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Ze slunce 
do!telefonu
P!enosné solární nabíje"ky jsou ur"eny p!edev#ím 
pro drobnou elektroniku, ty v$t#í si ale poradí 
i%s%notebooky velk&mi powerpacky nebo kombinací 
v#eho. [Stanislav Jan']

V!roba vlastní energie ze slunce 
je lákavá nejen pro oh"ev vody, 
#i dokonce napájení komplet-

ní domácnosti, ale i$pro drobnou 
elektroniku. A$p"esto%e se o$solárních 
nabíje#kách mluví podobn& dlouho 
jako o$velk!ch st"e'ních panelech, 
a% v$nedávné dob& se staly opravdu 
pou%iteln!mi za"ízeními. Ostatn& 
v$%ivé pam&ti mám testování prvních 
pokus( o$solární nabíje#ky pro 
telefony, je% se na trh dostaly n&kdy 
p"ed desíti lety. Byly nespolehlivé, 
s$mizernou ú#inností a$také velmi 
neforemné. V!voj se v'ak v!razn& 
posunul a$v$p"ípad& dne'ních model( 
jde o$u%ite#ná za"ízení, nikoli jen ex-

perimenty, které by kon#ily nevyu%ité 
ve sk"íni.

Problém s!dostupností
Hned na úvod musíme vysv&tlit 
podobu na'eho testu. Na rozdíl od 
v&t'iny t&ch, které pro vás v$Compu-
teru dlouhodob& p"ipravujeme, toti% 
tentokrát nep(jde o$p"ímé srovnání 
model( v$jedné produktové kategorii. 
Tou by v$na'em p"ípad& byly panely 
s$jedním konkrétním v!konem a$v!-
razn& bychom sní%ili u%itnou hodnotu 
celého testu. I$proto jsme se rozhodli 
spí'e pro p"ehledovou formu, kdy 
jsme otestovali solární powerbanku, 
p"enosné panely s$v!konem 21–28 W 

a$zárove) i$velk! panel s$udávan!m 
v!konem 200 W. Mohli jsme si tak 
ud&lat p"edstavu o$tom, zda jsou 
panely pou%itelné v$celém tomto 
v!konovém spektru.

Ani p"esto zastoupené 
modely neodpovídají 
na'im ideálním p"edsta-
vám p"i plánování testu. 
A$m(%e za to p"edev'ím 
opravdu mizerná dostup-
nost solárních nabíje#ek 
v$dob& plánování, tedy 
v$pr(b&hu kv&tna. Do tes-

Computer doporu"uje
Skv&l!m panelem pro nabíjení 
p"enosn!ch powerpack( 
i$více USB za"ízení najednou 
je AlzaPower MAX-E 200W 
s$v!born!m zpracováním 

i$funkcemi.

V!hodnou 
cenou zaujme nabíje#ka 
Crossio SolarPower 28W, která 
nabízí USB-C i$stupe) krytí IPX4.

SOLÁRNÍ NABÍJE!KY
V!kon"[#$"%] Funkce"[&$"%] Vlastnosti"['$"%] Celkem Cena"za"bod Cena

AlzaPower"MAX-E"'$$W ()*+ ,)-+ .)*+ + /)0+ *+-((+K" #$%&&&%K"
BigBlue"Solar"Pack"'(W ,)1+ .)(+ ()0+ ,)2+ 23,+K" '%&&&%K"
Crossio"SolarPower"'(W ,)3+ /)0+ ,)*+ ,)2+ 12-+K" #%(&&%K"
Anker"PowerPort"Solar"')W 2),+ 3)/+ -)-+ -)(+ .2.+K" )%$&&%K"
Sandberg"Solar"Powerbank")*$$$ 3).+ 3)/+ ()1+ -)/+ 33(+K" #%*$&%K"

i$funkcemi.

V!hodnou
cenou zaujme nabíje#ka

67

68



637/22

tu se nám nap"íklad nepoda"ilo sehnat 
%ádn! z$panel( o$v!konu 50–100 W. 
Lákavou padesátiwattovou volbou byl 
model Quechua, tedy privátní zna#ka 
Decathlonu, stejn& jako na tuzemském 
trhu oblíbené panely Viking. Z$Ma*ar-
ska k$nám naopak nedoputoval panel 
Choetech a$beznad&jn& vyprodané 
byly rovn&% modely Goalzero. V&t'ina 
zástupc( t&chto zna#ek nám v'ak 
záp(j#ky nabíje#ek p"islíbila a$v$dal-
'ích vydáních se tak m(%ete t&'it na 
dal'í samostatné recenze model(, 
které jsme do aktuálního srovnáva-
cího testu za"adit nemohli. Prvotním 
d(vodem nedostatku jsou pokra#ující 
problémy v$dodavatelsk!ch "et&zcích, 
ale zárove) zv!'ená poptávka v$reakci 
na ukrajinsk! konflikt a$energetickou 
nejistotu.

