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INZERCE

Espresso Bosch TES60523RW titanium 
– baristou stiskem jednoho tlačítka
Výborná káva, jemná krémová pěna, plná chuť a nádherné aroma, to vše jedním dotykem a dokonce do dvou šálků současně. 
Představujeme vám plně automatický kávovar VeroAroma 500. Tento špičkový domácí barista nabízí jedinečné potěšení 
z dokonale připravené kávy, jednoduché použití a inovativní design. Příprava kávy ještě nikdy nebyla tak snadná, plně 
automatický kávovar VeroAroma vykouzlí váš oblíbený nápoj během pár vteřin a přesně podle představ. Díky svým jedinečným 
technologiím splní všechno, co od kávy očekáváte vy i vaši hosté.

VELKÝ VÝBĚR, DVĚ KÁVY, JEDEN DOTEK
Malý zázrak se nazývá OneTouch DoubleCup, díky němuž už nemusíte 
dlouze čekat, abyste si ranní kávu s partnerem nebo odpolední šálek  
s přáteli vychutnali společně. S přípravou dvou nápojů ve stejném čase 
si tyto chvíle budete doslova užívat. Na přehledném ovládacím panelu 
máte jednoduše zobrazeny všechny varianty kávy - espresso, caffe 
crema, cappuccino, caffe latte a latte macchiato a pouhým stiskem 
tlačítka pak jen zvolíte, pro kterou jste se právě rozhodli. Lehké, že? 

KÁVA TAK, JAK JI MILUJETE
Pro ještě silnější a intenzivnější zážitek nabízí Espresso Bosch další 
možnosti individuálního nastavení. Základem je volba velikosti šálku, 
abyste jej mohli mít naplněný přesně tak, jak máte rádi. Výškově 
nastavitelná výpusť kávy umožňuje použití až 14 cm vysoké skleničky 
na latte. 

Ke správnému uvolnění lahodného aroma je zapotřebí také ideální 
teplota vody. S funkcí IntelligentHeater, neboli inteligentním ohřevným 
systémem SensorFlow a třístupňovým nastavením teploty, se můžete 
spolehnout, že voda na vaši kávu bude vždy perfektní.  Špičková 
technologie je totiž zárukou špičkového espressa.

Ideální tlak pro dosažení optimálního aroma pak zajistí technologie 
AromaPro Concept a aromaDouble Shot. Právě aromaDouble Shot 
ocení milovníci extra silné kávy, protože tento jedinečný systém zabrání 
vzniku hořkosti a aroma zachová vždy správné.

Flexibilní je také řešení pro přípravu mléka. Sami si rozhodněte, zda 
připojíte mléčný kontejner nebo použijete jiný, např. krabici na mléko.

KOMFORT I HYGIENA - JÁDRO BEZPROBLÉMOVÉHO FUNGOVÁNÍ
Kávovar VeroAroma 500 není vybaven automatikou jen u samotné 
přípravy kávy, ale také u běžného provozu a dodržování hygienických 
pravidel. Základem je automatický čistící program při zapnutí a vypnutí 
spotřebiče, komplexní vyčištění mléčného systému je pak řešeno 
pomocí páry, k čemuž stačí rovněž stisknutí jednoho tlačítka. Tryska 
na mléko je vyjímatelná a oddělitelná, takže ji lze snadno omýt pod 
tekoucí vodou nebo v myčce. Vyjímatelná je rovněž spařovací jednotka, 
odkapávací mřížka s kontejnerem na spařenou kávu a samozřejmě 
zásobník na vodu o objemu 1,7 l. 

Velký vliv na čistotu zařízení má funkce singlePortion Cleaning,   
díky níž je systém trubic automaticky vyčištěn po každém procesu 
přípravy nápoje. Můžete se tak spolehnout, že každý váš šálek bude 
připraven z čerstvé vody. Pomocníkem pro zajištění správného chodu 
je v neposlední řadě i ukazatel počtu zbývajících šálků před výměnou 
vodního filtru, odvápněním a čištěním. 

VEROAROMA - NEPOSTRADATELNÝ ČLEN DOMÁCNOSTI
Dokonalost kávového zážitku se také ukrývá ve způsobu mletí kávových 
zrn. Kávovar Bosch je vybaven vysoce kvalitním keramickým mlýnkem 
s nastavitelným stupněm mletí, 300g zásobník bez problému udrží 
čerstvé aroma kávových zrn. Dětská pojistka a podsvícení tlačítek 
jako doprovodná výbava tohoto přístroje už je jen třešinkou na jinak 
luxusním dortu.

Ať už tedy pijete kávu ráno jako prostředek k probuzení a nastartování 
vašeho dne, v práci pro dodání sil nebo si se šálkem lahodné kávy 
jen tak doma sednete k novinám a relaxujete, příprava kávy s plně 
automatickým kávovarem VeroAroma 500 se pro vás stane každodenní 
radostí. Vychutnejte si ji!
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EDITORIAL

Milí čtenáři,

máme tady prosinec a s ním i naše zimní číslo Inspirace. Věříme, 
že vám u něj nebude běhat mráz po zádech, ale naopak vás 
 v nadcházejících chladných dnech krásně zahřeje. 

V přírodě je zima obdobím klidu, odpočinku a zimního spánku. 
U nás lidí je to však čas kontrastů. Někteří ji v oblibě příliš 
nemají, druzí ji milují. Řidiči si ji spojí s ranním škrábáním auta, 
hospodyňky s pořádným úklidem, školáci s prázdninami a lyžaři 
s nadílkou sněhu. S čím ji však máme spojenou všichni? Přece  
s obdobím Vánoc. 

