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EDITORIAL

také jste se těšili na podzimní číslo Inspirace jako my? Na nové 
tipy a zajímavosti, které vnesou do vašich domovů technický 
pokrok, ale i zajímavé čtení? Máme pro vás dobrou zprávu. 
Podzimní číslo je na světě a kouzlo domova z něj jen čiší. 

I když jsme si nejprve lámali hlavu, jaké téma vám udělá 
radost (a že jsme si chtěli dát opravdu záležet), brzy padla 
jasná volba. Domácnost. Vždyť právě na podzim trávíme 
doma nejvíce času. Deštivé počasí nás ven moc neláká, 
ruku na srdce, kolikrát si při pohledu z okna říkáme, že by 
ani psa nevyhnal natož sebe. A tak přichází na řadu pohoda  
u televize, víkendy strávené hraním her, v dětském pokoji 
se svádí neustálý boj o počítač a nonstop běží také sušičky  
na prádlo, které už venku ne a ne uschnout.

Podzim však umí být i krásný, plný barev a kontrastů.  
A přesně takový může být i váš byt či dům. Posvítíme si 
zblízka na jednotlivé místnosti, řekneme si, co v nich nesmí 
chybět a poradíme, jak si naše domácnosti proměnit v chytrý 
dům, ovládaný pomocí mobilního telefonu. Zaměříme se 
na designové trendy a z pohledu architektury a návrhářství 
vyzpovídáme i profesionála Ing. arch. Tomáše Pavlovského 
Ph.D., jehož práci můžeme vidět po celé České republice. 
V našem testovacím okénku se podíváme na zoubek 

sušičkám prádla, které jsou na podzim a v zimě, více  
než kdy jindy, přímo k nezaplacení. Poradíme, na co se  
při jejich výběru zaměřit, ukážeme si, jaké funkce a programy 
dnešní sušičky nabízejí a porovnáme si 6 top modelů na trhu. 
Ale abychom stále jen nepracovali a užili si i zaslouženého 
relaxu, pojedeme svá těla uvolnit do wellness hotelů  
ve Velkých Karlovicích, kde zároveň vyzpovídáme 
generálního ředitele Resortu Valachy – Tomáše Blablu.

A co dál? Teď už zbývá jen pohodlně se uvelebit v křesle, 
vzít do ruky šálek horkého čaje nebo vonící kávy a začíst se  
do stránek plných inspirace. Věříme, že vás podzimní číslo 
bude bavit stejně jako nás.

Za redakci
Jana Zaoralová
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Distribuce v elektro prodejnách sítě Euronics zdarma.

Redakce Inspirace: Jana Zaoralová, Tereza Kolaříková, Lenka Mastešová
Redakční e-mail: inspirace@euronics.cz
Inzerce: Tereza Kolaříková, e-mail: kolarikovat@euronics.cz, telefon: 577 055 369
Produkce a adresa redakce magazínu Inspirace Euronics: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín
Design, sazba: Vladimír Vaníček
Fotografie: Vladimír Vaníček, archiv HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Thinkstock, Shutterstock, Valachy, archiv T. Pavlovského
Spolupráce na článcích: Filip Navrátil, Michal Nevařil, Alena Kolaříková, Radek Bařina;  Katalog novinek: Alžběta Šnajdarová
Vydavatel: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.
Registrační číslo MK ČR: E 15499. Příští číslo vyjde v prosinci 2017.
© Kopírování, opakované vydání či rozšiřování jakékoliv části časopisu se povoluje pouze s písemným souhlasem vydavatele.
Ceny udávané v časopise jsou doporučené koncové, platné ke dni uzávěrky 15. 8. 2017.

Milí čtenáři,



4   |   Inspirace 3 / 2017

Vzkazy čtenářů
Pište nám, odměníme vás!

5

Novinky
Stavíme Wi-Fi síť s TP-Link
Philips OneBlade: revoluce v pánském holení
Napařovač oděvů Tefal DR8085E1
Mobilní telefon Honor 9

6

Téma
Vítejte v chytrém domě!
Poradíme vám, jak si zařídit perfektní domácnost10

Test
Otestovali jsme pro vás sušičky prádla.
Výsledek? Je to v suchu!38

Rozhovor
Ateliér Thomaspierre architects

48

Katalog novinek
Podzimní novinky Euronics

51

Pozdrav
Tomáš Blabla, ředitel Resortu Valachy

60

Otázky a odpovědi
Ptáte se našich elektrospecialistů

62

Pozvánka
Resort Valachy Velké Karlovice
Karlovský gastrofestival64

Křížovka
O ponorný mixér Braun Multiquick 1 MQ 100 Dip

65

Závěrem
Otevíráme nejmodernější sklad v ČR
Pomáháme potřebným, přidáte se?66

OBSAH



 Inspirace 3 / 2017   |   5

Pište nám, odměníme vás!

Každé čtvrtletí s radostí sledujeme, jak v naší schránce přibývají dopisy a vzkazy o tom, co vám 
časopis Inspirace přinesl, v čem vám pomohl a jak vás inspiruje k nákupu nových a lepších 
spotřebičů. I tentokrát jsme ze zástupu dopisů vybrali dva, které oceníme praktickým dárkem – 
rychlovarnou konvicí Electrolux EEWA3240. 

Paní Eva se raduje nejen z nové Pečenky ETA,  
ale díky svému milému dopisu, který nám zaslala, 
také z rychlovarné konvice. K luštění křížovky 
zkrátka patří výborný čaj, co říkáte?  

Milá redakce,
Váš časopis čtu pravidelně. Jelikož u nás není Vaše prodejna, tak 
mi jej vozí vnuk z Brna. V posledním čísle mě zaujal článek Světem 
křížem krážem, kde jste mne Inspirovali k nákupu elektrického 
hrnce Pečenka. Kdysi jsme měli remosku, která se poděla, kdo 
ví kam. Pečenka naprosto splňuje mé očekávání. Pečeme v ní  
na chalupě od kuřete po kynuté buchty. Vše velice rychle hotové.
Moc se mi líbilo i seznámení s Vaším skvělým grafikem a jako 
vášnivá luštitelka jsem ocenila, že je křížovka díky novým barvám 
a velikosti písma mnohem čitelnější. 
Těším se na další číslo, 

Vaše čtenářka Eva Klímková, Blansko

Že čistička vzduchu opravdu funguje se přesvědčila 
paní Dana z Plzně a my jsme moc rádi, že jsme 
mohli pomoci s výběrem. A abyste, paní Dano, lépe 
překonala nejen pylovou sezonu, ale také sychravé 
podzimní počasí, i pro Vás máme „hřejivý“ dárek.  

Dobrý den,
vždy se moc těším na další vydání časopisu. Jeho prostřednictvím 
získávám informace o nových výrobcích, které by se nám domů 
mohly hodit. Na Vaše rady jsme již zakoupili čističku vzduchu, 
která nám pomohla přežít pylovou sezónu. Jsme z ní nadšení.

Moc musíme pochválit i minulé číslo, které bylo nabité 
zajímavostmi. Moc se nám „cestování“ s Vámi líbilo a nahradilo to 
alespoň pro letošek to opravdové.

Vaše věrná čtenářka Dana Jahodová, Plzeň

Oběma čtenářkám i vám ostatním děkujeme  
za zaslané náměty a připomínky. 

VZKAZY ČTENÁŘŮ

Chceme být pro vás stále novou Inspirací
Podělte se s námi o své dojmy, zážitky i přání. Dejte nám vědět, 
co se vám líbí, s čím jste spokojeni, ale i to, co byste udělali 
jinak a v čem bychom mohli být lepší. Euronics a jeho Inspirace 
vám totiž chtějí dávat víc!

Piště nám na
e-mail: inspirace@euronics.cz
facebook.com/EuronicsCR
adresu: Euronics ČR, a. s., časopis Inspirace, Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín

 Čtete Inspiraci rádi?
 Dověděli jste se u nás, co jste potřebovali?
 Pomohli jsme vám s výběrem nového elektra?

    Nebo vám v našem časopise něco chybí?
    Uvítali byste změnu, zpestření, novou rubriku?
    Chcete, abychom pro vás připravili „vaše“ téma?
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Stavíme moderní domácí Wi-Fi síť

Stále více zařízení v dnešní době využívá ke svému provozu připojení k internetu nebo alespoň 
k domácí síti. Od počítačů, tabletů a chytrých telefonů, přes tiskárny, fotoaparáty, herní konzole a 
televize, až po chytré žárovky, elektrické zásuvky a velké bílé spotřebiče – ty všechny dnes můžete 
prostřednictvím Wi-Fi pohodlně ovládat odkudkoliv. Abyste mohli jejich funkce využívat naplno, 
pojďme se společně podívat, jak si takovou stabilní domácí Wi-Fi síť zřídit.

Základem je kvalitní router
Základním stavebním prvkem domácí sítě, a v případě běžných 
domácností často prvkem jediným, je router. Na jeho výběru si 
proto dejte obzvlášť záležet. Zatímco u dřívějších standardů 
se musela jednotlivá zařízení o připojení dělit, dnes jsou již 
samozřejmostí modely podporující nejnovější standard Wi-Fi 
802.11ac. Ty dokáží připojit plnou rychlostí i více zařízení 
současně.

Designově velmi povedený Wi-Fi router TP-Link Archer C60 
nabízí připojení celkovou rychlostí až 1350 Mbit/s. Zvládá tedy 
hladce i nejnáročnější činnosti, jako jsou videokonference, 
streamování multimédií ve vysokém rozlišení a online hry. 
Router je vybavený optimalizovaným systémem 5 antén, které 
zajišťují kvalitní pokrytí s minimálním rušením. Je sice založený 
na novém standardu 802.11ac, ale je zpětně kompatibilní  
i s dřívějšími standardy a/b/g/n, takže k němu lze bez problému 
připojit i starší koncová zařízení.

Zprovoznění a nastavení routeru zvládne každý během 
několika minut. K jeho správě slouží přehledné webové 
rozhraní, ale skutečné pohodlí nabízí mobilní aplikace 
Tether pro systémy iOS a Android, kterou výrobce dává  
k dispozici zdarma. Tether slouží k nastavení routeru a ovládání 
všech jeho funkcí včetně uživatelských oprávnění, přístupu  
pro hosty, rodičovské kontroly a dalších.

Když signál nedosáhne
Navzdory promyšlenému uspořádání antén routeru a vysokému 
výkonu se stává, že zejména v domech s železobetonovou 
konstrukcí dochází ve zdech k útlumu signálu, a ten proto 
nepokryje celý požadovaný prostor. Jedním z možných řešení 
je využití tzv. extenderů – jednoduchých prvků, které se zapojí 
v místě, kde je signál ještě dostatečně silný a stabilní, a které 
prodlouží dosah sítě i do vzdálenějších míst. Pro dvoupásmové 
sítě je samozřejmě vhodné volit extendery se stejnými 
schopnostmi. Extender RE200 od společnosti TP-Link, funguje 
v pásmech 2,4 a 5 GHz a umožňuje připojení rychlostí až 750 
Mbit/s. Má podobu nenápadného adaptéru, který se zapojuje 
přímo do elektrické zásuvky. Svým elegantním designem ladí 
s routerem C60 a oproti některým jiným aktivním síťovým 
prvkům nevyžaduje žádné složité nastavení. Ke zprovoznění 
stačí stisknout jediné tlačítko.

Bez drátů a elegantně
V situaci, kdy pokrytí nevyřeší ani extender nebo potřebujete 
připojit zařízení bez Wi-Fi, je možné využít jednoduché  
a elegantní řešení v podobě vedení počítačové sítě po běžných 
elektrických rozvodech. K tomu vám výborně poslouží síťové 
adaptéry Powerline s dosahem až 300 m. K základnímu 
prodloužení sítě stačí dva adaptéry, např. v sadě TP-Link 
TL-PA4010PKIT, které se jednoduše zapojí do elektrických 
zásuvek. Jeden u routeru, s nímž se spojí standardním 
ethernetovým kabelem, a druhý tam, kde je potřeba připojení 
zřídit.  Powerline adaptéry se automaticky vzájemně detekují  
a naváží spojení. A vy můžete začít využívat veškerého 
komfortu chytré domácnosti.

NOVINKY
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Philips OneBlade:
Revoluce v pánském holení
Muži se přestávají holit! Pryč je doba dokonale hladkých tváří, chlapi dnes chtějí experimentovat, 
měnit svůj styl, upravovat vizáž. Touží po strništích, perfektně upravených vousech, bradkách…  
A k tomu všemu potřebují řadu nejrůznějších nástrojů. Nebo ne? Seznamte se s revoluční inovací 
ve světě pánského holení. Přichází jedinečný Philips OneBlade.

Unikátní technologie OneBlade
Philips OneBlade vás zbaví nejrůznějších holítek, zastřihovačů 

a dalších pomocníků. Veškerou práci zastane za ně. Je to 

jediný nástroj na trhu, který dokáže oholit, zastřihnout nebo 

vytvarovat i opravdu hodně dlouhé vousy jediným tahem. 

Unikátní technologie OneBlade totiž kombinuje rychle se 

pohybující ostří (200x za sekundu) se systémem dvojité 

ochrany. Díky tomu poskytuje nejen účinné, ale i maximálně 

pohodlné oholení. 

Zastřihne a oholí bez podráždění
S nastavitelným hřebenovým nástavcem zastřihnete své vousy 

přesně a rovnoměrně. Volit můžete ze 14 (u modelu QP6510  

ze 12) nastavení délky v rozsahu 0,4-10 mm (u QP6510 0,5-9 mm). 

Je tudíž jen na vás, zda dáte přednost jemnému strništi, nebo 

mužnému vousu. Zároveň se nemusíte obávat pořezání.  

Na rozdíl od žiletky totiž břit OneBlade nepřichází do kontaktu 

s pokožkou, takže ji nepodráždí ani nepořeže. 

Dodá vousům přesný tvar
Zásluhou dvoustranného břitu dosáhnete dokonale přesného 

oholení, a to i v citlivých oblastech a hůře dostupných místech 

obličeje. Vousy tak hravě vytvarujete dle vašeho přání a stylu. 

Stejně tak dokáže OneBlade bezchybně kopírovat kontury vaší 

tváře, což vám umožní pohodlné oholení všech zákoutí obličeje.

NOVINKY

Odolný oboustranný 
břit pro čisté linie
Ať už se budete pohybovat jakýmkoliv směrem, zásluhou 
oboustranného břitu vytvoříte vzorově čisté linie. K tomu, 
abyste dosáhli optimálního výkonu, je třeba břit přibližně 
každé čtyři měsíce vyměnit. Ale žádný strach, výměna břitu je 
rychlá a naprosto bezproblémová.*

Pro mokré i suché oholení
Všestrannost unikátního Philips OneBlade podtrhuje i jeho 
vodotěsnost. Znamená to, že vašim vousům můžete věnovat 
péči nejen klasicky na sucho, ale i na mokro, ve sprše nebo  
s pěnou na holení. 

Philips OneBlade přichází na trh ve dvou variantách - OneBlade 
QP6510/20 a QP6520/20.

Specifikace Philips OneBlade
QP6510/20 QP6520/20

Zastřihování a holení Technologie kopírování kontur, systém dvojité ochrany

Displej 3 LED kontrolky zobrazující stav baterie Digitální LED displej zobrazující stav baterie 
a cestovní zámek

Příslušenství Hřebenový nástavec s 12 délkami (0,5-9 mm) Hřebenový nástavec se 14 délkami (0,4-10 mm),
nabíjecí stojánek, cestovní pouzdro

Výdrž baterie 60 minut 90 minut

Doba nabíjení 1 hodina

Maximální spotřeba 5,4 W

Typ břitu QP210, QP220; břity měňte ideálně po 4 měsících používání
*Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.
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Test napařovače oděvů Tefal DR8085E1: 
Nový způsob péče o oděvy
Nelíbí se vám pomačkané šaty nebo sako, které viselo na ramínku ve skříni? Vytáhli jste ze sušičky 
prádlo, většinu jste hned poskládali, ale pár kousků vypadá tak trochu pokrčeně? Tak přesně  
pro tyto situace potřebujete napařovač oděvů Tefal.

Bez žehlicího prkna, bezpečně a rychle
Je to snadné. Vybraný kousek z vašeho šatníku vyndáte ven 
i s ramínkem a zavěsíte na skříň nebo na dveře (k tomu vám 
pomůže praktický závěsný háček, který najdete v balení).  
Do nádobky napustíte vodu (maximálně 2 dcl) a spustíte. Trvá 
necelou minutu, než se přístroj zahřeje a potom už můžete 
pracovat.

My jsme v redakci testovali šaty, sako, košile. Se vším si Tefal 
napařovač oděvů poradil za pár minut.  U saka, které chtělo 
opravdu jen trochu doladit, to trvalo dokonce jen pár sekund. 
Nemusíte se bát žádného druhu tkaniny. Ani jemných šatů nebo 
halenek.

Snadné vyrování 
a osvěžení zmačkaných materiálů
Vyhladí nejen sklady na oblečení, ale také již pověšené 
závěsy nebo potahy na pohovkách. My jsme vyzkoušeli 
napařit čerstvě vyprané potahy sedačky. Máme bílou variantu  
a pereme celkem často. Nikdy se nám však nechce její okraje 
žehlit, i když po vysušení v sušičce bývají trochu pokrčené.
Po jejich vyprání, vysušení v sušičce a opětovném potažení 
sedačky jsme zapojili napařovač Tefal a ten potah pěkně 
narovnal. Za chvilku máte sedačku jako novou nebo jako 
precizně vyžehlenou.
Napařovač oděvů ale neslouží jen k vyrovnání pokrčeného 
oblečení. Zároveň oblečení osvěží, zbaví nepříjemných pachů a 
dezinfikuje.

Proč si vybrat právě napařovač oděvů Tefal?
· je lehký a snadno se s ním manipuluje
· dobře padne do ruky
· vypadá hezky, takže ho můžete nechat ležet třeba 
 v ložnici na komodě a vůbec vám nebude vadit
· objem nádobky na vodu je 200 ml, což je dost na to, 
 abyste  ji nemuseli pořád doplňovat, ale není ani příliš 
 velká, aby byl napařovač těžký do ruky
· s plnou nádobkou můžete pracovat až 10 minut
· pára je dostatečně výkonná i na více pokrčené tkaniny 
 (parní ráz až 24 g/min)
· pára vychází z přístroje, aniž byste museli držet 
 stisknuté tlačítko, práce je tak velice pohodlná

· dlouhý kabel (3 m) dosáhne bez problému od zásuvky tam, 
 kam potřebujete
· zahřeje se za 45 sekund, odpadá dlouhé čekání

Praktické příslušenství
V krabici s napařovačem oděvů Tefal najdete 3 důležité 
pomocníky. Speciální kartáčový nástavec, díky kterému 
pára proniká hlouběji do tkaniny a který si hravě poradí  
i se silnějšími látkami, jako jsou např. kabáty, saka či šaty  
z pevnějšího materiálu. My jsme tento nástavec testovali  
na potahu sedačky a opravdu s ním napařovač fungoval ještě 
lépe. Látkový nástavec použijte na jemné tkaniny - hedvábné 
šaty, šály, halenky, ale i jemnější záclony. Lépe rozptýlí páru  
a díky němu nebudete mít na látce nežádoucí kapky vody. Určitě 
využijete také skládací nerezový hák, díky kterému zavěsíte 
ramínko s oblečením na dveře nebo na skříň. Napařovač oděvů 
Tefal je zkrátka skvělým pomocníkem v každodenním životě 
a jak jsme se mohli přesvědčit, nezalekne se opravdu ničeho. 
Můžeme jen doporučit.

Testovala Alena Kolaříková
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Test mobilního telefonu Honor 9: 
Prémiový, zářivý a výkonný
Po velkém úspěchu Honoru 8 se k nám na testování dostal jeho nástupce – Honor 9. Ten nás 
ohromil ihned po vybalení svým prémiovým designem, který kombinuje „kovový efekt“ a sklo.  
Po hardwarové stránce je Honor 9 prakticky identický s Huawei P10, který je ještě o něco dražší. 
Všem je nyní jasné, že kombinací krásného designu, výkonného hardwaru a příznivou cenou se 
Honor 9 řadí mezi velmi žhavé kandidáty při výběru nového smartphonu. Vzali jsme jeho stříbrnou 
variantu a otestovali ji. Zajímá vás, jak obstál v naší zátěžové zkoušce?

Ohromující design a kvalitní konstrukce
Honor 9 svým vzhledem působí jako prémiový smartphone, 
který navíc skvěle padne do ruky. Kombinace 3D skla, „kovového 
efektu“ a hladkého povrchu ale také znamená, že smartphone je 
velmi kluzký a uvidíme na něm každičký otisk prstů.

Čtečku otisků prstů tentokrát najdeme na přední straně.  
Ta funguje bezvadně, naprosto bez prodlev a slouží zároveň 
jako domovské tlačítko. Po jeho stranách se nacházejí senzorová 
tlačítka, na která jsme si ale nemohli zvyknout.

Výkon a displej plný barev
Honor 9 běží na operačním systému Android 7.0 Nougat  
s nadstavbou uživatelského rozhraní EMUI 5.1. Ta dobře vypadá, 
je intuitivní a zároveň nabízí dostatek nastavení, takže si  
na své přijde i náročný uživatel. Osmijádrový procesor Kirin 960 
v kombinaci se 4GB RAM pamětí pak nezklamal ani při hraní 
náročnějších her. Uživatelskou paměť 64 GB můžete kdykoliv 
rozšířit microSD kartou.

Full HD rozlišení IPS displeje při velikosti 5,15" není co vytknout. 
Živé barvy, vykreslené detaily a také zachovaná čitelnost  
na slunci rozhodně potěší, stejně jako funkce komfortního čtení, 
která potlačí modrou barvu a díky tomu displej tolik neunavuje 
oči.

Fotky na slušné úrovni
Honor 9 je vybaven stejným duálním 20Mpx fotoaparátem, 
kterým disponuje i Huawei P10. Ostření je rychlé, kresba 
výsledných snímků vypadá dobře. Potěšil nás i dvojnásobný 
optický ZOOM, avšak mínusem je vyšší hodnota světelnosti 
f2,2 a chybějící stabilizace. Milovníci selfie jistě využijí přední 
8Mpx fotoaparát, který umí efektně rozmazávat pozadí.  
U obou foťáků navíc můžete využít celé řady režimů a nastavení, 
unikátní je například tvorba 3D modelu tváře. Potěšila nás 
možnost pořídit video až do rozlišení 4K při 30 snímcích  
za vteřinu.

Uživatelská výbava
Co se týče konektivity, Honoru 9 neschází nic, co byste 
od moderního smartphonu očekávali. Je vybaven USB-C 
konektorem, 3,5mm jackem či hybridním slotem pro druhou 
SIM, nebo microSD kartu. Neschází ani plná podpora LTE, 
Bluetooth ve verzi 4.2, Wi-Fi, GPS  ani NFC. Příjemným bonusem 
je přítomnost infraportu či rychlé dobíjení SuperCharge. 
Jediné, co nám scházelo, byla možnost bezdrátového nabíjení, 
voděodolnost a funkce displeje Always On.

Závěrečné shrnutí
Testovali jsme opravdu velmi povedený model, jehož poměr 
cena-výkon patří mezi nejlepší na trhu. Plynulý chod, vyladěné 
uživatelské prostředí, dobrý fotoaparát a atraktivní design dělá  
z Honoru 9 parádní kousek, který rozhodně stojí za to.

Testoval Michal Nevařil
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Každý den nás probouzí budík v chytrém telefonu, správné čištění zubů za nás pohlídá 
mobilní aplikace a ranní kávu si připravíme stiskem jednoho tlačítka. Při praní prádla 
přemýšlí pračka za nás a u systémové žehličky dokonce ani nenastavujeme teplotu. Večer 
usedneme k chytré televizi, pomocí aplikace ztlumíme světla a v kuchyni zapneme myčku 
nádobí. A to je jen začátek toho, co vyspělé technologie umí. Je to tak, inteligentní systémy 
vládnou světu a zjednodušují nám život téměř ve všech ohledech. Proč jich tedy nevyužít 
do poslední kapky, respektive do poslední funkce? Pojďme se společně podívat, jak se  
v takovém chytrém domě bydlí.

Každý den nás probouzí budík v chytrém telefonu, správné čištění zubů za nás pohlídá 
mobilní aplikace a ranní kávu si připravíme stiskem jednoho tlačítka. Při praní prádla 
přemýšlí pračka za nás a u systémové žehličky dokonce ani nenastavujeme teplotu. Večer 
usedneme k chytré televizi, pomocí aplikace ztlumíme světla a v kuchyni zapneme myčku 
nádobí. A to je jen začátek toho, co vyspělé technologie umí. Je to tak, inteligentní systémy 
vládnou světu a zjednodušují nám život téměř ve všech ohledech. Proč jich tedy nevyužít 
do poslední kapky, respektive do poslední funkce? Pojďme se společně podívat, jak se  
v takovém chytrém domě bydlí.

Vítejte v chytrém doměVítejte v chytrém domě



Možností, jak ovládat svoji domácnost je hned několik. 
Nejjednodušším způsobem je pořídit si jednu ze startovacích 
sad, jejíž hlavní výhodou je, že není potřeba žádná složitá 
instalace, žádné sekání do zdí. Obsah balení jednoduše doma 
rozmístíte, kam potřebujete, připojíte k Wi-Fi a propojíte  
s vaším tabletem nebo mobilním telefonem. A máte hotovo. 
Tyto sady jsou proto ideálním řešením do domácností,  
ve kterých nechcete nebo nemůžete provádět stavební úpravy.

Kterou sadu si vybrat?
Pomocí systému SmartHome můžete dálkově regulovat 
vytápění, osvětlení, okenní žaluzie nebo si také z pohodlí 
pohovky pustit hudbu.  Díky kamerám a signalizačním sirénám 
budete v klidu usínat, senzory oken a dveří vás upozorní, 

pokud zůstanou otevřené. Prostřednictvím aplikace můžete 
také zapínat a vypínat nejrůznější spotřebiče nebo rovnou celé 
elektrické zásuvky. Záleží jen na vás, co od své chytré domácnosti 
očekáváte a jaké máte požadavky. 

Startovací sada vždy obsahuje řídicí jednotku a samostatné 
komponenty podle toho, jaké zaměření jste si zvolili. Mnohé  
z těchto setů můžete dále rozšiřovat o doplňkové moduly, vždy 
však při nákupu věnujte pozornost vzájemné kompatibilitě. 
I když některé řídicí jednotky dokáží spolupracovat s rozšiřujícími 
moduly rozlišných značek, přece jen doporučujeme držet  
se stejného výrobce.

TÉMA
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Nedržte zkrátka své představy o moderním a pohodlném bydlení. I váš dům se může během 
jediného dne proměnit v hnízdečko plné chytrých technologií usnadňujících život všem 
členům domácnosti a chránících vás i váš majetek. Ať už přemýšlíte nad kamerovým systémem 
pro větší bezpečnost či ovládáním světel a teploty v místnosti pomocí mobilního telefonu  
pro větší komfort, nic z toho dnes už není problém. Stačí k tomu mít inteligentní systém 
SmartHome, Wi-Fi a chytrý telefon, tablet nebo počítač. 

Zůstaňte 24 hodin ve spojení s vaší domácností. 
         Startovací sady SmartHome vám to umožní 

     okamžitě a bez složité instalace.
Zůstaňte 24 hodin ve spojení s vaší domácností. 

         Startovací sady SmartHome vám to umožní 
     okamžitě a bez složité instalace.

