Motorola ZN5

S vestavěným 5 megapixelovým foťákem Kodak vytváří ZN5 kvalitní fotografie v rozlišení 2560
х 1920 bodů. Ke své paměti 350 MB je možné přidávat paměťové karty až do velikosti 4 GB.
Obrázky poté můžete krásně sdílet na Kodak Gallery nebo i jinde...

Zkratky:
Recenze • Technické parametry • Příslušenství

Recenze Motoroly ZN5
Motorola ZN5 je produktem společnosti Motorola, avšak na vestavěném foťáku se podílel
Kodak. Přispěl slušnými technologiemi Kodak Imaging a Kodak Perfect Touch.

Kodak Perfect Touch

Technologie Kodak Perfect Touch byla poprvé představena a použita na produktech Kodak v
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USA v roce 2003. Zajišťuje větší jas fotografiím vymýcením tmavých míst, tedy stínů, aniž by
ztrácely na detailu. Fotografie jsou pak společně se zářivějšími barvami detailnější. Rozdíl v
kvalitě je viditelný jak na objektech v popředí tak na pozadí obrázku. Fotografie tak získávají
mnohem lepší a profesionálnější vzhled.

Kodak Imaging Technology
Pod touto technologií se skrývá mnoho nástrojů, jako například Chytré zachycení, které
automaticky analyzuje scénu a změní nastavení. Takže i ve špatných podmínkách udělá velice
kvalitní fotografie. Jelikož denní doby mají své specifika, co se týče bílé barvy Vyvážení bílé
zjistí odstín bílé barvy v prostředí a od ní poté odpočítává ostatní barvy tak, aby byl obraz co
nejdokonalejší.
Sensor defect removal
porovnává body v okolí a vyhlazuje chyby, které nebyly způsobené přímo foťákem. Dalšími
vychytávkami KIT jsou zpracování barev a systémová kalibrace zobrazování.

Kodak Foťák

Pěti megapixelový foťák Kodak s bleskem Xenon a digitálním hledáčkem vytváří fotografie o
rozměrech 2560 х 1920 bodů. Využitelné módy při focení jsou panorama, šeď, sepie, negativ,
červeň, zeleň a modř. Ohnisková délka je 5,86 mm, apertura 1,8/5,6. Samozřejmostí můžeme
brát focení více snímků za sebou, méně běžná je pak funkce samospoušť.
Fotoaparát zaostřuje automaticky po jemném stisknutí klávesy. Když políčko automatického
zaostření zezelená, je možné napůl stlačenou klávesu úplně stisknout a tak obrázek vyfotit.
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Fotky si pak můžete přímo na mobilu dle libosti upravovat: otočit, oříznout, obrátit zrcadlově
nebo změnit její velikost. Další pokročilejší editace čekají pod položkou styl: Stupně šedé,
sepia, negativ, červený filtr, zelený filtr, modrý filtr, jas, kontrast, zaostřit a rozmazat. K úpravám
je možné přidávat prvky jako okraj, různou grafiku nebo časové razítko ale i jiné textové značky,
které si můžete předtím nadefinovat.

Bluetooth + EDR

Motorola ZN5 je možné spárovat s Bluetooth zařízením. Za pomocí EDR je spárování se
sluchátky rychlejší. A2DP technologie zajišťuje kompatibilitu se stereo sluchátky. Sluchátka by
měla být taktéž od Motoroly, kompatibilita s jinými výrobci sluchátek totiž může dělat problém a
dostaví se pouze limitovaná kvalita.

Pokud máte tiskárnu KODAK All-in-One, pomocí Bluetooth lze snadno tisknout vyfocené
obrázky.