Zárove) je pot"eba uvést, %e 
zmín&ná situace neznamená pro ná' 
test úplnou tragédii. Jak toti% ukazují 
m&"ení, p"ípadn& podobnosti jednotli-
v!ch model(, v!sledky lze orienta#n& 
na'kálovat i$na dal'í v!konnostní 
kategorie. Nap"íklad z$nejv&t'ího za-
stoupeného modelu s$v!konem 200$W 
si tak p(jde ud&lat dobr! obrázek 
o$tom, jak bude fungovat i$polovi#ní 
model stejného v!robce.

Virtuální v+kony
Koncept v&t'iny solárních nabíje-
#ek do n&jak!ch 35 W udávaného 
v!konu je tak"ka v%dy shodn!. Jde 
o$skláda#ku sedmiwattov!ch panel(, 
které ve v!sledku znamenají 14, 
21, 28$nebo 35 W. A$a#koli to bez 
destrukce testovan!ch model( nelze 
ov&"it, dá se tipnout nejen toto%n! 
v!kon jednotliv!ch #lánk(, ale i$stejná 
továrna, kde vznikly. Tak"ka v%dy 
se jedná o$monokrystalické panely 
v$celo#erném provedení s$ú#inností 
kolem 20–23$%. To znamená, %e asi 
p&tinu slune#ní energie dopadající 
na panel doká%ou p"em&nit v$elek-
trickou energii. Ta se zpravidla udává 
v$jednotce$W/m2, tedy v!konu na 
plochu, a$m&"í se specializovan!mi 
m&"i#i intenzity slune#ního zá"ení. Ty 
pracují pouze v$konkrétním spektru, 
které doká%ou solární panely vyu%ít. 

I$proto jsme se nepokou'eli o$vlastní 
kalkulace ú#innosti: i$kdy% bychom 
mohli intenzitu zm&"it redak#ním 
luxmetrem, dostali bychom nespráv-
né hodnoty vypl!vající z$m&"ení 
v$kompletním sv&telném spektru.

A% u$v&t'ích solárních nabíje#ek m(-
%eme najít mezi modely v&t'í rozdíly 
v$návrhu samotn!ch panel( i$celko-
vého designu. +ast&ji se li'í v!kony 
jednotliv!ch #lánk(, kdy nap"íklad 
padesátiwattov! model m(%e b!t 
slo%en ze dvou #lánk( o$v!konu 25 W, 
anebo #ty"ech o$v!konu 12,5 W.

A$tím se dostáváme k$nejv&t'í-
mu zádrhelu p"enosn!ch solárních 
nabíje#ek – udávanému v!konu. Ten 
se toti% v%dy vztahuje k$samotn!m 
panel(m, nikoli samotnému v!stupu 
na nabíjecích konektorech. I$kdy% jsou 
toti% samotné solární #lánky schopny 

dodat nap"íklad 28 W (teoretic-
ky tedy 5,6$A$p"i 5 V), neexistuje 
%ádn! nabíjecí protokol, kter! by 
n&co takového pro b&%né USB um&l. 
Standardní p&tivoltové protokoly 
po#ítají s$proudem kolem 2,4 A. Není 
proto divu, %e jsme z$jednoho USB-C 
byli schopni vyma#kat maximální 
v!kon 12,8 W u$nabíje#ky s$udávan!m 
v!konem 28$W. Vy''ích #ísel se tak dá 
dosáhnout p"i p"ipojení více za"ízení, 
tady u% se ale pravd&podobn& stává 
limitem i$"ídicí elektronika a$u$testova-
n!ch panel( s$v!konem 28 W jsme se 
tak ani 'pi#kov& nedostali nad 15 W.

Jakkoli zní p"edchozí odstavec 
skepticky, není tomu tak. I$nabíjecí 
v!kon kolem 12 W znamená, %e takov! 

iPhone 13 nabijete kompletn& za dobu 
kolem hodiny a$patnácti minut. A$to je 
na solární nabíje#ku, kterou pohodln& 
slo%íte do batohu, skv&l! v!kon.