Sen o dokonalém komfortu 
se stává realitou

Sen o dokonalém komfortu 
se stává realitou
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Domov je místo, kam se těšíme, kde relaxujeme, kde si užíváme chvíle s rodinou. Nebuďte 
otrokem své domácnosti, přenechte starosti i práci chytrým aplikacím. Kompletní sady 
zvládne nastavit i úplný laik, a přitom poskytnou vašemu bydlení příjemný komfort.
Míváte nepříjemný pocit, když necháváte svůj dům bez dozoru 
při odjezdu na dovolenou? Chcete mít přehled, co se děje  
na chatě, když tam nejste? Zabezpečovací systémy SmartHome 
tento problém vyřeší raz dva. Pořiďte si sadu IP kamery, senzorů 
pohybu, dveří a oken, kouřová čidla včetně sirény a máte  
po starostech. Váš telefon nebo tablet vás na případné nebezpečí 
okamžitě upozorní, navíc si můžete kdykoliv zkontrolovat, jestli 
je vše v pořádku a na svém místě. 

Nastavte si topení předem
Teplo domova je k nezaplacení. A to platí dvojnásob, když se  
v zimě vracíte do příjemně vyhřátého domu. Dnes už nemusíte 
po příjezdu čekat, až se místnosti vyhřejí.  S chytrým termostatem 
zapnete topení jednoduše na dálku ještě před vaším příjezdem 
nebo jej nastavíte pomocí časového harmonogramu. Regulace 
vytápění je ideální na zimní chatu, ale v sychravém podzimním 
počasí ji oceníte i doma.

Budiž světlo!
Šmátrání po zdi a hledání vypínače už je také minulostí. Rozsviťte 
si doma dříve, než vejdete do dveří. Stačí k tomu chytré LED 
RGB žárovky. Nejen, že jimi rozzáříte místnosti pomocí mobilní 
aplikace doslova odkudkoli, ale také si můžete měnit intenzitu 
nebo dokonce barvu světla. Ideální romantickou atmosféru  
si tak vykouzlíte, aniž byste vstávali od večeře.

Bydlete chytře a úsporně
Chytrý dům neznamená jen větší pohodlí a bezpečnost, ale 
také větší úsporu energie. Využijte možnosti nastavení vlastních 
režimů a regulujte spotřebu i v průběhu dne. Nastavením noční 
scény, když jdete spát, nebo úsporného režimu, když odcházíte 
do práce, můžete jedním dotykem zhasnout všechna světla, 
současně ztlumit topení či vypnout spotřebiče z napájení.  
K maximální úspoře vám pomohou inteligentní zásuvky, chytré 
termostaty a multifunkční vypínače. Využijte inteligentní 
systémy 21. století a bydlete chytře a úsporně.

NÁŠ TIP: mějte svůj domov pod kontrolou  
s D-Link mydlink™ Home Security Starter Kit

Kompletní sada pro bezpečí vašeho domova, ať jste 
kdekoliv. Pomocí aplikace Mydlink Home™ budete ihned 
vědět, co se u vás doma šustne. Stačí vám k tomu už jen 
chytrý telefon nebo tablet.

Balení obsahuje řídicí jednotku, dveřní/okenní senzor,
sirénu a HD kameru.

5 důvodů, proč SmartHome

1. jednoduchá obsluha
K ovládání a monitoringu vaší domácnosti vám postačí 
pouze chytrá aplikace. Jejím prostřednictvím určíte, co mají 
jednotlivá zařízení v danou chvíli dělat.

2. snadná instalace
Jednotlivé produkty jednoduše rozmístíte u vás doma, 
propojíte s telefonem a můžete je začít využívat.

3. bezdrátová komunikace
Žádné dráty ani kabely, všechna zařízení spolu komunikují 
prostřednictvím Wi-Fi či Bluetooth.

4. použití kdekoliv a kdykoliv
Produkty SmartHome můžete kdykoliv přenést nebo 
přestěhovat podle vašich aktuálních potřeb.

5. maximální komfort
S chytrými technologiemi bude vaše bydlení mnohem 
pohodlnější. Zjednoduší vám každodenní činnosti, ušetří 
čas i spotřebu energie. Zkrátka dodají vašemu životu 
příjemnou bezstarostnost.

Všude dobře, v chytré 
domácnosti nejlíp

Všude dobře, v chytré 
domácnosti nejlíp
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Renomovaná značka DeLonghi představuje jedinečný 
multigril s příkonem 2000 W, který vás zaujme luxusní 

výbavou a možností tři variant přípravy pokrmů. 
Velké oblibě se těší celoroční kontaktní gril, ale vy 
můžete svoje kulinářské možnosti rozšířit o barbecue a výkonnou 
troubu. Díky tomu připravíte chutné pochoutky včetně propečených 

steaků, křupavých panini, zapečených vajíček se slaninou nebo dokonalých 
hamburgerů. Pokud si navíc stáhnete mobilní aplikaci DeLonghi MultiGrill, 
stanete se pravým mistrem – poradí vám s nastavením plotýnek, teplotou 
i časem potřebným pro přípravu. Obsahuje také nesčetné množství 

receptů, které se hodí kdykoliv, když 
dojde inspirace.

Představte si takový přístroj, který vám každodenní kávu připraví přesně dle vašich 
požadavků - malou, střední nebo velkou, se silnou či extra jemnou chutí, horkou nebo 
středně teplou, s použitím zrnkové nebo předemleté kávy - záleží jen na vás. Vše si 
pohodlně navolíte na přehledném 4,3” TFT barevném displeji s dotykovou obrazovkou. 
Plnoautomatický kávovar Espresso DeLonghi PrimaDonna Elite ECAM650.75 MS dokáže 

pracovat přesně dle vašich instrukcí a připravit až dva šálky kávy najednou.  
S lehkostí sobě vlastní vám vykouzlí i lahodné latté či horkou čokoládu. Jeho 
technologie je tak pokročilá, že je propojen s inovativní Smart Coffee aplikací, 
díky které se můžete těšit z nových nápojů i kávovar ovládat jednoduše  
přes váš chytrý telefon. 

Automatická pračka LG F72A8HDS2 vás nenadchne 
pouze v případě, kdy o žádnou pračku nestojíte. 
Pračka je zařazena do energetické třídy A+++, tím 
pádem je maximálně úsporná a můžete v ní vyprat až  
7 kg prádla. Na výběr máte ze 14 různých programů, které jsou zde pro všechny druhy 
oděvů. Pokud vám žádný z programů nesedne, přizpůsobte parametry pracího cyklu 
dalšími 20 přídavnými možnostmi. Tím pravým pokladem jsou však její funkce. Aby byla 
pračka in, musí umět komunikovat s mobilním telefonem. Automatická 
pračka LG F72A8HDS2 dokáže zazářit i v této oblasti díky funkci Tag 
on, pomocí které si prostřednictvím smartphonu stáhnete nové prací 
programy a rovnou je pak můžete vyzkoušet na vašem prádle v akci. 
Přes telefon rovněž odhalíte a vyřešíte drobné problémy pomocí Smart 
Diagnosis.

Nejnovější model v řadě populárních 
robotických vysavačů Samsung POWERbotTM 

s označením VR7000 exceluje vynikajícím sacím výkonem a subtilním designem.  
Se svou tenkostí pouhých 97 mm je o celých 28 % štíhlejší než předchozí modelová řada.  
Stejně jako mnoho domácích spotřebičů Samsung je i POWERbotTM VR7000 smart a lze 
ho plně dálkově ovládat prostřednictvím mobilní aplikace. Ze smartphonu nebo jiného 
mobilního zařízení může uživatel vysavač spustit nebo zastavit, naplánovat pravidelné 
časy úklidu a zkontrolovat historii úklidu. POWERbot™ VR7000 získal ocenění Innovation 
Award na veletrhu spotřební elektroniky 2017 CES především za vlastní elegantní design 
a schopnost dostat se i do těžko přístupných míst.

Kontaktní gril DeLonghi CGH1012D, 4 999 Kč

Espresso DeLonghi PrimaDonna Elite ECAM 650.75 MS, 35 990 Kč

Pračka LG F72A8HDS2, 10 997 Kč

Robotický vysavač Samsung VR7000, 14 990 Kč

Ovládejte spotřebiče pomocí svého mobiluOvládejte spotřebiče pomocí svého mobilu



Je to tak, domov je místem, kam se vracíme po práci, z dovolené, z návštěvy u blízkých. 
Těšíme se, až si uvaříme svoji oblíbenou kávu a dáme nohy nahoru. Až si zapneme televizi, až 
budeme zase spát ve vlastní posteli. Ať už je naším útočištěm byt, nebo dům, je jen na nás, 
jak si jej zařídíme, jakými spotřebiči a nábytkem vybavíme. Abychom vám se zařizováním 
trochu pomohli, zveme vás do našeho virtuálního domova, ve kterém vám přinášíme tipy, 
nápady a samozřejmě inspiraci (jak jinak �), co by vám doma rozhodně nemělo chybět. 
Vstupte bez zaklepání, vyzouvat se nemusíte. Pojďte dál, už na vás čekáme.

„Domov je dílo, překrásné stejně jako přetěžké.
 A každodenní.“

Miroslav Horníček
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„Domov je dílo, překrásné stejně jako přetěžké.
 A každodenní.“

Miroslav Horníček



Kde se nejčastěji střetávají všichni členové rodiny? Kde ráno krásně voní káva a v poledne se 
připravuje oběd? Kuchyně je centrem dění, někdy dokonce častěji než obývací pokoj. Je to 
místo, kde se rodí nejrůznější laskominy, kde nás naše maminky učily vařit a snažily se nám 
vštípit lásku k jídlu. A jak je známo, láska prochází žaludkem a s plným břichem je na světě 
ihned veseleji.
Kuchyně. Místnost, bez které se neobejde žádný dům či byt, 
už dávno neslouží jen k vaření. Často v ní hostíme návštěvy, 
děti si v ní hrají nebo píší domácí úkoly, tradiční výbavou se 
stala i televize. Stále častěji kuchyni propojujeme s obývacím 
pokojem a vytváříme si tak doma jeden velký multifunkční 
prostor. Neomezené možnosti v designu a barvách nám dnes 
navíc umožňují nenásilně skloubit kuchyňskou linku se zbytkem 
interiéru a dodat tak celému prostoru vzdušnost a styl. Proč se 
tedy v kuchyni separovat, když můžete být neustále v centru 
dění.

Zařizujete kuchyni?
Při zařizování kuchyně by měla být na prvním místě její 
funkčnost a praktičnost. Při rozmístění spotřebičů dbejte  
na to, aby vám při vaření jednotlivé postupy zpracování potravin 
a přípravy jídel navazovaly, abyste měli vše potřebné stále  
při ruce a nemuseli pobíhat sem a tam. Ideální je dodržet pracovní 
trojúhelník mezi chladničkou, dřezem a varnou deskou. Nádobí, 
které používáte nejčastěji, si uložte do skříněk a šuplíků na dosah 

ruky. Troubu umístěte do úrovně očí, jednak se nebudete pracně 
ohýbat a jednak můžete pohodlně sledovat, jak se vaše dobrota 
krásně peče. Uvidíte, že správné rozložení spotřebičů, nádobí 
a pracovních pomůcek ušetří čas a práce vám půjde pěkně  
od ruky. A na co ještě při zařizování kuchyně nezapomenout? 
Ať už máte zálusk na tradiční, rustikální nebo moderní kuchyni, 
vždy myslete na bezpečnost. Svoji i svých dětí.

Staňte se mistrem podzimní kuchyně
Základem správné kuchyně je nejen pořádné vybavení, ale 
také zásoba kvalitních surovin. A právě na podzim nám příroda 
servíruje hotové poklady, se kterými je vaření doslova radost. 
Zahrádka nám postupně vydává svoji úrodu, jablečné štrúdly 
pečeme o sto šest, dýni zpracováváme na tisíc způsobů, a to 
nemluvíme o houbařské sezoně. Podzim je zároveň obdobím 
zvěřinových hodů a nadšení vinaři už se nemohou dočkat svého 
svatomartinského vína. Vneste pestré barvy podzimu do vašeho 
jídelníčku i vy. S našimi recepty a kuchyňskou výbavou to bude 
hračka.
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Kuchyně:
srdce vašeho domova

Kuchyně:
srdce vašeho domova



Jaké jsou výhody indukční varné desky?
• rychlost – litr vody uvaříte za pouhé 3 minuty
• úspora – teplo vzniká jen tam, kde je ho zapotřebí, nedochází tak k žádnému zbytečnému plýtvání
• bezpečnost – o indukční desku vám nehrozí žádné popáleniny, při odstavení nádobí se vznik tepla automaticky 
 přeruší a při přetečení vody se indukce dokonce sama vypne

Co k tomu potřebujete:
• 1 kg vepřové plece
• 3 velké cibule
• 150 g anglické slaniny
• 4 stroužky česneku
• 150 g mrkve
• 100 g petržele
• 300 ml kvalitního červeného vína
• 300 ml masového vývaru
• 400 g krájených nebo drcených rajčat
• 100 g parmezánu
• kousek sádla
• sůl
• černý pepř
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Sklokeramická indukční deska Mora Premium VDI 641 FF 
nabízí čtyři varné zóny opatřené elektronickým časováním a 
dotykovým ovládáním. Pokud máte hlad jako vlk a spěcháte, 
pak vám přijde vhod funkce Sprint, která rychle navyšuje 
výkon u každé zóny. Nemusíte se ani bát, zda jste desku 
nezapomněli po posledním zamíchání polévky 
vypnout. Minutu po odebrání hrnce z varné desky 
indukční zóna pochopí, že je její práce u konce a 
sama se vypne.

Maso nakrájejte na menší kostky, vložte do mísy, osolte, opepřete a pořádně promíchejte. Do hrnce hoďte kousek sádla 
a maso při prudké teplotě opečte ze všech stran. Na pánvičce vedle si opečte na kostičky nakrájenou slaninu společně 
s hrubšími kostkami cibule. Ke konci opékání přidejte rozmáčknutý a nasekaný česnek. Opékejte tak dlouho, dokud 
nebude slanina lehce křupavá a cibule dozlatova. Do hrnce přidejte k masu obsah pánve, nahrubo nastrouhanou mrkev 

a petržel. Promíchejte, plotnu zapněte naplno a obsah hrnce zalijte vínem. Míchejte a prudkým varem nechejte bublat 
pár minut. Přidejte vývar, ztlumte teplotu, aby se směs v hrnci nevařila, ale velice pomalu se dusila. Občas promíchejte a 

nechejte několik hodin dusit. Doba záleží nejen na teplotě, ale i kvalitě masa a velikosti kostek, na které jste maso nakrájeli. 
Asi po hodině přidejte do hrnce rajčata, která se nakonec úplně rozvaří, částečně ragú zahustí a dodají mu zajímavou chuť.  
Před dokončením přidejte čerstvé bylinky – nejlépe tymián, šalvěj nebo petržel. S bylinkami ještě povařte alespoň pět minut.  
Na závěr posypejte strouhaným parmezánem a podávejte s oblíbenou přílohou.

Víte, že 
indukční varná 

deska vám ušetří 
až 50 % energie?

TÉMA

Indukční varná deska Mora Premium VDI 641 FF, 7 890 Kč

Bez čeho se v kuchyni neobejdete:Bez čeho se v kuchyni neobejdete:

Indukce je nejrychlejší, nejúspornější a nejbezpečnější způsob vaření. 
Připravte si na ní vynikající dušené vepřové ragú s červeným vínem.Indukce je nejrychlejší, nejúspornější a nejbezpečnější způsob vaření. 
Připravte si na ní vynikající dušené vepřové ragú s červeným vínem.



Lovu zdar aneb co je dobré vědět o zvěřině
• maso zvěřiny má tmavě červenou až červenohnědou barvu
• je tužší, díky nízkému obsahu tuku je však dobře stravitelné
• je skvělým zdrojem bílkovin, vitamínů B a minerálních látek
• maso zvěřiny je vždy potřeba nechat uzrát, aby bylo křehké
• a co je nejdůležitější – u zvěřiny je nezbytná veterinární kontrola!

Maso zvěřiny musí být odborně prohlédnuto, místo zásahu střely se zbytky jedovatého olova pečlivě odstraněno, u divokých 
prasat se navíc hlídá i přítomnost nebezpečného parazita – svalovce. Že kupované maso prošlo kontrolou Státní veterinární 
správy vám sdělí etiketa neboli oválná značka obsahující registrační a schvalovací číslo výrobce, zkratku země výrobce a zkratku 
Evropské unie. Pokud maso nakupujete přímo od účastníka honu, může v takovém případě kontrolu Státní veterinární správy 
nahradit kontrola tzv. proškolenou osobou. Takto prohlédnuté maso je však určeno výhradně pro domácí spotřebu a v případě 
divokého prasete je i zde doporučováno odebrat vzorky a zaslat je k vyšetření na přítomnost svalovce.

Připravte si:
• kančí kýtu 
• 2 cibule 
• 1 mrkev 
• 1 petržel 
• 1,5 dl červeného vína 
• 2 snítky rozmarýnu 
• 2 snítky tymiánu 
• 3 lžíce rajčatového pyré 
• 1 lžíci povidel
• sádlo 
• sůl, pepř

Na pyré: 
• brambory 
• dýňové máslo 
• máslo 
• mléko 
• sůl
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Kančí kýta s bramborovo-dýňovým pyré

Nezbytně nutná ingredience:

Nejprve si připravte marinádu, a to nejlépe večer předem. Oloupejte jednu cibuli, 
očistěte kořenovou zeleninu, nakrájejte a vše osmahněte na sádle. Poté zalijte 
červeným vínem a nechte vychladit. Do takto připravené marinády vložte maso. Další 
den nakrájejte druhou cibuli a ve velkém litinovém hrnci osmažte. Maso vyndejte 
z marinády, přidejte k cibuli a zprudka osmažte ze všech stran. Zalijte marinádou, 
přidejte sůl, pepř, rajčatový protlak a povidla. Pečlivě promíchejte a dolijte vývarem nebo vodou tak, aby bylo maso ponořené.  
Na 1,5–2 hodiny dejte péct do trouby předehřáté na 180 °C. Jakmile je maso měkké, vyndejte jej z výpeku a ten rozmixujte. Podávejte  
s bramborovo-dýňovou kaší.

Elektrická trouba o objemu 67 l s funkcí rychloohřevu na 200 °C 
za pouhých 6 minut. Ovládací panel je tvořen 2 speciálně 
osvětlenými knoflíky s technologií PushPull. Výsuvné teleskopické 
rošty umožňují pečení více plechů nad sebou, nechybí ani 
možnost nastavení doby pečení, po jejímž uplynutí se trouba 
automaticky vypne. Troubu můžete využít také ke grilování a díky 
speciálním programům je vhodná i k rozmrazování. Její kvalita 
byla prověřena nezávislým časopisem Dtest a zvítězila!

TÉMA

Zaostřeno 
na zvěřinu!

Vestavná trouba MORA VT 548 MX, 9 490 Kč

Kančí kýta s bramborovo-dýňovým pyré

Nezbytně nutná ingredience:
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Přenechte v kuchyni vládu robotům…

Spolu nám to půjde jako po másle:

Co k tomu potřebujete:
• 1 máslovou dýni
• olivový olej
• sůl
• bylinky a koření dle vlastní chuti
• 100 g másla

Připravte si:
• 6 mrkví
• 5cm kořen zázvoru
• 250 ml kokosového mléka
• 1 menší cibuli
• 1 lžíci másla
• koriandr nebo petrželku
• sůl, pepř

Dýni podélně rozkrojte, nařízněte a potřete olivovým 
olejem. Posolte, můžete použít také různé bylinky nebo 
koření na ochucení, výborný je např. tymián, muškátový 
oříšek, skvělá je i varianta s chilli. Vložte do trouby, 
předehřáté na 180 °C a pečte asi 30 minut. Po vytažení 
vydlabejte dužinu lžící a rozmixujte spolu s máslem.

Tento stolní mixér se umí pěkně otáčet, jen co je pravda. Díky výkonu 1400 W, 35 000 ot./min 
a špičkové technologii Problend 6 3D dokáže rozmixovat, na co si vzpomenete, a to 
včetně ořechů a bylinek. Jedinečná technologie mixování Problend 6 3D se navíc postará 
o uvolnění milionů potřebných živin, což oceníte zejména při přípravě zdravého 
smoothie. Na LED displeji můžete vybírat ze 3 rychlostí, skleněná nádoba o objemu 2 l 
a odnímatelné nerezové nože jsou vhodné i do myčky.  

Perfektní výsledek vám zajistí i prémiový nutri mixér ETA s unikátním 6ramenným 
nožem BlendeX z nerezu s vroubkovaným ostřím. Oproti klasickým mixérům je jeho 
výhodou velikost, váží pouhých 2,7 kg. S výkonem 1000 W a počtem 23 000 ot./min 
 však pozadu určitě nezůstává. Součástí jsou celkem 4 lahve, 2x 500 ml a 2x 700 ml 
vyrobené z odolného Tritanu, který neabsorbuje chutě ani pachy. Součástí 
každé lahve je navíc víko s praktickým 
uzavíratelným pítkem. 

Cibuli nadrobno nakrájejte, mrkev a zázvor nastrouhejte nahrubo. V kastrolku 
rozehřejte lžíci másla a přidejte cibuli. Nechte lehce zesklovatět a přidejte mrkev 
se zázvorem. Chvilku opékejte a poté zalijte kokosovým mlékem a vodou. 
Dochuťte solí a pepřem a nechte společně provařit. Stačí 10-15 minut. Poté 

dohladka rozmixujte. Na talíři posypte nasekaným koriandrem, nebo 
petrželkou. Kdo má rád štiplavou chuť zázvoru, může přidat ještě 
nahrubo nastrouhaný zázvor.

Mixér Philips Avance Collection HR3652/00, 3 899 Kč

Mixér ETA Blendic 4011 90000, 2 699 Kč

Potřebujete zahřát nebo vás skolila chřipka? 
Uvařte si mrkvovou polévku se zázvorem – zahřeje na těle i na duši

Věděli jste, že mixér to mezi námi roztáčí už 95 let?Věděli jste, že mixér to mezi námi roztáčí už 95 let?
Úplně první elektrický mixér sloužil k přípravě mléčných koktejlů a patentován byl v roce 1922 v USA. 

Do celého světa se rozšířil po roce 1935. Dnes už mixéry představují základní vybavení kuchyně 
a na výběr máte z nejrůznějších modelů a značek.

Dýňové máslo – lahodná chuť podzimuDýňové máslo – lahodná chuť podzimu

Spolu nám to půjde jako po másle:

Potřebujete zahřát nebo vás skolila chřipka? 
Uvařte si mrkvovou polévku se zázvorem – zahřeje na těle i na duši

Přenechte v kuchyni vládu robotům…
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Přenechte v kuchyni vládu robotům…

Připravte si:
• 1 kg drůbežích jater
• 1 kg vepřového sádla
• 500 g vepřové plece
• sůl a pepř
• čerstvý tymián
• pokud máte, doporučujeme
 i paštikové koření

Výkonný kuchyňský robot se ve vaší kuchyni stane všestranným 
pomocníkem. Motor o výkonu 1000 W a velká mísa o objemu 3,9 l 

dokáží zpracovat velké množství surovin, a to až v 7 nastavitelných 
stupních otáček. Plnění mísy je velmi snadné díky EasyArmLift, 
který zajišťuje snadnou manipulaci s 3zónovým multifunkčním 

ramenem. O dokonalé promíchání se postará 3D planetární 
systém, který dokáže míchat ve třech směrech současně.  

V balení najdete: mlýnek na maso, hnětací hák, šlehací a 
míchací metly, průběhový krouhač s krájecím, strouhacím  
a krouhacím kotoučem. Je možné dokoupit i další 

příslušenství, oceníte také interaktivní DVD 
s recepty. 

Játra, sádlo i vepřovou plec si namelte na masovém 
mlýnku. Směs ochuťte solí, pepřem a čerstvým tymiánem, 
nebo přidejte paštikové koření. Klidně přilijte i panáka 
koňaku, paštice tím jen prospějete.  Masovou směs 
přesuňte do zapékací misky a pěkně utlačte a uhlaďte.  
Formu s paštikou dejte do další nádoby – ideálně 
do pekáče, do kterého jste nalili vodu. Forma s paštikou musí být do poloviny až do dvou třetin ponořená ve vodě. Pečte v troubě 
předehřáté na 180 °C asi dvě hodiny, doba pečení však hodně závisí na tom, v jaké výšce paštiku pečete. Po upečení nechte odležet  
do druhého dne, chutě se příjemně proleží. 

Mlýnek na maso ETA 3075 90000 Ambo II
- kvalitní a rychlé mletí masa a plnění uzenin
- tvrdý nerezový mlecí nůž a destičky
- 1 rychlost + tlačítko SLOW pro snížení otáček
- funkce REVERS pro zpětný chod motoru
- kovová převodová kola a kovová mlecí komora 
- příkon max. 1200 W
- hlučnost 85 dB

Příslušenství:
- 2x mlecí destičky pro střední a hrubé mletí
- nástavec na výrobu uzenin (klobás, párků, jitrnic)
- násypka
- nástavec na strouhání 
- 4x nerezová bubínková struhadla
- 2x pěchovadlo

… vykouzlí vám samé dobroty

Náš
tip!

Mlýnek na maso ETA 3075 90000 Ambo II, 2 599 Kč

Kuchyňský robot Bosch CreationLine MUM58224, 7 499 Kč

Přenechte v kuchyni vládu robotům…

… vykouzlí vám samé dobroty

Domácí paštika s kousky masaDomácí paštika s kousky masa
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A co dál v kuchyni nesmí chybět?A co dál v kuchyni nesmí chybět?

Podle čeho vybírat myčku nádobí

• Podle typu – je libo vestavnou či volně stojící?
• Podle kapacity – jste velká rodina, kde se nádobí jen kupí? Vybírat můžete od menších myček o kapacitě 8 sad a šířce 45 cm, 
 až po modely s kapacitou 15 sad nádobí a šířkou 60 cm.
• Podle programů a funkcí – je jen na vás, jaké programy a funkce využijete. Výrobci se v nabídce předhánějí, 
 za standard lze  však již považovat rychlý, intenzivní, úsporný program či funkci odloženého startu.
• Podle vnitřního uspořádání – zaměřte se na konstrukci košů a na snadnou manipulaci. 
 Všimněte si, zda koše umožňují jednoduché vkládání většího nádobí i zda je součástí praktická příborová zásuvka.
• Myslete na bezpečnost – velkou výhodou je systém Aquastop, který zabrání úniku vody ven z myčky. 
 Dětská pojistka by již měla být samozřejmostí.
• Další výhody – např. automatizované programy, světelné promítání provozu myčky na podlahu, zvuková signalizace apod. 

Jak má vypadat správné…

… Cappucino? Do 120ml šálku patří 1/3 espressa, 
 1/3 mléka a 1/3 mléčné pěny.
… Caffé Macchiato? Jedná se o espresso s troškou 
 mléčné pěny.
… Caffé Latte?  150 ml horkého mléka bez pěny 
 spolu s 50 ml espressa se podává v jumbo šálku 
 nebo ve skle.
… Latte Macchiato? 200 ml horkého mléka a pěny, 
 z toho pěna tvoří 1/3, přelité 50 ml espressa. 
 Podává se vždy ve skle.

Jak na správnou mléčnou pěnu?

