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Najboljši telefoni za avanturiste
..Če se radi potepate po hribih, raziskujete brezpotja, smučate po strminah ali če imate bolj
razgibano službo, potem ob sebi potrebujete telefon, ki bo zmožen prenesti vse fizične
napore..
Pametni telefoni danes sodijo med najbolj uporabljene naprave. Seveda predvsem zaradi njihove
zmogljivosti in raznovrstnih funkcionalnosti, ki
nam poleg klicanja in pošiljanja sporočil omogočajo tudi fotografiranje, urejanje dokumentov,
igranje iger, poslušanje glasbe, gledanje filmov in
celo upravljanje pametnih domov. Telefone imamo posledično ves čas v rokah, kar pomeni, da so
precej obremenjeni in konec koncev tudi izpostavljeni raznim nevarnostim, kot so na primer udarci
in bližnja srečanja s tlemi. Že en padec je namreč
lahko za telefon usoden. V določenih situacijah in
okoljih pa te fizične grožnje še eksponentno narastejo. Na primer v hribih, gorah, na gradbiščih in
podobno. Če imate bolj avanturistično naravo in
radi raziskujete težko dosegljiva brezpotja in smučate po strminah, ali če delate v bolj razgibanem
okolju, kot sta gradbeništvo in gozdarstvo, potem
za telefon potrebujete ustrezno zaščito. Ali pa še
bolje, telefon, ki je bil narejen za takšna okolja.
Že nekaj časa alfo in omego na področju »neuničljivih« telefonov predstavlja znamka CAT. Da, taista znamka, ki slovi po svojih bagrih, buldožerjih
in drugi težki mehanizaciji ter zaščitnih oblačilih.
Njihove barve zastopajo telefoni CAT S41, CAT
S31 in CAT S60, kmalu pa se jim bo pridružil še
CAT S61, ki so ga predstavili na nedavnem svetovnem kongresu mobilne telefonije v Barceloni.

Telefon, ki preživi konec sveta
Začnimo kar pri prvem. CAT S41 je izjemno robusten telefon, ki je sposoben preživeti v
ekstremnih razmerah. Pohvali se namreč lahko z
ustreznostjo z dvema zelo pomembnima standardoma – IP68 in vojaškim MIL SPEC 810G. Prvi
zagotavlja, da telefon lahko preživi eno uro v
dva metra globoki vodi in padce na beton z viši-
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ne dveh metrov, drugi pa, da mu prah, sol, visoka vlažnost in velika nihanja v temperaturi ne
pridejo do živega. Gre torej za telefon, ki se v
težkih okoljih počuti kot doma.
Ko raziskujete divjino, pa vam pride prav še ena
stvar. Baterija z dolgo avtonomijo. Sredi gozdov,
hribov in puščav namreč ni električnih vtičnic, na
katerih bi lahko napajali svoj telefon. In kot nalašč
za takšne avanturistične podvige ima CAT S41
baterijo z izjemno kapaciteto 5.000 miliamper ur,
ki v stanju pripravljenosti zdrži kar 44 dni. Tako
boste lahko brezskrbno tavali po brezpotjih. Še
več, s sabo boste lahko vzeli tudi prijatelja. Baterija telefona ima namreč posebno funkcionalnost,
ki omogoča, da njeno električno energijo delite z
drugimi napravami. Tako lahko na primer telefon
uporabljate tudi kot polnilno baterijo za drug telefon, tablico ali računalnik, pri tem pa je mogoče
nastaviti tudi spodnjo mejo, do katere dopuščate, da se CAT-ova baterija izprazni (zelo smiselno,
da na koncu ne ostanete povsem brez baterije).
CAT S41 je sicer dobro podkovan tudi pri drugi
tehnični opremi. Poganja ga 8-jedrni procesor
MediaTek Helio P20, ima 3 gigabajte RAM-a in 32
gigabajtov vgrajenega spomina, zelo ostro sliko
pa prikazuje 5-palčni LCD-zaslon z ločljivostjo Full
HD. Da s potovanj v neznano ne pridete le z lepimi spomini, ampak tudi s fotograijami, pa skrbi
kamera z ločljivostjo 13 MP.

Trden kot skala
Z zelo podobnimi karakteristikami se lahko pohvali tudi telefon CAT S31. Tudi ta namreč ustreza zgoraj omenjenima standardoma o trdnosti
in odpornosti na različne vremenske pojave in
druge nevšečnosti. Razlika je le v tem, da je CAT
S31 nekoliko manjši in ima nekoliko šibkejšo
strojno opremo. Njegov zaslon z ločljivostjo
720p v diagonalo meri 4,7 palca, poganja ga
4-jedrni procesor Snapdragon 210, ima 2 gigabajta RAM-a in 16 gigabajtov notranjega spomina ter kamero z ločljivostjo 8 MP. Posledično je
tudi cenejši od svojega večjega brata, a zato nič
manj uporaben. Prav tako ima zelo zmogljivo
baterijo s kapaciteto 4.000 miliamper ur, in gumijasto ohišje, ki ima v roki odličen oprijem, in
ga obvaruje pred padci. Telefon lahko sicer v 1,2
metra globoki vodi zdrži do 35 minut.

Želite videti svet kot Batman?
Potem pa je tu še telefon CAT S60, ki je sicer malce starejši od zgornjih dveh, a kljub temu nič
manj zmogljiv. Ima skoraj neuničljivo ohišje, saj je
zmožen preživeti padce z višine skoraj 2 metrov,
ohišje pa je tudi neprodušno zaprto, tako da ga
lahko vzamete s sabo na rekreativno potapljanje.
V 5 metrov globoki vodi namreč zdrži vse do ene
ure. Solidne so tudi njegove strojne karakteristike.
Ima 4,7-palčni zaslon z ločljivostjo 720p, 8-jedrni
procesor Snapdragon 617, 3 gigabajte RAM-a in
32 gigabajtov notranje shrambe. Ampak tisto, kar
ga dela posebnega, je njegova termalna kamera.
Ta zaznava temperaturo objektov v okolici (od
-20° C do 120° C do 30 metrov) in vam na ta način
nudi natančnejši pogled na svet. Z uporabo termalne kamere lahko tudi hitro vidite, ali se kakšna
naprava pregreva in ali kje pušča voda. Prav tako
pa z njo lahko vidite v temi. S telefonom CAT S60
se boste tako počutili kot Batman.
Vsi trije telefoni pa podpirajo tudi uporabo
dveh kartic SIM in uporabljajo fizične osrednje
tipke za lažje rokovanje, če imate na primer na
rokah rokavice.
(P. R.)
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