Vánoce, nejkrásnější svátky roku plné tradic a rodinných setkání, 
kdy se plní i ta nejtajnější přání. Zastavme se na chvilku v dnešním 
rychlém světě a vychutnejme si atmosféru vánočních trhů, chuť 
cukroví a vůni jehličí. Podělme se o radost se svými blízkými  
a potěšme se navzájem alespoň milou drobností. I my se s vámi 
chceme podělit o horké novinky a zajímavosti, které jsme si pro 
vás připravili, stejně jako s žebříčkem těch nejžádanějších dárků. 
Jaká by to však byla zima bez zimních radovánek. Ať už si 
vychutnáte pořádnou lyžovačku na zasněžených sjezdovkách,  

 
 
sáňkování s dětmi na kopci za domem nebo jen dlouhé mrazivé 

procházky, využijte volný čas k aktivnímu odpočinku. Jak však 
strávit čas a zabavit se ve dnech, kdy po sněhu není ani památky, 
venku je počasí, že by psa nevyhnal a večery jsou dlouhé jako 
týden před výplatou? I na to vám přinášíme řešení.

V tomto čísle se stejně jako v předchozích dočtete, co se 
aktuálně děje na poli elektra, co zaručeně zabaví vás i vaše děti, 
aby nuda neměla šanci, nebo co vám usnadní práci při rutinních 
domácích povinnostech. Připraven je tradiční katalog novinek, 
recepty a tipy, co na sváteční tabuli či testování nejnovějších 
trendů moderní technologie. Nechybí ani oblíbená rubrika 
vašich dopisů, rozhovory se zajímavými osobnostmi i praktická 
elektroporadna. 

A jelikož je přelom roku spojený také s novým začátkem  
a nejrůznějšími předsevzetími, i my se s jedním přidáváme. Ať je 
i celý příští rok 2017 plný inspirace ;-)
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Pište nám, odměníme vás!

Předchozí číslo krásně navodilo pohodovou atmosféru a my jsme rádi, že se opět 
setkalo s kladným ohlasem. Těší nás, že jsme vaše chvíle pomohli zpříjemnit šálkem 
výborného cappuccina či voňavého espressa a že jste si tak, soudě podle vašich 
milých dopisů, podzim náležitě vychutnali. 
I tentokrát jste naši redakci zasypali spoustou děkovných vzkazů, které pozitivně 
hodnotily nejen samotné téma, ale i tipy k nákupu a cenné rady týkající se novinek 
na trhu. Po náročné volbě jsme nakonec vybrali dva, které odměníme elegantní 
kuchyňskou váhou Kenwood.

Sourozenci Míša a Péťa nám ukázali, jak je krásné 
a důležité dělat radost druhým. Jejich dopis je 
toho hřejivým důkazem.
Dobrý den, 
jsme bráchové, 15 a 13 let. Časopis Inspirace jsme našli doma, asi 
ho máma nebo táta přinesli. Začali jsme si ho prohlížet a říkali 
si, co by se nám hodilo. Foťák, tablet, fitness náramek a tak.  
A pak nás napadlo, že můžeme taky vybrat 
něco rodičům pod stromeček. Naše finance 
jsou omezené - z kapesného a teď na podzim  
ze sběru a prodeje padaných jablek z naší zahrady.  
Ale našli jsme a myslíme, že jim to udělá radost, 
protože si každý den vaří kávu. Koupili jsme 
podle vašeho návodu konvici Tescoma Teo. 
A taky jsme na straně 59 tátovi zaškrtli 
odšťavňovač. Může ho koupit mámě, aby  
se jí příští rok líp dělala marmeláda ze všeho 
možného, z čeho ji dělá.
Tak to je vše. Mějte se tam moc hezky.
Míša a Péťa

Paní Nadě jsme pro změnu ulehčili váhání  
a rozhodování o nákupu správného kávovaru.  
Z dopisu na nás doslova dýchlo nadšení,  
pro které nás práce baví a které je přesně tím, proč  
si na každém čísle dáváme záležet.  
Dobrý den,
z obálky podzimního čísla časopisu Inspirace přímo zavoněla 
čerstvě namletá káva. Jen ten šálek jsem si musela připravit 
sama. Jako většina konzumentů kávy, jsem i já začínala turkem, 
po revoluci, kdy se obchody zaplnily nepřeberným množstvím 
různých druhů kávy, jsem neodolala instantním kávám, abych se 
po určité době vrátila opět ke kávě mleté. To už jsem ale přemýšlela 
i nad způsobem přípravy a pořídili jsme si do domácnosti pákový 
kávovar. Ta chuť se nedala srovnat s tím, co jsme do té doby pili. 
A když jsem pak měla možnost ochutnat kávu z automatického 
kávovaru, rozhodla jsem se, že si takový přístroj pořídíme také.
Vaším článkem, abychom si dopřáli vynikající kávu v pohodlí 

domova s tipy a hodnocením automatických kávovarů, jste mi 
moc pomohli v rozhodování. Jelikož jsme v rodině 3 konzumenti, 
vydali jsme se do prodejny všichni společně. Obsluha na prodejně 
nám ochotně vše vysvětlila a o nákupu bylo rozhodnuto. Už jsme 
si přístroj vezli domů. Zbývalo jen vybrat kvalitní zrnkovou kávu 
a těšit se, jak si pochutnáme. No nebudu to dál rozvádět, od té 
doby nic jiného, než cappuccino s našlehaným mlékem nepijeme 

a návštěvám se už nemusíme stydět 
nabídnout opravdu dobrou kávu.
A to všechno je vaše zásluha, protože  
o pořízení automatického kávovaru 
jsem přemýšlela dlouhou dobu, ale až 
váš článek mě popostrčil a pomohl  
v mém váhání. Ještě jednou velké díky 
a na další čísla časopisu Inspirace se 

těší vaše dlouholetá čtenářka Naďa. 