- nejprve z trysky vypusťte zbytek vody spolu 
 s případnými nečistotami
- pro šlehání používejte studené nebo vlažné plnotučné mléko
- používejte nerezovou konvičku naplněnou pouze do poloviny
- při zpěňování ponořte hubičku jen lehce pod hladinu tak, 
 aby se vytvořil vír
- konvičku postupně posouvejte níž, aby se na povrchu 
 tvořila nejhustší pěna
- max. teplota mléka musí být 72 °C
- po našlehání pěny konvičkou klepněte o stůl, 
 zbavíte se nežádoucích bublin
- dobře našlehaná pěna je lesklá, hebká a rozpadá se jen 
 velmi pomalu

Už máte navařeno, už máte snězeno?
Tak šup s nádobím do myčky

A když spotřebiče pracují za vás, 
       vy máte čas na výbornou kávičku

Vestavná myčka nádobí Bosch Super Silence s kapacitou 13 sad nádobí je výjimečně tichá 
a díky energetické třídě A++ také úsporná. Nabízí 6 programů, 5 mycích teplot a 3 speciální 
funkce – rychlé mytí šetřící až 66 % času, funkci HygienaPlus s teplotou vody až 70 °C  
a funkci účinného sušení. Mycí proces a regulaci vody podle znečištění nádobí řídí 
systém AquaSensor, takže je vždy zaručen perfektní výsledek při maximální úspoře vody 
i energie. O flexibilitu uvnitř se starají stříbrné XXL koše, horní koš výškově nastavitelný  
do 3 poloh a příborová zásuvka. O provozu myčky vás informuje červený bod promítaný  
na podlahu, nechybí ani ochranný systém AquaStop. 

Myčka nádobí Bosch Super Silence SMV46KX05E, 14 990 Kč

Plnoautomatický kávovar DeLonghi Autentica s profesionálním tlakem 15 barů vám připraví 
kávu stisknutím tlačítka, a to klidně i 2 šálky současně. Kávovar má zabudovaný ocelový mlýnek 
se 13 stupni mletí. Škálu nápojů, které můžete připravovat, rozšiřuje tryska na našlehání mléčné 
pěny pro cappuccino, caffe latte, latte macchiato, nebo na horkou vodu. Navíc si můžete nastavit 
přípravu přesně takové kávy, jakou máte rádi: vyberte si z malé, střední nebo velké, vychutnejte 
si silné, nebo velmi jemné aroma a vyzkoušejte vysokou, střední či nízkou teplotu. 

Espresso DeLonghi Autentica ETAM29.510.WB, 11 997 Kč

Už máte navařeno, už máte snězeno?
Tak šup s nádobím do myčky

A když spotřebiče pracují za vás, 
       vy máte čas na výbornou kávičku
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A co dál v kuchyni nesmí chybět?
Co byste řekli kombinované chladničce 
s mrazničkou ETA 237090010
- objem chladničky 243 l, mrazničky 95 l
- beznámrazová NO FROST technologie ADAPT+
- úsporná energetická třída A++
- invertorový motor, LED osvětlení
- oddělené ovládání chladicího a mrazicího prostoru

Pečujte o svoji chladničku, 
ona bude pečovat o vaše potraviny

Moderní chladničky jsou natolik chytré, že starat se o ně už není 
tak náročné jako dřív. Přesto však platí obecné zásady, které je 
dobré dodržovat. Myslete na to, že v chladničkách uchováváte 
potraviny, které konzumujete, a zdravé a čerstvé potraviny jsou 
zárukou i vašeho zdraví.

• Chladničku umístěte na takové místo, kde není příliš horko. 
 Vysoká okolní teplota navyšuje spotřebu energie, stejně 
 jako když necháte dveře do lednice dlouho otevřené. Je to 
 tak, ani zdlouhavé vybírání, na co máte z lednice zrovna chuť, 
 se v tomto případě nevyplácí. 

• I chladnička potřebuje vzduch. A aby mohl správně cirkulovat, 
 nepřistavujte lednici těsně ke stěně.

• Teplé a horké pokrmy do lednice nepatří. I když spěcháte a 
 chcete uvařený oběd rychle schovat, jenom mu tím ublížíte. 
 Vložením teplých potravin do chladničky podpoříte tvorbu 
 nežádoucích bakterií.

• Dbejte na čistotu. Řada modelů je sice vybavena 
 antibakteriální vrstvou, i tak však péči o útroby 
 nezanedbávejte. K dispozici máte čisticí spreje, které lednici
 zbaví zbytků jídel a zanechají po sobě zdravé prostředí.
 S nepříjemným aroma si zase poradí pohlcovače zápachu. 
 K „bio“ desinfekci pak poslouží např. voda s citronem, 
 octem či jedlou sodou.

Říká se, že nejvíce může člověk ušetřit na jídle. Ale proč, když to jde i jinak? 
Šetřete na tom správném místě, ne na sobě.

Každý z nás hledá způsoby, jak a kde ušetřit. Snažíme se 
nevyhazovat peníze za zbytečnosti, bohužel ceny za elektřinu, 
plyn a vodu neustále rostou a vysávají nám naše úspory. Přitom 
však právě účet za energii můžeme snížit pomocí moderních, 
úsporných spotřebičů. Jedním z nich je i úsporná chladnička. 
Pamatujete si například, ve kterém roce byla vyrobená ta, kterou 
máte doma? Nepodceňujte rok výroby, má na spotřebu energie 
obrovský vliv. Dnešní domácí spotřebiče spadají do úplně jiných 
energetických tříd než ty, které se daly pořídit ještě před pár 
lety nebo dokonce v devadesátých letech. Pokud tedy z této 
doby nějaký spotřebič doma máte, není na co čekat. Vyměňte 
jej za nový. Peníze, kterými plýtváte díky vysokým nákladům  
na provoz, raději investujte do moderních spotřebičů. Ty 

vám nabídnou navíc spoustu technických a technologických 
vymožeností, díky kterým mnohdy ušetří práci, a co je 
nejdůležitější – jejich spotřeba je na úplně jiných hodnotách. 
K tomu, abyste ušetřili, nemusíte mít prázdnou lednici, stačí mít 
jen správnou lednici. Vzhledem k tomu, že se jedná o spotřebič, 
který běží nepřetržitě 24 hodin denně 365 dní v roce, měli byste 
si dát na jeho výběru opravdu záležet. Lednice 
v energetické třídě A+++ ročně spotřebuje 
průměrně o 20 % méně energie než zařízení třídy 
A++. Vsaďte také na nové beznámrazové, neboli 
No Frost modely. Námraza o tloušťce 0,5 cm dokáže 
u mrazničky zvýšit spotřebu až na dvojnásobek.

Kombinovaná chladnička ETA 237090010, 14 990 Kč

A co dál v kuchyni nesmí chybět?

Říká se, že nejvíce může člověk ušetřit na jídle. Ale proč, když to jde i jinak? 
Šetřete na tom správném místě, ne na sobě.
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Moderní trendy zavelely konec velkým obývacím stěnám i mohutným sedačkám, bez kterých 
jsme si naše obýváky před lety nedokázali ani představit. Dnešní design je přesným opakem. 
Zpravidla největší místnosti vládne vzdušnost, často až minimalismus. Záleží však jen a jen 
na vás, jaký styl bydlení upřednostňujete. Důležité je, abyste se cítili jako doma.

Špetka Skandinávie neuškodí
Ve jménu světla a jednoduché elegance. Tak by se dal shrnout 

dnes velmi oblíbený severský styl, ve kterém hrají prim bílá 

barva a čisté linie. Bílá barva má své místo na stěnách, nábytku 

a světlé odstíny nese zpravidla i podlaha. Jemné tóny barev 

dodají prostoru lehkost, kterou navíc podtrhuje jednoduchý, 

praktický nábytek. V interiéru nesmí chybět dřevo, ani 

další přírodní materiály jako jsou kov a sklo. Nezapomeňte  

na doplňky z textilu, polštáře a nejrůznější koberečky, které 

navodí pocit pohodlí. U dekoračních předmětů střídejte  

moderní i vintage design, který vašemu obývacímu pokoji 

dodá osobitý ráz. 

Anglický venkov 
nebo raději horská chata?
Kdo se nemůže nabažit dřeva a přírodu chce kolem sebe 

vnímat 24 hodin denně, ten si doslova zamiluje obývací pokoj 

ve venkovském nebo přímo rustikálním stylu. Tyto pokoje jsou 

oblíbené pro svoji útulnost, díky které vás ihned při vstupu 

přepadne neodolatelná touha otevřít knížku, zapálit svíčky a 

relaxovat.  Pro takovýto interiér jsou typické přírodní materiály, 

tmavší barvy a masivní nábytek. Rustikální styl se pak přímo 

vyžívá v přiznaných stropních trámech a dřevěné podlaze. 

Místnosti dominuje krb nebo kamna a spousta doplňků, 

umístěných tak, aby byly stále po ruce, ve vás vyvolává 

domněnku, že pán domu teprve před chvílí odešel a brzy se 

vrátí. 

Střídmá elegance slaví v Česku téměř 100 let
V dějinách českého nábytkářského průmyslu se průkopníky 
střídmého, elegantního, a přitom účelové navrženého 
nábytku staly v roce 1920 tzv. U. P. závody. Jejich věcná 
praktičnost bez zbytečných příkras položila základ 
modernímu návrhářství, nahradila tehdejší záplavu 
nábytkových kompletů a do našich domácností vnesla 
pokrokový náhled na bydlení. 

TÉMA

Obývací pokoj:
  zóna relaxace i zábavy

Obývací pokoj:
  zóna relaxace i zábavy
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Život v přepychu
Kdo si chce připadat jako na zámku, ten ať volí luxusní glamour 

styl. Výrazný nábytek, na první dojem budící přepychovou 

okázalost, skleněné doplňky, zrcadla. Aby vám tento styl 

nesklouzl k přeplácanosti a kýčovitosti, tlumte jej neutrálními 

barvami, kvalitními materiály a při pořizování doplňků vybírejte 

pečlivě jen prvotřídní kousky, které působí rafinovaně, ne však 

lacině. Místo klasické výmalby vsaďte na tapetu, volit můžete 

od zámeckých vzorů po elegantní proužky. Každý z nich dodá 

vašemu pokoji jiný rozměr. 

Na vlnách nekompromisního purismu
Pravým opakem honosného glamour stylu je pojetí v duchu 

minimalismu až purismu. Usilovná snaha o docílení naprosté 

čistoty, oproštění od všeho „nepotřebného“ a dokonalý 

soulad mezi jednotlivými prvky interiéru je pro tento styl 

absolutní samozřejmostí. Hlavní roli zde hraje smysl pro detail 

a propracovanost, naopak do pozadí ustupuje barevnost 

a množství doplňků. Zařízení je omezeno na minimum a 

i to musí být perfektně sladěné. Nábytek v jednoduchém 

designu, barva sedačky totožná s výmalbou stěn a z jedné 

kolekce pocházející lustr s lampou. Dekorativní předměty pak 

ani nehledejte. Dokonalost vyhnaná do extrému – takový je 

purismus.

Dejte svému obýváku vlastní styl
Neholdujete rádoby nesouladnému eklektickému stylu a 

neoslovila vás ani přehnaně puntičkářská moderna? Zaměřte 

se na to, co se líbí vám. Držte se základního pravidla, že méně 

je někdy více a zapomeňte na celoplošné obývací stěny, které 

působí robustně. Naopak dejte přednost nadčasové eleganci, 

zachovejte vzdušnost a jednotný styl. Myslete na své pohodlí 

při sledování televize i na to, kam usadíte návštěvu. Pohrajte si 

s doplňky, které můžete barevně kombinovat či měnit podle 

nálady a nezapomeňte ani na rostliny, které dodají vašemu 

obývacímu pokoji život. A hlavně, nebojte se experimentovat.

TÉMA

Nazpět v čase:

První náznaky obývacích pokojů můžeme hledat už  

o několik staletí dříve, a to v době života na zámcích. Jednalo 

se o přijímací salony, růžové čajové salónky či panské, 

kuřácké pokoje, často zařízené ve stylu herny. Až v období 

klasicismu se rozdíly mezi bydlením šlechty a měšťanů 

začaly zmenšovat a do domů se nastěhoval nábytek, 

který už nebyl jen okrasou, ale především pohodlným a 

praktickým kouskem. Nastal čas zvaný biedermeier. A právě 

období biedermeieru dalo vzniknout podobě obývacího 

pokoje, jak ho známe i dnes. Byl zařízen jednoduchým 

mobiliářem, jehož základem byl vždy stůl, zpravidla kulatý. 

Oblíbené se staly rovněž tzv. sekretáře se zásuvkami či 

odklápěcí horní deskou. Velkému zájmu se těšilo sbírání 

upomínkových předmětů, kterými se majitelé domů rádi 

chlubili, takže se v obývacím pokoji začaly objevovat police 

a skleněné vitríny. Sedací soupravu, označovanou tehdy 

jako garnitura, tvořila sestava pohovky, křesel a sedadel bez 

opěrky neboli našich současných taburetů. Veškerý sedací 

nábytek byl čalouněný.
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V hlavní roli televize

Televize LG 43UJ635V, 13 990 Kč

Jednoduše neporovnatelná. Technologie 
Quantum Dot využívá inovativní 
slitinový materiál pro dosažení dokonalé 
barevnosti. Zážitek ze sledování, 
který přesahuje, co jste dosud viděli. 
Konkurovat mu může pouze pohled  
na barvy skutečného světa. Televizor 
Q7F vás uchvátí ohromující barevnou 
hloubkou. Škála tónů a odstínů, které 
dokáže zobrazit, je dechberoucí. Nechejte 
se unést zářivou barevností i vynikajícím 
kontrastem za všech podmínek.  
S televizorem Q7F nezáleží na osvětlení 
interiéru ani na sledovaném záběru. 
Objevíte detaily, které vám dosud zůstaly 
skryté. Technologie HDR 1500 vám dopřeje 
zcela nový zážitek a odhalí tajemství 
těch nejsvětlejších i nejtmavších scén. 
Okouzlí vás sofistikovaným vzhledem  

ze všech stran. Ať už televizor umístíte na zeď,  
nebo do prostoru, elegantně zakřivený design 
Q7F, s dokonale čistým provedením zadní části, si vás získá.

Úhlopříčka 43" (108 cm), podpora DVB-T2, 
DVB-C a DVB-S2 a další špičkové parametry 
předurčují televizi LG 43UJ635V k tomu, aby 
se stala epicentrem domácí zábavy. Televize 
exceluje jak obrazem, tak propracovaným 
zvukem. Hudební výkon je 20 W a radost uším 
dělají technologie zvuku Ultra Surround  
 a Clear Voice III. Druhá zmíněná funguje tak,  
že odděluje lidské hlasy od okolního zvuku. 
Díky tomu máte opravdu skvělý zážitek 
 z poslechu. Domácí zábava není v dnešní 
době pouze o skvělém obrazu a zvuku, 
ale také o možnosti využívat pokročilé 
funkce a možnosti propojení s mobilními 
zařízeními. To si uvědomuje i televize LG 
43UJ635V s operačním systémem webOS 
3.5. Prostředí nabídky je velmi přehledné 
a snadná orientace ve SMART TV udělá 
radost především těm, kteří nechtějí 
zbytečně ztrácet čas nad návody. Televize 
LG 43UJ635V nabízí také funkci Magic 
Mobile Connection pro snadné připojení 
mobilního telefonu a sdílení obsahu.  
Na obrazovce si můžete snadno zobrazit 
fotografie z mobilu.

Televize Samsung QE65Q7F, 84 990 Kč

TÉMA

V hlavní roli televize
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Co s načatým večerem
Přehrávač Samsung BF-J5900 nejenže vyniká skvělými vlastnostmi, ale i jeho 
vnější schránka má své kvality. Žádná kostka jako dříve. Elegantní zahnutý 
design, který koresponduje s prohnutou televizní obrazovkou 
Samsung a černá barva mu padne jako ulitá. Stane se tak 
zajímavým doplňkem vašeho zábavního prostoru. Pokud 
vlastníte externí disk či disk USB, můžete synchronizovat 
mediální soubory s přehrávačem. Budete mít rychlý přístup  
k videosouborům, audio nahrávkám, fotografiím  
a obrázkům. Přehrávač by měl bez problému přehrát většinu 
typů médií, takže si budete moci užít vlastní videa a snímky přímo v prostředí 
domova na televizní obrazovce. Jediné, co je potřeba pro to udělat, je připojit 
disk skrz USB port.

3D Blu-Ray přehrávač Samsung BD-J5900, 2 690 Kč

Nechcete-li zbytečně riskovat v otázce elektroniky, pak vsaďte na LG. Tato 
jihokorejská vlajková loď spatřila světlo světla již v roce 1947 a díky tomu, 
že netrpí symptomem konzervativnosti, se její kvalita neustále zvedá. Jde 
tedy kupředu a drží krok s těmi nejlepšími na trhu. Výjimka se nedostavila ani  
v podobě soundbaru SJ7, který se těší oblíbenosti na trhu. Jako rozhraní pro přenos 
nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu vám slouží HDMI vstup (i výstup), najdete 
zde však také moderní způsob připojení USB. U LG SJ7 nezůstala opomenuta ani funkce Bluetooth. Jedná se  
o vysokorychlostní typ, a sice 4.0. Připraven bude také optický vstup sloužící k připojení reproduktorové 
soustavy k multimediálním zařízením produkujících zvuk. Vaše maximální pohodlí podpoří i dálkové 
ovládání. Za zpestření můžete považovat zpětnou zvukovou vazbu ARC, dekodéry Dolby Digital/DTS, nebo 
třeba SIMPLINK.

Japonská firma Sony se na herním trhu pohybuje už dlouhou dobu a za roky plných úspěchů se rozhodlo přijít s revoluční 
novinkou – 4K herní konzolí PlayStation 4 PRO. Nechte se tak vtáhnout do herního prostředí plného překrásných detailů, 
bezkonkurenční zábavy a mnoho dalšího. PlayStation 4 PRO se může pyšnit extrémním výkonem navrženým přímo pro hraní 
těch nejnovějších her. Kombinace osmijádrového procesoru, 8GB RAM a nejmodernější grafické karty ze série firmy AMD vám 

zaručí ten správný herní zážitek plný dobrodružství, překvapení a pořádné akce.  
 Od nejnovější herní konzole PlayStation 4 PRO od Sony můžete čekat jen 

to nejlepší. A proto je tahle žhavá novinka vyzbrojena podporou 
hraní v ultra vysokém rozlišení 4K, které dodá hře ten 

správný šmrnc. Užívejte si tak svět plný nejjemnějších 
textur, dechberoucích detailů a mnoha dalšího.

Dlouhé podzimní večery si doslova říkají o pohodovou atmosféru s knížkou a 
skleničkou vína. Ne vždy ale naše obývací pokoje umožní vlastnit velkou knihovnu.  
A proto vám čtečka e-knih Amazon Kindle 8 TOUCH nabízí jednoduchou možnost, jak 
mít všechny vaše oblíbené knihy pohromadě. Čtečka Kindle diponuje vysoce kontrastním 
displejem bez podsvícení a díky funkci E-Ink se vám nabízí podobný zážitek, jako byste četli 
knihu v tištěné podobě. Displej navíc neunavuje oči, takže číst můžete klidně celou noc. Díky 
nulovému podsvícení Kindle neodráží světlo, takže na displej uvidíte i při jasném slunečním 

světle, venku na zahradě nebo v klidu na balkoně. Vaše knihy se 
budou automaticky zálohovat do cloudu, takže nemusíte mít 
strach, že by se vám je nepodařilo dočíst do konce. Navíc si své 
poznámky můžete exportovat do tisknutelného PDF. Také vám 
Kindle poskytne překlad knih v programu Bing traslator. Čtečka 
obsahuje Wi-Fi, 
Bluetooth a také 
obsahuje USB port.

Soundbar LG SJ7, 9 990 Kč

Herní konzole PlayStation 4 PRO 1TB, 10 690 Kč

Čtečka e-knih Amazon Kindle 8 TOUCH Wi-Fi, 2 590 Kč

TÉMA

Co s načatým večerem
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  Pracovna podle Feng Shui: 
místo, kde se dělá business

Máte tolik práce, že nevíte, kde vám hlava stojí a chtě nechtě musíte pracovat i doma? Zařiďte 
si pracovnu, kde vás nebude nikdo a nic rušit a kde se budete schopni plně soustředit. 
Zařiďte si pracovnu podle Feng Shui. Toto staré čínské umění, založené na harmonii člověka 
a prostředí, vám pomůže utřídit myšlenky a navodit tu správnou pracovní atmosféru.

Najít doma chvilku nerušeného soukromí je někdy opravdu 
oříšek, co říkáte? Děti neustále pobíhají, křičí, pláčou, smějí 
se. Z kuchyně se ozývají zvuky připravované večeře, v pokoji 
hraje televize. Také vás napadá, že jediné místo, kam se ukrýt je 
toaleta? Představa, že v tomto hluku máte pracovat, vás stresuje 
ještě dřív, než zapnete počítač. Jak se pak máte soustředit?

Základní pravidlo: vytvořte si pracovní koutek jen pro sebe 
nebo pokud máte možnost, zaberte rovnou celou pracovnu. 
Poradíme vám, jak ji zařídit, aby vám práce trvala o polovinu 
kratší dobu, zato s dvojnásobnou efektivitou.

Méně je více
Podle Feng Shui je rovnováha mezi prostorem a člověkem 
ovlivněna prouděním energie Čchi. Čím více drobností tedy 
kolem sebe v pracovně rozmístíte, tím více její tok narušíte. 
Dbejte na to, aby se pracovna nestala uložištěm nepotřebných 
věcí, ale naopak v ní vládla čistota a vzdušnost. Zároveň by však 
neměla působit ani stroze a neosobně. Vtiskněte ji kouzlo své 
osobnosti pomocí doplňků, které vás při práci nebudou rušit 
a navodí ve vás příjemný klid. Velmi často je takovým prvkem 
akvárium. Pokud si libujete v chladném kovu, pak veškeré 
doplňky nebo kovový nábytek umístěte do severní části pokoje.

Pracovní plocha
Základem každé pracovny je stůl. Kam s ním, aby se vám 
pracovalo jedna báseň? Rozhodně ne zády ke dveřím.  
Od pracovního stolu byste měli na dveře vidět, ne se  
k nim naopak otáčet zády. Při sezení za stolem je pak ideální 
mít po levé straně okno, pokud vám to dispozice pokoje 
neumožňuje, umístěte na zeď alespoň zrcadlo.

Ke stolu patří židle. A kdo má židli, ten bydlí, nepodceňujte 
proto její výběr. Důležitá je pohodlnost, měla by mít nejlépe 
i opěrku hlavy. Židli umístěte tak, abyste neseděli příliš 
blízko polic a za zády ideálně pověste obraz s motivem 
vody. Voda podpoří proudění kreativní energie, pozor však 
na to, aby se žádný prvek s vodou nenacházel v jižní části,  
v tzv. oblasti ohně.

Hra barev
Že mají barvy nepopiratelný vliv na naši psychiku je 
všeobecně známo. Proto stejně jako pečlivě vybíráte barvy 
v ostatních pokojích, věnujte pozornost také své pracovně. 
Umění Feng Shui je založeno na estetické a pocitové 
harmonii, zapomeňte tedy na výrazné plochy agresivní 
červené, byť člověka nabádá k aktivitě. Na zeď volte raději 
tlumené, neutrální barvy a dolaďte je jemnými pastelovými 
až zemitými odstíny. Uvidíte, že jakmile do takové místnosti 
vstoupíte, stres z vás během chvilky opadne a vám se bude 
pracovat jedna radost.

Každá věc má své místo
Pracovna je místo, kde se skutečně potřebujete věnovat jen 
a jen práci a nerozptylovat se podněty z okolí. Je to místo, 
kde se rodí myšlenky, nápady, plány, kde vaše smlouvy 
a faktury dostávají pevný řád. Proto právě v rozmístění 
nábytku a doplňků platí v pracovně více než kde jinde 
„pořádek nade vše“.

TÉMA

  Pracovna podle Feng Shui: 
místo, kde se dělá business
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Aby vám šla práce od ruky
Zvládněte veškeré každodenní úkoly s cenově dostupným notebookem, který je 
vybaven všemi potřebnými funkcemi. Získejte požadovaný výkon se spolehlivostí  
a důvěryhodností značky HP. S nejnovějšími procesory AMD a spoustou místa  
na velkokapacitním uložišti můžete pracovat, hrát, zpracovávat souběžně několik úloh a 
uložit více obsahu. Získejte perfektní výkon a úložiště, na které se můžete spolehnout. 
Integrovaná webová kamera HP TrueVision HD s čelním mikrofonem bude výborná 
na volání přes Skype a další programy. Stereofonní reproduktory DTS Sound se 
postarají o dobré podání hudby a filmů. Standardem je konektivita Wi-Fi b/g/n/ac 
ve spojení s LAN konektorem 10/100. Na těle notebooku naleznete USB 3.0 a USB 
2.0 porty. Pro připojení notebooku k LCD televizi nebo monitoru 

můžete využít HDMI port.

Inkoustová multifunkční tiskárna Canon PIXMA s formátem A4 je primárně určena do domácího prostředí, kde zaručeně potěší 
svými praktickými vlastnostmi. Její největší předností je multifunkce, kterou nabízí. Zvládne skvěle tisknout, kopírovat i skenovat, 
takže se postará o jakýkoliv přesun dokumentů z digitálního světa na papír. Disponuje tiskovým rozlišením 4 800 dpi s rychlostí 
12 obrázků černobíle a 9 obrázků barevně, vše za minutu. Plochý skener dokumentů a fotografií je vybaven snímačem CIS, který 
zaručuje kvalitní výsledek. Vytiskněte si památeční fotografii z dovolené! S tiskárnou Canon budou obrázky plné detailů, hlubokých 
odstínů černé a živější červené, a to díky 5 samostatným inkoustům. Volitelné 
zásobníky inkoustu XL zajišťují maximální úsporu a šetrný provoz, neboť 
postačí měnit jen ty barvy, které právě došly. K dispozici máte inkoust 
pigmentově černý, černý, azurový, purpurový a žlutý, jejichž 
kombinace vám zaručí široké barevné spektrum. Tiskárna 
rovněž umožňuje oboustranný i vícestránkový tisk, takže 
neplýtvá ani papírem. K ovládání nepotřebujete žádné 
kabely a propojení. Prostřednictvím bezdrátové technologie 
Wi-Fi je tisk možný z počítače nebo notebooku a pokud si 
stáhnete aplikaci Canon PRINT, můžete pohodlně tisknout, 
skenovat či přímo přistupovat ke cloudovým službám ze svého 
smartphonu nebo tabletu. Tiskárna podporuje mobilní operační 
systémy Android a iOS.

Jeden z mnoha produktů HP je i monitor HP 24es, což je monitor  
s úhlopříčkou 23,8 palce (čili s rozměrem 60,45 cm) a jedná se  
o nejtenčí LCD monitor od firmy HP. Je tenký neuvěřitelných 7 mm, 
což je úžasné. HP 24es také splňuje standardy energetické účinnosti 
a jeho výběrem oproti ostatním chráníte přírodu. Nabízí rozlišení Full 
HD, takže 1920 x 1080. Byla mu také snížena odrazivost. Nemá žádné 
rámečky, což vypadá nejen fantasticky, ale také díky tomu máte 
větší rozmezí pozorovacích úhlů. A protože v HP vědí, že ve dvou 
se to lépe táhne, při umístění dvou stejných monitorů HP 
24es vedle sebe nevznikne ani žádná rušivá mezera. 
Má také skutečně věrné zobrazení barev. Černá 
je doopravdy černá. Navíc s certifikací barev 
Technicolor je zaručena přesnost barev  

při každém zobrazení, ideální pro práci  
s grafikou nebo pro větší zážitek u Full HD filmů či her.

Notebook HP 15-ba077nc, 11 990 Kč

Multifunkční tiskárna Canon PIXMA MG5752, 1 890 Kč

Monitor HP 24es, 3 990 Kč

TÉMA

Aby vám šla práce od ruky
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Užijte si živé detaily ve čtyřnásobně vyšším 
rozlišení než Full HD televizory. Díky věrným 
barvám a jasu bude veškerý sledovaný 
obsah vypadat lépe. S technologií HDR 
Premium si navíc můžete při sledování 
HDR obsahu užít dříve nerozeznatelné 
detaily skryté v nejsvětlejších částech 
obrazu vašeho televizoru, stejně jako  
v temných stínech. Díky optimalizovanému 
kontrastu, barvám a ostrosti poskytuje 
technologie UHD Dimming věrnou 
kvalitu obrazu. Oproti stávající technologii 
Micro Dimming jde do větších detailů  
a výsledkem je zážitek ze sledování jako 
nikdy předtím. Přeneste pomocí aplikace 
Samsung Smart View obrázky, videa  
a hudbu z mobilního telefonu a PC  
do svého televizoru Smart TV. Vyznačuje 
se úžasnou konvergencí a snadným 
připojením, funguje na většině osobních 
mobilních zařízení.