Pod mrakem to (p,íli-) nejde
Pochopiteln& jsou v'ak pot"eba pro 
takto rychlé nabíjení ideální podmínky. 
Tou první je p"ím! a$kolm! svit na 
panel. A#koli tady pozicování ke slunci 
nehraje tak velkou roli jako ve velk!ch 
st"e'ních formátech, p"i n&kolikahodi-
novém nabíjení lze sledovat postupn! 

pokles v!konu s$tím, jak se slunce na 
obloze p"esunuje a$odsouvá z$ideální 
kolmé pozice. Samoz"ejm& ale ani 
zav&'ení na stan, polo%ení na st"echu 
karavanu nebo prost& jen op"ení 
o$hromadu d"eva na zahrad& nezna-
mená, %e nebude nabíje#ka fungovat. 
Bude, by, v$omezeném re%imu. Orien-
ta#n& se p"i na'em testování stranové 
vych!lení o$n&jak!ch patnáct stup)( 
rovnalo ztrát& asi desíti procent v!ko-
nu. Kupodivu tak nejde o$nijak v!razné 
ovlivn&ní.

To se naopak dostaví v$p"ípad& ne-
dostate#né intenzity slune#ního svitu. 
Pro zajímavost jsme v'echny panely 
m&"ili také ve chvíli, kdy se v$kom-
pletn& slune#ném dni po celé plo'e 

U!men-ích nabíje"ek do 30 W není limitem v+kon 
panel., ale podporované nabíjecí standardy. 
Ty!základní mají limit kolem 12 W

Panel od Alzy je ob+í 
a,neobejde se tak bez 

-tve+ice v!klopn!ch op.rek. 
Bohu/el ale nejsou víc polohovatelné, 

v,n.kter!ch denních dobách je tak 
v!hodn.j0í panel polo/it p+ímo na zem

Integrovan! ampérmetr pom1/e detekovat dostate-nou intenzitu 
zá+ení a,následn. najít ideální polohu panelu

Panel od Alzy je o
a,neobejde se tak b

-tve+ice v!klopn!ch op.r
Bohu/el ale nejsou víc polohovatel

v,n.kter!ch denních dobách je 
v!hodn.j0í panel polo/it p+ímo na z

Takto vypadají t+i hodiny nabíjení ze solárního panelu v,p+ípad., kdy p+ijde obla-nost. Modrá 
linka jasn. znázor2uje pokles nabíjecího proudu z,2,4 A,a/ k,0,4 A

PRODUKTY ZAP"J!ILI
Alfapower/cz% 
www/alfapower/cz% 
Anker)+BigBlue+

CZC/cz
www/czc/cz
Sandberg
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dostaly do stínu. V!kon klesal pod 
p&t procent toho 'pi#kového 
p"i p"ímém osv&tlení. U$28W 
panel( to znamenalo nabíjení 
v!konem asi 0,5 W. Na o%i-
vení telefonu to stále sta#í, ale 
o$n&jakém plnohodnotném nabití 
nem(%e b!t "e#. Do hry navíc vstupuje 
je't& elektronika, která m(%e nabíjení 
p"eru'ovat ve chvílích, kdy nabíjecí 
proud klesá pod bezpe#nou hranici.
-ídicí elektronika stejn& tak nabíjení 

p"eru'uje v$okam%iku, kdy proud 
za#ne v!razn&ji kolísat. Lichou tedy 
z(stává p"edstava solárního panelu 
zav&'eného na batohu, kterou rádi 
prezentují jejich v!robci. P"i tomto 
pou%ití by trp&l panel i$nabíjená 
elektronika a$nabíjení by se v(bec 
nemuselo poda"it. Je tedy jasné, %e 

panely jsou ur#eny pro statické pou-
%ití. Ideálem je dlouhodobé nabíjení 
powerbanky solárními panely a$z$ní 
následn& dobití telefon(, tablet(, 
fotoaparát(, notebook( nebo dal'í 
elektroniky. Efektivn&j'í a$samoz"ej-
m& i$rychlej'í nabití telefonu ale bude 
v%dy nap"ímo. Elektronika v$solárních 
nabíje#kách, a$p"edev'ím ochrana 
v$nabíjen!ch za"ízeních se postará 
o$to, aby nedo'lo k$jejich po'kození. 

SOLÁRNÍ NABÍJE!KY
Solární"nabíje-ky Váha AlzaPower%MAX-E%$&&W BigBlue%Solar%Pack%$0W Crossio%SolarPower%$0W Anker%PowerPort%Solar%

$#W
Sandberg%Solar%

Powerbank%#*&&&
V!kon"[#$"%] 34) 54' 54& #45 &4*

nap.tí"p+i"maximálním"v!konu *4#"% #(1(&%V *0 2)01+V ( 2)0(+V *0 '1(0%V , v&stup+powerbanky4+
2)*,+W *0

proud"p+i"maximálním"v!konu *4#"% $12&%A *0 1)2-+A *0 1)-/+A *0 #12)%A . v&stup+powerbanky4+
1)1(+W ,

