
Pro majitele telefonů s bezdrátovým 
nabíjení jsou určeny dvě nové krabič-
ky Yenkee Wireless Charger YAC 5005 
a 5010. Oba modely se dodávají s USB-
-C kabelem, ale bez napájecího adaptéru 
a mají ochranu proti přehřátí. Dokážou 
detekovat přítomnost cizích předmětů 
na nabíječce a následně ji vypnout. 5W 
nabíječka 5005 má pogumovaný pro-
tiskluzový obal, stavovou diodu, USB-
-C konektor, hmotnost 60 gramů a roz-
měry 95 × 95 × 14 mm. Vyšší model 5010 
umožňuje dobíjet až 10 W. Má látko-
vý povrch a hliníkové tělo s hmotnos-
tí 98 gramů a rozměry 79 × 79 × 9 mm, 
nechybí USB-C port a dioda indikující 
stav dobíjení. 
yenkee.cz, Cena: 449 Kč / 749 Kč

Známka Chipu výborný (1,7)

Známka Chipu výborný (1,8)

Niceboy Raze 2 Twins

T E C H N I C K Á  DATA
Reproduktory 2  × 12 W
Akumulátor (výdrž) cca 10 hodin
Frekv. rozsah 68–20 000 Hz

Výbava IP67, Bluetooth 4.2, 
microUSB

Rozměry a hmotnost 205  × 84  × 84 mm, 
694 g

Cena 1 990 Kč

Známka Chipu výborný (1,6)

Honor 8A

T E C H N I C K Á  DATA
Displej (úhlopříčka / roz-
lišení) 6,09“ / 720 × 1 560 / IPS

CPU / GPU / RAM

MediaTek MT6765 /  
8 × 900–2 300 MHz/  
PowerVR Rogue 
GE8320 / 3 GB

Výbava

2 × nanoSIM, microSD, 
Wi-Fi 802.11n, LTE,  
BT 4.2, microUSB,  
13 / 8 Mpx, 3 020 mAh, 
čtečka otisků prstů

Uživatelská paměť 
(int. / ext. / USB OTG) 32 GB (24,5 GB) /○/○
PC Mark 2.0 4 084 bodů / 11:39 h:m
3DMark (SSE) / AnTuTu v7 475 / 78 546 bodů
Operační systém Android 9

Rozměry a hmotnost 156,3  × 73,5  × 8 mm, 
155 g

Cena 3 790 Kč

Známka Chipu výborný (2,2)
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