Patří u vás tablet ke stále využívanějšímu a oblíbenějšímu zařízení pro sledování filmů, hraní 
her či brouzdání na internetu? Není se čemu divit. Na rozdíl od notebooků jsou rozměrově 
účelné a svým uživatelským prostředím nezůstávají za přenosnými počítači pozadu. 
Naopak. Jakmile sáhnete po dotykovém tabletu Lenovo Yoga Tablet 3 8 16 GB LTE ANYPEN 
II, nebudete se ho chtít již vzdát. Charakteristický inovativní design je u něj doprovázen 
pokročilými možnostmi přizpůsobení pro různé situace a parametry, které nelze nazvat 
jinak než impozantními.

Dodejte svému domovu či kanceláři 
elegantní a funkční rozbočovač PowerCube 
Extended USB včetně 2 USB portů. 

PowerCube Extended USB je jedinečné řešení 
nepřehledných prodlužovacích kabelů. Atraktivní design a moderní 

křivky se stanou ozdobou vašeho domova či kanceláře. Moderní barevné sladění 
se hodí do každého interiéru. PowerCube Extended USB nabízí 4 zásuvky (250V~, 16A, 
3680W), 2 USB porty (2.1A, 2x 5 V), 1.5m prodlužovací kabel, montážní dok, dětskou pojistku  
a uzemnění. Zásuvky se vzájemně neblokují a nepřekážejí. Jednoduchá možnost kombinace 
s ostatními PowerCube verzemi.

Kombinované zařízení zvyšuje rychlost bezdrátového připojení až na 450 Mbit/s, 
proto je jako stvořené pro aplikace citlivé na přerušení vysílání datového proudu 
HD videa. Za povšimnutí stojí tři antény zvyšující stabilitu bezdrátového připojení. 
Díky funkci řízení šířky pásma IP adresy může správce určit jasnou šířku pásma 
jednotlivým počítačům. Když je router podporován standardem IEEE 802.11n, 
dokáže vytvořit bezdrátovou síť až o 15x vyšší rychlosti a 5x vyššího dosahu  
než u běžných zařízení 11g. Především mladší generace potěší ideální rychlost 
pro aplikace náročné na šířku pásma, jako jsou VoIP, streamování HD videa  
či hraní on-line her bez zbytečného zpoždění. Technologie Wireless N router  
si poradí se ztrátou při přenosu dat na velké vzdálenosti a přes větší překážky.  
Jen tak si spojení užijete na maximum!

UHD televize Samsung UE43MU6172, 16 990 Kč

Dotykový tablet Lenovo Yoga Tab 3 8 LTE ANYPEN II, 5 499 Kč

Prodlužovací kabel Powercube Extended USB, 579 Kč

Router TP-Link TL-WR940N, 699 Kč
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Jak zařídit dětský pokoj
Také jste jako malí toužili po vlastním dětském pokoji? Nejprve jsme si jej přáli mít plný 
hraček, později jsme nutně potřebovali vylepit suprové plakáty a fotky z večírků s kamarády. 
V době studijních let jsme uvítali každý kout, ve kterém jsme měli trochu klidu na učení, 
později zase soukromí při chystání na první rande. Dětský pokoj zkrátka prožívá každou 
etapu našeho života s námi. Zařiďte ho i svým dětem. Přinášíme vám 5 rad, jak na to.

2. Nezapomeňte na úložné prostory 
Víte, jak by vypadal dětský ráj, kdybyste do něj mohli 
nakouknout? Byl by plný hraček. Pro samé hračky by 
nebylo kam šlápnout, byly by zkrátka úplně všude. Že vám 
to něco připomíná? Dostatek úložných prostor je doslova 
nepostradatelný. Nemusíte místnost utopit v obřích 
skříních, svou službu splní dobře i praktické úložné boxy. 

3. Zapojte své dítě do zařizování
K ničemu si nevybudujete takový vztah jako k tomu, na čem 
jste se sami podíleli. Platí to pro nás dospělé, stejně jako  
pro naše děti. Neváhejte se zeptat, co by se jim v pokojíku 
líbilo, co by si přály a nechte je, ať si alespoň drobné 
maličkosti vyberou samy.

4. Herna versus studovna
Pokud pokoj sdílí starší sourozenec s mladším, rozdělte 
jej mezi nimi tak, aby měl každý své místo jen pro sebe.  
U mladých slečen k tomu dobře poslouží a interiér krásně 
doladí např. paraván, jako příčku však můžete použít také 
vhodně umístěnou knihovnu. Pro školáka a studenta je 
nezbytné mít vlastní psací stůl, naopak pro malé dítě je 
středobodem místo, kde si může hrát.

5. Správná výbava je základ
Aby se malé dítko nenudilo, pořiďte mu hračky, které 
ho nejen zabaví, ale také rozvíjí. K tomu vám pomohou 
nejrůznější interaktivní aplikace např. v dětském tabletu 
Maxipsa Fíka, klučičí fantazii podpoříte vysílačkami, které  
ke hraní na dobrodruhy prostě patří, a mladé slečny jistě 
potěší přehrávač i s mikrofonem. 

S přibývajícím věkem se nároky i výbava mění, a tak v pokoji 
rozhodně nesmí chybět počítač, kvalitní sluchátka a v kapse 
samozřejmě mobil. Víte, že podle výzkumu NMS marketing 
Research vlastní 13 % českých dětí svůj mobil už v pěti letech?

1. Plánujte pokojíček na více let dopředu
Je hezké, že jste vaší malé holčičce sladili 
veškeré vybavení do sladké růžové  
v princeznovském stylu. Při zařizování 
dětského pokoje ale myslete na to, že 
vaše dítě bude rychle vyrůstat a to, co vám 
i jemu připadalo roztomilé, už za nějakou 
dobu roztomilé být nemusí. Pokud tedy nemáte v plánu 
vybavení pokoje po pár letech měnit, volte jej pokud 
možno s ohledem na vývoj vašeho potomka.

Jak zařídit dětský pokoj
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Udělejte svým dětem radost.
   Dopřejte jim, po čem jejich srdce prahne:

Nová dětská sluchátka jsou určena nejmenším posluchačům pohádek, 
písniček nebo hráčům elektronických her. Nejen, že budou moci nerušeně 

poslouchat, ale zároveň si ochrání svůj citlivý sluch. Jejich hlasitost je 
omezena na 90 dB. Nabízejí tak ideální poměr mezi ochranou dětského 
sluchu a hudebním zážitkem pro naše nejmenší. Součástí sluchátek je  
1,2 m dlouhý kabel, který je zakončen 3,5mm stereo Jack konektorem. Na 
výběr máte ze dvou barevných variant. V každém balení navíc naleznete  
i sadu 16 samolepek pro potisk sluchátek nebo třeba  
nábytku v dětském pokojíčku. Děti si tak mohou 
sami zvolit, jaký obrázek nebo kombinaci obrázků  
na svá sluchátka umístí. Samolepky jsou navíc po nalepení 
lehce odnímatelné, takže si jej vaše děti mohou kdykoliv 
měnit.

Pro malé dobrodruhy připravil Maxipes Fík úžasnou sadu 2 vysílaček. Jistě budou skvělým průvodcem 
všech dětí, které chtějí zůstat ve spojení se svým kamarádem, kamarádkou nebo svými rodiči.  
A pro rodiče mohou být snadným pomocníkem, jak mít své dítě "pod dohledem", ačkoliv není právě 
v jejich blízkosti. Ve volném terénu zvládají vysílačky komunikovat až na vzdálenost 4 km, v zástavbě 
se max. vzdálenost může lišit. Při použití jedné vysílačky uvnitř budovy a druhé ve volném terénu 
ověřeno až na vzdálenost 3,5 km! Hravé děti rozhodně uvítají možnost volby mezi 8 komunikačními 
kanály a snadnou obsluhu vysílaček při jejich používání.

Dotykový tablet GoGEN Maxipes Fík je pro dítě nejen tabletem, ale také 
výborným kamarádem a společníkem, který ho učí poznávat novinky 
a celkově ho vede tím správným směrem do světa nových vědomostí. 
Narozdíl od běžné dětské elektroniky je tento tablet naplněn 
výukovým obsahem a především také rodičovským módem, díky 
kterému jste pány tabletu vy a ne vaše dítě. Zajisté oceníte kompletní 
češtinu v zařízení a to i v rodičovském režimu, takže se nemusíte obávat 
špatného nastavení. Aplikace budou na dítě mluvit česky. Myšleno je 
i na malé děti, které ještě neovládají slovní zásobu tak dobře, aplikace 
jsou doplněny obrázky, které mu pomohou se zorientovat.

Děti milují zpívání, nejlépe přímo do mikrofonu a s hudebním podkresem.  
A přesně na toto mysleli výrobci nového MAXIPREHRAVACE s Maxipsem 
Fíkem a jeho kamarádkou Ájou. Právě mikrofon a funkce karaoke je 
nejdůležitější funkcí tohoto barevného přehrávače. Děti si tak snadno 
mohou „střihnout“ duet se svým oblíbeným zpěvákem nebo hudební 
skupinou. Přehrávač umožňuje spustit CD-R a CD-RW disky, včetně 
podpory oblíbeného MP3 formátu. Toho lze využít i v případě přehrávání 
skladeb z Flash disku, díky zabudovanému USB vstupu. Nedílnou součástí 
je i analogový FM tuner. V rámci všech výše zmíněných funkcí lze snadno 
připojit i funkci Karaoke. Stačí zapojit mikrofon, který je součástí balení a 
hudební show může začít.

Sluchátka GoGEN Maxipes Fík MAXISLECHY, 399 Kč

Vysílačky GoGEN Maxipes Fík MAXI VYSILACKY, 799 Kč

Dotykový tablet GoGEN Maxipes Fík MAXPAD7, 1 999 Kč

Radiopřijímač s CD GoGEN Maxipes Fík MAXIPREHRAVAC, 1 399 Kč

Udělejte svým dětem radost.
   Dopřejte jim, po čem jejich srdce prahne:
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Notebook Lenovo IdeaPad Z50-75, 12 990 Kč

Řada notebooků IdeaPad je synonymem pro spolehlivost  
a nadprůměrnou výbavu. Model Notebook Lenovo IdeaPad Z50-75 

 není výjimkou a přidává pořádnou porci zábavy. Chcete-li 
 výkonný přístroj vhodný pro multimediální zábavu  

s 1T pevným diskem, je vaše hledání u konce. Full HD 
displej s úhlopříčkou 15,6" (1920 × 1080) s poměrem stran 

16:9 je ideální pro sledování filmů ve vysokém rozlišení. 
Skvělé zobrazovací schopnosti a větší rozměry displeje se hodí také  

při práci s grafikou a editaci fotografií. A pozor! Notebook Lenovo IdeaPad 
Z50-75 k vyšperkovanému obrazu přidává také skvělý zvuk. Stereo 
reproduktory se zvukovou technologií Dolby® umí být velmi hlasité.  
S notebookem Lenovo IdeaPad Z50-75 si užijete nejen multimédia, ale také 
pracovní povinnosti. Díky RAM paměti o celkové velikosti 8 GB můžete pracovat 
pohodlně v několika aplikacích najednou, srdcem notebooku je 
osvědčený procesor AMD FX-7500 APU.

Jistě to znáte taky. 
Nasadíte si na uši sluchátka, 
začnete na počítači sledovat svůj oblíbený 
film, ale sotva uběhne půlhodinka, tlak na uši se stane natolik nepříjemným, že vám 
nezbývá nic jiného, než si dát pauzu. Se sluchátky Beats EP On-Ear se vydáváte jinou 
cestou. Jde o supraaurální kabelový typ sluchátek, což znamená, že jsou vybavena 
standardními obroučkami přes hlavu, kdy si náušníky pokládáte přímo na ucho. Ale 
nebojte se. Otlakům je předcházeno výjimečně odolnou a lehkou konstrukcí (700 g) 
s nastavitelnými svislými posuvníky pro pohodlné usazení. Poslech v širokém 
zvukovém spektru a průzračná čitelnost bez náznaků neblaze proslulého splývání 

hudebních nástrojů. Výrobce v případě modelu EP On-Ear hovoří o precizní 
akustické soustavě, která dalece přesahuje nároky běžných posluchačů. 

Již od počátku je vyladěna k dosažení co nejlepšího zvukového projevu a 
obejde se bez jakékoliv zvukové regulace.

Stylový 5" smartphone Lenovo K5 je 
vybavený osmijádrovým procesorem, 

vylepšeným zvukem Dolby a dvěma fotoaparáty s vysokým rozlišením – můžete si s ním 
užívat život na plné pecky, aniž by vás jeho pořízení finančně zruinovalo. Využívá HD displej a 
zvolit si můžete rovněž variantu se dvěma SIM kartami. Dostupný ve třech atraktivních barvách. 
Smartphone Lenovo K5 je vybaven dvojicí reproduktorů a špičkovou technologií Dolby Atmos® 

– nabízí tak bohatý a naprosto ohromující zvuk v každé situaci. Můžete se těšit na parádní kvalitu,  
která vás doslova pohltí, ať už budete poslouchat hudbu, sledovat video, hrát hry nebo provádět videohovory.

Zajímá vás, co všechno myš Connect IT Biohazard 
dokáže? Je toho mnoho. Naleznete na ní extra tlačítka 
pro ovládání parametrů, které jsou pro běžnou myš 
jen vzdáleným snem a nestandardní je i jejich 
umístění. Pro hry a surfování na internetu slouží 
dvě postranní tlačítka, výraznou podporou 
při práci a zvládání náročnějších úkolů je tzv. 
dubleclick tlačítko. Myš disponuje rozlišením 
3200 dpi. Co to znamená? Že dokáže 
zaznamenat i nepatrnou změnu polohy a 
ihned ji projevit na monitoru. Rozlišení lze 
speciálním tlačítkem měnit podle potřeby, a 
to v krocích 800, 1600, 2400 a 3200. Celkem 
naleznete 8 tlačítek včetně tradičního 
posuvného kolečka. Perfektní volba  
pro profesionální hráče a práci v náročných  
grafických aplikacích.

Sluchátka Beats EP On-Ear, 2 799 Kč

Myš Connect IT Biohazard Biohazard, 399 Kč

Mobilní telefon Lenovo K5 Dual SIM, 3 499 Kč
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Koupelna: 
váš soukromý salon krásy

I když je koupelna někdy doslova bojištěm o kousek místa před zrcadlem a ani dvojité umyvadlo 
nestačí, aby se ráno netvořila fronta, najděte si chvilku nerušeného soukromí a zaberte  
si koupelnu jen sami pro sebe. Proč? Protože salon krásy právě dorazil i k vám domů. 

Pleťová rozjasňující maska
1 vaječný bílek
½ lžičky medu

Obě ingredience vyšlehejte do pěny, 
naneste na obličej a nechte působit 
10 minut. Po opláchnutí namažte pleť 
hydratačním krémem.

Avokádová maska na vlasy
• ½ avokáda
• 1 lžička olivového oleje
• 1 lžička medu

Vše pomocí mixéru zpracujte v hladký 
krém. Vlasy lehce navlhčete, naneste masku po celé délce 
a zabalte do ručníku. Pokud si nechcete ušpinit ručník, 
nahraďte jej např. koupací čepicí.  Přibližně po 40 minutách 
masku smyjte, použijte šampon a kondicionér jako obvykle. 
Uvidíte, že vaše vlasy budou krásně hydratované, lesklé  
a hebké na dotek.

Heřmánkové domácí mýdlo
300 g mýdlového základu
¼ šálku sušeného heřmánku
2 lžičky heřmánkového oleje
žluté potravinářské barvivo

Mýdlový základ při nízké teplotě a za stálého míchání úplně 
rozpusťte. Použijte k tomu keramickou nebo nerezovou 
nádobu. Přidejte heřmánkový olej, sušený heřmánek a 
chvilku míchejte. Doplňte pár kapek potravinářského 
barviva, docílíte tím krásně žluté barvy. Takto připravené 
mýdlo nalijte do jakékoliv formy vyložené pečicím papírem 
a nechte vychladnout. Ztuhlé mýdlo vyklopte a nakrájejte 
na kostky podle vaší fantazie.

Míváte často zkřehlé ruce v nevlídném podzimním počasí? 
Zima našim rukám neprospívá stejně jako časté máčení  
ve vodě či práce s papíry. Věnujte pravidelnou péči  
o pokožku vašich rukou, prozradí o vás více, než si myslíte. 

Měsíčková mast na ruce
Domácí krém na suché a popraskané ruce oceníte v průběhu celého dne i jako dokonalý promašťující balzám na noc. Postačí 
vám k tomu lékařská vazelína nebo ještě lépe domácí nesolené vepřové sádlo, které rozehřejete, vhodíte do něj hrst měsíčku, 
sušený jej bez problému koupíte v lékárně, a krátce povaříte. Nechte krém vychladnout a ztuhnout. A je to. Vepřové nesolené 
sádlo je rovněž skvělým pomocníkem při extrémně vysušení pleti na obličeji. Brání nechtěnému zarudnutí a popraskání žilek.

TÉMA

Koupelna: 
váš soukromý salon krásy
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    Máte v koupelně opravdu vše,
co potřebujete?

Oholte se hladce a bez škrábanců, nebo říznutí. Elektrický holicí strojek Philips AquaTouch 
S5530/06 díky systému přesných břitů MultiPrecision hladce klouže po tváři, nadzdvihuje všechny 
vousy a současně chrání vaši citlivou pokožku. Holení je navíc velice rychlé. Hlava Flex s otáčením 
v pěti směrech a zaobleným profilem dokonale okopíruje všechny křivky vaší tváře. Pro obzvláště 
husté vousy můžete využít  režim Turbo+, se kterým výkon naroste až o 20 %. Díky systému Aquatec 
si můžete vybrat i způsob holení. Záleží čistě na vás, jaká metoda je pro vás příjemnější. S účinným 
těsněním Aquatec Wet and Dry si můžete vybrat rychlé a pohodlné suché holení, pokud navíc přidáte 

pěnu či gel, můžete si jej vzít i do sprchy.

Zastřihovač vousů Braun BT3040 vám zajistí vždy dokonalý 
vzhled. Díky dvěma nástavcům s délkou od 1-10 mm a druhým 

od 11-20 mm vykouzlíte rovnoměrné zastřižení a rovné kontury vašich vousů. Vytvoříte 
jak stylovou bradku, tak si udržíte svůj plnovous. Maximálně přesného a precizního tvaru 
docílíte díky nastavení délky Precision Dial po 0,5 mm. Ať už je váš vysněný tvar vousů 
jakýkoliv, se strojkem Braun BT3040 můžete tvořit až 60 minut bez nutnosti připojit 
přístroj k síti. Jakmile strojku dojde energie, stačí ho na 8 hodin připojit k nabíječce a je 
dál připraven konat svoji práci. Nemusíte se ani obávat, že by se vám strojek při holení  
z ničeho nic vybil. Je osazen kontrolou LED nabíjení, zavčas vás tedy upozorní na nízký stav baterie 
a informuje vás také o stavu nabití. Komfort při použití poznáte při čistění strojku. Ten je 
plně omyvatelný a můžete jej jednoduše očistit  
pod tekoucí vodou. 

Dynamický čisticí účinek tohoto zubního kartáčku 
a přímý kontakt s větší plochou každého zubu 
prokazatelně odstraňuje každodenní skvrny a pomáhá zuby udržovat přirozeně 
bělejší. Pomáhá odstranit a redukovat skvrny na zubech pro krásný a zářivě bílý úsměv. 
Časovač na 30 vteřin upozorní na uplynutí čtvrtiny doby čištění. Můžete tak každému 
kvadrantu svých zubů věnovat přiměřenou dobu a čištění si tak lépe rozvrhnout.

Neumíte si představit, na jakém principu ústní sprcha Philips Sonicare AirFloss Ultra 
HX8331/01 vlastně funguje? Díky směsi vzduchu a mikrokapiček vody rozruší a odstraní 
plak z mezizubního prostoru. A to lépe než zubní nit nebo klasické 
mezizubní kartáčky. Nová, vysoce výkonná tryska AirFloss Ultra zesiluje 
efekt této technologie na bázi vzduchu a mikrokapiček vody, která je 
díky tomu účinnější než kdykoliv předtím. Sami si dle svých potřeb zvolíte 
jednoduchou, dvojitou, nebo dokonce trojitou dávku, kterou spustíte aktivačním 
tlačítkem. Ústní sprcha Philips Sonicare AirFloss Ultra HX8331/01 odstraní až 99 % 
zubního plaku z ošetřených oblastí, příjemně a bez námahy. Zároveň významně přispívá 
ke snížení výskytu zubního kazu v mezizubních prostorech, právě pro svou jedinečnou 
schopnost čistit tyto prostory šetrně a zároveň mimořádně efektivně. Můžete si sami 
zvolit použití s obyčejnou vodou nebo speciální ústní vodou, dle toho, co vám bude 
více vyhovovat. Zdraví vašich dásní je stejně důležité, jako zdraví zubů samotných. Dle 
klinických studií zlepšuje pravidelné používání ústní sprchy Philips Sonicare AirFloss 
Ultra HX8331/01 zdraví vašich dásní stejně, jako použití zubní nitě. Navíc je mnohem 
praktičtější a hygieničtější.

Holicí strojek Philips AquaTouch S5530/06, 2 799 Kč

Zastřihovač vousů Braun BT3040, 1 299 Kč

Zubní kartáček Philips Sonicare HealthyWhite HX6712/43, 2 299 Kč

Ústní sprcha Philips Sonicare AirFloss Ultra HX8331/01, 2 499 Kč

TÉMA

    Máte v koupelně opravdu vše,
co potřebujete?
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Toužíte po trvalém odstranění viditelných chloupků? Vsaďte  
na jedinečnou technologii IPL. Epilátor Braun Silk Expert IPL BD3005 

navíc disponuje uměním správného dávkování. Tón pokožky se totiž 
na různých částech těla liší. Unikátní snímač SensoAdapt™ při epilaci 
průběžně snímá tón pleti – 80x za vteřinu – a automaticky upravuje 
intenzitu záření pro maximální účinnost i bezpečnost. Na rychlé a 

účinné ošetření IPL můžete využít klouzavý režim s více záblesky a méně vynechanými 
oblastmi. Technologie Braun Silkexpert3 
IPL je klinicky testována pro bezpečné  
a efektivní využití i doma.

Epilátor Braun Silk Expert IPL BD3005, 8 490 Kč

Pečujte o své vlasy 
s profesionálním fénem Valera 

Metal Master 584.01/I v retro designu. Jeho 
chromovaná část z ušlechtilé oceli zůstává chladná i 

při použití fénu na max. teploty. Fén disponuje DC PRO motorem 
nové generace s  intenzivnějším výkonem a lehčí konstrukcí. Funkce 

ionizace produkuje navíc milióny negativně nabitých iontů, díky čemuž jsou 
vlasy perfektně hydratovány, chráněny před vysušením a mají lesk a objem.

Dopřejte svým vlasům tu nejlepší péči a upravujte je s žehličkou na vlasy Vivid Ends 
BHS675/00 s technologií SplitStop pro prevenci roztřepených konečků. Jedinečná  
ionizační technologie zabrání krepatění, a navíc je napuštěna keratinem pro lepší  

péči o vaše vlasy. Keratin je základní složkou vlasů, díky které jsou vaše vlasy silné, 
zdravé a skvěle vypadají. Keramický povrch žehličky zabraňuje poničení a zanechává zdravý  
vzhled vašich kadeří. Žehlička navíc disponuje automatickým vypnutím po 30 minutách. Pospícháte, 
ale vaše vlasy potřebují nutně upravit? Čekat na nahřívání už nebudete muset, protože doba 
zahřívání je pouhých 30 sekund. Vysoce výkonný ohřívač zanechá stálou teplotu žehličky, a tak 
zabrání spálení vlasů. Maximální teplota může dosáhnout až 230 °C. Navíc pomocí extra dlouhých 
destiček (105 mm) bude žehlení vašich vlasů opravdu velmi 
rychlé a snadné. Žehlička 
Philips se stane vaším 
oblíbeným pomocníkem  
k dosažení dokonalého 
účesu.

Fén Valera Metal Master 584.01/I, 2 599 Kč

Žehlička na vlasy Philips BHS675/00, 1 399 Kč

Elegantní osobní horkovzdušný kartáč 
s příkonem 1000 W pro rychlou 
úpravu vlasů s turmalínovou 
ionizací pro snížení statické 
elektřiny, zvýšený lesk 
a objem vlasů. 3 kombinace
nastavení proudu vzduchu a teploty, 
včetně studeného vzduchu pro rychlou 
fixaci účesu. Balení obsahuje cestovní tašku, 22mm 
kartáč s výsuvnými trny, 25mm kartáč s masážními trny 
a koncentrovací trysku.

TÉMA

Horkovzdušný kartáč Valera Turbo Style 1000 Tourmaline (603.01B), 1 499 Kč
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Prádelna: 
místnost vonící čistotou

Kde umístit pračku se sušičkou, kde rozložit žehlicí prkno tak, aby nepřekáželo, kam uklidit 
vysavač. Také znáte tento věčný boj s místem? Prádelna nebo úklidová komora je zkrátka  
k nezaplacení. Ukryjete v ní před světem vše, co vám pomáhá udržovat domácnost jako  
ze škatulky, a přitom nemá být viděno.

Lehká otázka na úvod – co tedy v prádelně rozhodně nesmí 

chybět? Ano, je to automatická pračka, která nám zjednodušuje 

život už od začátku 20. století. I když první bubnová pochází  

z roku 1851, přelom v praní přinesl až vynález elektrického 

motoru a rok 1906, ve kterém Američan Alva Fischer sestrojil 

pračku elektrickou. Ruční pohon tak konečně nahradila elektřina 

a voda začala být ohřívána přímo v pračce. 

Dnes už automatické pračky dosahují úplně jiné úrovně. 

Jsou nabité chytrými funkcemi, nabízí celou řadu speciálních 

programů a modelů je na trhu takové množství, že si vybere 

opravdu každý. 

Domácí prací prášek
K přípravě potřebujete jen 50 g mýdla 
a 500 g prací sody. Mýdlo nastrouhejte 
najemno a smíchejte se sodou. 
Hotovo, barevné prádlo bude 
opět zářit čistotou.

Domácí leštěnka na okna
Aby leštěnka dobře odmastila skleněné 
plochy a vy jste nebojovali s věčnými 
šmouhami, použijte jako základ ½ hrnku 
lihu a ½ hrnku octa. K tomu přidejte 2 lžíce 
škrobu, 4 šálky vody a důkladně promíchejte. 
Nalijte do rozprašovače a je to. Okna i zrcadla 
se budou jen blýskat.

Mezi vychytávky, které rozhodně oceníte, patří 

chytré technologie, umožňující např. propojit vaši 

pračku s mobilním telefonem a ovládat ji, ať jste 

kdekoliv, či systémy automatického dávkování, které 

šetří vodu, energii, prací prostředky i čas. Automatizované 

systémy fungují na principu chytrých senzorů, které zváží objem 

prádla, snímají jeho nasákavost a tomu pak přizpůsobí množství 

vody, teplotu, počet otáček a u špičkových modelů dokonce i 

dávkování pracího prostředku či aviváže. Označení těchto 

automatizovaných programů se liší v závislosti na výrobci, 

zpravidla je však najdete pod názvy 6. smysl, OptiSense, Fuzzy 

Logic či VarioPerfect. 