Děkujeme čtenářce Nadi za její 
milý příspěvek do naší rubriky. 
Přinášet vám inspiraci do života, 

představit vychytávky, které 
ulehčí práci nebo zpříjemní chvíle 

vnímáme jako naše základní poslání. Jsme proto velmi rádi,  
že jsme mohli pomoci. 
Kluci, Míšo a Péťo, vám přejeme, ať se konvice pod stromečkem 
rodičům líbí, ať se marmelády dělají jedna radost a tátovi, 
ať vyberete s maminkou dárek, který ho také potěší. A třeba 
Ježíšek vyslyšel i vaše přání a za to, jak jste hodní a myslíte  
na své nejbližší, vám nadělí ten nejhezčí dárek.
Za všechny vaše reakce a názory děkujeme, velmi si jich 
vážíme. Jsou pro nás obrovskou hnací silou a motivací přinášet 
vám neustále něco nového, rozvíjet témata, která vás baví  
a zajímají, pomáhat při výběru nejlepšího spotřebiče…
zkrátka být vaším parťákem (nejen) ve světě elektra. Doufáme,  
že i zimní číslo, které právě čtete, splní vaše očekávání a že vás 
naladí na tu správnou vánoční notu.

VZKAZY ČTENÁŘŮ
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GoGEN – všude tam, 
kde je vítaná dobrá hudba

NOVINKY

Co člověk vlastně očekává od „dobrého“ reproduktoru? Zdánlivě triviální otázka, 
ale právě před nákupem nové elektroniky je určitě dobré se takto zeptat. Pokud jde 
o odpověď, na prvním místě bude stát samozřejmě dobrý zvuk, který bude zřejmě 
následován použitelností a třeba i designovým zpracováním. Nové přenosné 
reproduktory GoGEN mají všechny jmenované aspekty dotažené na sto procent. 
Dá jim vaše ucho šanci?

Dáme party?
Když vám některý z vašich přátel položí otázku podobného 
znění, občas se odmítá jen velmi těžko. Pokud na vás navíc 
právě nyní připadne role hostitele, bude zapotřebí obstarat 
dobrou hudbu. Není to ale jen o správné náladě a playlistu, ale 
také o samotném zdroji zvuku. Přenosné party reproduktory  
z řady GoGEN BPS s sebou přináší křišťálový zvuk a díky využití 
funkce Bluetooth není problém si užít dobrou hudbu prakticky 
kdekoliv. K nabíjení akumulátoru můžete použít běžný USB 
kabel, nepotřebujete tedy žádné speciální příslušenství. Výdrž 
minimálně 5 hodin také není k zahození, co myslíte?

Široký výběr funkcí a hloubka zvuku udělá dojem na každého 
hudebního fajnšmekra. Svůj playlist můžete streamovat 
z jakéhokoli zařízení, které Bluetooth podporuje, a to až 
na vzdálenost 10 metrů. Pořádně hlasitý a především pak 
dynamický zvuk vás jistojistě zaujme hned na první poslech. 
Ergonomické madlo usnadní manipulaci s reproduktorem  
a navíc je zatraceně stylové.

Žádný problém nepředstavuje ani poslech rádia přes digitální 
FM tuner nebo přehrávání hudebních novinek z SD karty. 
Dejte jen pozor na sousedy, i když je jen těžko představitelné, 
že by si tento speaker někdo neoblíbil.

Už nikdy nezapomeňte hudbu doma
Bezdrátové reproduktory GoGEN BS s sebou můžete 
vzít kamkoliv. Tato produktová řada byla stvořena přímo  
pro outdoorové využití, pokud tedy například rádi podnikáte 
skupinovou turistiku, proč si ji neokořenit příjemným 
hudebním zážitkem?

Reproduktor je malý a praktický, to ovšem vůbec nic 
nevypovídá o jeho výkonu. I přes drobné rozměry a nízkou 
hmotnost si jeho zvuk parádně užijete. Stream hudby probíhá 
i tady prostřednictvím technologie Bluetooth, dosah je  
až 9 metrů.

Pokud ovšem máte zařízení bez Bluetooth, nic se neděje. 
Připojení lze provést i prostřednictvím běžného 3,5 mm jacku. 
Hudbu můžete přenášet například z chytrého telefonu nebo 
tabletu, kompatibilita je zaručena s Androidem i systémy 
Apple. Nabíjení je dostupné přes každý běžný USB port.  
A po nabití vám reproduktor vydrží vždy minimálně 3 hodiny 
nepřetržitého poslechu hudby.

