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F O T O V Ý B AVA

Špionážní hodinky s kamerou

ODINKY LawMate 
PV-WT10 se tváří 
docela nenápadně, 

99 % lidí je bude považovat za 
elegantní chytré hodinky. 
Nicméně primárně slouží k zazname-
návání obrazu a zvuku. Objektiv 
o průměru 3,7 mm najdete na horní 
straně a jeho zorný úhel pokrývá 67 °. 
Kamera je umístěna opravdu 
šikovně: stačí překřížit ruce na prsou 
či ruku s hodinkami položit na stůl 
a můžete nepozorovaně natáčet děj 
před sebou. Nahrávání se spustí 
zmáčknutím tlačítka a indikuje ho 
nenápadné rozsvícení malého 
písmena R na displeji. Hodinky jsou 
opatřeny 650mAh akumulátorem 
umožňujícím až 80 minut záznamu. 
A pokud hodinky připojíte přes USB 
kabel k počítači, lze nahrávat až do 

vyčerpání kapacity microSD karty 
(32 GB). Jedna hodina nahrávky 
přitom zabere 3 GB. Videa jsou 
označena datem a časem a mohou tak 
posloužit jako věrohodný důkaz.

Audiovizuální záznam (v HD 
kvalitě s rozlišením 1 280 × 960) je 
překvapivě kvalitní a jako důkazní 
materiál víc než postačující. Hodinky 
vypadají elegantně, nenápadně 
a příjemně se nosí. Poněkud krko-
lomné je však nastavení data a času. 
Ty musíte v určeném formátu napsat 
do TXT dokumentu a uložit na 
paměťovou kartu. A kdo by čekal, že 
hodinky budou umět víc než jen 
kamerovat a ukazovat datum a čas, 
bude zklamán.

LawMate PV-WT10  
6 595 Kč
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Nahoře     Miniaturní objektiv o průměru 3,7 mm je 
umístěn na horní straně a jeho zorný úhel pokrývá 67 °.

Kapacita      480 GB
Konektivita      USB 3.1 gen1 (USB 3.0)
Rychlost čtení      až 430 MB/s
Rychlost zápisu      až 400 MB/s; umož- 
ňuje velmi rychlé kopírování, zálohování 
a přenášení požadovaných souborů
Ochrana dat      ano, 128bitové AES 
šifrování
Odolnost proti nárazu      800 G
Odolnost proti vibracím      5,35 gRMS, 
20–2000 Hz
Odolnosti proti vlhkosti a prachu      IP55
Rozměry      76 × 76 × 11 mm
Hmotnost      78,9 g

TECHNICKÉ ÚDAJE 

ŠPIONÁŽNÍ KAMERA / EXTERNÍ SSD DISK

HODNOCENÍ 88 %

TARÉ dobré zálohovací 
pravidlo říká, že data 
mají být uložena aspoň 

na dvou místech. Představte si, že 
fotografujete v exteriéru a chcete toto 
pravidlo dodržet. Pokud s sebou máte 
notebook a externí disk, data z pamě- 
ťové karty můžete po zkopírování klid-
ně smazat. Pro zálohování v exteriéru 
se hodí malé, lehké a rychlé zařízení. 
Ideální řešení nabízejí SSD disky, 
které jsou menší a lehčí a také rychlejší 
než disky pevné. SanDisk Extreme 
510 měří pouhých 76 × 76 × 11 mm 
(pohodlně se vejde do kapsy) a váží jen 
79 g; nemusíte se tedy rozmýšlet, zda 
ho vezmete ven, či ne. Navíc odolá vo- 
dě a prachu (stupeň krytí IP55), takže 
se s ním můžete vydat do náročných 
podmínek. Výrobce udává také 
extrémní odolnost vůči vibracím 
(5,35 gRMS, 20–2000 Hz) a nárazu 

(500 G). Disk je chráněn gumovým 
prstencem, který tlumí nárazy. K dis- 
pozici je i kovové očko, díky němuž 
můžete disk připevnit třeba k brašně.

K disku se dodává cca 15cm kabel 
s konektorem USB 3.0. Rychlost 
přenosu dat dosahuje 430 MB/s, což 
je 4× více než u pevných disků. Na 
disku najdete i aplikaci SanDisk 
SecureAccess, která díky 128bitové-
mu AES šifrování chrání data před 
zneužitím. A s diskem získáte navíc 
software pro obnovení dat RescuePro 
Deluxe na jeden rok zdarma.

Rychlý a odolný SDD disk

SanDisk Extreme 510 Portable  
SSD 480 GB  7 024 Kč
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HODNOCENÍ 93 %

Nahoře      
SanDisk Extreme 510 
Portable SSD je malé, 
lehké, rychlé a extrém- 
ně odolné zařízení 
pro zálohu dat.

DOTEK 

DOKONALOSTI