Největší boom mezi pračkami dnes zažívá parní program.  
V čem jsou parní pračky tak výjimečné? Horká pára pronikne 
do poslední nitky každé tkaniny, díky čemuž lépe odstraní 
nečistoty, nepříjemný zápach a zničí až 99 % alergenů.  
Pro alergiky je tato funkce jako stvořená.

Víte, že…
… prací prášek se při nižších teplotách 
nerozpustí dostatečně a může zůstat  
na oblečení i v odpadu vaší pračky?
… při nižších teplotách 
se doporučuje používat gel, 
protože má lepší rozpustnost?
… alespoň 1x měsíčně se doporučuje 
prát na 90 °C, aby se rozpustily zbytky 
pracích prostředků v potrubí?
… při sušení v sušičce se 
nedoporučuje používat aviváž, 
protože zanáší filtry?
… aviváž sníží působení statické 
elektřiny, avšak při nalití na textil 
může zanechat mastné skvrny?
… aviváž nepatří na funkční, termo 
a spodní prádlo?

Pamatuje pračku Tatramat? A víte, že tato první 
automatická pračka v Československu sjela  

z výrobní linky podniku Tatrasmalt v roce 1957? 
Od té doby se historky o jejím poskakování během 

praní staly doslova legendami.

Po dokonale čisté a voňavé domácnosti touží každá hospodyňka. Že se vám ale nechce neustále kupovat drahé čisticí 
  prostředky a prací prášek, který může navíc způsobit alergie? Vyzkoušejte recepty našich babiček.

TÉMA
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Předem plněná automatická pračka Electrolux EWS1266CI vás zaujme 
především svým úzkým provedením SLIM, kdy hloubka dosahuje 
pouhých 37,7 cm. Minimalismus, kterým se řídí její rozměry, ale v žádném 
případě neubírá na samotném výkonu či celkové kvalitě a spolehlivosti. 
Mezi skvělé vlastnosti patří energetická třída A+++ s roční spotřebou  
130 kWh, což řadí pračku k jedněm z nejúspornějších na trhu. Maximální kapacita náplně je 
6 kilogramů prádla a vyperete ji vždy šetrně a ekonomicky. Velkou předností je inovativní 
systém OptiSense nabízející nejlepší péči o vaše oblečení. Inteligentní technologie dokáže 
automaticky přizpůsobit prací cyklus vloženému objemu. I když budete prát třeba jen 
pár kousků oblečení, přesto budete šetřit. Nejšetrnější péči o vlněné oděvy, určené pouze  
k ručnímu praní, vám zaručí modrý certifikát společnosti Woolmark, díky kterému si vaše 
oblíbené svetříky zachovají svou kvalitu, původní tvar a jemnou strukturu na dotek. 

Chcete se zbavit vypraného prádla rozvěšeného 
po bytě a ještě si usnadnit žehlení? Pořiďte 
si sušičku prádla Beko DPY 8506 GXB1, která 

rychle zbaví vyprané oděvy přebytečné vlhkosti 
a zároveň s nimi nakládá tak šetrně, že většinu už vůbec nemusíte žehlit. Beko DPY 8506 
GXB1 je vysoce úsporná sušička s tepelným čerpadlem zařazená v energetické třídě A+++ 
s kapacitou až pro 8 kilogramů prádla. Při sušení si můžete vybrat z šestnácti programů 
- Jeans, Denní, Xpress, Vlna s Woolmark certifikátem, Noční, BabyProtect, Jemné, Časové 
programy, Bavlna na žehlení, Bavlna do skříně, Bavlna suchá extra, Syntetika k žehlení, 
Syntetika do skříně, Mix, Osvěžení nebo Košile. Například program Jeans se vám bude 
hodit, pokud vy i další členové vaší rodiny nosíte rádi oděvy z rifloviny. Standardní cykly si 
totiž ne vždy poradí se sušením silnější látky, a to zejména podél švů. Sušička Beko je proto 
vybavená speciálním programem Džíny, který zvládne i sušení prádla ze silnější látky, jako 
je denim a fleece.

Už vás neposlouchá stará žehlička a potřebujete nutně novou? Nežehlí vaše žehlička tak, 
jak byste si představovali? Proto nastal čas pořídit si novou výkonnou žehličku Tefal 

TURBO PRO ANTI-CALC s technologií Power Zone a systémem odvápňování 
Anti-Calc Collector. Žehlička Tefal se dostane i do těžko přístupných míst 

a záhybů na vašem oblečení. Patentovaná samočisticí žehlicí deska 
Durilium AirGlide Autoclean® s palladiem vám zajistí dlouhotrvající 

kluznost. Se svým příkonem 2 600 W bude vaše žehlení rychlé a 
efektivní.

Jestliže vás nebaví stále dokupovat nové a nové prachové sáčky  
do vašeho vysavače, pak se vám jistě zalíbí bezsáčkový přístroj. A proč 
si rovnou nevybrat nějaký výkonný, přesto úsporný model? Přístroj 
Rowenta Compact Power RO3731EA , který disponuje technologií 
Advanced Cyclonic System, vaše požadavky splní do puntíku. 
Vysavač Rowenta Compact Power RO3731EA disponuje velkým 
sacím výkonem odpovídajícím 2000 W, který se ve spolupráci 
s cyklonovou technologií postará o opravdu důkladný úklid. 
Nejlepších výsledků dosahuje na pevných 
podlahách, jako jsou parkety či plovoucí 
podlahy, za což dosáhl na nejvyšší 
ohodnocení A. Při hodnocení energetické 
náročnosti i množství emisí prachu nezůstává 
pozadu, i zde získal vysavač nejvyšší třídu A.

Pračka Electrolux EWS1266CI, 10 990 Kč

Sušička prádla Beko DPY 8506 GXB1, 14 990 Kč

Žehlička Tefal TurboPro FV5640E0, 1 499 Kč

Vysavač Rowenta Compact Power RO3731EA, 3 199 Kč

TÉMA
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TEST

Testovali jsme za vás.

Výsledek? Je to v suchu!
Testovali jsme za vás.

Výsledek? Je to v suchu!

Znáte to. Na podzim nám počasí venku už moc nepřeje, sluníčko už není, co bývalo a prádlo 
nám tak schne hodiny a hodiny. Na zahradě dříve zmokne, než uschne, v bytě zápasíme  
s nevzhledným sušákem, který nám navíc zabere dobrou třetinu obývacího pokoje. Topení 
obskládané, ve vzduchu vlhko, že by se dalo krájet a jen s hrůzou čekáme, kdy nám kolem 
oken vyraší zahrádka. Co v takových případech dělat? No jasně, koupit sušičku prádla!
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TEST

Testovali jsme za vás.

Výsledek? Je to v suchu!
Testovali jsme za vás.

Výsledek? Je to v suchu!

Kupujeme sušičkuKupujeme sušičku
Že je sušička prádla k nezaplacení, vám potvrdí každý, kdo ji má. Nejen že ušetří čas při sušení, takže 
můžeme prát nonstop klidně celou sobotu, ale navíc zbaví naše prádlo alergenů, srsti domácích 
mazlíčků a také nám pomůže od nikdy nekončící hromady pokrčeného a nevyžehleného prádla. 
Že ji chcete doma a nejlépe hned? Stačí říct. Otestovali jsem pro vás 6 sušiček, které patří mezi 
nejlepší. Mrkněte, porovnejte, vyberte. S expres osobním odběrem na pobočce Euronics ji 
můžete mít už za 60 minut!  

Kondenzační, s tepelným čerpadlem 
nebo v kombinaci s pračkou?
Výběr sušiček prádla je opravdu široký, to vám řekne už první 
návštěva naší prodejny nebo e-shopu Euronics.cz. Kterou 
si tedy vybrat? Velkou předností kondenzačních sušiček a 
sušiček s tepelným čerpadlem je, že nevyžadují žádné stavební 
úpravy, ani napojení na odpad. Díky tomu se bez problému 
hodí i do panelákových bytů. Voda z prádla se během sušicího 
cyklu hromadí v zásobníku, který pak stačí jen pravidelně 
vyprazdňovat. Jediné, na co tak musíte myslet při umístění 
sušičky u vás doma, je zajistit ji dostatečný přívod vzduchu. 
Pokud nemáte dostatek prostoru pro samostatnou pračku a 
sušičku, je pro vás řešením kombinace 2v1.

Nejúspornější ze všech typů sušiček je kondenzační sušička 
s tepelným čerpadlem. Díky své technologii šetří spotřebu 
energie až o 50 %.

10 důvodů, proč mít doma sušičku prádla 
· už žádné sušáky v bytě
· zabrání růstu vlhkosti z mokrého prádla
· usuší vaše šaty rychleji a za každého počasí
· prádlo příjemně osvěží a provoní
· ochrání i tu nejjemnější látku před poškozením
· vlnu a další tkaniny krásně načechrá
· zbaví vaše šaty nečistot i nepříjemného zápachu
· zbaví oblečení alergenů i srsti domácích mazlíčků
· ušetří vám práci i čas
· nízká spotřeba energie a nenáročná údržba

Co všechno sušičky umí?
Že vám sušičky prádla mnohem rychleji usuší každý kousek 
oblečení je naprostou samozřejmostí, ať už se rozhodnete 
pro jakýkoliv typ. Moderní sušičky však umí daleko víc. Vybírat 
můžete z řady automatických programů, které šetrně pečují  
o každou tkaninu, takže se nemusíte bát sušit ani opravdu 
jemné či funkční prádlo. Stačí navolit příslušný program a 
sušička sama pomocí chytré technologie uzpůsobí sušicí 
cyklus, teplotu i pohyby bubnu. Navíc vaše prádlo příjemně 
načechrá. Vynikající je také funkce osvěžení prádla, tedy 
možnost nechat sušičkou projít takové kousky z šatníku, které 
jsou čisté, pouze je chcete zbavit pachů, třeba z cigaretového 
kouře. Sušičky využívající páru, navíc nepotřebují otáčet  
s bubnem, takže vaše prádlo nemačkají, naopak jej horkou 
párou pěkně vyhladí. 

Špičkové sušičky prádla vám nabídnou až 16 programů 
a 4 stupně sušení.

Sušičky prádla u nás stále více získávají na oblibě. 
Z jakých důvodů si nejčastěji nacházejí cestu do našich domácností?

Problém se sušením prádla v bytě27 %

25 %

15 %

13 %

8 %

7 %

5 %

Úspora času

Na základě doporučení a kladných recenzí

Narození dítěte - ušetření práce

Snížení vlhkosti v bytě

Usnadnění žehlení

Odstranění alergenů a zvířecí srsti



Pokud chcete svému prádlu dopřát opravdu jemné zacházení, zaměřte pozornost na sušičku 
AEG z řady AbsoluteCare. Její chytré senzory oceníte při každém sušení, stejně jako ovládání  
v českém jazyce. Výhodou této sušičky je i prodloužená desetiletá záruka.

První dojem
Kondenzační sušičku s tepelným čerpadlem AEG T8DBG48WC 
řady AbsoluteCare bychom designově zařadili mezi klasiku. 
Jednoduchý vzhled v bílé barvě, středně velký LCD displej a široká 
prosklená dvířka se příliš neliší od ostatních modelů značky AEG. 
Za drobnou vadu na kráse můžeme označit snad jen madlo, které 
vystupuje nad úroveň dvířek a působí tak trochu retro. Rozměry 
85 x 60 x 60 cm patří mezi standardní a díky nastavitelným nožkám 
lze sušičku bez problému pevně usadit i na nerovné podlaze.

Snadné ovládání
V první řadě velmi kladně hodnotíme ovládací panel, který je celý 
v českém jazyce. Je přehledný a bez problému na něm nastavíte, 
co potřebujete. Nabídka speciálních programů podle typu prádla 
zahrnuje výběr z 10 variant, od bavlny přes vlnu až po hedvábí, 
zvolit můžete rovněž intenzitu sušení. Tyto speciální programy 
přizpůsobují teplotu a pohyby bubnu konkrétní tkanině, takže 
se můžete spolehnout, že je o vaše prádlo vždy dobře postaráno. 
Velkým plusem jsou programy zaměřené na sportovní a 
outdoorové oblečení a volbu snadného žehlení si určitě oblíbíte, 
stejně jako my. Prádlo bylo po usušení krásně měkké a nadýchané, 
bez nutnosti dalšího žehlení. 

Sušička v akci
Buben sušičky disponuje kapacitou 8 kg a za jeho velkou přednost 
považujeme tzv. reverzní otáčení neboli zpětný chod. Co to 
znamená? Po ukončení sušicího cyklu byste běžně museli prádlo 
okamžitě vyndat, aby nebylo zmačkané. S touto fintou to ale není 
potřeba. Buben se totiž po skončení cyklu čas od času protočí 
v opačném směru, tím prádlo uvolní, načechrá a zabrání jeho 
zmačkání dlouhým ležením. Rodiny dále uvítají dětskou pojistku 
a nechybí ani možnost odloženého startu. Co se týče hlučnosti,  
s počtem 66 decibelů bychom ji označili jako průměr. Extra 
tichý chod od ní nečekejte, že stále pracuje sice uslyšíte, ale 
rušit vás rozhodně nebude. Lákavým benefitem je pak možnost 
prodloužené 10leté záruky na invertorový motor.

Chytré technologie šetří čas i peníze
Musíme uznat, že si nás sušička svými chytrými funkcemi 
opravdu získala. Nejen, že díky nim zajistí maximálně šetrný 
přístup ke každému typu oděvu, ale slibuje také až 40% úsporu 
energie. Technologie ProSense pomocí senzorů vlhkosti a 
teploty optimalizuje délku sušení a spotřebu energie, navíc hlídá, 
aby nedocházelo k nežádoucímu přesušování a ničení tkanin.  
O úsporný provoz sušičky se pak stará technologie SensiDry, která 
odstraňuje vlhkost z tkanin při poloviční teplotě než u běžných 
bubnových sušiček, a přitom neprodlužuje dobu sušení. Tím 

zajistí, že tkaniny nejsou vystaveny nadměrnému teplu, oděvy si 
udrží déle svoji kvalitu a váš účet za elektřinu zůstane beze změny. 

Údržba téměř bez práce
Protože i ten nejkvalitnější spotřebič podléhá pravidelným 
používáním běžnému opotřebení, vybavil výrobce AEG tuto 
sušičku vysoce účinným filtračním systémem ÖKOFlow. Filtr je 
snadno přístupný, takže jeho čištění není nijak náročné. Na jeho 
zanesení nebo na plnou kondenzační nádrž o objemu 5,28 l, vás 
sušička upozorní pomocí indikátoru. 

Závěrečné shrnutí
Sušička AEG AbsoluteCare® T8DBG48WC patří mezi zlaté střední 
kousky, které vyloženě neohromí přemírou programů, ale  
na druhou stranu, co je v jejích silách, to splní na výbornou. 
Chválíme šetrné řešení systému AbsoluteCare, díky kterému se 
sušička postará o každou tkaninu, i přítomnost chytrých senzorů, 
se kterými můžeme sušičku zařadit mezi velmi úsporné modely 
třídy A++.

 Palec nahoru dáváme za:
• jednoduché ovládání v češtině
• chytré senzory, které samy přizpůsobí délku sušení 
• zpětný chod bubnu zabraňující pomačkání prádla
• opravdu šetrný přístup k oblečení
• programy usnadňující žehlení
• odložený start
• snadné čištění filtru
• prodlouženou 10letou záruku na invertorový motor
 

 Palcem dolů hodnotíme:
• mírně hlučnější chod

Technické údaje:
Kapacita bubnu 8 kg
Energetická třída A++ 
Hluk 66 dB
Čistá hmotnost 59,46 kg
Rozměry V x Š x H: 85 x 60 x 60 cm

AEG AbsoluteCare T8DBG48WC: 
sušička, která vyniká svou šetrnou péčí
AEG AbsoluteCare T8DBG48WC: 
sušička, která vyniká svou šetrnou péčí

TEST
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Extra úsporný režim, speciální programy zajišťující ochranu i těch nejjemnějších tkanin a snadná 
údržba. Vše v jednom nabízí elegantní BOSCHská sušička, která potěší svým výkonem stejně jako 
cenou.

První dojem
V pořadí druhou testovanou sušičkou je žhavá novinka  
Bosch WTH85290BY. Tento „nováček“ vynesl svoji kůži  
na trh v tradiční bílé barvě, na eleganci mu přidává i stříbrný rám 
kolem velkých skleněných dvířek. Nahoře v pravé části je umístěn 
středně velký LED displej, který vám ukáže všechna důležitá 
nastavení a průběh zvolených programů. TouchControl tlačítka 
dávají na výběr z režimů snadného žehlení, nastavení stupně 
sušení, délky programu nebo také možnost odložení konce 
programu až o 24 hodin. Nastavení senzorových a speciálních 
programů probíhá otočným voličem ve střední části ovládacího 
panelu. 

Ovládání
Nabídka programů je poměrně pestrá, je však škoda, že ovládací 
panel zůstal v angličtině. Co se týče speciálních programů, velmi 
pozitivně hodnotíme, že Bosch myslel i na jemné prádlo a mezi 
režimy sušení přidal košile, halenky a dokonce peří. Na výběr nám 
dal také mezi teplým a studeným programem, uvítali jsme  volbu 
sportovního oblečení a za režimy usnadnění žehlení dáváme 
jasnou jedničku.

Úspora především
Tento model disponuje energetickou třídou kategorie A++, 
z hlediska spotřeby elektřiny je tedy velmi úsporný. Roční 
odhadovaná spotřeba činí 236 kWh, tedy přibližně 850 Kč.  
Za úsporou energie a šetrným přístupem k prádlu stojí moderní 
technologie SensitiveDrying. Sušení probíhá při nižších teplotách 
bez většího prodloužení času, unikátní struktura bubnu chrání 
prádlo a sušení při nízké teplotě nijak neprotáčí elektroměr. 
Díky této péči si oděvy zachovají déle svou barevnost a jemnost. 
Inteligentní technologie autoDry navíc neustále kontroluje 
teplotu a vlhkost prádla a brání srážení během sušení.

Sušička v akci
Sušička prádla Bosch funguje na principu kondenzační 
technologie, takže jediné, co po vás bude chtít, je vyprázdnit 
nádobku s kondenzátem. O to si navíc sama řekne signalizací  
na displeji, takže vám opravdu odpadají jakékoliv starosti. Veškeré 
žmolky, zvířecí chlupy a vlasy sušička dokáže zachytit a odvést  
do filtru, který je k tomuto určený. Jedná se o tzv. EasyClean filtr a 
o stavu jeho znečištění vás bude opět informovat sama sušička. 

Technické údaje:
Kapacita bubnu 8 kg
Energetická třída A++ 
Hluk 65 dB
Čistá hmotnost 49 kg
Rozměry V x Š x H: 84,2 cm x 59,8 cm x 63,6 cm

Během procesu sušení dosahuje tento spotřebič maximální 
hlučnosti 65 dB, což bychom označili jako lepší průměr.
AntiVibration Design snižuje vibrace způsobené otáčením bubnu 
a zaručuje vyšší stabilitu a tišší chod při sušení. Na stupnici A-G je 
třída účinnosti sušení B, což je velmi dobré. 

Praktickým, i když poněkud delším cyklem, je načechrávání. 
Probíhá na konci programu a udržuje prádlo opravdu příjemně 
nadýchané. I když je cyklus poměrně dlouhý, můžete jej kdykoliv 
přerušit a prádlo vyjmout. Z praktického hlediska hodnotíme 
kladně zvukový signál, který upozorní na ukončení sušicího cyklu.

Závěrečné shrnutí
Sušička Bosch WTH85290BY je spolehlivou, a především úspornou 
pomocnicí, která si ve vaší domácnosti rozhodně najde své místo. 
Kladně hodnotíme program načechrávání, díky kterému je prádlo 
krásně hebké a příjemně nadýchané. Poměr cena-výkon je velmi 
slušný.

 Palec nahoru dáváme za:
- elegantní design
- úsporu energie
- kvalitní výběr sušicích programů
- zvukový signál po ukončení cyklu
- antivibrační systém

 Palcem dolů hodnotíme:
- ovládací panel v angličtině

Bosch WTH85290BY: šitá
na míru každé tkanině
Bosch WTH85290BY: šitá 
na míru každé tkanině

TEST
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Beko DE 8635 RX0: posvítí si na vaše 
prádlo i mimořádně nízkou spotřebu
Beko DE 8635 RX0: posvítí si na vaše 
prádlo i mimořádně nízkou spotřebu
Říká se do třetice všeho nejlepšího. Bude to platit i u třetí testované sušičky Beko DE 8635 RX0? 
V každém případě oproti předchozím dvěma sbírá plusové body vnitřním LED osvětlením i 
programem osvěžení prádla. Jak si vedla v dalších parametrech?

První dojem
Na první pohled sušička zaujme čistým designem, kterému 
dominují stříbrně rámovaná dvířka předního plnění. Směr 
otevírání si můžete kdykoliv změnit podle potřeby, což sice nemá 
na chod sušičky vliv, ale potěší. Jednoduchý, zato velmi přehledný 
ovládací panel v pravém horním rohu doplňuje moderní LCD 
displej.

Ovládání v českém jazyce
Hned v úvodu nás při testování tohoto modelu zaujal čelní 
ovládací panel, jehož hlavní předností jsou popisky v českém 
jazyce. Tím se sušička stává dostupnou i pro ty zákazníky, které by 
angličtina odradila hned v úvodu a za to rozhodně dáváme palec 
nahoru. Na LCD displeji jsme se pak dověděli veškeré potřebné 
informace o nastavení sušičky, o právě běžícím cyklu a upozornil 
nás i na plnou kondenzační nádobu.

Sušička v akci
Do 8kg bubnu vkládáme bez problému celou náplň pračky 
a jde se na věc. Na výběr máme ze 16 programů podle typu 
tkaniny či požadované zbytkové vlhkosti, o vše ostatní se postará 
senzor sušení FlexySense. Ten za nás automaticky určí teplotu a 
dobu sušení, takže nic nenastavujeme ručně. Z nabídky Bavlna, 
Syntetika, Vlna, Jemné prádlo, Košile, či Džíny nakonec volíme 
program Mix, který slibuje šetrnou péči o oděvy z více materiálů, 
ať už se jedná o bavlnu či syntetiku. 

Oceňujeme automatický systém proti zmačkání prádla, stejně 
jako režim nočního sušení, který je spojený s nižší hlučností, takže 
jej uvítají především ti, kteří bydlí v bytě. Běžná hlučnost dosahuje 
65-66 dB. Velmi praktický je program osvěžení. Po dobu 10 minut 
probíhá pouze ventilace, která vaše prádlo provětrá a příjemně 
osvěží, např. po dlouhém skladování ve skříni. Z dalších programů 
a funkcí bychom vypíchli Express rychlé sušení, které sice pracuje 
jen s kapacitou max. 4 kg prádla, zato však usuší, co potřebujete, 
a to v extra rychlém režimu.

Maximální úspora, dokonalý komfort
Díky fungování na principu tepelného čerpadla a chytrým 
technologiím je sušička zařazena do nejúspornější energetické 
třídy A+++. Můžete se tak spolehnout, že spotřeba energie se 
bude během provozu pohybovat opravdu na svém minimu. 

Odhadovaná roční spotřeba je stanovena na pouhých 160 kWh.
Šetrnost k prádlu zajišťuje speciální design bubnu značený jako 
AquaWave, který značka Beko používá u svých vybraných modelů. 
Stabilitu během sušení zvyšují S-shape boční stěny. Nechybí ani 
funkce odloženého startu či dětská pojistka, dokonalý komfort 
pak už jen doladilo LED osvětlení bubnu a naše spokojenost byla 
zaručena. 

Závěrečné shrnutí
Sušička Beko DE 8635 RX0 rozhodně patří ve své třídě  
ke špičkovým modelům a můžeme ji jen doporučit všem, 
kteří s nákupem otálejí. Velmi kladně hodnotíme jednoduché  
a přehledné ovládání, snadná je i samotná údržba, o kterou si 
sušička sama řekne pomocí signalizace. Usušené prádlo bylo 
krásně měkké a načechrané, o dodatečné žehlení si říkaly de facto 
jen košile.

 Palec nahoru dáváme za:
• extra úsporný režim třídy A+++
• přehledný ovládací panel v českém jazyce
• LED osvětlení bubnu
• chytrý senzor FlexySense, který za nás nastaví teplotu 
 i délku sušení
• automatický systém proti zmačkání prádla
• snadnou údržbu 

 Palcem dolů hodnotíme:
• chybějící program pro sportovní oblečení
• u některých programů při plné kapacitě poměrně 
 dlouhá doba sušení

Technické údaje:
Kapacita bubnu 8 kg
Energetická třída A+++ 
Hlučnost 66 dB
Hmotnost 61 kg
Rozměry V x Š x H: 85 x 60 x 61 cm



TEST
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Úsporná sušička s tepelným čerpadlem šetrně usuší veškeré prádlo, které vyperete, bez zaváhání 
se postará o vlněné svetry i funkční oblečení. Díky nejmodernějším technologiím se vždy můžete 
spolehnout na perfektní výsledek při zachování minimální spotřeby. 

První dojem
Volně stojící sušička v bílém provedení přitáhne pohled svými 
výraznými nerezovými detaily a tmavým ovládacím panelem. 
Designu tak není příliš co vytknout, snad jen maličkost, a to, že 
stejně jako u našeho prvního testovacího „vzorku“ značky AEG, 
bychom i u tohoto modelu uvítali trochu estetičtěji navržené 
madlo dvířek. Rozhodně však chválíme český popis, body 
připisujeme i za LED osvětlení bubnu a zvukovou signalizaci. 

Šetrnost je prioritou číslo jedna
Značka AEG dala svým sušičkám za úkol nebát se žádného 
materiálu, a to pečlivě dodržuje i tento model.  Tzv. strážce 
oděvů se proto nezalekne ani hedvábí, vlny a funkčního prádla. 
Bezpečného sušení je dosaženo díky technologii SensiDry, která 
zaručuje odstranění vlhkosti při extra nízkých teplotách. Tkaniny 
tak nejsou vystaveny zbytečně nadměrnému teplu a tím pádem 
nedochází k jejich poškození, srážlivosti či ztrátě tvaru. 

Také díky technologii AbsoluteCare pečuje sušička AEG o každé 
vlákno s maximální šetrností. Nejen, že je přesně ovládána teplota, 
ale technologie má pod kontrolou i pohyby bubnu. Sušička 
tak každému materiálu dopřeje péči, kterou vyžaduje a např. 
outdoorovému oblečení dokonce navrací jeho voděodolnost. 
Vylepšený tok vzduchu se pak postará o prvotřídní výsledky i  
v případě krátkých programů.

Sušička v akci
Při volbě programu se nám u bavlny a syntetiky líbí možnost rozlišit 
stupeň sušení, a to na suché do skříně, extra suché a připraveno 
k žehlení. Díky zpětnému chodu bubnu, který prádlo občas 
protočí opačným směrem a tím jej uvolní a zabrání pomačkání, 
jsme po vytažení oděvů ze sušičky nemuseli téměř vůbec žehlit. 
S nastavením stupně sušení pak souvisí také zabudované chytré 
senzory technologie ProSense, které rovněž řadíme k dalším 
výhodám. Pomocí snímačů vlhkosti tak sušička sama automaticky 
upraví dobu potřebnou k dosažení požadovaného výsledku.  
Ze speciálních programů stojí za pochvalu režim osvěžení a 
úsporný eco program.