Tyto modely navíc disponují vestavěným mikrofonem, jakmile 
tedy k reproduktoru připojíte svůj mobilní telefon, můžete 
pohodlně volat a uvolnit si ruce. Nakonec vás zaujme i samotný 
vzhled reproduktoru.  Jeho sametové provedení je příjemné 
na dotek a ovládání je velmi intuitivní.
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Sluchátka JBL T450 – ponořte se do 
světa hudby naplno

NOVINKY

Opravdoví hudební nadšenci nenechávají nic náhodě – od nákupu audio souborů 
v nejvyšší možné kvalitě, až po jejich dokonalý přenos. A právě od toho jsou tady 
náhlavní sluchátka JBL T450, která vám tentokrát představíme. Tato horká novinka 
totiž udělá dojem na každého a je úplně jedno, jestli jste profesionál, kterého hudba 
živí, nebo oddaný fanoušek, který si rád vychutná denní dávku svých oblíbených 
rytmů.

Basy, které pocítíte
Hlavním tahounem tohoto modelu je naprosto neodolatelný 
bass. Touto předností se sice chlubí kdejaká sluchátka, 
ale vyzkoušejte JBL T450 a poznáte, že nepřeháníme.  
Je to skutečně síla. A pochopitelně se nejedná o žádnou 
rychlokvašku, nejlepší zvukoví inženýři ze společnosti JBL 
vyvíjeli tuto parádu přes dlouhých šedesát let! Jakmile tedy 
našli bez nadsázky magickou formuli, pojmenovali ji jako JBL 
Pure Bass Sound a aplikovali ji do všech produktů. A teď si ji 
můžete kdykoliv a kdekoliv užívat i vy.

Tento čistý zvuk již zažil nejeden koncertní sál, aréna nebo 
nahrávací společnost světového jména. Skládací sluchátka 
si prostě každý okamžitě zamiluje. Jsou praktická, lehká, 
pohodlně sedí na hlavě a po chvíli používání byste je 
nevyměnili za nic na světě.

Potřebujete být na příjmu?
Pokud budete k poslechu hudby používat svůj 
mobilní telefon, pochopitelně není problém 
využít sluchátka také k telefonování. Ovládání 
funguje pomocí jednoho tlačítka, kterým 
současně pozastavíte hudbu a pohodlně 
přijmete příchozí hovor.

Špičková kvalita v každém ohledu
Při výrobě sluchátek JBL T450 byly použity 
super lehké materiály, které zajistí vašim uším, 
potažmo celé hlavě ten nejvyšší komfort. 
Díky minimálnímu objemu a již zmíněné 
možnosti složení si navíc sluchátka vždy 
můžete pohodlně a bezpečně uschovat  
do batohu nebo tašky. Budou tedy s vámi 
všude, bez toho, aby jakkoli překážela.

Kabel, který vám nezamotá hlavu
Zamotaná sluchátka patří mezi zažitá klišé, bohužel se  
s tímto problémem mnozí z nás stále setkávají den co den. 
S JBL T450 ale na takovou šlamastiku (nebo spíše motanici?) 
můžete klidně hned zapomenout. Unikátní plochý kabel je 

zcela odolný vůči zamotání a vytváření uzlů. Svou oblíbenou 
hudbu tak můžete poslouchat okamžitě a ne až po leckdy 
namáhavém a zcela určitě otravném rozmotávání. Ustavičné 
zamotávání také pochopitelně nijak neprospívá životnosti 
vašich sluchátek. Pokud vás však kabely omrzely úplně, pak je 
přesně pro vás určena novinka na trhu, sluchátka JBL T450BT, 
tedy v bezdrátové bluetooth verzi. S nimi už vás opravdu nic 
neomezí a váš poslech zažije nekonečnou svobodu.

Přesvědčila vás sluchátka JBL T450? Rozhodně je doporučujeme 
alespoň vyzkoušet a uvidíte sami. Přejeme příjemný poslech 
vaší oblíbené muziky!



Spiralizér Kenwood - vyzkoušejte 
zdravou alternativu špaget
Pokud i vy patříte mezi zastánce zdravého životního stylu, bude pro vás novinka 
od společnosti Kenwood příjemným zpestřením chutného vaření. Každý z nás  
si je vědom, že naše kondice a vitalita závisí především na pestré stravě s minimem 
cukrů. Vyzkoušejte šikovného pomocníka, spiralizér FGP203WG, který dokáže 
během pár vteřin proměnit zeleninu a ovoce v zábavnou, oku lahodící pochoutku. 
Vykouzlete lákavé špagety z cukety, spirálky z mrkve či barevné tagliatelle  
z červené řepy!

Moje první cuketové špagety
Do rukou se mi dostala zajímavá novinka, která slibovala 
esteticky krásné a především zdravé pochoutky ze zeleniny 
a ovoce. S velkým nadšením jsem se pustila ihned do práce 
a vsadila na oblíbenou cuketu. Spiralizér jsem kupodivu 
jednoduše složila, samotná konstrukce nenabízí žádné 
záludnosti. Tělo přístroje doplníte o zásobník na spirály, 
vyberete si vhodný nástavec a můžete začít. Moje cuketové 
špagety vyžadovaly násadu na linguine. 
Dokonalého výsledku jsem se nedočkala 
ihned, ale při troše cviku a správném 
napíchnutí zeleniny na hrot pěchovadla 
jsem dosáhla požadovaného stavu  
a v nádobce se vyjímaly smotané cuketové 
špagety. Poté stačilo jen pár minut povaření 
v horké slané vodě pro lehké změknutí. 
Hotové špagety jsem doplnila kouskem 
libového masa s rajčatovou 
omáčkou a lákavá večeře byla na 
stole. 