Sdílení dat
Vyfocené obrázky lze posílat klasicky pomocí MMS a Emailu, nebo u Motoroly celkem
nečekaně také přes bezesporu levnější WIFI a zmiňovaný Bluetooth. Na internetu jsou k
dispozici služby Kodak Gallery anebo jiné místa (FTP, facebook, wordpress blog atd.)
podporované programem ShoZu. Na Kodak Gallery je možné nastavit posílání více obrázků
najednou, a tak si ušetřit práci kopírování obrázků jednotlivě. Součástí balení je také software
KODAK EasyShare k nahrávání obrázků na počítač a Motorola Phone Tools k nahrávání všech
ostatních dat.

Další funkce

Jako u jiných Motorol i ZN5 disponuje funkcí CrystalTalk pro čistou slyšitelnost v hlučném
prostředí vyjmutím hlubokých tónů, které jsou typické pro dopravní prostředky a většinu hluku v
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okolí. Na levé horní boční straně je 3,5 mm výstup pro handsfree a zároveň konektor TV
výstupu. Díky TV výstupu si můžete mobil připojit a prohlížet si obsah telefonu na televizní
obrazovce. Na stejné straně níže je vstup pro MicroUSB kábel.

Klávesnice se dá zamknout jednoduše pomocí pravé boční klávesy. Motorola ZN5 umí chytat
vlny rádia a nahrávat zvuk pomocí vestavěného diktafonu.

Přístup na web zajišťuje opensource webový prohlížeč. Je to jednoduchý prohlížeč s přívětivou
možností přidávat si záložky na odkazy a pamatuje si předchozí navštívené stránky.

Aplikace
Základní apliakce součástí softwaru je budík, kalendář, správce souborů a mimo to správce pro
stahování, kalkulačka, seznam úkolů a poznámkový blok.

Technické parametry
Vzhled
rozměry
hmotnost
displej (2,4 palcový)
LCD rozměry
obyčejně

50,5 x 117,95 x 11,8 mm
114 g
320 x 240 bodů TFT
240 x 266 bodů

barvy
262 tisíc TFT
Výkon
pásma
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
paměť
vnitřní paměť
350 MB
paměťová karta
Sandisk do 4 GB (garance 1GB u jiných značek)
baterie
BX50, Li-Ion 950 mAh
pohotovostní doba
až 579 hodin
délka hovoru
až 574 minut
připojení
USB kábel

2.0 microUSB HS

Bluetooth

2.0, A2DP
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Software
datové technologie

PC Syn, Mobile Phone Tools, MotoSync, OTA

GPRS
třída 12
EDGE
třída 12
HSDPA
3.6 Mbps
WIFI
802.11a/b/g
operační systém
MotoMagX
Multimédia
fotoaparát
5 Megapixelový
focené rozlišení
2560 х 1920 bodů
přiblížení
4 x digitální Zoom, auto-zaostřování
blesk
XENON
videokamera
QVGA
rozlišení nahrávky
320 × 240 bodů
podpora obrázků
JPG, ... ?
podpora zvuků
MIDI, MP3, WAV, AMR NB, AMR WB, AAC, AAC
+, AAC+ enhanced, WMA v9, XMF
video
streaming, nahrávání, přehrávání (15 fps)
ve formátech
MPEG4 + AAC, H.263 + AAC, a Real Video + Audio
snímků za sekundu
30 fps
Rádio
FM

Příslušenství
Baterie

Originální baterie kompatibilní s Motorola ZN5.
Název
Typ

BX50
Li-Ion 950 mAh

Sluchátka a sady handsfree

Plně kompatibilní sluchátka pro Motorola ZN5
Popis
Typ
Sluchátka
Reproduktory
Handsfree

S9 (Stereo Bluetooth)
Motorola EQ5 (Bluetooth)
Motorola H12 (Bluetooth)
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Do auta

Připojení

Motorola H800 (Bluetooth)
Motorola T505 (Bluetooth)

Programy a typy kábelu pro připojení k počítači.
Popis
USB kábel
Software

Typ
microUSB
Motorola Phone Tools
KODAK EasyShare (pouze obrázky)
PC Sync
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