Kapacita bubnu 8 kg pojme s klidem i „velké prádlo“, hlučnost 66 dB  
patří spíše do průměru. O nenáročnou údržbu se stará filtrační 

AEG AbsoluteCare T8DEE48SC: 
opravdová profesionálka ve své třídě
AEG AbsoluteCare T8DEE48SC: 
opravdová profesionálka ve své třídě

systém ÖKOFlow, sušička je vybavena pouze jedním filtrem, který 
je navíc lehce dostupný a jeho čistění nezabere více než několik 
minut. S energetickou třídou A++ je roční spotřeba odhadována 
na 235 kWh, k úspoře až 40 % napomáhá technologie tepelného 
čerpadla. I u tohoto modelu je výrazným benefitem možnost 
prodloužení záruky na invertorový motor až na dobu 10 let. 

Závěrečné shrnutí
Sušičky AEG patří na trhu k top produktům a ani tato není 
výjimkou. Slušná nabídka programů a jejich mimořádně šetrný 
přístup ke každé tkanině činí z této pomocnice doslova nezbytný 
doplněk domácnosti, který vám ušetří spoustu času i práce. Sázka 
na AEG je zkrátka vždy sázka na jistotu.

 Palec nahoru dáváme za:
• český popis
• osvětlení bubnu
• mimořádně šetrné programy sušení
• funkci refresh a funkci proti pomačkání
• zvukovou signalizaci a signalizaci údržby
• úsporný provoz
• 10letou záruku na motor

 Palcem dolů hodnotíme:
• vyšší pořizovací cenu

Technické údaje:
Kapacita bubnu 8 kg
Energetická třída A++
Hlučnost 66 dB
Hmotnost 48,96 kg
Rozměry V x Š x H: 85 x 60 x 60 cm



TEST

44   |   Inspirace 3 / 2017

LG RC8155AP3F: špičková 
sušička s hybridním sušením
LG RC8155AP3F: špičková 
sušička s hybridním sušením
Toužíte po opravdu špičkové sušičce? Šetrné k vašemu prádlu, s nízkou spotřebou, vybavenou 
spoustou praktických vychytávek, které vám usnadní práci? Vsaďte na LG RC8155AP3F. Odměnou 
vám bude krásně nadýchané a voňavé prádlo, které nebudete muset žehlit.

Elegantní sušička do moderní domácnosti
U sušiček se s výraznějšími designovými výstřelky obvykle 
nesetkáváme a ani kondenzační sušička s tepelným čerpadlem 
LG RC8155AP3F není výjimkou. Přesto se však nebojíme říct, 
že tato sušička patří k nejhezčí kouskům na trhu. Elegantní bílý 
design s lehce zaoblenými hranami, přehledný ovládací panel 
s LCD displejem i stříbrná dvířka dávají sušičce líbivý, moderní 
vzhled.

Hybridní sušení šetří čas i energii
Vůbec největší chloubou sušičky LG RC8155AP3F je bezesporu 
technologie hybridního sušení. Díky němu si budete moci sami 
vybrat, zda dáte přednost šetrnosti, nebo rychlosti. Pokud zvolíte 
ECO režim, přístroj bude sušit déle, při nižších teplotách. Tím se 
jednak výrazně sníží jeho spotřeba a zároveň bude tento způsob 
šetrný k vašim šatům. Zkrátka už žádné sražené oblečení! Naopak, 
pokud spěcháte, přepnete sušičku do rychlého režimu, ve kterém 
se vaše prádlo usuší o 30 % rychleji. Jednoduché – geniální.  

Senzory pro efektivní sušení
LG RC8155AP3F se svou třídou A++ řadí k nejúspornějším 
modelům na trhu. K tomu výraznou měrou přispívá senzor Dry. 
Ten je vybaven hned 9 snímači, které sledují jak parametry sušení 
– vlhkost, teplotu, tak i parametry funkční – hladinu kondenzátu 
a stav zanesení filtru. Sušička tak má průběh sušení neustále 
pod kontrolou, díky čemuž nedochází k poškození prádla. Sama 
například pozná, že usušení prádla ještě nedosáhlo optimálních 
hodnot a program automaticky prodlouží. 

Sama se vyčistí
8kg kapacita bubnu s přehledem vystačí pro potřeby běžné rodiny. 
Přístroj můžete připojit rovnou na odpad, čímž se zbavíte nutnosti 
vylévat kondenzát. A aby vaše starost s údržbou sušičky byla ještě 
menší, přichází LG RC8155AP3F s další skvělou vychytávkou – 
automatickým čištěním kondenzátoru. Až 7x během jediného 
sušicího cyklu dochází k důkladnému propláchnutí kondenzátoru 
pomocí silného proudu vody z vodního čerpadla. Tím dojde 
k odstranění drobných vláken zachycených uvnitř v průběhu 
sušení, což pro vás přináší jediné – výrazně vám zjednoduší 
následné čištění kondenzátoru. Nezbytná drobná údržba je navíc 
maximálně jednoduchá, vyjmutí a vyčištění filtru je otázkou 
chvilky.

K vašim službám
S LG RC8155AP3F přizpůsobíte sušení dokonale vašim potřebám. 
K dispozici vám je hned 14 programů a řada dalších nastavení, 
které si můžete zvolit dle aktuálních potřeb. Mezi programy 

nejdete ty pro bavlnu, sportovní oblečení, či jemné prádlo, 
ale třeba i program pro osvěžení prádla. Další programy navíc 
můžete do sušičky nahrát prostřednictvím chytrého telefonu.  
U některých si dokonce můžete zvolit obousměrné otáčení 
bubnu, čímž zlepšíte kvalitu sušení a snížíte hrozbu pomačkání 
prádla. Velmi praktické je osvětlení bubnu, zvukovou signalizací 
vás pak přístroj upozorní, že je sušení u konce. 

Zkušenosti z praxe
Musíme uznat, že na nás LG RC8155AP3F udělala skutečně 
mimořádný dojem. Usušené prádlo je krásně nadýchané, ručníky 
ideálně měkké, vyjma košil navíc prádlo není nutné vůbec žehlit. 
Bez obav můžete usušené oblečení skládat rovnou do šatníku. 
Skvěle si sušička poradila i s obuví – přímo součástí balení je totiž 
koš na sušení bot. Hodil se nám i koš na nečistoty. 

Závěrečné shrnutí
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem LG RC8155AP3F 
se právem řadí ke špičce mezi současnými sušičkami. Je 
velmi úsporná (A++), uživatelům nabízí nepřeberné množství 
nastavení, zároveň je však její ovládání naprosto snadné. Ze všeho 
nejdůležitější jsou ale výsledky sušení a těm v podstatě nemáme 
co vytknout. 

 Palec nahoru dáváme za:
• hybridní sušení
• automatické čištění kondenzátoru
• chytré senzory hlídající správné sušení
• nízkou spotřebu A++
• množství programů a možností nastavení
• osvětlený buben
• tichý chod

 Palcem dolů hodnotíme:
• vyšší cenu

Technické údaje:
Kapacita bubnu 8 kg
Energetická třída A++ 
Hluk 64 dB
Čistá hmotnost 56 kg
Rozměry V x Š x H: 85 x 60 x 64 cm
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Sušička s tepelným čerpadlem a samočisticím kondenzátorem si vás získá vysokou efektivitou 
sušení společně se stále nízkou spotřebou energie. Šetrný přístup k vašemu prádlu je pro ni 
stejnou samozřejmostí, jako pro vás očekávání perfektního výsledku. Zaručeně vás nezklame.

První dojem
Skvělý design, čisté linie a prosklená dvířka působí u této 
sušičky velmi elegantně. Ovládacímu panelu dominuje plně 
dotykový LED displej, na němž se dozvíte nejen informace 
ohledně nastavení sušičky, ale také např. čas zbývající  
do konce cyklu. Vedle displeje je umístěn osvětlený otočný volič  
pro snadné nastavení programu. Celý ovládací panel je 
přehledný a jednoduchý, jako vadu na kráse můžeme označit 
snad jen popisky v angličtině.

Komfort, který nás nadchl
Sušička zvládne pracovat až s 8 kg prádla, je tedy skvělým 
pomocníkem i do větších rodin. Díky systému Sensitive Drying 
je vzduch do bubnu přiváděn ze všech stran, speciálně upravený 
povrch zajistí dokonale rovnoměrné vysušení a asymetricky 
zakřivené unašeče s měkčeným povrchem navíc prádlo neustále 
krásně načechrávají. Výsledkem je nadýchané a skvěle vysušené 
oblečení bez zbytečného pomačkání. 

Za velké plus hodnotíme bezúdržbový kondenzátor s funkcí 
SelfCleaning. Díky této inovaci se kondenzátor automaticky sám 
propláchne i několikrát v průběhu sušicího procesu a vám tak 
ušetří práci s jeho čištěním. Hlučnost během sušení nepřesáhne 
64 dB, tichý chod a vyšší stabilitu navíc podporuje i antivibrační 
design. Nad jejím příjemně tichým chodem tak rozhodně 
zaplesáte stejně jako my. Energetická třída A+++ a odhadovaná 
roční spotřeba 177 kWh navíc dává tušit, že se jedná o opravdu 
povedený a úsporný kousek. 

I vlna se může cítit jako v bavlnce
Sušička nabízí poměrně bohatou paletu speciálních programů, 
od vlny přes fitness oblečení, peří, jemné prádlo až po program 
AlergiePlus, který ocení lidé s citlivou pokožkou i rodiny  
s malými dětmi. Nechybí ani časové programy teplé či studené a 
palec nahoru dáváme za tzv. Super 40, tedy program, který vám 
prádlo vysuší za pouhých 40 minut. Délka trvání standardního 
programu pro bavlnu s plnou náplní pak činí 148 minut,  
s částečnou náplní 95 minut. I tyto časy můžeme označit  
za velmi slušné. 

Z čistě praktických funkcí disponuje sušička vším, co jsme 
hledali. K dispozici je odložený start, dětská pojistka, akustická 

BOSCH WTW876WBY: vynikající výkon, 
extrémní účinnost, stoprocentní spokojenost
BOSCH WTW876WBY: vynikající výkon, 
extrémní účinnost, stoprocentní spokojenost

signalizace po ukončení cyklu, komfortní zámek dveří a uvítali 
jsme i možnost často používané programy uložit do volby Moje 
oblíbené.

Pro krásně hebké prádlo pak rozhodně doporučujeme  
po skončení programu využít navíc i 60 nebo 120minutový 
program načechrání, který můžete v případě potřeby kdykoliv 
předčasně ukončit. Uvidíte, že jeho výsledkem budete velmi 
příjemně překvapeni.

Závěrečné shrnutí
Sušička Bosch WTW876WBY vyniká mezi ostatními svým 
maximálně úsporným provozem, šetrnou péči a extra tichým 
chodem. Ve své podstatě ji není příliš co vytknout, a tak ji  
s čistým svědomím můžeme zařadit mezi skutečné top modely 
na trhu.

 Palec nahoru dáváme za:
• samočisticí kondenzátor 
• speciální systém Sensitive Drying
• tichý chod
• plně dotykový displej
• osvětlení bubnu
• program načechrání prádla
• úsporný provoz

 Palcem dolů hodnotíme:
• vyšší pořizovací cenu
• ovládací panel v anglickém jazyce

Technické údaje:
Kapacita bubnu 8 kg
Energetická třída A+++
Hlučnost 64 dB
Rozměry V x Š x H: 84,2 x 59,7 x 59,9 cm



AEG AbsoluteCare® 
T8DBG48WC Bosch WTH85290BY BEKO DE 8635 RX0

Energetická třída A++ A++ A+++

Kapacita prádla 8 kg 8 kg 8 kg

Odložený start

Displej

Hlučnost 66 dB 65 dB 66 dB

Odvod kondenzátu

Rozměry (V x Š x H): 85 x 60 x 60 cm 84,2 x 59,8 x 63,6 cm 85 x 60 x 61 cm

Cena 14 990 Kč 15 990 Kč 15 990 Kč

Porovnání sušiček prádla
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Stále si nevíte rady s nákupem? Obraťte se na naše specialisty: specialistavb@euronics.cz



AEG AbsoluteCare® 
T8DEE48SC LG RC8155AP3F Bosch WTW876WBY

Energetická třída A++ A++ A+++

Kapacita prádla 8 kg 8 kg 8 kg

Odložený start

Displej

Hlučnost 66 dB 64 dB 64 dB

Odvod kondenzátu

Rozměry (V x Š x H): 85 x 60 x 60 cm 85 x 60 x 64 cm 84,2 x 59,7 x 59,9 cm

Cena 17 990 Kč 19 990 Kč 19 990 Kč

Porovnání sušiček prádla
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Thomaspierre architects: ateliér, 
který vdechne vašemu bydlení život
Co by to bylo za téma domácnost, kdybychom se při zařizování neobrátili na odborníka  
na slovo vzatého. A tím je architekt Tomáš Pavlovský, absolvent brněnské fakulty architektury 
VUT. Od roku 2009 působí jako odborný asistent na FAST VUT v Brně, obor architektura, 
zaměření prostorové plánování. Hlavním zájmem jeho práce je revitalizace vodních toků a 
ploch v urbanizovaném území a nové tendence v urbanismu. Je zastáncem vize smart city  
v principu udržitelnosti bez složitých technologií. Spolupodílel se na návrhu nového náměstí 
v Bojkovicích, které bylo realizováno a otevřeno roku 2015. Má vlastní architektonické studio 
Thomaspierre architects, je ředitelem Galerie 1602 o.p.s. Žije a pracuje v Brně. 

Architektuře a designérství se věnujete už řadu 
let. Přednášíte také na vysoké škole. Předáváte 
rád své zkušenosti začínajícím architektům?
Ano, rád se dělím o své poznatky a zkušenosti s budoucími 

architekty. Často dochází k různým diskusím, které jsou 

obohacující pro obě strany – pro studenty i pro mne 

samotného. Studenti se dívají na většinu věcí ještě „čistě“, 

nejsou ovlivněni negativními zkušenostmi, neřeší finanční 

stránku. A to je pro mne velmi inspirativní.

Zaznamenal jste v průběhu své praxe výrazný 
rozdíl v trendech? Ať už v bytovém designérství 
nebo v architektuře jako takové?
Architektura i design již řadu let přešlapují na místě. Občas 

se vynoří nějaká novinka či nový trend, ale ty vždy velmi 

rychle pohasnou. Myslím si, že z hlediska historie designu a 

architektury není naše současná doba příliš zajímavá. 

Během své praxe pozoruji, že lidé více než dříve začínají dávat 

přednost kvalitním materiálům a spotřebičům. Rád navrhuji 

z masivního dřeva či MDF desek. S kvalitními materiály lze 

navrhnout i lepší detaily, to platí samozřejmě i o spotřebičích 

a zařizovacích předmětech.

Záběr Vašeho portfolia je opravdu široký, 
od urbanistických projektů, přes výstavní 
projekty, až po grafiku. 
Který obor své činnosti máte nejraději?
Nelze říci, který obor mám nejraději. Pro mne je nejdůležitější, 

zda mne daný projekt oslovuje a tedy baví. A možná ještě 

důležitější je, aby vám klient důvěřoval a dal vám možnost 

zpracovat kvalitní návrh, ať se jedná o cokoliv. Pokud je klient 

otevřený designu a architektuře, je někdy rychleji navržen 
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rodinný dům než kuchyňská linka pro klienta, který vám 

nedůvěřuje.

Svěříte nám své tajemství, 
odkud čerpáte náměty a inspiraci ke své práci?
Témata a náměty jsou všude kolem nás. Ale musím říci, že mě 

velmi inspirují veškeré výlety u nás nebo do zahraničí. Rád 

cestuji, a právě z cest si dovážím spoustu různých námětů, 

detailů i atmosfér, které se pak snažím přetavit do návrhů.

Jistě existuje projekt, který byl pro Vás největší 
výzvou nebo byl určitým způsobem originální. 
Prozradíte nám, který to byl?
Projektů je samozřejmě více, ale asi si hodně cením 

rekonstrukce bytu, který jsme dávali do původní podoby 

30. let. Tam nám klient vyšel se vším vstříc, proto to dopadlo 

velmi dobře. Mohli jsme opravdu navrhnout vše, od podlahy, 

přes kuchyňskou linku, stůl, židle, výmalbu, až po záclony.  

Dále si velmi cením projektu kavárny Cafe Podnebi, který 

byl inspirován secesním vzorem a který se propisuje celou 

kavárnou. Interiér je však pojat současně.

Při realizaci projektů se velmi často jedná 
i o stavební úpravy. Jaké vědomosti 
z dalších oborů ke své práci potřebujete?
Každý architekt musí něco vědět o elektrikářské, instalatérské, 

zednické a obkladačské profesi, bez toho nelze fungovat. 

Architekt musí na stavbě vysvětlit všem kolegům, co  

od nich vlastně chce. Sám jsem prošel praxí přímo na stavbě, 

kdy jsem pracoval jako “helfer“. A to dále doporučuji všem 

budoucím architektům. 

Když za Vámi přijde nový klient, co vše od něj 
potřebujete? A jak vypadá další spolupráce? 
Je potřeba přesně vědět zadání – co vlastně budu navrhovat 

nebo řešit. Dále se s klientem bavíme o jeho zvycích, návycích 

a zlozvycích, abychom mohli co nejlépe navrhnout například 

kuchyňskou linku.

Je pro Vás při návrzích interiéru větší výzvou 
pracovat s malým bytem nebo naopak 
velkým prostorem?
Na velikosti nezáleží. Toto úsloví zde opravdu platí. Někdy 

máte možnost pracovat s velkým prostorem, ale máte 

rozpočet, který není dostatečný, nebo klient není velkorysý  

a naopak. Samozřejmě bych rád pracoval s velkým prostorem, 

nejraději veřejným prostorem pro lidi.

 



ROZHOVOR
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Dá se všeobecně shrnout, jakých chyb 
se obvykle dopouštíme při rekonstrukci 
a navrhování svého bydlení svépomocí? 
Poradíte našim čtenářům, čeho se vyvarovat?
Nejčastější chyby jsou: zbrklost, „pojďme a kupme to teď 

hned“, nejasnost zadání, co vlastně chceme řešit a pro koho. 

Dále barevnost. „Vymalujeme to na fialovo, ať je to veselé.“ 

Myslím si, že interiér by se měl řešit trošku nadčasově, aby 

se nám „neokoukal“ za půl roku. Proto doporučuji pracovat  

s jednoduchými tvary. Co se týče barevných stěn, doporučuji 

vymalovat na bílo a volit barvu v doplňcích, jako jsou závěsy, 

koberce, lůžkoviny.  Jestliže chci barevné stěny, tak musím 

opravdu přemýšlet, co se v pokoji odehrává a dle funkce volit 

i barevnost.

S jakým materiálem a barvami se Vám nejlépe 
pracuje? A máte svoji oblíbenou místnost, 
kterou navrhujete nejraději? 
Materiál mám nejraději přírodní dřevo nebo MDF desky. Velmi 

často navrhuji kuchyně, ty jsou dost náročné na technologie, 

různé nové spotřebiče apod. Mám je však rád. Vlastně, 

když o tom tak přemýšlím, nemám neoblíbenou místnost  

v domě. Obývací pokoj, ložnice, koupelny – tam všude je plno 

možností, co navrhnout. 

Ke své práci jistě potřebujete chytrou a 
výkonnou elektroniku, ať už počítač nebo další 
pomůcky jako např. laserové dálkoměry apod. 
Bez čeho se rozhodně neobejdete?
Rozhodně se neobejdu bez svého kolegy Jana K., který právě 

na všechny dálkoměry a lasery myslí. Jinak samozřejmě se 

neobejdeme bez počítače s příslušnými programy. Na škole 

jsem se však ještě stihl naučit rýsovat perem, takže kdyby 

bylo nejhůř, mladší kolegy v kanceláři to naučím.

Setkal jste se již s navrhováním chytré 
domácnosti, ovládané pomocí chytrých 
aplikací? A jak vnímáte tento pokrok 
moderní doby Vy?
Osobně mám určitý respekt k „chytrým“ domácnostem. 

Nemám rád, když je jakýkoliv dům či byt moc přetechnizovaný. 

Technologie samozřejmě mohou velmi pomoci a usnadnit 

určité věci, jako například nastavení kotle přes mobilní 

telefon, bezpečnostní opatření bytu či domu. Ale aby počítač 

rozhodoval, kdy zatáhne venkovní rolety či rozsvítí světla, 

protože se sešeřilo, tak to je pro mne nepřijatelné. Člověk, 

uživatel bytu, by měl určité činnosti dělat sám a dokonce i 

fyzicky. V dnešní době je takové zaklínadlo „je to smart“, 

ale pozor, aby to „chytré“ nedělalo z lidí hlupáky, kteří se 

nemohou rozhodnout sami za sebe. 

Poradíte nám, jaké jsou aktuální trendy 
při zakomponování spotřebičů do interiéru?
V poslední době jsem snad nenavrhoval jedinou kuchyni, 

která by neměla vestavěné spotřebiče. Výjimku snad tvoří 

jen retro a americké lednice, které jsou takovým solitérem 

– šperkem kuchyně. Co se týče trendů, tak si myslím, že je 

důležité si interiér, zvláště pak kuchyni, navrhnout tak,  

aby se v ní člověk moc nenachodil a nedělal zbytečné pohyby. 

Životní prostor, ať je to kuchyně či obývací pokoj, by se měl 

navrhovat jednoduše, přehledně a prakticky.

Co je pro Vás největší výzva, sen, 
který byste si jednou rád splnil?
Těch výzev a snů je celá řada. Z hlediska profesního bych 

samozřejmě rád navrhl nějakou veřejnou budovu či 

veřejný prostor, který by sloužil lidem. To je sen asi každého 

architekta. A velkou výzvou je pro mne snaha přesvědčovat 

lidi, že bydlet a žít se dá lépe. Že na tom, v čem a jak bydlíme, 

velmi záleží.

Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.
Ateliér Thomas Pierre architects
Stojanova 10, 602 00 Brno-střed Veveří
http://www.thomaspierre.cz/
www.facebook.com/thomaspierre.cz
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KATALOG NOVINEK 
PODZIMNÍ

Mobilní telefon Honor 9
• procesor Octa-Core (1,8 + 2,4 GHz)
• FULL HD rozlišení 1920 x 1080
• 64GB vnitřní paměť
• 4GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• USB Type-C, čtečka otisků prstů
• kapacita akumulátoru 3200 mAh
• Android 7.0 Nougat

5,15"

DUAL
SIM

IPS DISPLEJ

20+12 Mpx
DUÁLNÍ FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR
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2 999,- 3 990,-

Mobilní telefon
Motorola Moto C
• procesor Quad-Core (1,1 GHz)
• 16GB vnitřní paměť
• 1GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2350 mAh
• Android 7.0 Nougat

Mobilní telefon 
Huawei Y7
• procesor Octa-Core (1,1 GHz)
• 16GB vnitřní paměť
• 2GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 3000 mAh
• Android 7.0 Nougat

4 990,-

6 990,-

5 190,-

Mobilní telefon 
Motorola Moto E Plus
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 16GB vnitřní paměť
• 3GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 5000 mAh
• Android 7.0 Nougat

Mobilní telefon 
Samsung J5 (2017)
• procesor Octa-Core (1,6 GHz)
• 16GB vnitřní paměť
• 2GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 4000 mAh
• Android 7.0 Nougat

Mobilní telefon
Huawei Y6 (2017)
• procesor Quad-Core (1,4 GHz)
• 16GB vnitřní paměť
• 2GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 3000 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

299,-

4jádrový
PROCESOR

5"
IPS DISPLEJ

5 Mpx
FOTOAPARÁT

DUAL
SIM

4jádrový
PROCESOR

5"
IPS DISPLEJ

16 Mpx
FOTOAPARÁT

DUAL
SIM

5,5"
IPS DISPLEJ

13 Mpx
FOTOAPARÁT

4jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

5,2"
AMOLED DISPLEJ

13 Mpx
FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

5,5"
IPS DISPLEJ

12 Mpx
FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Beeyo kryty na mobil
• trendy kryt na mobil s okrasnými
   třpytivými kamínky
• chrání telefon před vnějšími vlivy
   jako poškrábání a nárazy
• flexibilní silikonový materiál, ovládací prvky
   telefonu zůstanou k dispozici
• pro značky Apple, Samsung a Huawei

BAREVNÉ PROVEDENÍ

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
Záruční dobu lze podle vaší volby prodloužit 
o jeden, dva nebo tři roky.

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

NOVINKY EURONICS

8"
IPS DISPLEJ

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

8jádrový
PROCESOR

FULL HD
ROZLIŠENÍ

5100 mAh
KAPACITA

200 lm
LED SVÍTILNA

5 799,-

10 990,- 899,-

Dotykový tablet 
Huawei MediaPad T3 7.0
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 1GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 6.0 Marshmallow

Dotykový tablet 
Huawei MediaPad T3 8.0
• procesor Quad-Core (1,4 GHz)
• 2GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 7.0 Nougat

Dotykový tablet 
Apple iPad (2017)
• retina displej s rozlišením 2048 x 1536
• 8Mpx kamera FaceTime HD
• nahrávaní HD videa v rozlišení 1080p 
• snímač otisků prstů Touch ID
• operační systém iOS 10 a iCloud

3 790,-

Dotykový tablet 
Lenovo TAB3 10
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 1GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 6.0 Marshmallow

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

7"
IPS DISPLEJ

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

10,1"
IPS DISPLEJ

32 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

9,7"
IPS DISPLEJ

2 590,-

3 790,-

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

8"
IPS DISPLEJ

Dotykový tablet
Lenovo TAB3 8 PLUS LTE
• procesor Octa-Core (2 GHz)
• FULL HD rozlišení 1920 x 1200
• 3GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kamera s rozlišením 8 Mpx
• Android 6.0 Marshmallow

Power Bank A-Data D8000L
• pro dobíjení mobilů, tabletů, akčních kamer,
   přehrávačů a malé elektroniky
• 2x USB výstup s napětím 2,1 A, dokáží
   nabíjet 2 zařízení současně
• outdoorové provedení, ochrana proti prachu
   a vlhkosti, krytí IP54
• očko pro zavěšení na batoh, bundu apod.
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2 999,- 3 990,-

Mobilní telefon
Motorola Moto C
• procesor Quad-Core (1,1 GHz)
• 16GB vnitřní paměť
• 1GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2350 mAh
• Android 7.0 Nougat

Mobilní telefon 
Huawei Y7
• procesor Octa-Core (1,1 GHz)
• 16GB vnitřní paměť
• 2GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 3000 mAh
• Android 7.0 Nougat

4 990,-

6 990,-

5 190,-

Mobilní telefon 
Motorola Moto E Plus
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 16GB vnitřní paměť
• 3GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 5000 mAh
• Android 7.0 Nougat

Mobilní telefon 
Samsung J5 (2017)
• procesor Octa-Core (1,6 GHz)
• 16GB vnitřní paměť
• 2GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 4000 mAh
• Android 7.0 Nougat

Mobilní telefon
Huawei Y6 (2017)
• procesor Quad-Core (1,4 GHz)
• 16GB vnitřní paměť
• 2GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 3000 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

299,-

4jádrový
PROCESOR

5"
IPS DISPLEJ

5 Mpx
FOTOAPARÁT

DUAL
SIM

4jádrový
PROCESOR

5"
IPS DISPLEJ

16 Mpx
FOTOAPARÁT

DUAL
SIM

5,5"
IPS DISPLEJ

13 Mpx
FOTOAPARÁT

4jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

5,2"
AMOLED DISPLEJ

13 Mpx
FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

5,5"
IPS DISPLEJ

12 Mpx
FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Beeyo kryty na mobil
• trendy kryt na mobil s okrasnými
   třpytivými kamínky
• chrání telefon před vnějšími vlivy
   jako poškrábání a nárazy
• flexibilní silikonový materiál, ovládací prvky
   telefonu zůstanou k dispozici
• pro značky Apple, Samsung a Huawei

BAREVNÉ PROVEDENÍ

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
Záruční dobu lze podle vaší volby prodloužit 
o jeden, dva nebo tři roky.

