
Smart hodinky ako náhrada smartfónov
Inteligentné technológie prichádzajú s veľmi obľúbeným kúskom a
tým sú smart hodinky. V podstate ide o zjednodušené ovládanie
smartfónu, pričom máte k dispozícii hneď kalendár, budík,
upozornenia na prichádzajúce správy či hovory, a, samozrejme,
aktuálny čas a dátum. Vďaka tomu sa ideálne hodia aj do auta, keď
ide o takzvané handsfree zariadenie.

Ako si vybrať tie pravé smart hodinky
Podstatné je vopred si stanoviť, na čo budete smart hodinky primárne využívať. Na trhu totiž
existuje škála smart hodiniek - od bežných až po športové. V druhom rade je potrebné si
overiť kompatibilitu s vašim smartfónom, ale aj napríklad s vašou bankou, pokiaľ chcete
hodinky využívať aj pri bezkontaktnej platbe.

Najlepším ukazovateľom kvality a následnej spokojnosti, či naopak nespokojnosti
zákazníkov, sú rozhodne recenzie. Vďaka nim sa totiž dozviete mnoho o danom produkte a
navyše vám to môže pomôcť pri správnom rozhodovaní. Tento tip viete využiť prakticky pri
akomkoľvek rozhodovaní. Avšak, podstatné pri výbere sú určite aj dané parametre, na ktoré
je potrebné sa zamerať alebo, naopak, ktorým je potrebné sa vyvarovať.

Smart hodinky a rozhodujúce faktory
● správny rozmer - rozhodnutie je v tomto prípade len na vás. Vy rozhodnete o tom, čo

vám je pohodlné, nezaťažujúce a zároveň elegantné. Ak však potrebujete poradiť,
odporúčame jednoznačne okrúhle hodinky, ktoré sa vyznačujú jednoduchým
ovládaním a menšou hrúbkou, čo určite zaručí pohodlie pri ich nosení.

● odolnosť - dnes sú už skoro všetky smart hodinky vyrobené z odolného, avšak
hmotnosťou ľahkého titanu či hliníka. Rozdiel je práve v ich vodeodolnosti.
Upozorňujeme preto, že nie všetky smart hodinky na trhu musia byť vodeodolné.

● funkcie - väčšinu funkcií smart hodiniek využijete až po pripojení k internetovej sieti,
čo zabezpečí prepojenie hodiniek a vášho smartfónu. Tak budete mať prehľad
napríklad o počasí či iných aktualizovaných novinkách.

● batéria - popredné značky ako napríklad Xiaomi prezentujú svoje smart hodinky ako
hodinky s najdlhšou výdržou batérie a to až niekoľko týždňov. Napríklad Apple zatiaľ
stále vyrába zariadenia, ktorých batéria vydrží cca 1 deň.