0pi-kov!"v!kon"z,jediného"konektoru )$4$"% 3)12%W%(z!USB-C)4%#**%W%
(z!XT*&) *0 *1)/+W ( *1).+W ( 01*%W ,

v&stup+powerbanky4+
**)/+W)+v&kon+panelu4+

*)-+W
,

0pi-kov!"v!kon"ze"v0ech"USB *4$"% 0#1*%W *0 *-)*+W *0 *-)-+W *0 *10%W - v&stup+powerbanky4+
*/).+W ,

chování"(v!kon)"ve"stínu #4#"% USB-A4+nabíjení+(3)(+W)5+
USB-C4+nestabilní , nabíjení4+0)2-+W *0 nabíjení4+0)21+W *0 nabíjení4+0)*(+W / nenabíjí 0

0pi-kov!"v!kon"na"plochu"panelu 34$"% 2)3,+mW6cm1 , (10#%mW5cm$ *0 (),*+mW6cm1 *0 .).3+mW6cm1 , nem6,itelné 0
v!kon"v1-i"udávanému"maximu *4#"% 0)%7 *0 -.+7 0 -2+7 0 -*+7 0 nem6,itelné 0
Funkce"[&$"%] 546 *43 (4$ &4( &4(
v!stupy (46"% 18+USB-C5+18+USB-A5+XT.0 *0 18+USB-A 2 *8+USB-C5+*8+USB-A ( 18+USB-A 2 18+USB-A 2
integrovan!"ampérmetr 54("% ne 0 ano *0 ano *0 ne 0 ne 0

standardy"nabíjení #4)"% Apple+2V+(1)-+A)5+ 
Samsung+2V+(1)0+A))+BC+*91 *0 Apple+2V+(1)-+A)5+ 

Samsung+2V5+BC+*91 *0 Apple+2V+(1)-+A)5+ 
Samsung+2V5+BC+*91 *0 Apple+2V+(1)-+A)5+

BC+*91 , Apple+2V+(1)-+A)5+
BC+*91 ,

standardy"rychlého"nabíjení #4)"%
PD390+(do+.0+W)5+QC+390+(do+

10+V)5+AFC+(do+*1+V)5+FCP+
(do+*1+V)

*0 ne 0 ne 0 ne 0 ne 0

signalizace"dostate-ného"osvícení &4*"% ano+(LED) *0 ano+(ampermetr) *0 ano+(ampermetr) *0 ano+(LED) *0 ano+(LED) *0
Vlastnosti"['$"%] *4) 34$ 54) 646 34'

zpracování #4$"%
v&borné+zpracování)+odolná+

um$lá+tkanina)+elektronika+
v%pevném+plastu

*0
v&borné+zpracování)+odolná+

um$lá+tkanina)+elektronika+
v%pevném+plastu

*0
v&borné+zpracování)+odolná+

um$lá+tkanina)+elektronika+
v%pevném+plastu

*0
dobré+zpracování)+

jemn$j#í+um$lá+tkanina)+
elektronika+v%pevném+

plastu
,

v&borné+zpracování)+
odolné+t$lo)+zesílené+

rohy
*0

ulo/ení"elektroniky &4*"%
pevn$j#í+textilní+kapsa+se+
zipem)+pevn&+plast)+bez+

záslepek+konektor'
*0 v%odolném+plastovém+pouzdru+

s%gumov&mi+záslepkami / v%odolném+plastovém+pouzdru+
s%gumov&mi+záslepkami /

pouze+textilní+kapsa+
bez+zipu)+bez+záslepek+

konektor'
, v#echny+konektory+za+

záslepkami *0

dodávaná"kabelá/ )4("% redukce+z%XT.0+na+jack+
2)2+mm / USB-A%na+USB-C , USB-C+na+USB-C , Micro-USB . USB-A%na+USB-C5+

USB-C+na+USB-C *0

dal0í"p+íslu0enství &4$"% ne 0 -8+karabina *0 ne 0 ne 0 *8+karabina /

mo/nosti"upevn.ní"a,polohování '46"% -8+v&klopn&+stojan ( -+oka)+poutko+na+zav$#ení)+
bez+stojanu *0 -+oka)+bez+stojanu , -+oka)+bez+stojanu , poutko .

stupe2"krytí 64'"% ne 0 IPX-+ 
(ochrana+proti+st!íkající+vod$) / IPX-+ 

(ochrana+proti+st!íkající+vod$) / ne 0
IP.,+(prachot$snost+

a%ochrana+proti+
pono!ení+do+vody)

