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MWC 2019 – skládací telefony ve velkém
stylu
Letošní světový mobilní kongres MWC v Barceloně navštívilo přes 109 000 návštěvníků ze 198 zemí světa.
S počtem 2 400 vystavujících firem sice MWC nemůže konkurovat americkému CESu, ale na druhou
stranu si řada výrobců chytrých telefonů schovává esa, která z rukávu vytáhne až na únorovém MWC.
Letos se vše točilo hlavně okolo skládacích smartphonů a technologie 5G.
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Na následujících řádcích proto najdete přehled toho nejdůležitějšího, co se na letošním MWC objevilo.
Zaměřili jsme se především na produkty, které se výrazně lišily od většiny představovaných novinek.
Letošní MWC v lecčem navázalo na lednový CES, kde se objevil první skládací smartphone a první
vlaštovky v oblasti smartphonů s technologií 5G. Podle Qualcommu by se dokonce mohl rok 2019 stát
rokem 5G a dočkáme se také více než 30 zařízení s podporou 5G. A kongres MWC ukázal, že tomu tak
opravdu bude. Ale kdy?
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Nejzajímavější kousky uvedené na letošním MWC buď již mají technologii 5G zakomponovanou, nebo s
ní do budoucna počítají. Není divu, protože 5G přináší kromě výrazně rychlejšího připojení i širokou škálu
možností pro rozvoj internetu věcí, chytrých domácností a měst nebo autonomních vozů. Pátá generace
mobilních sítí nabízí možnosti, které jsme si ještě před pár lety nedokázali představit. Zařízení používající
5G by měla být výrazně rychlejší a díky tomu dokážou poskytovat plynulejší uživatelskou odezvu. Přední
výrobci už na MWC představili své vlajkové lodě, které vyplují na dosud téměř neznámé vody 5G. Spolu
s 5G se však nabízí hned několik „ale“. V Česku ještě není pokryto celé území předchozí generací a už
se na trhu objevují zařízení pro 5G. Co s tím? Kdy se tu dočkáme 5G sítí, a dočkáme se jich vůbec?
Vzhledem k tomu, že ještě ani nebyly vydraženy potřebné frekvence a že jedním z dodavatelů hardwaru
potřebného pro 5G je společnost Huawei zasažena vlnou nedůvěry ze strany vlád několika zemí, to jen
tak nebude. U Huaweie jde sice pravděpodobně jen o tvrdou konkurenční politiku, ale i tak může mít
tato kauza na vývoj 5G sítí u nás podstatný vliv. Na světě se mohou 5G pokrytím pochlubit jen Japonsko,
Jižní Korea a některá velká města v USA. V těchto zemích již má investice do nákupu smartphonů s
5G význam. Do Česka se síť 5G teprve chystá. Její „přílet“ odhaduje každý výrobce jinak. Masového
rozšíření se u nás jen tak nedočkáme. Podle mého názoru můžeme očekávat plné pokrytí 5G sítěmi pro
smartphony a další zařízení až okolo roku 2023.

Modely s nezvyklou výbavou
Na MWC se sice setkáme se širokým množstvím produktů a služeb, ale největší pozornost se zde
logicky věnuje smartphonům. Přední výrobci (kromě Applu) zde prezentují své nejžhavější novinky plné
nejrůznějších vychytávek, výstřelků a na letošním MWC dokonce i průstřelů.

Samsung Galaxy S10+
Jedním z nejzajímavějších průstřelů, jak se nazývá jeden z letošních trendů, je vybaven Samsung Galaxy
S10. Displeje smartphonů už totiž nemají výřezy, jak tomu bylo ještě vloni, ale průstřely, v nichž se ukrývá
právě selfie kamera. Uživatelé se s tímto prvkem sžili poměrně rychle. Na sociálních sítích se začaly šířit
fotografie využívající průstřel jako součást Hvězdy smrti či oko Batmana (u modelů S10 a S10E) a jako
oči Bendera z Futuramy, případně jako dalekohled Kima Čong-una (u modelů S10+ a S10 5G). Kromě
průstřelu si Samsung přichystal i další vychytávky jako například do displeje vestavěnou ultrazvukovou
čtečku otisků prstů, která dokáže naskenovat 3D reliéf bříška prstu, nikoliv pouze 2D snímek. Zajímavý
je také fotoaparát s ultraširokoúhlým objektivem s úhlem záběru 123°, pokročilou technologií stabilizace
obrazu a umělou inteligencí. Mimoto zde najdeme řadu zajímavých parametrů a funkcí. Koneckonců vše
už najdete na internetu, protože S10 a S10+ se u nás už prodávají. Na model s 5G si však ještě počkáme.

Xiaomi Mi Mix 3 5G
O tom, že se na MWC někdy předvádějí i již známé vlajkové lodě, není pochyb. Příkladem může být i
Xiaomi Mi Mix 3, s nímž už jsme se setkali koncem loňského roku. Na MWC jsme však mohli vidět model
podporující 5G. Kromě displeje bez jakéhokoliv výřezu či průstřelu nás může překvapit i 24Mpx přední
kamera s 2Mpx senzorem pro práci s hloubkou ostrosti. Ta totiž na první pohled není k nalezení, ale když
si vezmete telefon do ruky, zjistíte, že je schovaná v jeho těle. Díky vysouvacímu tělu si tak uživatelé Mi
Mix 3 mohou vychutnat nerušený pohled na fotografie, videa či si užít hraní her. Kromě toho bychom
neměli zapomínat také na dvojitý zadní fotoaparát (12 Mpx + 12 Mpx).

Nokia 9 PureView
Pořádný poprask na MWC vzbudila opět Nokia, nebo chcete-li HMD Global. Tentokrát šlo o představení
nové vlajkové lodě s „kytičkou“ na zádech. Ne, nejde o žádnou kresbu a ani z Nokie 9 PureView nerostou
žádné rostliny. Na zadním krytu se nachází hned pět 12Mpx fotoaparátů doplněných o blesk. Ochuzená
není ani 20Mpx přední kamera s bleskem, kde najdeme také čtečku otisků prstů, která se šikovně ukrývá
přímo v displeji. Nokia sice ještě nesází na kompletně bezrámečkové smartphony, ale i tak představuje
pro první dva zmíněné telefony konkurenci. Na rozdíl od nich totiž pravděpodobně i něco vydrží, jak by se
od správné Nokie dalo čekat.
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