Moje zvědavost mě přinutila 
vyzkoušet také jablečné spirálky, 
které byly nejen chutné, ale také 
designově povedené. V mžiku jsem 
tak připravila zdravou ovocnou 
svačinku, kterou by nepohrdly ani 
malé děti odmítající zdravé pokrmy. 
Spiralizér je svými parametry vhodný 
do běžných domácností, pokud 
potřebujete připravit více porcí, 
bude práce časově náročná. Jedinou 
nevýhodu vidím v menším odpadu, 
který zůstává po zpracování. 

Vyzkoušejte různé nástavce
K výrobě zeleninových dobrot můžete použít tři různé 
typy nástavců. Čepel na tagliatelle nakrájí širší nudličky  
o šířce 9 mm, což je vhodné na cuketu nebo celer. Tenoučké 
zeleninové nudličky vyrobíte s nástavcem na linguine o šířce 
4 mm, který dokonale zastoupí oblíbené klasické špagety. 
Poslední násada na pappardelle vykouzlí silné ploché spirály 
ve tvaru stuhy. Můžete ji využít také ke krájení brambor  
na křupavé hranolky nebo nakrájení kapusty, mrkve  

či okurky.

Jednoduše a zdravě
Celková práce se spiralizérem je snadná, postačí chytnout 
správný cvik a práce vám půjde od ruky sama. Bezpochyby 
dodáte pokrmům nový chuťový rozměr a nahrazením 
těžkých a kalorických příloh za jejich zdravou alternativu 
prospějete svému zdraví. Pochutnejte si na brokolicových 

spirálkách, celerových nudlích, 
špagetách z cukety, červené řepy 
či dýně. Pozdvihněte své kuchařské 
umění ještě výše a zpracujte pastinák, 
tuřín, kedlubny, bílou ředkev nebo 
topinambury a batáty. Krásné spirálky 
či barevné dlouhé nudle vypadají 
neuvěřitelně lákavě a věřte, že pouhá 
změna tvaru ovlivní i celkové vnímání 
pokrmu. Závěrem ještě jeden mlsný tip, 
nad kterým zaplesají nejen vaše chuťové 
pohárky. Vyzkoušejte křupavý salát  
z červené řepy posypaný opraženými 
oříšky a doladěný výraznou chutí 
kozího sýra. Zapněte svůj spiralizér  
a nechte si chutnat!
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Xbox One S – nová generace
herní legendy
Xbox je mezi hráči videoher po celém světě opravdovou klasikou. Jednotlivých 
konzolí se prodalo na desítky milionů kusů a celé šílenství ještě rozhodně nekončí. 
Dámy a pánové, seznamte se se šampionem těžké váhy ze světa videoher – Xbox 
One S.

Starý nový známý
Společnost Microsoft si se svou obchodní značkou Xbox drží 
v současné době hned několik velmi působivých prvenství. 
Nejenže tato herní konzole podporuje tolik opěvovaný 
formát Blu-ray, ale také bez problémů zvládá nejdokonalejší 
dostupné rozlišení 4K, a to včetně streamování videa.

Přestože celá konzole prošla poměrně znatelným faceliftem 
a podle specifikací je o celých 40 % menší, funkčnosti  
se to očividně nijak nedotklo. Těšit se tak můžete na úložný 
prostor o kapacitě až 2 TB – a to už je skutečně něco.

Nejžhavější novinky i osvědčená 
klasika – jak je jen libo
V mašince je k tomu všemu integrovaný vlastní napájecí 
zdroj – herním fajnšmekrům tak snad opravdu nemůže 
nic chybět ke štěstí. Tohle je pořádná paráda – virtuální 
dveře nejsou navíc uzavřeny ani těm nejklasičtějším hrám. 
Všechny vaše oblíbené tituly, na kterých jste si dříve ujížděli,  
třeba na Xboxu 360, se s novou generací stanou znovu 
aktuálními.

Ale upřímně – plný potenciál Xboxu One S si užijete 
samozřejmě s nejnovějšími hrami. Znatelnější kontrastní 
poměr mezi světlými a tmavými plochami dělá  
se zobrazením skutečná kouzla. Vysoký dynamický 
rozsah (HDR) dá vašemu hraní zcela nový rozměr. Pokud  
si na kvalitu zobrazení při hraní zvlášť potrpíte, garantujeme, 
že vaše srdce tady zaplesá.

Streamujte jako o život
s čtyřnásobnou kvalitou
Zobrazení v kvalitě Standard 4K Ultra HD je 
skutečně dechberoucí. Krom samotného 
hraní navíc můžete pohodlně streamovat 
i obsah z populárních videoplatforem 
jako Netflix nebo třeba Amazon. 
Problémem pochopitelně není ani 
sledování filmů z Blu-ray disků.

Multifunkční ovladač
Fenomenální ovladač pro Xbox má nyní dvojnásobný dosah 
a modernizovaný ergonomický design. Při manipulaci vás 
ruce jen tak nezabolí a budete se moci plně soustředit 
na probíhající hru. Zvlášť vás potěší speciální povrchová 
úprava, díky které vám nebude ovladač v ruce klouzat.  
S Bluetooth připojením si můžete zahrát také na počítači, 
tabletu nebo chytrém telefonu. Stačí mít operační systém 
Windows.