*0

Parametry
modelové"ozna-ení APW-SC1A*D1C100 B-0* SH2-B A1-1* -10-32
udávan!"v!kon"panel1 100+W 1/+W 1/+W 1*+W *)-+W
typ"solárních"panel1 monokrystalické monokrystalické monokrystalické monokrystalické monokrystalické
plocha"panel1 *0+000+cm1 *+300+cm1 +*+300+cm1 *+300+cm1 .-+cm1

hmotnost ,300+g ./2+g ./2+g -/(+g 0+g
rozm.ry"p+i"rozlo/ení 1+-.0+8+2-0+8+12+mm /12+8+1/1+8+**+mm /12+8+1/1+8+**+mm ..2+8+1/1+8+/+mm *.-+8+/*+8+*(+mm
rozm.ry"p+i"slo/ení 2-0+8+2/0+8+.0+mm 1/1+8+*22+8+32+mm 1/1+8+*22+8+32+mm 1/1+8+*20+8+33+mm –
Cena"za"bod )"633"K- #&5"K- '#6"K- *#*"K- &&3"K-
Cena )'"$$$"K- 6"$$$"K- )"3$$"K- &"'$$"K- )"*'$"K-

Celkem "(4$ "54# "54# "643 "64(

Malé panely do 30 W jsou skladné a,velmi tenké. 
Snadno je tak sbalíte do batohu nebo cestovního zavazadla

Tlou07ku nejvíc zv.t0í elektronika s,konektory 
USB a,integrovan!m ampérmetrem
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AlzaPower MAX-E 200W

BigBlue Solar Pack 28W

Pod vlastní zna#kou e-shop Alza produkuje 
nejen drobné p"íslu'enství, ale i$solární na-
bíje#ky o$v!konu 21, 100 a$200 W. Otestovali 

jsme tu nejv!konn&j'í. Je v'ak pot"eba "íct, %e 
v$tomto p"ípad& nejde o$p"enosnou nabíje#ku do 
batohu, hodit se bude spí'e v$p"írod& s$kara-
vanem. Oproti mal!m nabíje#kám obsahuje 
i$konektor XT60, kter! není limitován %ádn!m 
dobíjecím standardem. Hodit se bude p"edev'ím 
k$nabíjení velk!ch powerpack(, kde se práv& ten-
to univerzální konektor vyu%ívá. V$ideálních pod-
mínkách jsme nam&"ili v!kon 166 W (asi 7,2 A$p"i 
23$V), tudí% se od udávaného 
maxima odchyluje mnohem 
mén& ne% v$p"ípad& 
USB. P"ekvapily nás 
také v!stupy USB. 
Krom& toho, %e je 
k$dispozici hned 
#tve"ice konek-
tor( (2. USB-C 
a$2. USB-A), 
nabízí tak"ka 
v'echny 
protokoly 
rychlého 
nabíjení. A$to 
v#etn& Power Delivery$3.0, 
kdy je limitem 60 W, kter! se hodí 
i$pro nabíjení notebook(. P"i praktickém 
testování jsme z$panelu naráz nabíjeli dva notebooky, 
iPhone$13 mini a$iPad Pro. Mezi tato za"ízení se d&lilo 

necel!ch 82$W. Hodnota tak v!razn& zaostává 
za maximem p"es XT60, stále ale jde o$pom&rn& 
rychlé dobíjení v'ech p"ipojen!ch za"ízení. Naopak 
nep"íli' pou%iteln! je panel ve stínu nebo pod 
mrakem. Tady se da"ilo nabíjení z$USB-A$pouze 
mal!m v!konem asi 3,9 W, zatímco z$USB-C neby-
lo mo%né nabíjet v(bec.

Nabíje#ka od Alzy nás zaujala i$v!born!m 
zpracováním jak samotné schránky na panely, 
tak pouzdrem na elektroniku a$jejím samotn!m 
ulo%ením do plastového, ale pevného boxu. O$%i-
votnost bychom se nebáli ani p"i #astém p"evá%ení 
nap"íklad ve zmín&ném obyt)áku. Nem&lo by ale 
dojít ke zmoknutí – elektronika není ulo%ena ve 
vodot&sném pouzd"e a$konektory nejsou vybave-
ny záslepkami. Pár kapek sice neu'kodí, dé', by 
ale nabíje#ka pravd&podobn& nep"e%ila.