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

NOVINKY EURONICS

8"
IPS DISPLEJ

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

8jádrový
PROCESOR

FULL HD
ROZLIŠENÍ

5100 mAh
KAPACITA

200 lm
LED SVÍTILNA

5 799,-

10 990,- 899,-

Dotykový tablet 
Huawei MediaPad T3 7.0
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 1GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 6.0 Marshmallow

Dotykový tablet 
Huawei MediaPad T3 8.0
• procesor Quad-Core (1,4 GHz)
• 2GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 7.0 Nougat

Dotykový tablet 
Apple iPad (2017)
• retina displej s rozlišením 2048 x 1536
• 8Mpx kamera FaceTime HD
• nahrávaní HD videa v rozlišení 1080p 
• snímač otisků prstů Touch ID
• operační systém iOS 10 a iCloud

3 790,-

Dotykový tablet 
Lenovo TAB3 10
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 1GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 6.0 Marshmallow

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

7"
IPS DISPLEJ

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

10,1"
IPS DISPLEJ

32 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

9,7"
IPS DISPLEJ

2 590,-

3 790,-

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

8"
IPS DISPLEJ

Dotykový tablet
Lenovo TAB3 8 PLUS LTE
• procesor Octa-Core (2 GHz)
• FULL HD rozlišení 1920 x 1200
• 3GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kamera s rozlišením 8 Mpx
• Android 6.0 Marshmallow

Power Bank A-Data D8000L
• pro dobíjení mobilů, tabletů, akčních kamer,
   přehrávačů a malé elektroniky
• 2x USB výstup s napětím 2,1 A, dokáží
   nabíjet 2 zařízení současně
• outdoorové provedení, ochrana proti prachu
   a vlhkosti, krytí IP54
• očko pro zavěšení na batoh, bundu apod.
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11,6"

9 490,-5 990,-

10 990,-9 990,-

Notebook Asus R517SA
• procesor INTEL Pentium N3710 (1,6 GHz)
• gra�cká karta Intel HD Graphics
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB 3.0
• Windows 10 Home

Notebook Asus R209HA
• procesor INTEL Z8350 (1,44 GHz)
• gra�cká karta Intel HD Graphics 400
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB 3.0
• Windows 10 Home

14 990,-

Notebook Asus R541SA
• procesor INTEL Pentium N3710 (1,6 GHz)
• rozlišení 1920 x 1080
• gra�cká karta Intel HD Graphics
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB-C
• Windows 10 Home

15,6"

Notebook Lenovo
IdeaPad 110-15ACL
• procesor AMD A4 7210 (1,8 GHz)
• gra�cká karta Radeon R5 M430
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB 3.0
• Widows 10 Home

32 GB
DISK

4 GB
PAMĚŤ

FULL HD
ROZLIŠENÍ

1 TB
DISK

4 GB
PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

256 GB
SSD DISK

FULL HD
ROZLIŠENÍ

4 GB
GRAFIKA

8 GB
PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

2 GB
GRAFIKA

1 TB
DISK

8 GB
PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

4jádrový
PROCESOR

1 799,-

15,6"

1 TB
DISK

4 GB
PAMĚŤ

SLIM
DESIGN

4jádrový
PROCESOR

15,6"

Notebook HP 15-ba072nc
• procesor AMD A10 9600P (2,4 GHz)
• rozlišení 1920 x 1080
• gra�cká karta Radeon R7 M440
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB 3.0
• Widows 10 Home

Externí HDD Western Digital 
My Passport 1TB
• spolehlivé úložiště pro velké objemy 
  vašich fotogra�í, videí a hudby
• USB 3.0 pro super rychlé kopírování
• software pro automatické zálohování

USB 3.0 
PŘIPOJENÍ

1 TB
KAPACITA

15,6"

34 990,-

NOVINKY EURONICS

NAHODILÉ POŠKOZENÍ
Více než pojištění!
Kryje vaši ztrátu při poškození nebo odcizení výrobku.

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

13 990,-

UHD SMART televize LG 43UJ635V
• rozlišení 4K Ultra HD
• True Motion 100 (50 Hz)
• DCI 80%, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC tuner
• 3x HDMI, 2x USB

18 990,-

46 990,-
UHD SMART televize
Philips 65PUS6412
• rozlišení 4K Ultra HD, 900 Hz
• Smart TV, W-Fi integrovaná
• DVB-C/S2/T2
• 4x HDMI, 2x USB

UHD SMART televize
Samsung UE55MU6452
• rozlišení 4K Ultra HD, 1600 PQI
• Active Crystal Color, Smart TV, Wi-Fi
• DVB-C/S2/DVB-T2 (H.265)
• 3x HDMI, 2x USB

UHD SMART televize Panasonic TX-49EX603E
• rozlišení 4K Ultra HD, 1300 Hz BMR IFC, Smart TV
• Wi-Fi integrovaná
• DVB-C/S2/T2, H.265/HEVC tuner
• 3x HDMI, 2x USB

A
EN. TŘÍDA

A
EN. TŘÍDA

123 cm

108 cm

138 cm
164 cm

UHD
ROZLIŠENÍ

UHD
ROZLIŠENÍ

A
EN. TŘÍDA

UHD
ROZLIŠENÍ

UHD
ROZLIŠENÍ

A+
EN. TŘÍDA

S2
SATELITNÍ TUNER
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11,6"

9 490,-5 990,-

10 990,-9 990,-

Notebook Asus R517SA
• procesor INTEL Pentium N3710 (1,6 GHz)
• gra�cká karta Intel HD Graphics
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB 3.0
• Windows 10 Home

Notebook Asus R209HA
• procesor INTEL Z8350 (1,44 GHz)
• gra�cká karta Intel HD Graphics 400
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB 3.0
• Windows 10 Home

14 990,-

Notebook Asus R541SA
• procesor INTEL Pentium N3710 (1,6 GHz)
• rozlišení 1920 x 1080
• gra�cká karta Intel HD Graphics
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB-C
• Windows 10 Home

15,6"

Notebook Lenovo
IdeaPad 110-15ACL
• procesor AMD A4 7210 (1,8 GHz)
• gra�cká karta Radeon R5 M430
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB 3.0
• Widows 10 Home

32 GB
DISK

4 GB
PAMĚŤ

FULL HD
ROZLIŠENÍ

1 TB
DISK

4 GB
PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

256 GB
SSD DISK

FULL HD
ROZLIŠENÍ

4 GB
GRAFIKA

8 GB
PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

2 GB
GRAFIKA

1 TB
DISK

8 GB
PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

4jádrový
PROCESOR

1 799,-

15,6"

1 TB
DISK

4 GB
PAMĚŤ

SLIM
DESIGN

4jádrový
PROCESOR

15,6"

Notebook HP 15-ba072nc
• procesor AMD A10 9600P (2,4 GHz)
• rozlišení 1920 x 1080
• gra�cká karta Radeon R7 M440
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB 3.0
• Widows 10 Home

Externí HDD Western Digital 
My Passport 1TB
• spolehlivé úložiště pro velké objemy 
  vašich fotogra�í, videí a hudby
• USB 3.0 pro super rychlé kopírování
• software pro automatické zálohování

USB 3.0 
PŘIPOJENÍ

1 TB
KAPACITA

15,6"

34 990,-

NOVINKY EURONICS

NAHODILÉ POŠKOZENÍ
Více než pojištění!
Kryje vaši ztrátu při poškození nebo odcizení výrobku.

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

13 990,-

UHD SMART televize LG 43UJ635V
• rozlišení 4K Ultra HD
• True Motion 100 (50 Hz)
• DCI 80%, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC tuner
• 3x HDMI, 2x USB

18 990,-

46 990,-
UHD SMART televize
Philips 65PUS6412
• rozlišení 4K Ultra HD, 900 Hz
• Smart TV, W-Fi integrovaná
• DVB-C/S2/T2
• 4x HDMI, 2x USB

UHD SMART televize
Samsung UE55MU6452
• rozlišení 4K Ultra HD, 1600 PQI
• Active Crystal Color, Smart TV, Wi-Fi
• DVB-C/S2/DVB-T2 (H.265)
• 3x HDMI, 2x USB

UHD SMART televize Panasonic TX-49EX603E
• rozlišení 4K Ultra HD, 1300 Hz BMR IFC, Smart TV
• Wi-Fi integrovaná
• DVB-C/S2/T2, H.265/HEVC tuner
• 3x HDMI, 2x USB

A
EN. TŘÍDA

A
EN. TŘÍDA

123 cm

108 cm

138 cm
164 cm

UHD
ROZLIŠENÍ

UHD
ROZLIŠENÍ

A
EN. TŘÍDA

UHD
ROZLIŠENÍ

UHD
ROZLIŠENÍ

A+
EN. TŘÍDA

S2
SATELITNÍ TUNER
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Fotoaparát Canon
PowerShot G7 X Mark II
• digitální fotoaparát 20 Mpx, CMOS snímač
• 4.2x optický zoom, stabilizace obrazu
• světelnost objektivu f 1,8–2,8
• LCD 7.5cm,  video Full HD (1920 x 1080)
• Wi-Fi, Li-Ion akumulátor

Mikrosystém Panasonic SC-PMX80EG-S
• výkon 120 W, třípásmové reproduktory
• digitální FM tuner s RDS
• přehrává CD/MP3/WAV/FLAC
• Bluetooth pro bezdrátové sdílení hudby
• 2x USB, AV vstup, sluchátkový výstup

6 990,- 3 990,-

Party reproduktor GoGEN BPS 686
• přenosný reproduktor s výkonem 60 W
• bezdrátové sdílení hudby přes Bluetooth
• digitální FM tuner - 30 předvoleb
• 2x USB vstup, AV vstup, podpora formátu MP3
• KARAOKE - mikrofon v balení
• světelné LED efekty
• výkonná baterie s výdrží až 4 hodiny

Fotoaparát Fuji�lm Instax mini 9 
• kompaktní fotoaparát s automatickým režimem
• vyvolaná fotogra�e během okamžiku, focení sel�e
• rychlost závěrky 1/60 s, minimální vzdálenost 0,6 m 
• velikost foto 62 x 46 mm, napájení 2x AA

2 190,-

2 399,-

16 990,-

1 799,-

Univerzální 
sada příslušenství 
GoGEN pro akční kamery
• 31 ks příslušenství pro dokonalé záběry
• držáky a adaptéry pro upevnění na tělo,
   kolo, helmu, surf, karoserii motocyklu/auta
   plovák, atd.
• kompatibilní s kamerami GoPro, GoGEN, 
  SJ-CAM, Lamax, Rollei a další

Sluchátka Philips SHC8800
• 40mm reproduktory s vynikajícím 
  �lmovým zvukem
• bezdrátové připojení, dosah až 100 m
• samonastavovací lehký oblouk
• automatické zapnutí při nasazení na hlavu 
  a automatické vypnutí
• nabíjecí stanice pro pohodlné dobíjení, 
  až 20 hodin provozu na jedno nabití

60 W
VÝKON

BEZDRÁTOVÉ
PŘIPOJENÍ

USB
VSTUP

BAREVNÉ PROVEDENÍ

31 v 1
VÝHODNÉ BALENÍ

NOVINKY EURONICS

5 990,-

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

1 499,- 2 299,-

Philips ONEBLADE QP6520/20
• není to žiletka, je to ONEBLADE
• zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv 
   dlouhé vousy jedním tahem, pro mokré 
   i suché holení bez pořezání
• přesný nástavec pro zastřihování vousů délky 
   od 0,04 do 10 mm
• nabíjecí Li-Ion baterie s digitálním LED displejem, 
   úplné nabití za 1 hodinu
• doba používání 90 minut

Mlýnek na maso 
ETA 3075 90000 Ambo II
• rychlost mletí 2,2 kg/min
• součástí nerezová struhadla na zeleninu, sýry apod.
• zpětný chod a speciální SLOW mód

Vysavač Bosch 
BGL4A500 
ProPerformPlus 4A
• nejvyšší parametry AAAA
• energetická třída: A
• třída účinnosti vysávání koberců: A
• třída účinnosti vysávání tvrdých podlah: A
• třída emisí prachu z vysavače: A
• objem prachového sáčku 4,5 l
• omyvatelný HEPA �ltr
•  hubice na tvrdé podlahy
•  made in Germany

1 999,-

Sendvičovač ETA 
Sorento 3151 90010
• rychlý díky příkonu 900 W
• 4 páry výměnných desek 
  (sendvičovací - trojúhelníky, 
  sendvičovací - čtverce, va�ovací, grilovací)
• jednoduchá obsluha a čištění

Parní napařovač oděvů 
Tefal IS8380E1
• nový způsob péče o vaše oděvy 
   – bez žehlicího prkna
• ruční napařovač oděvů je ideální pro poslední 
   úpravy před odchodem z domova a obtížně 
   žehlitelné oblečení (volánky, plizované 
   oblečení, saka, společenské kalhoty apod.)
• pára pronikající látkou osvěží oděvy bez praní, 
  dezin�kuje a odstraňuje nepříjemné pachy 
  (z jídla, cigaret a tělní pachy)
• bezpečný pro všechny typy látek

750 W
ECO MOTOR

AAAA
TŘÍDA

2 599,-2 699,-

Stolní mixér ETA Blendic 
Premium 4011 90000
• silný motor s příkonem 1000 W
• 4 ks sportovní přenosné lahve 
  o objemu 2 ks 0,7 l a 2 ks 0,5 l
• 3 ovládací tlačítka pro nastavování různých 
  programů s funkcí automatického vypnutí

Made in
GERMANY
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Fotoaparát Canon
PowerShot G7 X Mark II
• digitální fotoaparát 20 Mpx, CMOS snímač
• 4.2x optický zoom, stabilizace obrazu
• světelnost objektivu f 1,8–2,8
• LCD 7.5cm,  video Full HD (1920 x 1080)
• Wi-Fi, Li-Ion akumulátor

Mikrosystém Panasonic SC-PMX80EG-S
• výkon 120 W, třípásmové reproduktory
• digitální FM tuner s RDS
• přehrává CD/MP3/WAV/FLAC
• Bluetooth pro bezdrátové sdílení hudby
• 2x USB, AV vstup, sluchátkový výstup

6 990,- 3 990,-

Party reproduktor GoGEN BPS 686
• přenosný reproduktor s výkonem 60 W
• bezdrátové sdílení hudby přes Bluetooth
• digitální FM tuner - 30 předvoleb
• 2x USB vstup, AV vstup, podpora formátu MP3
• KARAOKE - mikrofon v balení
• světelné LED efekty
• výkonná baterie s výdrží až 4 hodiny

Fotoaparát Fuji�lm Instax mini 9 
• kompaktní fotoaparát s automatickým režimem
• vyvolaná fotogra�e během okamžiku, focení sel�e
• rychlost závěrky 1/60 s, minimální vzdálenost 0,6 m 
• velikost foto 62 x 46 mm, napájení 2x AA

2 190,-

2 399,-

16 990,-

1 799,-

Univerzální 
sada příslušenství 
GoGEN pro akční kamery
• 31 ks příslušenství pro dokonalé záběry
• držáky a adaptéry pro upevnění na tělo,
   kolo, helmu, surf, karoserii motocyklu/auta
   plovák, atd.
• kompatibilní s kamerami GoPro, GoGEN, 
  SJ-CAM, Lamax, Rollei a další

Sluchátka Philips SHC8800
• 40mm reproduktory s vynikajícím 
  �lmovým zvukem
• bezdrátové připojení, dosah až 100 m
• samonastavovací lehký oblouk
• automatické zapnutí při nasazení na hlavu 
  a automatické vypnutí
• nabíjecí stanice pro pohodlné dobíjení, 
  až 20 hodin provozu na jedno nabití

60 W
VÝKON

BEZDRÁTOVÉ
PŘIPOJENÍ

USB
VSTUP

BAREVNÉ PROVEDENÍ

31 v 1
VÝHODNÉ BALENÍ

NOVINKY EURONICS

5 990,-

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

1 499,- 2 299,-

Philips ONEBLADE QP6520/20
• není to žiletka, je to ONEBLADE
• zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv 
   dlouhé vousy jedním tahem, pro mokré 
   i suché holení bez pořezání
• přesný nástavec pro zastřihování vousů délky 
   od 0,04 do 10 mm
• nabíjecí Li-Ion baterie s digitálním LED displejem, 
   úplné nabití za 1 hodinu
• doba používání 90 minut

Mlýnek na maso 
ETA 3075 90000 Ambo II
• rychlost mletí 2,2 kg/min
• součástí nerezová struhadla na zeleninu, sýry apod.
• zpětný chod a speciální SLOW mód

Vysavač Bosch 
BGL4A500 
ProPerformPlus 4A
• nejvyšší parametry AAAA
• energetická třída: A
• třída účinnosti vysávání koberců: A
• třída účinnosti vysávání tvrdých podlah: A
• třída emisí prachu z vysavače: A
• objem prachového sáčku 4,5 l
• omyvatelný HEPA �ltr
•  hubice na tvrdé podlahy
•  made in Germany

1 999,-

Sendvičovač ETA 
Sorento 3151 90010
• rychlý díky příkonu 900 W
• 4 páry výměnných desek 
  (sendvičovací - trojúhelníky, 
  sendvičovací - čtverce, va�ovací, grilovací)
• jednoduchá obsluha a čištění

Parní napařovač oděvů 
Tefal IS8380E1
• nový způsob péče o vaše oděvy 
   – bez žehlicího prkna
• ruční napařovač oděvů je ideální pro poslední 
   úpravy před odchodem z domova a obtížně 
   žehlitelné oblečení (volánky, plizované 
   oblečení, saka, společenské kalhoty apod.)
• pára pronikající látkou osvěží oděvy bez praní, 
  dezin�kuje a odstraňuje nepříjemné pachy 
  (z jídla, cigaret a tělní pachy)
• bezpečný pro všechny typy látek

750 W
ECO MOTOR

AAAA
TŘÍDA

2 599,-2 699,-

Stolní mixér ETA Blendic 
Premium 4011 90000
• silný motor s příkonem 1000 W
• 4 ks sportovní přenosné lahve 
  o objemu 2 ks 0,7 l a 2 ks 0,5 l
• 3 ovládací tlačítka pro nastavování různých 
  programů s funkcí automatického vypnutí

Made in
GERMANY
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8 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

1200
ot./min.

6,5 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

45 cm
SLIM

1000
ot./min.

10 990,- 9 990,-

Myčka nádobí 
ETA 238090010
• šířka 60 cm
• samočisticí nerezový mikro�ltr
• prodloužená 5letá záruka na tlakové čerpadlo
• elektronické ovládání s LED displejem
• nastavitelný horní koš

 ETA 238090000
• bílé provedení

Kapacita
14 sad nádobí

10 990,- 9 990,-

Myčka nádobí 
ETA 238390010
• šířka 45cm
• samočisticí nerezový mikro�ltr
• prodloužená 5letá záruka na tlakové čerpadlo
• elektronické ovládání s LED displejem
• nastavitelný horní koš

 ETA 238390000
• bílé provedení

Kapacita
10 sad nádobí

Velmi tiché
44 dB

Samostatné 
příborové zásuvky

MYČKY 
NA NÁDOBÍ

NEREZ
PROVEDENÍ

A++
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

A++
EN. TŘÍDA

8 990,-

Pračka Whirlpool FWG81284W EU
• senzorová technologie 6. smysl
• 12 programů
• Colours15° pro šetrné 
  a úsporné praní barevného prádla
• odložený start, množstevní automatika
• V x Š x H: 84,5 x 59,5 x 63 cm

Pračka LG F60J5WN4W
• možnost přidání prádla během praní
• Smart ThinQ – načtení programu 
   a inteligentní diagnostika
• dotykový LED displej, ovládací panel v češtině
• V x Š x H: 85 x 60 x 45 cm

9 990,-

16 990,-

Beznámrazová lednice 
Whirlpool WNF8 T3Z X H
• ventilátor
• LED osvětlení
• dveřní alarm
• zásuvka s nulovou zónou - Activ 0°
• police na láhve, miska na ledové kostky
• chladnička 234 l / mraznička 104 l
• V x Š x H: 189 x 60 x 68 cm

FreshCare +
- provzdušnění prádla 

po konci pracího cyklu

6 Motion
- 6 pracích pohybů pro efektivní praní 

a rozložení detergentu

A+++
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

A+++
EN. TŘÍDA

A+++
EN. TŘÍDA

Extra účinný
- maximální výkon odtahu 647 m3/h

OSOBNÍ ODBĚR
EXPRES A VYZVEDNĚTE ZDARMA NA PRODEJNĚ ZA 60 MINUT

www.euronics.czREZERVUJTE SI ZBOŽÍ NA

PLATÍ PRO VÝROBKY SKLADEM NA PRODEJNĚ

14 990,-

NEREZ
PROVEDENÍ

NEREZ
PROVEDENÍ

NEREZ
PROVEDENÍ

A
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

60 cm
ŠÍŘKA

12 990,-

Multifunkční vestavná trouba
AEG Mastery BCE451350M
• XL ventilátor pro rychlé a rovnoměrné rozprostření horkého vzduchu
• katalytické čištění
• tiché a komfortní dovírání dvířek
• teleskopické výjezdy pro snadnou manipulaci
• praktické zasunovací ovladače

Indukční varná deska AEG Mastery HK654400XB
• elektronické dotykové ovládání, nerezový rámeček
• časování varných zón, podsvícené ukazatele
• Systém DirekTouch: přesné nastavení
   pouhým dotykem prstu
• Funkce STOP and GO pro rychlé zastavení
   a opětovné spuštění zóny
• signalizace zbytkového tepla, dětská pojistka
• V x Š x H: 5,5 x 57,6 x 51,6 cm

9 990,-

Indukční varná deska 
AEG Mastery HK634200XB
• elektronické dotykové ovládání
• časování varných zón
• signalizace zbytkového tepla, dětská pojistka
• funkce STOP and GO pro rychlé zastavení
   a opětovné spuštění zóny
• nerezový rámeček
• V x Š x H: 5,5 x 57,6 x 51,6 cm

6 990,-
Výsuvný odsavač par
AEG Mastery DPB5650M
• úsporné a jasné LED osvětlení
• možnost recirkulace
• elektronické dotykové ovládání
• 3 stupně výkonu

Funkce Zesílení výkonu
- rychlé a intenzivní rozehřátí varných zón

KUCHYNĚ, KTERÉ 
ŠÉFUJETE VY.

A ZÍSKEJTE VEČEŘI  S KUCHAŘEM  
V HODNOTĚ  
9.000 Kč

KUPTE SI 
PRODUKTY Z ŘADY AEG MASTERY

Tlačítko SteamBake
- proces pečení s přidáním páry
- příprava v páře uchová těsto na povrchu vlhké,
  čímž se vytvoří zlatavá a křupavá kůrka,
  zatímco jeho střed zůstane měkký a vláčný

Varná deska MaxiSense®
- dokonalá �exibilita, 
automaticky se přizpůsobí vašemu nádobí
bez ohledu na velikost či umístění pánve

Čtyři varné zóny lze vertikálně kombinovat
a vytvořit tak až dvě extra široké zóny. Takto vzniklé Maxi zóny ovládáte pomocí
dvou ovládacích prvků jako jedinou.
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8 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

1200
ot./min.

6,5 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

45 cm
SLIM

1000
ot./min.

10 990,- 9 990,-

Myčka nádobí 
ETA 238090010
• šířka 60 cm
• samočisticí nerezový mikro�ltr
• prodloužená 5letá záruka na tlakové čerpadlo
• elektronické ovládání s LED displejem
• nastavitelný horní koš

 ETA 238090000
• bílé provedení

Kapacita
14 sad nádobí

10 990,- 9 990,-

Myčka nádobí 
ETA 238390010
• šířka 45cm
• samočisticí nerezový mikro�ltr
• prodloužená 5letá záruka na tlakové čerpadlo
• elektronické ovládání s LED displejem
• nastavitelný horní koš

 ETA 238390000
• bílé provedení

Kapacita
10 sad nádobí

Velmi tiché
44 dB

Samostatné 
příborové zásuvky

MYČKY 
NA NÁDOBÍ

NEREZ
PROVEDENÍ

A++
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

A++
EN. TŘÍDA

8 990,-

Pračka Whirlpool FWG81284W EU
• senzorová technologie 6. smysl
• 12 programů
• Colours15° pro šetrné 
  a úsporné praní barevného prádla
• odložený start, množstevní automatika
• V x Š x H: 84,5 x 59,5 x 63 cm

Pračka LG F60J5WN4W
• možnost přidání prádla během praní
• Smart ThinQ – načtení programu 
   a inteligentní diagnostika
• dotykový LED displej, ovládací panel v češtině
• V x Š x H: 85 x 60 x 45 cm

9 990,-

16 990,-

Beznámrazová lednice 
Whirlpool WNF8 T3Z X H
• ventilátor
• LED osvětlení
• dveřní alarm
• zásuvka s nulovou zónou - Activ 0°
• police na láhve, miska na ledové kostky
• chladnička 234 l / mraznička 104 l
• V x Š x H: 189 x 60 x 68 cm

FreshCare +
- provzdušnění prádla 

po konci pracího cyklu

6 Motion
- 6 pracích pohybů pro efektivní praní 

a rozložení detergentu

A+++
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

A+++
EN. TŘÍDA

A+++
EN. TŘÍDA

Extra účinný
- maximální výkon odtahu 647 m3/h

OSOBNÍ ODBĚR
EXPRES A VYZVEDNĚTE ZDARMA NA PRODEJNĚ ZA 60 MINUT

www.euronics.czREZERVUJTE SI ZBOŽÍ NA

PLATÍ PRO VÝROBKY SKLADEM NA PRODEJNĚ

14 990,-

NEREZ
PROVEDENÍ

NEREZ
PROVEDENÍ

NEREZ
PROVEDENÍ

A
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

60 cm
ŠÍŘKA

12 990,-

Multifunkční vestavná trouba
AEG Mastery BCE451350M
• XL ventilátor pro rychlé a rovnoměrné rozprostření horkého vzduchu
• katalytické čištění
• tiché a komfortní dovírání dvířek
• teleskopické výjezdy pro snadnou manipulaci
• praktické zasunovací ovladače

Indukční varná deska AEG Mastery HK654400XB
• elektronické dotykové ovládání, nerezový rámeček
• časování varných zón, podsvícené ukazatele
• Systém DirekTouch: přesné nastavení
   pouhým dotykem prstu
• Funkce STOP and GO pro rychlé zastavení
   a opětovné spuštění zóny
• signalizace zbytkového tepla, dětská pojistka
• V x Š x H: 5,5 x 57,6 x 51,6 cm

9 990,-

Indukční varná deska 
AEG Mastery HK634200XB
• elektronické dotykové ovládání
• časování varných zón
• signalizace zbytkového tepla, dětská pojistka
• funkce STOP and GO pro rychlé zastavení
   a opětovné spuštění zóny
• nerezový rámeček
• V x Š x H: 5,5 x 57,6 x 51,6 cm

6 990,-
Výsuvný odsavač par
AEG Mastery DPB5650M
• úsporné a jasné LED osvětlení
• možnost recirkulace
• elektronické dotykové ovládání
• 3 stupně výkonu

Funkce Zesílení výkonu
- rychlé a intenzivní rozehřátí varných zón

KUCHYNĚ, KTERÉ 
ŠÉFUJETE VY.

