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ASUS Bluelight FilterOriginal Other Apps

Víte, že modré

světlo z obrazovek

počítačů a telefonů

narušuje spánek? 

Chraňte si váš zrak 

pomocí filtru 

modrého světla a 

spěte zdravě. 

Filtr modrého světla

Tato aplikace upravuje barvu displeje snížením složky modrého světla a pomůže

vašim očím odpočívat, takže pro vás bude jednodušší usnout a nebudou vás tolik 

pálit oči. 



Snadný režim, neboli 
Easy mode

Nabízí přívětivé a zároveň intuitivní rozhraní s jednoduchým 

rozvržením a přístupem ke klíčovým funkcím.

Vhodný pro méně náročné a méně zkušené uživatele mobilních 

telefonů jako jsou děti či senioři. 

Snadný režim velmi zjednoduší grafiku – zvětší ikony na 

obrazovce, sníží jejich počet a zvětší písmo. 



Máte dva účty pro jednu aplikaci? 

Můžete je používat současně díky

řešení Twin Apps.

Twin Apps umožňuje současné

přihlášení ke dvěma různým účtům

pro stejné sociální sítě nebo herní

platformy, a to vše na jednom

zařízení. Např. pokud máte dva účty

na Facebooku, WeChatu nebo jiné

sociální síti, můžete vytvořit kopii

aplikace a přihlásit se ke svému

druhému účtu na této platformě.

Twin apps 



Režim Děti 
Přináší bezpečné hřiště pro vaše děti. Nastavte váš PIN pro omezení přístupu dětí k vašemu zařízení a pro 

ochranu soukromí vašeho volání, emailové schránky, spuštění různých aplikací apod.



ZenMotion nabízí funkci Dotykové gesto, díky které můžete 

pomocí specifických gest Vaše zařízení pohodlně vzbudit, 

uspat nebo spustit aplikace, i když je obrazovka vypnutá. 

Stačí jen provést rychlé gesto prstem. 

Nakreslete písmeno pro otevření aplikace nebo si vytvořite pod 

danými znaky jinou předvolbu, která vám bude vyhovovat. 

„W“ ke spuštění aplikace Počasí 

„S“ ke spuštění aplikace Kamera 

„e“ ke spuštění aplikace Hodiny 

„C“ ke spuštění aplikace Fotoaparát

„Z“ ke spuštění aplikace Galerie 

„V“ ke spuštění aplikace Telefon 

Zapnutá obrazovka – Poklepáním probuďte

Vypnutá obrazovka – Poklepáním pozastavte

Dotyková gesta



Pohybová gesta

Otočit (Otočit dolů)

Když telefon vyzvání, otočením 

vzhůru nohama jej přepnete 

do tichého režimu. 

Ruce nahoru

Zvednutím telefonu k uchu 

můžete přijímat volání bez 

nutnosti se dotknout displeje. 



Pohodlné a snadné ovládání zařízení jednou rukou, což může být

užitečné hlavně v případech, když máte naspěch nebo musíte dělat více

věcí najednou. 

Velikost uživatelského rozhraní se zmenší a zjednoduší
se tak ovládání jednou rukou na dosah palce. 

Můžete si vybrat, zda chcete zobrazení nalevo nebo napravo na Vaší

obrazovce s ohledem na ruku, kterou preferujete.

Kromě umístění rozhraní si lze upravit i jeho zmenšenou velikost. 

Režim jednou rukou



Zahrát, vyhrát, sdílet. 

Jak snadné...

Game Genie je zcela nová funkce

vložená do rozhraní ZenUI, kterou

jsme vybavili skvělými vlastnostmi pro 

ještě lepší herní zážitky. Vyvolejte

vyhledávací okno, nechte si poradit, 

aniž byste přerušili hru, použijte funkci

booster pro rychlejší akce, nebo vaše

hraní sdílejte živě prostřednictvím

YouTube nebo Twitch - pokud si

myslíte, že jste dost dobří!

Herní džin



PixelMaster  

Výjimečná kvalita fotografií díky špičkové technologii

PixelMaster je unikátní technologie vyvinutá společností ASUS, která prostřednictvím softwaru, 

hardwaru a speciální konstrukce objektivu zajišťuje mimořádnou obrazovou kvalitu. 

Podpora formátu RAW – Režim Pro – Režim Portrét – Režimy pro kreativní zábavu


