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Komunikátor HTC Desire

Komunikátor HTC Desire
Komunikátor HTC Desire patří v současné době mezi nejvyšší model, který využívá skvělý operační systém
Google Android verze 2.1.

HTC Desire je skutečně krásný a nadupaný komunikátor osazený 1 GHz procesorem Snapdragon, 576 MB RAM a
velkým WVGA displejem (480×800 px). Pod velmi kvalitně zpracovaným pláštěm dále najdete 5 MPx fotoaparát,
GPS navigaci, WiFi, BT a FM rádio.
Firma HTC vybavila telefon Desire svým zdařilým a osvědčeným uživatelským prostředím Sense. Pomocí widgetů je
k aplikacím rychlý přístup přímo z plochy. Ploch může být až sedm. Desire je úzce provázán s účty sociálních sítí
Facebook, Twitter nebo Flickr. Potěšeni budou uživatelé Googlu účtu, protože Desire je na tento účet primárně
nasměrován a automaticky synchronizuje poštu, kontakty a kalendář. Další programy lze pohodlně stahovat přímo
z telefonu z Android Marketu, kde jsou stovky dalších programů, jak placených tak i zdarma.
V tomto článku bych vás chtěl seznámit s praktickými zkušenostmi běžného uživatele, který používal zvlášť
telefon, zvlášť PDA a zvlášť GPS reciever. Na Internetu najdete řadu obsáhlých a podrobných recenzí. Osobně
doporučuji přečíst recenzi na serveru SmartMania nebo na Mobilmania.

Praktické zkušenosti s HTC Desire
●
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Ovládání - HTC Desire má kapacitní displej (je založen na vodivosti lidského těla) a ovládá se jen prsty.
Nenajdete zde žádný stylus. Displej je velmi citlivý. Hlavně ze začátku se mi stávalo, že jsem při psaní textu
omylem stiskl jinou klávesnici nebo nechtíc spustil nějaký program. Psaní je doprovázeno jemným zavibrováním,
což jsem ocenil. Ovládání je o zvyk, ale jde to rychle. Za pár dní mi stylus ani nechyběl.
Výdrž baterie - hodně diskutované téma a největší slabina telefonu. Po několikerém nabití a vybití se stav o
trochu zlepší. Negativní úlohu také hraje nastavení častých aktualizací a synchronizací (můžete si nastavit ruční
aktualizaci). Je to daň za vysoký výkon. Po aktualizaci ROM (1.21.405.2) se situace trochu zlepšila. V připravované
nové verzi Androidu 2.2 můžeme čekat ještě lepší výdrž baterie.
Aktuální informace stále při ruce - pokud máte v mobilním telefonu zaplacená data, jste o krok blíže k
plnohodnotnému využití tohoto telefonu. Emailové účty se synchronizují v nastavených intervalech. Zprovoznil
jsem služební poštu přes Microsoft Exchange účet a kromě pošty se synchronizuje kalendář a kontakty. Ti co
potřebují být neustále on-line budou spokojeni. Do telefonu vám přichází informace o aktualizacích programů,
které jste stáhli z Marketu. To vše má však vliv na vyšší spotřebu.
Senzory - telefon obsahuje řadu senzorů (viz technické parametry). Vývojáři se pokouší tyto senzory využít a
proto v Marketu najdete všemožné prográmky. Například kompas, vodováha, detektor kovů, ladička, měřič hluku
apod. Program Tricorder (asi znáte ze seriálu Star Trek) pak velice efektně pracuje se všemi senzory. Něco pro
hračičky :-).
Buzení a upozornění - budík je součástí programové výbavy a když vypnete telefon, budík vás nevzbudí. Proto
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je vhodné na noc aktivovat režim Letadlo a telefon nevypínat. Tohle bude asi vlastnost všech telefonů s operačním
systémem.
Instalace programů - programy lze instalovat jen do interní paměti telefonu. Už se mi zobrazilo hlášení o
zaplnění paměti. Naštěstí nová verze Android 2.2, která má být k dispozici ve 3Q 2010, bude již umožňovat
instalaci programů na paměťovou kartu.
Reproduktor - v autě dávám telefon do držáku a mám aktivován hlasitý odposlech hovorů. Hovory jsou špatně
slyšet a pokud hlasitost dáte naplno, reproduktor občas zachrastí (za jízdy mám zavřená okna). U hlasu z
navigace je situace o trochu lepší.
Zahřívání - telefon se při zatížení zahřívá. Důsledek vyššího zatížení při hraní nebo připojení přes WiFi apod.
Teplota ruky také udělá své. Nejedná se o žádnou tragedii a nezaznamenal jsem jakýkoliv negativní důsledek.
Určitě bych si ale dával pozor na přímé slunce při navigaci.

Technické parametry HTC Desire
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Operační systém: Android 2.1 „Eclair" + HTC Sense
Procesor: Qualcomm Snapdragon QSD8250, 1 GHz
Displej: kapacitní AMOLED, 3.7", WVGA (480×800 px), 16 milionů barev
Paměť: 576 MB RAM, 512 MB ROM + slot na microSDHC karty (až 32 GB)
Telefon: čtyřpásmový GSM modul (GPRS/EDGE třídy 12), 3G/HSDPA (900/2100 MHz)
Konektivita: Bluetooth 2.1, Wi-Fi 802.11b/g, USB 2.0/micro USB
GPS: ano, 20 kanálů, podpora A-GPS, digitální kompas
Fotoaparát: 5 MPx, přisvětlovací dioda, autofocus, detekce tváří, širokoúhlý režim, záznam videa ve WVGA
rozlišení
Senzory: G-Senzor, digitální kompas, pohybový senzor, světelný senzor
Rozměry: 119 × 60 × 11.9 mm
Hmotnost: 135 gramů včetně baterie
Baterie: Li-ion 1400 mAh
Doba hovoru: 400 minut v GSM, 390 minut v 3G
Pohotovostní režim: 340 hodin v GSM, 360 hodin v 3G
Další informace: 3,5 mm jack, sdílení internetu do PC, Facebook a Twitter klient, FM rádio s RDS, widgety na
hlavní obrazovku

Náhledy obrazovek vybraných programů v reálném rozlišení

IP adresa: 54.158.251.104
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HTC Desire - závěr
Ovládání telefonu je intuitivní. Návod jsem potřeboval minimálně. Typ zařízení "vše v jednom" (telefon, navigace a
PDA) je velmi příjemný a rychle se zvyká na okamžitou dostupnost uvedených zařízení a služeb. Toto se dnes už
také stává pomalu standardem. I přes uvedené chyby a nedostatky (ještě jsem dosud neviděl bezchybné zařízení)
bych HTC za nic neměnil.

Český návod na HTC Desire
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