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Na legendu menom Treo 650 spomíname so 
slzou v oku, nakoľko sme s ňou prežili dlhé 
chvíle. Vo svojej dobe predstavovala to naj-
lepšie, na čo sa dalo v oblasti komunikátorov 
naraziť – špičkovú konštrukciu, fenomenál-
nu výdrž batérie, bezkonkurenčnú kláves-
nicu, perfektný displej a priam dokonalý 
operačný systém s prepracovaným ovláda-
ním. Bohužiaľ zaspať na vavrínoch sa nikdy 
neopláca a v prípade IT technológií to pla-
tí dvojnásobne. Palm OS ponúkal vo svojej 
dobe prakticky všetko, čo si zákazník mo-
hol želať, dostupných bolo (a aj stále je) ne-
skutočné množstvo rôznorodých aplikácií. 
Nástup systému Windows Mobile bol z po-
čiatku veľmi vlažný, avšak vďaka nulové-
mu vývoju Palm OS sa nakoniec stal štan-
dardom pre drvivú väčšinu PDA prístrojov 
a takzvaných „chytrých“ telefónov. O novej 
verzii Palm OS sa hovorí dlhú dobu, avšak 
na jeho skoré uvedenie verí len to skutoč-
ne tvrdé jadro fanúšikov. Poslednú reinkar-
náciu predstavuje Palm Centro, z ktorého 
sa s najväčšou pravdepodob-
nosťou vykľuje predaj-
ný hit, akým bol 
aj Palm Treo 
650.

V portfóliu spoločnosti však jednoznač-
ne chýbal high-end reprezentatívny mo-
del a po uvedení „Amerického“ Palm Treo 
800w začali Európski fanúšikovia tušiť prí-
chod novej legendy. Palm Treo Pro prichá-
dza s veľkou gráciou a už prvý kontakt s ním 

vo vás zane-
chá neodo-
lateľný pocit, 
že máte v ru-
kách jeden z naj-
lepších komunikátorov 
na trhu. Po dizajnovej strán-
ke nesie táto novinka črty lacnejšieho Cen-
tra kombinovaného s iPhone. Lesklé čierne 
plasty pôsobia skutočne luxusne, povrchová 
úprava však doslova priťahuje odtlačky prs-
tov a utierka sa tak stáva povinnou výbavou. 
Z pohľadu hardvéru sa nové Treo nijak vý-
razne nelíši od zvyšnej konkurencie. Pohá-
ňa ho 400 MHz procesor doplnený o 256 MB 
pamäti ROM a 128 MB pamäti RAM, čo sta-
čí aj na náročnejšie používanie viacerých 
aplikácií súčasne. Na rozšírenie úložného 
priestoru slúži slot na microSD karty, pri-
čom sú podporované maximálne 32 GB ver-
zie. Dátová výbava je bohatá a zahŕňa qu-
adband GSM, či HSDPA. O bezdrôtovú 
komunikáciu sa stará rozhranie Bluetooth 
2.0 a Wi-Fi vo variantoch b a g. Zaujímavos-

ťou je prítomnosť atypického rozmeru 
displeja – štvorcový formát a roz-

líšenie 320×320 bodov je pre 
Windows Mobile komuniká-
tory síce nezvyčajný, avšak 
vďaka mierne menšej uh-

lopriečke sme svedkami ex-
trémne jemného rastra. 

V čom komunikátory série Treo 
prakticky vždy excelovali, bola 

ich QWERTY klávesnica a špič-
ková ergonómia ovládania. Aj na-
priek kompaktným rozmerom 

sa prístroj dal ovládať jednou ru-
kou a problém nepredstavova-
lo ani písanie dlhších textov. 
Nové Treo Pro nasleduje v prí-
pade klávesnice svojich pred-

chodcov a ponúka najlepšiu klá-
vesnicu na trhu. Vďaka prechodu 

na platformu Windows Mobile je však 
ergonómia na úrovni aktuálnej konkuren-
cie a pokiaľ ste boli dlhé roky odchovaný 
na Palm OS, budete mierne sklamaný. Ope-
račný systém sa nedočkal žiadnych výraz-
ných doplnkov, čo na jednej strane môže 
pôsobiť ako mínus. Avšak treba si uvedo-
miť, že Palm Treo Pro je hlavne pracovný 
nástroj, pri ktorom sa očakáva zabehnu-
tý štandard a bezproblémová funkciona-

lita, ktorú zabezpečí práve stabilný systém 
bez zbytočných ozdôbok. Palm Treo Pro mô-
žeme bez problémov zaradiť k tým najlep-
ším zástupcom skupiny chytrých telefónov. 
Spracovanie platformy Windows Mobile do-
padlo na výbornú a prístroj ponúka množ-
stvo technológií vrátane bezdrôtového Wi-
Fi, GPS navigácie a na dôvažok aj špičkový 
dizajn. Z predchodcov si ponechal obľúbe-
ný hardvérový prepínač tichého režimu, kto-
rý sa dá bez problémov nájsť, aj keď máte 
prístroj zapadnutý hlboko vo vrecku. Od-
chovanci pôvodného Palm OS sa však musia 
pripraviť na nepríjemnú vlastnosť Windows 
Mobile – jeho „úžasnú“ rýchlosť. Ak ste 
si počas dlhodobého používania vášho „pal-
mového“ Trea zvykli na bleskové reakcie 
prístroja, budete prvé týždne plakať. Toto 
je však globálny problém, ktorý nájdeme 
aj pri tých najrýchlejších komunikátoroch 
s 800 MHz procesormi. 

Matúš Paculík

Návrat legendy?

Palm Treo predstavovalo v dobe svojej 
najväčšej slávy synonymum pre špičkový 
mobilný pracovný nástroj, ku ktorému 
sa len ťažko hľadala konkurencia. 

Palm Treo Pro

Zapožičal: Synetics, www.synetics.sk
Cena s DPH (telo): 563,96 € (16 990 Sk)
Záruka: 24 mesiacov

Technická špecifi kácia:
Telefón: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 

 Displej: 2,5“ (320×320)  Procesor: 
Qualcomm MSM7201 400 MHz  Integrovaná 
pamäť: 256 MB + 128 MB  Wi-Fi/Bluetooth/
USB: Áno/Áno/Áno  Pamäťová karta: Micro-
SD/Micro-SDHC  GPS: Áno  Rozmery: 
114×60×14 mm  Hmotnosť: 133 g  Batéria 
(kapacita): Li-Ion (1500 mAh)

Palm Treo Pro

 špičkový dizajn, vynikajúca klávesnica, 
bohatá výbava

 kde je Palm OS?
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