Infrared Blaster – usnadněte si život
Díky synchronizaci s IR Blasterem můžete svou konzoli 
používat k zapínání a ovládání dalších zařízení, jako je 
například jakýkoli přijímač zvuku, videa nebo digitálního 
signálu. Sledování videa nebo hraní her se tak stane ještě 
jednodušší.
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Ve vile i pod stromečkem, 
co byste si přáli?
V létě jsme se vás ptali, co byste si přáli pod stromeček. I když to bylo možná trochu 
brzy, právě teď nastává čas oprášit svá přání a vyrazit na nákupy. Celkem jsme  
od vás získali přes 5 000 odpovědí, ze kterých jsme sestavili žebříček TOP 15 
produktů s největším zájmem. Těchto 15 elektronických hitů jsme představili 
koncem září v brněnské vile Tugendhat, nadčasovém skvostu z roku 1930. 
A o co byl největší zájem? To se dočtete v našem článku.

Představení ve vile
Koncem září jsme se sešli v brněnské vile Tugendhat, abychom 
veřejnosti představili to, po čem sama touží. Tedy TOP 15 
vánočních produktů, po kterých bude pod stromečkem 
sháňka.

Proč zrovna ve vile postavené v roce 1930? Jednoduše proto, 
že se jednalo o technologický skvost své doby, stejně jako 
produkty, které si přejete pod stromečkem.

Funkcionalistická vila od německého architekta Ludwiga 
Miese van der Rohe vznikla na zakázku manželů Grety a Fritze 
Tugendhatových a v roce 2001 byla zapsána do seznamu 
světového dědictví UNESCO.

My jsme se sem rozhodli zasadit všechny vaše TOP produkty, 
a tak jste mohli najít v obývacím pokoji například SMART 
televizor s 4K ULTRA HD technologií. Ve foyer, chcete-li 
místnosti pro posezení s přáteli či rodinou nad sklenkou vína, 
jste mohli zaslechnout vyzvánění chytrého telefonu Huawei 
P9. Ten se totiž po právu stal absolutním vítězem vánoční 
dárkové hitparády.

V kuchyni našel své místo oblíbený mixér ETA Vital Blend, který 
by určitě počátkem 40. let udělal radost nejedné kuchařce  

a ušetřil jí mnoho hodin práce. Kromě toho oplývalo přízemí 
dalšími moderními vymoženostmi, které si návštěvníci mohli 
vyzkoušet takřka na vlastní kůži. Největší obdiv si získaly 
brýle pro virtuální realitu, které si mnoho hostů s obdivem 
vyzkoušelo.

Živo však bylo i venku. Nad zahradou se proháněly drony, 
voněla zde čerstvá káva a zaznívaly kroky tanečníků 
předvádějících populární dobový tanec – swing.

Teď už se ale jen pohodlně usaďte, uvařte si kávu nebo čaj, 
všechny TOP produkty spolu s variantními výrobky totiž 
představíme i vám.

IT – technologické vychytávky pro každého
V kategorii IT jste vybírali jak z mobilních telefonů, tak  
i tabletů a notebooků. Každý má na svá zařízení jiné požadavky 
a podle toho volí, čemu dá z těchto „hračiček“ přednost  
a z čeho mu stačí ta „levnější“ varianta. My to víme a kromě těch 
opravdových TOP produktů vám představíme i alternativní 
výrobky, ze kterých si můžete sami zvolit, čemu dáte přednost.
Bez mobilu ani ránu – chytřeji už to nejde

Chytré telefony nás provází na každém kroku, život bez nich 
si takřka nedokážeme představit. Ráno se s nimi probouzíme, 
přes den na nich surfujeme, voláme a večer s nimi uleháme do 
postele.

Co by vás při jejich výběru mělo zajímat? V první řadě je to 
stav operační paměti RAM. Ta se udává v Gigabytech (GB)  
a čím vyšší číslo u této hodnoty najdete, tím lépe. Obvykle  
se pohybuje od 1 GB do 4 GB.

Dále se zaměřte na celkovou paměť, ta je opět v Gigabytech 
(GB) a její hodnota začíná běžně na 8 GB a končí přibližně u 128 
GB. Výjimkou nejsou ani modely s pamětí až 256 GB. Celkovou 
paměť můžete ale ještě rozšířit, pokud je telefon vybaven 
slotem na paměťové karty.

Rozlišení fotoaparátu zase značí Megapixely (Mpx) a i když 



 Inspirace 4 / 2016   |   11

TÉMA

platí, že čím vyšší číslo, tím lepší, ovlivňují jeho kvalitu i mnohé 
další faktory, jako jsou přídavné blesky, diody, stabilizace 
obrazu a další. Rozhodně ale vybírejte z modelů od 8 Mpx výše.

TOP
Huawei P9 32 GB Dual SIM – pro technologické 
nadšence i ty, co nehledají kompromisy
Nefalšovaná vlajková loď čínského výrobce telekomunikačních 
zařízení a technologií přišla na český trh v květnu roku 2016. 

Kromě ohromujícího výkonu a obrovské paměti nabízí také slot 
pro druhou SIM kartu a další vychytávky. Ale pěkně popořadě.
Výrobce u nás nabízí telefon ve 4 barevných variantách: šedé, 
stříbrné, zlaté a modré a je už jen na vás, která je vašemu srdci 
bližší.

Model nabízí operační paměť RAM o kapacitě 3 GB a obrovské 
úložiště 32 GB, na které se vejde přes 6 000 písniček ve formátu 
MP3. 

Telefon má 5,2“ Full HD displej s absolutně reálnými barvami. 
Přední část je doplněna o 8Mpx fotoaparát pro zachycení těch 
nejlepších selfie, vzadu najdete průlomový 12Mpx duální 
fotoaparát. Na telefonu běží operační systém Android.