Nejpoveden&j'í z$mal!ch nabíje#ek je zárove) nejdra%'í. 
BigBlue nabídne krom& p&kného designu a$v!borné-
ho zpracování i$solidní v!kony tak"ka toto%né s$dru-

hou 28W nabíje#kou, Crossio. Zárove) ale p"idává n&které 
vlastnosti navíc. P"i nabíjení z$jediného konektoru se v!kon 
pohyboval opravdu na limitu nabíjecího standardu – o$moc 
víc ne% 12,8 W by z$b&%ného USB dostat ne'lo. Na druhou 

stranu je 'koda, %e v!robce nesáhnul po n&kterém ze stan-
dard( rychlého nabíjení. Ideáln& Quick Charge od Qualcom-
mu #i alespo) AFC nebo FCP by se zde hodily. P"i nabíjení 
z$obou konektor( USB-A$jsme nam&"ili maximum 14,1 W, 
co% je hodnota spí' za o#ekáváním. P"i tomto zp(sobu vy-
u%ití si ob& za"ízení d&lí p"ibli%n& stejn! nabíjecí proud. Jak 
ji% bylo zmín&no, ani tady nenajdete konektor USB-C. Budi% 
v!robci k$dobru, %e do balení p"idal kabel s$konektorem 
USB-A$na jedné stran& a$USB-C na stran& druhé.

U$BigBlue pot&'í mo%nosti 
p"ipevn&ní – pro #ty"i 
oka v$rozích panelu jsou 
v$balení p"ipraveny #ty"i 
hliníkové karabiny. Ty 
p(jdou rychle zkombino-
vat nap"íklad se smy#kou 
z$provazu, tak%e bude 
mo%né cel! panel kamkoli 
pevn& p"ipnout. A$pokud 
jej budete naopak chtít jen 
n&kam zav&sit, nabízí se 
je't& samostatné poutko.

Na modulu s$elektroni-
kou v$pouzd"e se zipem 
najdete rovn&% integrova-
n! ampérmetr zobrazující 
proud s$p"esností jednoho 
desetinného místa. To je 
naprosto dosta#ující orienta#ní 
hodnotou pro kontrolu nabíjení 
i$mo%nost napozicovat panel do 
lep'í polohy.
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Nabíjecí v!kon 
z"jednoho 
konektoru
Celkové zpracování
Dodávané 
p#íslu$enství

Cena
Bez USB-C
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Delivery$3.0,
60 W, kter! se hodí 
otebook(. P"i praktickém 
z$panelu naráz nabíjeli dva notebooky, 
a$iPad Pro. Mezi tato za"ízení se d&lilo 

ny záslepkami. Pár kapek sice neu'kodí, dé', by 
ale nabíje#ka pravd&podobn& nep"e%ila.
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USB-A$na jedné stran& a$USB-C na
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hodno
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Vysok! nabíjecí 
v!kon p#es XT60
Standardy rychlého 
nabíjení p#es USB
Celkové zpracování

Velmi nízk! v!kon 
ve stínu
Bez zv!$ené 
odolnosti proti 
vod%

12 000 K"
1 499 K" za bod

4 000 K"
537 K" za bod

PALEC
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Crossio SolarPower 28W

Anker PowerPort Solar 21W

Nabíjecí v!kon 
z"jednoho 
konektoru
Kombinace USB-C 
a"USB-A
Odolnost proti 
st#íkající vod%

Pouzdro na kabely 
bez zipu

Crossio je #eskou zna#kou, která má ve své nabídce 
krom& solárních nabíje#ek nap"íklad powerpack nebo 
solární batoh. Námi testovaná nabíje#ka s$v!konem 

28 W je nápadn& podobná té od BigBlue. A$není se #emu 
divit – jde prakticky o$identické produkty. Rozdíly ve vlast-
nostech jsou malé, nejv&t'ím tak z(stává cena – Crossio 
je o$víc ne% polovinu levn&j'í a$jednozna#n& si zasluhuje 
ocen&ní Dobré koup&.

Nabíjecí v!kony jsou prakticky 
toto%né s$t&mi u$BigBlue 
a$rozdíly v$tabulce spadají 
do nep"esnosti m&"ení. 
I$tady platí stejné omezení 
nabíjecími standardy, kdy 
bylo maximem pro jedno 
nabíjené za"ízení 12,6 W. 
Obdobnou hodnotu lze #ekat 
jak u$USB-C, tak USB-A. 
Práv& modern&j'í konektor 
je dal'í z$v!hod oproti Big 
Blue. Modul s$elektronikou je 
zde krom& jednoho odli'ného 
konektoru shodn! s$BigBlue 
a$obsahuje tudí% i$stejn! am-
pérmetr. Ten krom& proudu 
signalizuje i$dostate#né 
osvícení pro nabíjení – tím, 
%e za#ne zobrazovat nulu.