A ZÍSKEJTE VEČEŘI  S KUCHAŘEM  
V HODNOTĚ  
9.000 Kč

KUPTE SI 
PRODUKTY Z ŘADY AEG MASTERY

Tlačítko SteamBake
- proces pečení s přidáním páry
- příprava v páře uchová těsto na povrchu vlhké,
  čímž se vytvoří zlatavá a křupavá kůrka,
  zatímco jeho střed zůstane měkký a vláčný

Varná deska MaxiSense®
- dokonalá �exibilita, 
automaticky se přizpůsobí vašemu nádobí
bez ohledu na velikost či umístění pánve

Čtyři varné zóny lze vertikálně kombinovat
a vytvořit tak až dvě extra široké zóny. Takto vzniklé Maxi zóny ovládáte pomocí
dvou ovládacích prvků jako jedinou.
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Tomáš Blabla, generální ředitel 
Resortu Valachy Velké Karlovice 

POZDRAV

Svou profesní dráhu odstartoval jako učeň v oboru kuchař-číšník, zkušenosti sbíral doma i v zahraničí 
a v roce 2014 získal za své úspěchy dokonce prestižní ocenění Hoteliér roku, kterou uděluje Asociace 
hotelů a restaurací České republiky. Za vysokou úroveň hotelů a pestrou nabídku služeb jsou mu 
odměnou tisíce spokojených hostů, kteří se rádi vracejí. Co stojí za tímto úspěchem a zda si sám užívá 
komfortu svých hotelů, nám Tomáš Blabla odpověděl během krátkého rozhovoru. Tady je.

Na dráhu gastronomie jste se vydal už jako náctiletý, 
co Vás k tomuto oboru přivedlo? 
Vařil jste rád už od malička?
Vaření mě vždy velmi bavilo, k hotelnictví a gastronomii jsem tíhl 

od mládí. Vyučil jsem se jako kuchař-číšník ve Zlíně, pak jsem tam 

vystudoval Střední hotelovou školu a následně v Praze Vysokou 

školu hotelovou. Při studiích jsem vyhledával stáže v hotelových 

kuchyních, restauracích i recepcích, chtěl jsem co nejvíc praktických 

poznatků. Byla to skvělá škola, díky které dnes znám hotelové 

profese i „z druhé strany“.  

Od roku 2008 jste ředitelem Resortu Valachy, 
na co jste za dobu svého působení nejvíce pyšný? 
Než jsem přišel do Velkých Karlovic, šest let jsem spolupracoval 

jako head sommeliér a trenér personálu různých gastronomických 

provozů. Právě díky tomu jsem se dostal do kontaktu s hotely 

Resortu Valachy, který v té době procházel změnami a modernizací 

a kde jsem školil zaměstnance. Když mě oslovil generální ředitel 

firmy HP TRONIC, které hotely patří, abych pomohl povýšit 

gastronomii a služby na čtyřhvězdičkovou úroveň, rád jsem to přijal 

jako profesní výzvu. Troufám si neskromně říct, že se tato proměna 

podařila, což je ale velkou zásluhou všech našich zaměstnanců. 

Stále mají chuť na sobě pracovat a dělají svou profesi srdcem, což 

naši hosté vnímají a oceňují.

Váš pracovní program je jistě nabitý do poslední 
minuty. Bez čeho si svůj den nedokážete představit?
Bez každodenní snídaně se svou manželkou.

I v hotelnictví a gastronomii se neustále vyvíjejí 
nové trendy. Odkud čerpáte inspiraci pro nové 
služby? Jezdíte sbírat zkušenosti do zahraničí?
Nijak se netajíme tím, že jsme se inspirovali v nejmodernějších 

destinacích Rakouska a Itálie, kde umějí propojovat volnočasové 

aktivity, wellness a špičkovou gastronomii. Stále se zde inspirujeme, 

zejména při vylepšování našich wellness služeb. 

Dovolená na Valašsku a k tomu v luxusním
hotelu je pro mnohé ráj. Kde a jak trávíte 
nejraději dovolenou Vy? 
Abych úplně „vypnul“, většinou utíkám k jinému typu služeb, než 

poskytujeme ve Velkých Karlovicích. Už několik let jezdím v létě  

do Ražanje, malé rybářské vesničky v Chorvatsku, kde je absolutní 

klid, nejsou tam žádní turisté, žádné velké hotely, hlučné diskotéky... 

Tam si opravdu dokonale vyčistím hlavu.
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POZDRAV

Trojici hotelů navštíví ročně přes 60 tisíc hostů 
a mnoho z nich se opakovaně vrací. Prozradíte nám 
své tajemství, čím to je, že se u Vás cítí jako doma?
Naše hosty při odjezdu z pobytu vždy žádáme o vyplnění dotazníku 

spokojenosti a opakovaně zjišťujeme, že kromě pestré nabídky 

služeb a komfortního prostředí velmi oceňují přívětivý, milý a 

pozorný personál. Ten se navíc v průběhu let nemění, hosté zde 

potkávají „staré známé tváře“, což násobí pocit pohodové a rodinné 

atmosféry. Velmi si této věrnosti zaměstnanců ceníme a snažíme se 

ji budovat řadou výhod a benefitů.

Období podzimu a zimy je pro wellness pobyty 
jako stvořené. Co pro hosty připravujete?
V chladnějším počasí samozřejmě nejvíc pozornosti přitahují naše 

dvě wellness centra. Kdo by se po návratu z výletu na kole nebo 

procházky nechtěl zahřát v termálních bazénech se slanou vodou 

vyhřívanou až na 36 °C? Málokteří hosté si také nechají ujít saunové 

rituály, které nabízíme až devětkrát denně, což je v České republice 

ojedinělé, stejně jako pestrá nabídka exotických masáží od masérů 

z Thajska, Srí Lanky, Filipín, Bali a Indie. A pak samozřejmě lákáme 

na zážitkovou gastronomii Spa hotelu Lanterna, postavenou  

na regionálních produktech a moderní valašské kuchyni. Když 

k tomu přičtete i možnost navštívit u nás lekci jógy s indickým 

lektorem a příležitost k vycházkám krásnou beskydskou přírodou, 

wellness pobyt u nás je opravdu osvěžující záležitostí.

Resort Valachy je také pořadatelem velmi 
oblíbeného Karlovského gastrofestivalu. 
Na co se letos mohou návštěvníci těšit? 
Gastrofestival letos pořádáme 7. a 8. října a návštěvníci se mohou 

těšit na to, na co už jsou zvyklí a kvůli čemu mnozí jezdí pravidelně 

– na spoustu ochutnávek nejen v hotelích našeho Resortu 

Valachy, ale i hospůdkách a penzionech v celém 3,5 kilometru 

dlouhém údolí Léskové, oblíbený a velmi pestrý farmářský trh, 

rychlokurzy pečení valašských frgálů, soutěže o nejlepší frgál a 

klobásu, muziky, zábavu pro děti… to vše uprostřed krásné přírody 

a s jedinečnou atmosférou. Chystáme i tradiční Michelinskou 

galavečeři a Michelinský oběd ve Spa hotelu Lanterna. Každý rok 

zveme vybraného šéfkuchaře oceněného michelinskou hvězdou a 

ani letošní rok nebude výjimkou. Podařilo se nám domluvit účast 

uznávaného Toniho Mörwalda z Vídně. Bude to kuchařský koncert, 

náročným gurmánům ho rozhodně doporučuji. 

Kromě hotelů spadá do Resortu Valachy také 
Ski areál Razula. Jak se připravujete na zimu?
Lyžařská sezóna u nás začíná zpravidla už v polovině prosince.

Pro hosty opět chystáme pobytové balíčky zahrnující skipas, 

neomezený vstup do termálních bazénů, masáž a další výhody, 

které zpříjemní zimní pobyt na horách. Samozřejmě netvrdíme, 

že beskydské sjezdovky se vyrovnají Alpám, ale co si u nás hosté 

velmi chválí, jsou terény vstřícné k malým dětem a začátečníkům. 

Pro děti jsme dokonce vyčlenili jednu celou sjezdovku u hotelu 

Horal, kde je dětský park s výukou lyžování a snowtubingem. Velké 

Karlovice si v posledních letech získávají renomé i mezi běžkaři.  

V zimě tu máme devadesát kilometrů skvěle upravovaných tras,  

z toho takřka polovina vede přímo obcí, v nenáročném terénu, 

mezi chaloupkami a v blízkosti hospůdek, což je ideální pro méně 

zdatné sportovce a začátečníky. 

Co Vy a lyže nebo sport všeobecně? 
Stal se některý vaší srdcovkou?
Je pravdou, že pro sportovce máme aktivit hodně, pořádáme 

i celoroční seriál závodů Valachy tour, ale já spíše než lyže či kolo 

vyhledávám golf. Rád si ve volném čase zahraji nejen na našem 

Golfovém hřišti Horal, ale i jinde v okolí. V Beskydech je hned 

několik kvalitních hřišť s výborným zázemím.

A na závěr poslední otázka. Na co byste k Vám 
na Valašsko pozval ty, kteří u vás ještě nebyli?
Kdybych to měl shrnout do jedné věty, pak na krásnou neporušenou 

přírodu v klidném regionu se stále živými tradicemi a spoustou 

příležitostí k turistice a cyklistice, kterou lze v našich hotelech spojit 

s gurmánskými zážitky a špičkovou relaxací. U nás je nádherně  

po celý rok, přijeďte se přesvědčit.

Tomáš Blabla
(*1978)

Znamení:
rak

Životní krédo:
když něco dělám, tak pořádně

Elektro, bez kterého se neobejdu v práci: 
iPhone 7+

Elektro, které musím mít určitě doma: 
Nabíječka na telefon

Co mi udělá největší radost: 
Pokud mohu udělat radost blízkým lidem 

Moje nejoblíbenější valašská specialita: 
Tvarohový frgál
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Ptáte se našich elektrospecialistů

Jsme rádi, že se na nás obracíte se svými dotazy, a to nejen ohledně výběru správného 
produktu, ale i s dalšími otázkami ze světa elektra. A protože se v naší schránce objevily 
otázky, které jsou v tuto chvíli velmi aktuální a týkají se i spousty dalších domácností, padla 
volba jasně na ně. Doufáme, že tak smažeme otazníky všem, kterým nebyla jasná situace 
ohledně nového televizního vysílání, stejně jako starostlivým rodičům, kteří po prázdninách 
vypravili své děti do školy a teď shánějí potřebnou výbavu. 

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak je to s novým 
televizním vysíláním? Je pravda, že abych si mohl 
v budoucnu naladit televizní programy, musím 
si koupit televizi vybavenou DVB-T2 tunerem? 
A budou všechny televize s DVB-T2 tunerem 
podporovat nový typ vysílání? 
Ano, je tomu skutečně tak. Již letos začaly české 
radiokomunikace postupně spouštět nový formát pozemního 
digitálního vysílání DVB-T2. To by mělo do roku 2021 zcela 
nahradit současný typ DVB-T. Abyste tedy mohli po roce 2020 
přijímat pozemní televizní vysílání, budete potřebovat televizi 
vybavenou DVB-T2 tunerem, nebo vhodným set-top boxem. 

Aby to ale nebylo tak jednoduché, ne každá TV s DVB-T2 
tunerem si s novým vysíláním poradí. Existuje totiž více 
způsobů kódování – H.264 a kvalitnější H265/HEVC. V česku 
se bude používat druhý jmenovaný – DVB-T2 (H265/HEVC). 
Nemusíte se však obávat, že byste při nákupu nevěděli, kterou 
televizi vybrat. Televize, které jsou kompatibilní s DVB-T2 
(H265/HEVC) jsou opatřeny symbolem „Certifikace CRA“. 
Nákup takto označené TV vám zaručí, že si televizní vysílání 

bez problémů naladíte i po roce 2020.

A proč se celá tato změna dělá? Důvodů je několik. V první 

řadě je potřeba uvolnit stávající frekvence pro potřeby 

vysokorychlostních mobilních sítí. Nové kódování je také 

mnohem efektivnější, což zjednodušeně znamená, že díky 

němu budete moci sledovat buď stejné množství kanálů 

jako doposud, avšak ve zvýšené kvalitě, nebo větší množství 

kanálů ve stejné kvalitě. Vysílání DVB-T2 (H265/HEVC) tak 

slibuje lepší podívanou i větší počet televizních programů  

ve vaší TV.

Milá redakce, slyšeli jsme, že existuje možnost 
sledovat své děti přes mobilní telefon. Můžete 
nám poradit, jak to funguje, abychom měli klid, 
když jde naše dítě do školy?
Dobrý den, v tomto případě máte na výběr hned ze dvou 

variant. Pokud vaše dítě vlastní chytrý mobilní telefon, stačí 

si pouze stáhnout příslušnou mobilní aplikaci.  Druhou  

z variant je využití chytrých dětských hodinek, které pomocí 

zabudovaného GPS lokátoru umožnují rodičům sledovat 

pohyb dětí na svém mobilním telefonu.  

Tyto hodinky jsou často vybaveny SIM kartou, která upřesňuje 

polohu a pomocí níž je možné odesílat SMS zprávy, případně 

vytáčet SOS hovory na zvolené telefonní číslo. Praktické  

pro vás může být nastavení tzv. bezpečné zóny. Ta spočívá 

ve vymezení prostoru, ve kterém se dítě zpravidla pohybuje, 

např. tedy cestu do školy a zpět.  V okamžiku, kdy dítě tento 

virtuální prostor opustí, vyšlou hodinky do vašeho mobilu 

upozornění a vy pak můžete svému dítěti obratem zavolat 

či poslat hlasovou zprávu. Na hodinkách se zároveň zobrazí,  

od koho tato zpráva přišla. 

Pomocí hodinek s vámi může vaše dítko také kdykoliv 

komunikovat. Uložíte do nich až deset „bezpečných“ 

telefonních čísel, která se aktivují pomocí jediného stisku Mapa pokrytí přechodové sítě 12 (stav k 31. 7. 2017)
Zdroj: CRA

OTÁZKY A ODPOVĚDI
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tlačítka na hodinkách. To se může hodit jak v situaci, kdy 

vám chce dítě sdělit, že jde po škole ještě ke kamarádovi, tak 

právě ve chvíli, kdy potřebuje vyslat signál, že se děje něco 

neobvyklého. 

Další z funkcí chytrých dětských hodinek může být rozpoznání 

jejich sundání z ruky. I v takovém případě umí hodinky zaslat 

varovnou textovou zprávu na mobil rodiče.

Výhodou je, že chytré hodinky mohou nosit i děti, které ještě 

neumějí číst. Jediné, co potřebují, je zmáčknout tlačítko na tři 

sekundy, a tím vám odešlou hlasovou zprávu. 

Cena takovýchto hodinek se v závislosti na výbavě pohybuje 

od 1 500 Kč.

Můj syn nastupuje na střední školu a bude 
potřebovat nový notebook. Jenže se vůbec 
nevyznám ve všech těch technických 
parametrech. Můžete mi prosím poradit, jaký 
notebook je vhodný pro studenta a v jaké ceně? 
Předpokládáme, že váš syn bude nový notebook potřebovat 

i při přednáškách ve škole a bude jej tedy denně přenášet 

v batohu. Základem je tedy vybrat velikost obrazovky,  

od které se odvíjí i váha notebooku a velikost klávesnice. 

Dnes nejprodávanější velikost 15,6“ má klávesnici včetně tzv. 

numerické části a jejich váha se pohybuje kolem 2 kg. 

Dalším z parametrů je procesor, který by pro studium  

na střední škole neměl být úplně základní, ale spíše rychlejší. 

Nabízí se 4jádrová varianta Intel Pentia, nebo modely řady 

Core i3, případně Core i5. Ekvivalentem k tomu mohou být 

procesory AMD řady A8 nebo A10 se 4 jádry. 

Dalším z kritérií výběru, ovlivňujících výkon a chod počítače, 

je grafická karta. V tomto případě bych doporučoval grafiku  

s vlastní pamětí, aby při práci nebrzdila chod počítače. Velikost 

paměti 2 GB v ideálním případě 4 GB. 

Podstatný parametr při nákupu počítače je i velikost úložné 

kapacity pro uložení dat. V základu jsou 2 typy. Pevný disk 

HDD a rychlejší disk SSD, popřípadě jejich 

kombinace. Disky HDD mají výhodu 

většího prostoru pro uložení 

dat, SSD jsou oproti tomu méně 

náchylné na poruchy při časté 

manipulaci se zapnutým počítačem a jsou rovněž rychlejší  

v přístupu k datům. V porovnání s HDD je však nevýhodou 

jejich vyšší cena. 

Nezbytným ukazatelem výkonu vašeho nového notebooku 

je také velikost operační paměti tzv. RAM paměti. V našem 

případě by měla být minimálně 4 GB, v ideálním případě  

8 GB. Dále při výběru notebooku doporučujeme zkontrolovat 

počet USB portů a jejich verze 2.0 či rychlejší 3.0, přítomnost 

HDMI konektoru, Wi-Fi a Bluetooth konektivitu a také výdrž 

baterie, která se může pohybovat od 3 do 8 hodin v závislosti  

na náročnosti úkonů, které bude notebook provádět. Cena 

takto vybavených přístrojů se bude pohybovat v rozmezí  

10-15 000 Kč.

Doporučujeme:
Chytré hodinky ALCATEL MOVETIME 
Track&Talk Watch
Pestrobarevné hodinky s jednoduchým, 
dětsky roztomilým designem lze snadno 
spárovat s jakýmkoli chytrým telefonem 
s operačním systémem iOS(Apple) nebo 
Android. Srdcem hodinek je GPS lokátor, který 
v řádu desítek vteřin a s přesností na metry zaměří vašeho 
syna či dceru jak v otevřených venkovních prostorech, tak 
uvnitř budov. Jakmile zjistí polohu dítěte, odešlou hodinky 
signál do vašeho smartphonu a díky speciální aplikaci 
se během 90 vteřin dozvíte, kde se váš potomek právě 
nachází.

Potřebujete poradit s výběrem domácího spotřebiče? 
Nevíte si rady, který model z široké nabídky na trhu 

je pro vás nejlepší? Nebojte se zeptat odborníků, rádi 
vám odpoví.

DOTAZY NA ELEKTROSPECIALISTY
pište na e-mail inspirace@euronics.cz

Doporučujeme:
Notebook Lenovo IdeaPad 
Z50-75
Řada notebooků IdeaPad je synonymem pro spolehlivost a 
nadprůměrnou výbavu. Model Notebook Lenovo IdeaPad 
Z50-75 není výjimkou a přidává pořádnou porci zábavy. 
Chcete-li výkonný přístroj vhodný pro multimediální 
zábavu s 1T pevným diskem, je vaše hledání u konce.

OTÁZKY A ODPOVĚDI



Tip na akci: Karlovský gastrofestival 7. – 8. 10. 2017
Nenechejte si ujít Karlovský gastrofestival, který pořádá Resort Valachy společně s dalšími 
hotely a penziony v údolí Léskové ve Velkých Karlovicích. Za 8 let existence se díky 
jedinečné atmosféře zařadil mezi největší a nejvyhledávanější gastronomické akce v ČR, 
loni ho navštívilo na 41 tisíc hostů. Ochutnávky specialit hotelů a penzionů rozesetých  
v údolí Léskové doplňuje mezinárodní farmářský trh a další programy – galavečeře, 
soutěž o nejlepší valašský frgál a klobásu, hudba, atrakce pro děti, frgálová manufaktura  
s výukou výroby frgálů a další doprovodný program. Vstup je zdarma!
Rezervujte si včas gastrofestivalový pobyt v hotelech Lanterna a Horal nebo Michelinskou 
galavečeři ve Spa hotelu Lanterna. Letos se uskuteční pod taktovkou rakouského 
michelinského šéfkuchaře Toniho Mörwalda.

www.karlovskygastrofestival.cz 

Resort Valachy Velké Karlovice: 
relaxace i zábava v Beskydech

POZVÁNKA

Špičkové relaxační zázemí, bohatá nabídka aktivit pro návštěvníky všeho věku, kvalitní krajová 
gastronomie a osobní péče: to vše zosobňuje Resort Valachy - jedinečný hotelový komplex, 
který najdete v malebné valašské obci Velké 
Karlovice.

Tvoří ho tři hotely - Spa hotel Lanterna, 
Wellness hotel Horal a hotel Galik. 

Díky nedávné citlivé rekonstrukci a rozšíření 
služeb, v inspiraci moderními resorty v Itálii  
a Rakousku, jsou dnes magnetem  
pro náročné cestovatele, rodiny s dětmi, 
gurmány i sportovce.

Největším lákadlem je relaxační centrum 
Wellness Horal, a to zejména díky trojici 
termálních bazénů, které nabízí možnost 
celoročního koupání ve slané vodě, 
vyhřívané až na 36 °C. Věhlasná je také 
nabídka exotických masáží a saunových 
rituálů. 

Zimní zábavu obstarává Ski areál Razula,  
na jehož sjezdovkách se v létě rozprostírá 
golfové hřiště a dětský zábavní park Razulák. 

Nabídku doplňuje půjčovna segway a elektrokol, tenisový kurt, bowling, Kulíškova 
naučná stezka, turistické okruhy Resortu Valachy či nová fotostezka Valachy.

Třešinkou na dortu je hotelová gastronomie, zaměřená na čerstvé suroviny, krajové recepty a regionální produkty. Resort Valachy má také 
vlastní pekárnu frgálů, vyrábí si vlastní slivovici a pořádá gastronomické akce v čele s populárním Karlovským gastrofestivalem. Navštívit  
tu můžete i akce pro rodiny s dětmi nebo seriál pěti závodů v různých disciplínách VALACHY TOUR.

Díky kvalitě a šíři nabídky se Resort Valachy pyšní oceněním Hoteliér roku 2014, které 
obdržel ředitel resortu Tomáš Blabla.

www.valachy.cz
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Křížovka o ponorný mixér
Braun Multiquick 1 MQ100 Dip
Vyluštěte správně tajenku podzimního čísla Inspirace a vyhrajte ponorný mixér Braun Multiquick 1 MQ100 Dip v hodnotě 699 Kč.

Znění tajenky zasílejte do 1. listopadu 2017 na e-mail: inspirace@euronics.cz nebo poštou na adresu: Euronics ČR, a. s., časopis Inspirace, Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín. Do předmětu zprávy nebo na 
poštovní obálku uveďte předmět „Křížovka podzim 2017“. Uveďte prosím Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a případně Váš e-mail. V případě výhry a správného znění tajenky Vás budeme o výhře 
informovat. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu Inspirace. Výherci z minulého čísla 2/2017, jejíž tajenka zněla „S EURONICS KOLEM SVĚTA“, jsou tito: Jiří Abeska, Velké Meziříčí; Naďa 
Šandová, Hradec Králové a Eva Vaickornová, Vyškov. Těmto výhercům pošleme jeden ze tří mobilních telefonů Aligator S4050 Duo v hodnotě 1 449 Kč. Upřímně gratulujeme. 
Soutěžící zasláním odpovědi souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely značky Euronics.
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Závěrem

INZERCE

Na podzim otevíráme 
nejmodernější sklad v České republice
Chceme vám být co nejblíže a poskytovat vám ty nejlepší služby, 
jaké jsou v našich silách. Chceme vám nabídnout nejširší výběr 
elektra bez zbytečného čekání, než vám dorazí domů. Proto  
se snažíme jít ve svých možnostech neustále kupředu a zvyšovat 
svoji laťku, co to jen jde. A právě jedním z takových velkých kroků 
je i otevření zcela unikátního logistického centra v Jirnech u Prahy. 

Co to pro vás, naše zákazníky znamená? Díky nejmodernějším 
technologiím, použitým v tuzemsku vůbec poprvé, a rozšířením 
skladové kapacity téměř o polovinu, navýšíme počet položek 
na skladě ze současných 35 tis. až na 100 tis. a co víc, s chytrou 
technikou jej budeme moci vyexpedovat ze dne na den. Pokud 
si tedy objednáte zboží do půlnoci, již druhý den jej můžete mít 
připraveno k vyzvednutí na více než 80 výdejnách po celé České 
republice. Zároveň se urychlí i doručování domů. 

Nový sklad v číslech:
Logistické centrum v Jirnech bude mít rozlohu 30 000 m2, tedy 
téměř o polovinu více než v současném centrálním skladu v Týništi. 
Bude poloautomatizované a vybavené chytrými technologiemi, 
které umožní vyexpedovat až 150 000 kusů zboží denně, tedy 
až třikrát více než doposud. Zajímavostí skladu je mj. jeho čistá 
skladová výška 12 metrů, u nás ojedinělá, nebo 3,5 km dlouhý 
dopravníkový pás pro přesun drobného zboží. Automatizované 
bude i vyhledávání zboží ve skladových boxech. 

V současné době má HP TRONIC kromě centrálního skladu v Týništi 
ještě další, menší sklad v Plané, který slouží ke skladování a distribuci 
vlastních či exkluzivně zastupovaných značek ETA, GoGEN či JVC. 

„Nový centrální sklad pro nás představuje převratnou novinku 
v zákaznickém přístupu.“, uvádí generální ředitel společnosti  
HP TRONIC Daniel Večeřa.

Pomáháme potřebným, přidáte se?
Život nám někdy přinese chvíle radostné i těžké. Své o tom ví  
i rodiče malého Lukáška, který ve svých šesti letech onemocněl 
akutní lymfoblastickou leukémií. To, co na začátku vypadalo jako 
obyčejné nachlazení, se proměnilo v neúprosný boj s rakovinou. 
V takových chvílích pak každý, kdo zažil obrat o 180°, potřebuje 
podporu a motivaci více než kdy jindy. 

I my jsme přispěchali na pomoc a malému Lukáškovi věnovali 
čističku vzduchu DeLonghi. Věříme, že Lukáškovi pomůže na jeho 
cestě za zdravím, že mu zajistí bezpečné a čisté prostředí a že dodá 
síly v kolotoči náročných chemoterapií. Lukáškovi i jeho rodičům 
přejeme mnoho sil. 

Nabídněte pomocnou ruku potřebným i vy. Ať už se jedná  
o podporu v boji o to nejdůležitější – o zdraví – nebo jiný charitativní 
příspěvek, pomoci může každý z nás. Někdy stačí i dobré slovo.

Pokud chcete pomoci Lukáškovi, více informací najdete  
na www.facebook.com/podane.ruce.lukaskovi
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3KWRC

3KWRC

32 990,-
CELKEM

3KWRC

26 790,-

VAŠE
INDIVIDUÁLNÍ

NABÍDKA

3KWRC

Miláčku, jestli chceš strávit tu dovolenou
na chalupě, musíme s tím něco udělat. 

Není tam pračka. Sporák dosluhuje...

Perfektní. Takhle jsem si to představoval.

 Za cenu, kterou jsem očekával, dostanu

 ještě myčku navíc a zbyde mi i na hůl!

 Já věděl, že na Euronics bude spoleh...

Vidíš, miláčku, dovolená bude pohodička.

 Koupil jsem i myčku, abychom 

se nelopotili s nádobím.

Ale tento měsíc mám turnaj. 

Potřebuju novou golfovou hůl!

Buď hůl, nebo dovolená.
Vyber si!

Ano! Ale trochu mě mrzí, že ti 
nezbyde na tu hůl. Ty jsi tak obětavý!

Cha. Však já už vím jak na to. V Euronicsu mi pomůžou.“

Tak co, drahoušku,
 je vše, jak jsi chtěla?

Další golfová hůl
ve sbírce, he he.
Díky Euronics!

Vybavujete domácnost či chalupu? Využijte
INDIVIDUÁLNÍ CENOVOU NABÍDKU

• spotřebiče podle vašich požadavků
• nadstandardní přístup

• výhodné ceny

www.euronics.cz/individualni-nabidka



nakoupit výhodněwww.euronics.cz

facebook.com/EuronicsCR/

INDIVIDUÁLNÍ
CENOVÁ NABÍDKA

sestavená vám přímo na míru

OSOBNÍ ODBĚR 
ZDARMA

a zboží skladem připravené už za 60 minut

120 PRODEJEN A TISÍCE 
KUSŮ SKLADEM

po pohodlný výběr

REKLAMACE NA 
JAKÉKOLIV PRODEJNĚ

pro zboží z e-shopu i z prodejen

SLUŽBY PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY
Záleží nám na tom, abyste byli vždy maximálně spokojeni. Abyste se na nás mohli 

spolehnout a cítili se u nás jako doma. Využijte služeb, které pro vás nabízíme
a užijte si nákup bez starostí. Euronics vám dává víc.