Příjemnou výhodou je také to, že Huawei P9 přináší jako jediný 
telefon na českém trhu nadstandardní záruku. Namísto klasické 
dvouleté záruční lhůty máte na bezplatné reklamace 3 roky. 
VIP servis navíc zahrnuje také možnost výměny telefonu kus za 
kus během prvních 3 měsíců, pokud bude zařízení vykazovat 
výrobní vadu, nebo také pokud si během prvních 3 měsíců  
od zakoupení rozbijete displej – Huawei vám jej zdarma 
vymění.

Levnější varianta
Lenovo VIBE C – pětipalcový displej za 3 000 Kč
Opět telefon na 2 SIM karty, tentokrát se značně stlačenou 
cenou. Svoji cílovku si ale určitě najde.

Na telefonu Lenovo VIBE C najdete přední i zadní fotoaparát 
s rozlišením 2 a 5 Mpx, operační paměť 1 GB RAM a vnitřní 
uložiště 8 GB. To je navíc díky microSD kartám rozšířitelné  
až na 32 GB.

Rozlišení 5palcového displeje má hodnotu 854 × 480 bodů  
a je vykresleno na T FT-TN panel – tedy technologii, která patří 
spíše minulosti. Telefon se tak hodí spíše pro práci s textem, 
než pro sledování filmů, či dlouhé projíždění obrázků.

Pro fajnšmekry
Huawei P9 Lite – elegán v kovovém rámu
Do tenkého telefonu se toho vměstnalo opravu hodně. Začít 
můžeme u 5,2palcového displeje, který je navíc opatřen funkcí 
pro pohodlné ovládání v jedné ruce.

Velkou vychytávkou je využití čtečky otisků prstů na zadní 
straně telefonu, snadno ho tak odemknete, nebo využijete  
pro vypnutí budíku či vyfocení selfie.
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Ale zpět k parametrům displeje, ten je IPS LCD s rozlišením 1920 
x 1080 px a jemností 423 ppi a tak na něm v klidu zhlédnete 
nejeden film nebo videoklip.

8jádrový, na 2,0 GHz taktovaný procesor s 2GB RAM 
pamětí slibuje svižný běh operačního systému Android 6.0 
Marshmallow.

Kromě toho má vnitřní paměť 16 GB, včetně slotu pro microSD 
karty až do kapacity 128 GB.

Zadní fotoaparát má 13 Mpx, blesk a natáčí videa ve Full 
HD. Na přední 8Mpx kamerku vyfotíte perfektní selfie nebo 
uskutečníte videohovor se svými přáteli.

Pro pohodlí s tabletem
Není nic lepšího než se zachumlat do deky, pustit si svůj 
oblíbený film nebo seriál a jen tak lenošit. Nebo ho potřebujete 
k práci? Tablet si poradí s obojím.

TOP
Acer Iconia One 10 – desítka za čtverku
10palcový tablet za cenu kolem 4 000 Kč? Jde to a víc než 
dobře. Hledáte-li ideální poměr cena/výkon, našli jste svého 
vítěze. Co tenhle model od Aceru umí?

Základem je 4× 1,3GHz procesor s operační pamětí 1 GB RAM. 
Kromě toho je v základu dostupné uložiště s kapacitou 16 GB, 
rozšířitelné až na 128 GB pomocí microSD karty.

IPS displej vám dovoluje až 10 dotyků najednou, a tak můžete 
pracovat s gesty nebo aplikacemi, které si o to přímo žádají. 
Navíc má dobrý jas, a tak jde vidět i z ostřejších pozorovacích 
úhlů. Výhodou je také výkonná baterie, se kterou se dostanete 
na krásných 12 hodin používání. V základu najdete také přední 
2Mpx kamerku na videohovory a zadních 5 Mpx pro focení.

Evoluce v ruce
Lenovo Yoga Tab 3 10 – chytrák pro celou rodinu
Poohlížíte-li se po tabletu pro všechny členy domácnosti, Yoga 
Tab 3 by neměl uniknout vaší pozornosti.

Na první pohled vás zaujme svou elegantností a zadním 
stojánkem. Pokud řeknete – podrž, postav, polož a pověs, 
nebudete se mýlit. K dispozici máte hned čtyři různé způsoby 
použití tabletu pro přehrávání multimediálního obsahu, hraní 
her a další činnosti.

Potěší vás dlouhou výdrží baterie i jasným IPS displejem. 
Výhodou je také prostorový zvuk Dolby Atmos, otočný 8Mpx 
fotoaparát slot na microSD karty, kterým rozšíříte 16 GB 
základní paměti.

Klasika ukrytá v notebooku
Na práci i na zábavu, na stůl i do postele místo knížky. Notebook 
můžete používat všude a na všechno. Hledáte-li vánoční dárek 
pro svého malého studenta, jeden mu pořiďte, určitě bude 
vděčný.

TOP
Lenovo IdeaPad G50-45 – všestranný 
pomocník v líbivém kabátu

V Lenovu si zákazníky umějí patřičně hýčkat. Za necelých 11 
000 Kč si domů odnesete multifunkční laptop s uhlopříčkou 
15,6“ a vysokokapacitním pevným diskem, na který nahrajete 
až 1 TB dat. Chcete mít kvanta hudby, filmů nebo důležité 
soubory vždy po ruce? Žádný problém.
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Právě audiovizuální nadšence potěší kvalitní zvuk Dolby 
Advanced Audio a pokud holdujete hrám, stačí snížit vykreslení 
detailů a notebook si poradí i s těmi nejmodernějšími tituly.

