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Těšíte se na streamovací službu Apple TV+? Naladí vás nový Apple kanál na
YouTube, , který byl spuštěn v týdnu. Naleznete zde filmové trailery a
exkluzivní rozhovory. Možná vás také potěší zpráva, že Apple vyměňuje
problematické klávesnice Macbooků do druhého dne. Zkrátka, minulý týden
v jablečném světe rozhodně stál za to.

Za iPure redakci Filip Brož

Viry a Apple produkty (ilumio)
Potřebujete antivir na iPhonu či Macu? Honza Březina napsal velmi
zajímavý článek o tom, jak to skutečně je s viry a nebezpečným obsahem
na Apple zařízeních. Hypotetická hrozba existuje, ale při rozumném
používání vašich zařízení se stále nemáte čeho bát!
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Tři Apple designéři odchází z Applu (SuperApple)
Z týmu Jonyho Ivea odchází podle serveru The Wall Street Journal hned tři
pracovníci, kteří měli na starosti industriální design. Rico Zorkendorfer a
Daniele De luliis byli v Applu dohromady 35 let. Julian Hönig byl členem
sám o sobě dobrou dekádu, ale společně s nimi odchází v příštích měsících.
Uvidíme, nakolik to promění Apple produkty.

Novinka pro O2 zákazníky (AppleCrunch)
Až doposud potřebovali čeští zákazníci k využívání placených služeb Applu
platební kartu. Pokud si chtěl uživatel koupit nějakou aplikaci či hru z App
Storu, hudbu či film z iTunes nebo třeba předplatit Apple Music, posloužila



k tomu platební karta přidružená k jeho Apple ID. Zákazníci O2 ovšem nyní
mají alternativu. Placené služby mohou využívat i bez platební karty a
zaplatit je v rámci vyúčtování svých mobilních služeb. Pokud patříte mezi
zákazníky, novou platební metodu snadno nastavíte v nastavení svého
Apple ID.

Apple spustil filmový kanál na YouTube
(MacRumors)
Apple v rámci své poslední konference představil novou službu Apple TV+.
Minulý týden pak podpořil markenting tím, že na YouTube spustil kanál
přímo pro filmový a seriálový obsah. Kanál se jmenuje Apple TV a lidé zde
naleznou filmové trailery, exkluzivní záběry z natáčení, rozhovory a další
obsah. Důležité je zmínit, že by všechna videa měla být bez reklam, což
Apple u placeného obsahu prosazuje.

Černé Powerbeats Pro v květnu (9to5Mac)
Už jen pár týdnů nás dělí od oficiálního zahájení prodeje nových
sportovních bezdrátových sluchátek Powerbeats Pro. Podle posledních
informací, které se objevily v americké verzi online Apple Storu, by v květnu
měla být dostupná černá varianta těchto sluchátek. Další barvy přijdou
později v létě. Powerbeats Pro se začnou prodávat ve dvaceti zemích,
přičemž Česká republika není ve výčtu uvedena. Na druhou stranu
sluchátka lze dohledat v české verzi online Apple Storu, avšak bez
konkrétních údajů o dostupnosti.



Oprava klávesnic do druhého dne (9to5Mac)
Kalifornská společnost i nadále zápasí s problematickými klávesnicemi u
nových MacBooků. K problému se však staví čelem. V případě, že svoji
nefunkční klávesnici přivezete do Apple Storu, výměna klávesnice
proběhne do druhého dne. Obchody již klávesnice nikam neposílají, ale
oprava probíhá na místě. Apple k těmto účelům svým zaměstnacům a
servisním technikům poslal potřebné součástky a instrukce, jak mají
výměnu provést. Na klávesnice se vztahuje svolávací akce a výměna při
splnění podmínek je zcela zdarma. Podrobnosti naleznete zde: https://
www.apple.com/cz/support/keyboard-service-program-for-macbook-and-
macbook-pro/

Apple Pay v Rakousku (iPhone Hacks)
Naši rakouští sousedé se konečně dočkali. Apple Pay bylo ve středu
spuštěno i v Rakousku. Podporují jej zatím pouze dvě banky, další by měly
brzo přibývat. Je vidět, že Apple Pay si úspěšně razí cestu Evropou a mění
pohled na bezpečnost na platby kartou.

Gadget předběhl Apple Watch (9to5Mac)
V minulé Moštárně a také v iPure magazínu jsme psali o tom, jak aktivovat
měření EKG na Apple Watch i v českých podmínkách. Na trhu však již dávno
existuje spousty gadgetů a příslušenství, které měří srdeční rytmus. Jedním
z nich je i KardaMobile EKG monitor od společnosti AliveCor. Ten předběhl



Apple Watch nejen z hlediska prvního certifikovaného měřiče EKG, ale nově
umí detekovat bradykardii a tachykardii, tedy náhlé zpomalení/zvýšení
tepové frekvence. Zařízení má přitom všechny funkce certifikované od
amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Gadget je bohužel
dostupný jen v USA. V praxi funguje tak, že na dvě plochy položíte své prsty
a výsledky vidíte na svém iPhonu.

Recenze na knihu o Cookovi (Apple Insider)
Před několika dny vyšla první biografie současného CEO Applu Tima Cooka,
kterou napsal Leander Kahney, autor knihy Jony Ive - Génius stojící za
nejlepšími produkty Apple. Autor článku vyzdvihuje pasáž knihy, která se
zabývá několik let starou kauzou, při které Apple odmítl odemknout iPhone
teroristy, který zabíjel v San Bernardinu. Kniha prý přínáší jiný pohled na
celou kauzu a i její následky. Český čtenář si ale bude muset buď počkat
(zatím není potvrzen český překlad) nebo si přečíst knihu v originále. Pokud
patříte mezi fanoušky Applu, kteří mají přečtené biografie Steva Jobse i
Jony Iva, pak by pro vás tato kniha měla být povinnost.

Aktualizace aplikace Documents (AppStore)
Populární aplikace Documents od Reddle nabízí nově stahování souborů na
pozadí. Díky této funkci už nemusíte mít otevřenou aplikaci celou dobu, co
stahujete soubory z internetu. Jde o jednu z prvních vlaštovek ukazujících,
že se brzy dočkáme nových možností využití multitaskingu hlavně na
iPadu.



Nové telefony s tele objektivem (DPReview)
Po úspěchu nového Huawei P30Pro s jeho tele objektivu se objevují na trhu
další chytré telefony s podobnou konstrukcí. Díky periskopickému
uspořádání je možné do chytrého telefonu dostat optiku s delším
ohniskem. Je velice pravděpodobné, že s podobným řešením se na podzim
setkáme u nových iPhonů.

Čerstvá porce čtení je tu
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