
Optoma W331
Výhodný kancelářský projektor
Projektor Optoma W331 je určen především pro zasedací 
místnosti nebo učebny. V těch nemusí být tolik zatemněno, 
protože svítivost projektoru je 3 200 lumenů. Pokud budete 
provozovat projektor při menším výkonu s menší svítivos-
tí, vydrží podle výrobce lampa až 8 000 hodin, takže provoz 
nevyjde draho. Při běžném provozu vydrží podle výrobce 
lampa, která stojí cca 4 900 Kč, na 5 000 hodin, takže hodina 
provozu vyjde asi na korunu. V Eco módu jsme naměřili spo-
třebu 190 W, v módu nazvaném Bright pak 230 W, což jsou na 
projektor velmi nízké hodnoty. V případě nečinnosti se pro-
jektor po nastavené době sám vypne. 

Připojení ke zdroji videosignálu zajistí klasický VGA port, 
případně HDMI nebo kompozitní vstup. Přítomný USB port lze 
použít jen pro myš. Pro zvukový výstup můžete použít poměr-
ně hlasitý integrovaný reproduktor projektoru, nebo lze přes 
3,5mm autovýstup připojit externí reproduktory. Pro bezdrá-
tové připojení je potřeba přikoupit speciální modul WHD200. 
Při instalaci projektoru se může vysunout nožička a zaostření 
probíhá ručně otáčením objektivu. Zoom je jen minimální. Vý-
hodou, kterou uživatelé ocení hlavně v prostorově omezených 
místnostech, je schopnost projekce na velmi krátkou vzdále-
nost. Projektor můžete umístit už jeden metr od projekční 
plochy, kdy má obraz úhlopříčku 0,67 m, maximálně může mít 
obraz úhlopříčku dlouhou až 8 metrů, ale na to už musíte pro-
jektor umístit do vzdálenosti 12 metrů od plátna. 

Optoma W331 promítá obraz v klasickém širokoúhlém for-
mátu 16 : 10 s nativním rozlišením 1 280 × 800 bodů. Schopnost 
zpracování 3D obrazu je u projektoru této kategorie a toho-
to rozlišení spíše zbytečná, nicméně ji Optoma W331 nabízí. 
Musíte si ale dokopit 3D brýle, které nejsou součástí dodávky. 
Projektor využívá levnější technologii DLP, takže může do-
cházet k moaré, tím ale trpí všechny projektory tohoto typu. 
Jinak je produkovaný obraz velmi pěkný s vysokým kontras-
tem. K dispozici je malé dálkové ovládání, takže na dálku lze 
například měnit zdroj signálu, nastavit obraz a vybrat mód 
provozu. Projektor je lehký (váží něco málo přes dvě kila), 
takže se snadno přenáší na jiné místo, tedy například do jiné 
kancelářské místnosti. 

Fujitsu U745
Dokonalé šasi
Fujitsu U745 se může pochlubit jedním z absolutně nejlepších 
šasi. Kovové tenké tělo, velikostně srovnatelné s 13,3“ modely, 
obsahuje 14“ displej s matnou dotykovou fólií a podle varian-
ty s rozlišením 1 600 × 900 nebo 1 920 × 1 080 bodů. U745 se pro-
dává v řadě konfigurací (my jsme testovali tu nejpomalejší 
s procesorem Core i3-5010U, 4GB RAM a 128GB SSD diskem), 
ale na tomto notebooku je zajímavé hlavně tělo. Koneckonců 
i ta nejslabší z dostupných konfigurací umožňuje práci s kan-
celářskými aplikacemi, a pro práci je tento stroj určen nejvíc. 
Vedle krycího panelu displeje je kovový i podklad klávesnice 
a okolí touchpadu, plastový je pouze spodek notebooku, ale 
ten nás zase zaujal konektorem pro připojení dokovací stani-
ce a trojicí otevíracích dvířek pro přístup k baterii, pamětem 
a pevnému disku. Portová výbava sice s ohledem na poněkud 
starší design notebooku neobsahuje USB-C port, ale jinak je 
slušná a nechybí v ní ani staré dobré LAN a VGA porty. Vylože-
ně skvělá je klávesnice. Tlačítka jsou velká, přesná a příjemná, 
napravo jsou ohromné klávesy Enter, BackSpace a Shift, velký 
Shift a Ctrl jsou i napravo. Směrové šipky jsou oddělené a vel-
ké. Vedle vypínače, který omylem nestisknete ani náhodou, je 
hardwarový vypínač bezdrátové komunikace a hardwarové 
tlačítko pro aktivaci úsporného režimu. Dotykový displej má 
téměř matný povrch, který tvoří z výroby nainstalovaná fó-
lie, ale pokud bychom to nevěděli, nepoznali bychom ji. Díky 
ní se s notebookem na rozdíl od jiných dotykových modelů dá 
snadno pracovat i na slunečním světle, i když trochu odrazi-
vý povrch přece jen je. Dokonale matný dotykový displej s vy-
sokým rozlišením zatím neexistuje, těch několik dostupných 
dotykových notebooků s matným povrchem využívá ve všech 
případech podobnou fólii. Výkon není závratný, kapacita dis-
ku stačí pouze na základní aplikace, ale výdrž je slušná a ještě 
slušnější bude v kombinaci s procesory Skylake či Kaby Lake 
a Windows 10. Námi testovaný kus přišel dokonce ještě se sta-
rými Windows 8.1 Pro.

Optoma W331

T E C H N I C K Á  DATA
Projekční technologie DLP
Nativní rozlišení 1 280 × 800 bodů
Kontrast 22 000:1
Rozhraní HDMI, VGA, MHL, kompozitní, audio
Rozměry a hmotnost 29,8 × 23 × 9,7 cm, 2,17 kg
Cena 10 991 Kč

Známka Chipu výborný (1,8)

Fujitsu U745

T E C H N I C K Á  DATA
CPU / RAM Intel Core i3-5010U / 2,1 GHz / 2+2 jádra / 4 GB
Grafika Intel HD Graphics 5500
Displej (úhlopříčka / rozlišení) 14“ / IPS / 1 600 × 900 / polomatný / dotykový
SSD / ODD 128 GB /•

Porty 3 × USB 3.0, DisplayPort, VGA, LAN, SD, 
2 × audio, Wi-Fi 802.11ac, BT

PCMark 8 (Home / Work) 2 666 / 3 696 bodů
PCMark 8 (Home / Work) 4:48 / 5:38 h:m
3Dmark CG/SD 4 267 / 2 510 bodů
Cinebench R9.5 / R10 / R15 1 189 / 8 166 / CPU 208 bodů / 21,13 fps
Rozměry a hmotnost 33 × 23 × 1,9 cm, 1 699 g
Cena 33 990 Kč

Známka Chipu dobrý (1,3)

ČÍSELNÉ HODNOCENÍ ZNAČÍ CELKOVOU ZNÁMKU ZA TECHNICKÉ PARAMETRY A NAMĚŘENÉ HODNOTY. SLOVNÍ OCENĚNÍ PŘEDSTAVUJE ŠKOLNÍ 
ZNÁMKU POMĚRU CENA/VÝKON, TEDY TOHO, JAK CENA VÝROBKU ODPOVÍDÁ JEHO TECHNICKÝM PARAMETRŮM A NAMĚŘENÝM HODNOTÁM.
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