MOTORAZR2 V8

Linuxový mobilní telefon s citlivým vnějším displejem.

Zkratky:
Představení • Technické parametry • Příslušenství

Představení
MOTORAZR2 V8 se měl stát vlajkovou lodí prodeje počínaje konce roku 2007. Vzhledem k
úspěchu prvního RAZRu, firma Motorola se na tento typ velice připravovala a tento typ
doprovázela adekvátní reklamní kampaň.

Jeho ostřím v televizní reklamě stylově bojovala krásná žena s mužem jako kdyby se jednalo o
nějaký druh flirtu. Navzájem si trhali šaty, krev naštěstí netekla. Vše končilo tak, že se jeden
přístroj zabodl do stěny metra a zůstal tam. Těžko říct, zde se výrobce potýkal s reklamací na
nepravdivost reklamy s odkazem na vlastní zkušenosti.

V8 patří do vyšší kategorie. Jako břitvu jí modelově dovedli inženýři Motoroly k dokonalosti.
Není těžké si takový elegantní styl s kovovou konstrukcí oblíbit.

Displej
Jak vnitřní, tak vnější displej má 240 x 320 bodů. Podle Motoroly ještě takový luxus zákazníkovi
nikdo nepředstavil. během poslechu hudby lze ovládat přehrávač na vnějším displeji. Pokaždé
přitom telefon příjemně zavibruje a tím dáva uživateli najevo, že rozumí. Je to hračka, která se
nejspíše bude každému zamlouvat a dotváří už tolikrát omílaný styl. Není problém si bez
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otevření přečíst novou zprávu a podobně.

Mulitmédia
Kamera je 2 megapixelová, pěkných 1600 x 1200 bodů. Kdo už s V8 fotil ví, že pixely nejsou
nejdůležitější parametr k tomu, aby obrázky vypadaly dost dobře a profesionálně. Barevnou
hloubku by totiž mohl závidět kdejaká konkurence.

Zabudované Bluetooth profily zajišťují čistý kvalitní poslech například přes sluchátka Motoroly
MOTOROKR S9. Na telefon se vejde 420 MB hudby, obrázků nebo videa. Tato RAZR 2
bohužel nedisponuje sloty pro paměťovou kartu. Půl giga prostě musí stačit. Média již můžete
stahovat na počítač bez softwaru Motorola Phone Tools, což je polepšení. S tímto softem však
pracuje taky - čtěte dále. Multimediální kompatibilitu pro RAZR2 V8 zajišťuje nově přehrávač
Windows media 11.

Práce
Linux. Ano, V8 je stejně jako Z6 nebo nově přicházející U9 poháněn operačním systémem, což
má své nesporné výhody. Funkce zůstaly více méně stejné, ovšem jejich nabídka se přece jen
rozšířila. Kontakty a kalendář udrží mnohem více údajů. Nový souborový manažer poskytne
náhled na všechny soubory. V8 už má vestavěný internetový prohlížeč Opera. Není problém
textový soubor přepsat na html a v manažerovi si ho číst ve vlaku za cesty.

Kontakty a kalendář můžete synchronizovat s Outlookem nebo je prostě na počítači zálohovat.
K tomu slouží software Motorola phone Tools.

Technické parametry
Vzhled
rozměry

103 x 53 x 11,9 mm

hmotnost
vnitřní displej
rozměry

117 g

barvy

256k barev TFT

vnější displej
rozměry

240 x 320 bodů

240 x 320 bodů
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barvy

256k barev TFT

Výkon
pásma

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900

paměť
uživatelská paměť
420 MB
paměťové karty
baterie

ne
Li-Ion 770 mAh

pohotovostní doba
do 330 hodin
délka hovoru
připojení

do 500 minut

Bluetooth

Bluetooth 2.0 s A2DP

USB

microUSB

datové technologie
GPRS

GPRS třída 10

EDGE
operační systém
Multimédia
fotoaparát
rozlišení fotek

EDGE třída 12
Linux

kamera
rozlišení videí
174 x 144 bodů
podpora obrázků
podpora zvuků
podpora videí

QCIF

Příslušenství

2 megapixelová
1200 x 1600 bodů

GIF, BMP, WBMP, JPG, PNG, EMS
WMA, DRM, MP3, AAC, AAC+, eAAC +, WAV, RA
H.263, MPEG4, 3GPP

Baterie
BX40
typ

740 mAh Li-Ion

označení

SNN5805A

Síťová nabíječka
typ
označení

P333
microUSB
CFLN7454AA

Nabíječky
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Autonabíječka
typ
označení

P313
microUSB
CFLN7454AA

Komunikace s počítačem

Software
Motorola Phone Tools aktualizovatelná
verze 3.28 a vyšší
Windows Media Player -11
pro přenos hudby
Kábely
MicroUSB kábel

Sluchátka

Sluchátka Bluetooth
MOTOROKR S9
HT820
H670
H700
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