I$Crossio nabídne ta'ti#ku 
pro uskladn&ní nabíjecích 
kabel( – podobn& jako u$Ankeru 
ani tady není vybavena b&%n!m 

zipem, ale pouze tím such!m, by, o$kus del'ím. Díky zá-
slepkám konektor( je celá nabíje#ka v$základu vod&odolná 
a$v!robce udává stupe) krytí IPX4. To v$p"ekladu znamená 
odolnost proti st"íkající vod&. Zmoknutí u% by ale mohlo 
za"ízení po'kodit. Nemluv& o$situaci, kdy by se dostala 
do kontaktu s$vodou p"i nabíjení, kdy% nejsou konektory 
zaslepeny. Do balení p"idal v!robce kabel s$USB-C na obou 

stranách, kter! bude vyhovovat pro 
nabíjení v&t'iny moderních telefo-

n( #i powerbank.

Od nejmen'ího panelu v$testu jsme toho #ekali víc – 
a$to p"edev'ím v$kontextu dal'í elektroniky, kterou 
jsme od Ankeru testovali. V$mnoha kategoriích toti% 

pat"í k$nadpr(m&ru, #i dokonce mezi nejpoveden&j'í mo-
dely. U$nabíje#ky PowerPort Solar to ale tak úpln& neplatí. 
Nejv&t'ím zklamáním je jednozna#n& nabíjecí v!kon, kter! 

p"i nabíjení v$ideálních podmínkách nep"ekro#il hodnotu 
8,6 W (1,73 A$p"i 4,98 V). To je hodnota, která z(stává 
daleko za limitem b&%n!ch nabíjení p"i p&ti voltech. I$s$p"i-
hlédnutím k$v!sledk(m dal'ích dvou nabíje#ek, které mají 
o$jeden sedmiwattov! #lánek navíc, bychom tady #ekali 
hodnoty alespo) kolem 10 W. Není proto divu, %e Anker 
nabídne nejmen'í v!kon na aktivní plochu panel( – zatímco 
u$nabíje#ky BigBlue je to 9,81 mW/cm2, Anker se zastavil 

na 6,63 mW/cm2. U$v&t'iny telefon( #i 
dal'í elektroniky bude nabíje#ka 
pou%ívat nejb&%n&j'í protokol 
BC1.2. Pro iPhony podporuje 
standard Apple 5V, jeho po-
tenciálu ale zdaleka nevyu%ívá. 
V!robce zárove) vsadil pouze na 
dvojici USB-A, nikoli na kombi-
naci s$USB-C. Moderní konektor 
nep"ibalil ani v$p"ípad& kabel( 
– najdete zde pouze Micro-USB. 
Elektronika s$nabíjecími konektory 
je schována v$látkovém pouzdru 
s$opravdu krátk!m such!m zipem. 
To sice m(%e slou%it pro uskladn&ní 
kabel(, ale po"ádn& je v$n&m neza-
bezpe#íte p"ed ztrátou. Zapomn&lo 
se i$na integrovan! ampérmetr, 
kter! slou%í pro kontrolu nabíjecí-
ho proudu, p"edev'ím ale pomáhá 
p"i pozicování panelu p"i zahájení 
nabíjení. Nabíjecí konektory z(stávají 
odhaleny a$nabíje#ka by tak nem&la 
p"ijít do v&t'ího kontaktu s$vodou.
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Nízká hmotnost
Design

Nízké v!kony
Bez ampérmetru
Bez USB-C
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nabíjení v&t'iny moderních telefo-
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Sandberg Solar Powerbank 16000
Do testu jsme za"adili i$solární powerbanku. A$to p"edev'ím 

z$toho d(vodu, abychom odradili p"ípadné zájemce 
o$koupi za"ízení z$této kategorie. Dává toti% smysl jen 

pro velmi omezen! zp(sob pou%ití. To vychází p"edev'ím 
z$naprosto miniaturního v!konu integrovaného solárního 
panelu. V!robce titi% udává 'pi#kov! v!kon 1,4 W. I$pokud by-
chom po#ítali s$touto teoretickou hodnotou, na nabití komplet-
ní kapacity 59,2 Wh bude pot"eba 42 hodin kolmého svitu bez 
jediného mrá#ku. V$reálu to bude je't& o$kus víc. S$trochou 
fantazie se tak dá vymyslet scéná", kdy solární powerbanka 
le%í kdesi na zápra%í víkendové chalupy a$b&hem #trnáctidenní 
dovolené zvládne ze slunce získat energii alespo) na n&ko-
likeré dobití telefonu. Ve v'ech dal'ích p"ípadech je solární 
panel spí'e dekorací. Zapome)te na zav&'ení powerbanky 
na batoh, kdy by do'lo k$n&jakému rozumnému nabití. Tuto 
kritiku sice schytala solární powerbanka Sandberg, to stejné 
v'ak bude platit o$kterémkoli jiném modelu.

P"i testování jsme si ale neodpustili ani její prom&"ení. 
Samoz"ejm& není %ádn!m rozumn!m zp(sobem mo%né 
otestovat samotn! solární panel, proto jsme do tabulky 
zanesli standardní hodnoty na v!stupech USB – p"edev'ím 
pro srovnání s$mo%nostmi solárních nabíje#ek. A$proto%e ani 
Sandberg nenabízí rychlonabíjecí protokoly, nabíjecí maxi-
mum je podobné jako v$p"ípad& 28W solárních nabíje#ek, 
kupodivu je ale ni%'í.

Na druhé stran& je pot"eba pochválit perfektní zpracování 
powerbanky, která se do terénu bude skv&le hodit. Je kom-
pletn& pogumovaná, konektory jsou chrán&ny záslepkami 
a$rohy vyztu%eny dal'í vrstvou gumy. Navíc spl)uje stupe) 
krytí IP67. Lze ji tedy bez újmy pono"it do vody.
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Jak jsme testovali
Hlavním testovacím nástrojem 

se stal v!born! univerzální 
tester Witrn Qway U2, kter! 

umí analyzovat konektory USB. A$to 
nejen m&"it nap&tí #i procházející 
proud, ale rovn&% ur#it podporované 
dobíjecí standardy. Z$celé poloviny 
se na v!sledném skóre podílela kate-
gorie V!kon, do které jsme zahrnuli 
práv& v'echny nam&"ené hodnoty. 
Tou primární se stal 'pi#kov! v!kon 

z$jednoho konektoru. Ten jsme m&"ili 
v$podmínkách ideálních pro solární 
panely, tedy za slune#ného dne s$pa-
prsky dopadajícími kolmo na panel. 
V'echny testované nabíje#ky jsme 
takto prom&"ili b&hem jediné hodiny, 
aby byla zaru#ena co mo%ná nejv&t'í 
podobnost podmínek. A% následn& 
jsme se pustili do dal'ího testování p"i 
dlouhodob&j'í zát&%i, jako je chování 
ve stínu, pod mrakem nebo v$podve-
#er p"i západu slunce. Obdobn& jsme 
v$dal'í, op&t ideáln& slune#n! den, 

prom&"ili panely p"i zatí%ení v'ech 
dostupn!ch konektor(. Ze získan!ch 
hodnot jsme potom spo#ítali i$v!kon 
na plochu panelu a$zárove) odchylku 
od udávaného v!konu.

Do druhé kategorie Funkce jsme 
v$prvé "ad& za"adili po#et a$typ ko-
nektor(, kter!mi nabíje#ky disponují. 
Platí, %e ideálem je kombinace obou 
typ( konektor( USB-A$a$USB-C, a$#ím 
více, tím lépe. Nejv&t'í panel od Alzy 

krom& toho nabízí i$univerzální ko-
nektor XT60, kter! slou%í primárn& 
pro dobíjení p"enosn!ch powerpac-
k(. Dal'í body nabíje#ky získaly za 
integrovan! ampérmetr, jen% se 
hodí pro kontrolu v!konu 
i$polohování panel(. 
V$hodnocení nesm&la 
chyb&t ani anal!za v'ech 
podporovan!ch dobíjecích 
protokol( – a, u% t&ch po-
mal!ch, vyu%ívajících nap&tí 
5 V, nebo t&ch rychlej'ích.

V$kategorii Vlastnosti jsme zam&"ili 
pozornost na zpracování. A$to jak 
samotné #ásti se solárními panely, tak 
"ídicí elektroniky s$v!stupy. P"ece jen 
jde o$za"ízení s$velk!m potenciálem 
k$venkovnímu pou%ití, tak%e odolné 
provedení je nutností. Body jsme 
proto rozdali i$model(m, které spl)ují 
n&kter! ze stup)( krytí deklarují-
cích odolnost proti vod& a$prachu. 
Mén& d(le%itou, ale stále bodovanou 
vlastností se staly dodávané kabely 
a$p"ípadn& i$dal'í p"íslu'enství. To 
standardn& zjednodu'uje p"ipevn&ní 
nebo polohování panel( do ideální 
nabíjecí pozice. 

Pro v0echna 
pot+ebná m.+ení nám 

poslou/il USB tester Witrn Qway U2

Vedle v+konu dostaly nejv6t-í váhu 
v!celkovém hodnocení v+stupy a!jimi 
podporované standardy dobíjení

ální ko-
rimárn& 
werpac-
kaly za
% se 

í 

j p

Pro v0ec
pot+ebná m.+ení n

poslou/il USB tester Witrn Qway

V!borná odolnost 
v&etn% vodot%snosti
Celkové zpracování

Miziv! v!kon 
solárního panelu
Bez standard' 
rychlého nabíjení
USB-C pouze 
pro nabíjení 
powerbanky

1 620 K"
339 K" za bod