Ty, kteří jsou často na cestách, bude zajímat výdrž baterie. Ta je 
díky technologií Lenovo Energy Management opravdu slušná, 
na jedno nabití tak můžete nepřetržitě pracovat až 4 hodiny.

O krok dále za chytrou klávesnicí
Lenovo IdeaPad Z50-75 – nesmírný výkon
Pokročilý model je ještě lepší volbou pro pracující nebo 
studenty. Čtyřjádrový procesor AMD Quad Core FX-7500 spolu 
s 8GB operační pamětí zajistí skvělý výkon. Naše pozornost se 
ovšem upíná především na jedinečnou klávesnici AccuType.

Má plošší design a lehce zaoblené klávesy. Při psaní delších 
prací se tak méně unavíte a sníží se četnost překlepů. Nechybí 
ani numerická klávesnice pro pohotové zadávání číslovek.

Zabudovaná HD webkamera v rozlišení 720p vám navíc 
kdykoli zajistí vysoce kvalitní přenos obrazu nebo pořízení 
fotografe či videa.

Péče o tělo
Hladce oholená tvář, zbavení se všech nepatřičných chloupků 
i zářivý úsměv. K tomu ranní smoothie a budete připraveni 
bojovat s nástrahami všedního dne.

Se správným epilátorem jde všechno hladce
Epilátory patří mezi všeobecně nejrozšířenější pomocníky, 
pokud jde o odstranění nežádoucího ochlupení. Mnozí 
odpůrci se ohánějí zbytečnou bolestivostí, ale u těch nejlepších 
přístrojů je tento problém pomalu ale jistě na ústupu a konečný 
výsledek po jejich použití je navíc opravdu výjimečný.

TOP
IPL Epilátor Philips Lumea Prestige SC2009/00 
– chloupky na ústupu
Vysoce účinný bezdrátový epilátor ocení každá žena. Díky 
pokročilé technologii můžete na nějakou nepříjemnou bolest 

zapomenout. Na použitých oblastech bude ochlupení navíc 
stále a stále slábnout. Nastavení na pět různých stupňů světla 
navíc zajistí to nejjemnější ošetření vaší pokožky.

Jediné IPL s technologií SensoAdapt™
Epilátor Braun BD 5001 IPL + Gillette Venus 
– odstraní chloupky na těle i obličeji
Každý odstín kůže vyžaduje konkrétní úroveň energie. Čím je 
kůže tmavší, tím více energie při epilaci pohlcuje. Při použití 
IPL holicího strojku se musí energie upravit, aby zajistila 
bezpečnost a aby se cílila na melanin v samotném zárodku 
chloupku, nejen v pokožce. Silk-expert IPL od Braun používá 

jedinečnou technologii s inteligentním senzorem, který 
průběžně snímá odstín pokožky před každým zábleskem  
a automaticky nastaví intenzitu světla pro účinné a bezpečné 
ošetření.

Hladké nohy v rekordně krátkém čase
Rowenta EP9600F0 IPL 
– nová generace v péči o pokožku
Téměř bezbolestná aplikace, 100% dlouhodobá účinnost při 
epilaci nohou a možnost nastavení intenzity podle barvy pleti 
a chloupků – to jsou jen ty hlavní výhody epilátoru Rowenta 
nové generace.

Kromě toho disponuje technologií ProPrecision 
(centimetrovníkem), abyste nevynechali ani jedno místo vaší 
kůže.
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Užijte si pocit dokonale hebké pokožky a absolutní odstranění 
chloupků po 12-15 měsících.

Zdravé a zářivé zuby
Také vás láká úsměv jako z reklamy na zubní pastu? A proč 
ho nemít. Stačí si pravidelně čisti zuby a navštěvovat svého 
zubaře v rámci preventivních prohlídek. Ta druhá část je na 
vás, my vám ale dáme alespoň tipy na ty NEJ zubní kartáčky.

TOP
Oral-B Pro790 CrossAction 
– nutnost pro bílé zuby
Hledáte opravdu účinnou metodu, jak mít bílé a zdravé 
zuby? Oral-B Pro790 CrossAction prostě potřebujete. Díky 3D 
technologii zahrnující oscilaci, rotaci a pulzaci jemně naruší  
a odstraní až o 100 % více zubního plaku než běžné elektrické 
zubní kartáčky.

Kartáček má uložená vlákna v úhlu 16°, díky čemuž obklopí 
každý jednotlivý zub pro jeho dokonalé vyčištění. Navíc vás 
po 2 minutách (doba čištění zubů doporučená stomatology) 
upozorní na konec čištění.

Kompatibilita se širokou škálou kartáčkových hlav vám umožní 
dopřát si přesně takovou péči, jakou potřebujete.

Oral-B Pro 6000 
– profesionální péče jako od zubaře
Luxusní zubní kartáček od Oral-B s funkcí Bluetooth zaručí 
efektivní a kvalitní čištění zubů v 5 čistících režimech.

Kartáček má důmyslný senzor tlaku pro dokonalou péči o vaše 
zuby i dásně, 3D technologii pro účinnější odstranění zubního 
plaku, to vše a mnoho dalších funkcí pro tu nejlepší péči o vaše 
zuby.

Propojením zubního kartáčku pomocí Bluetooth s vaším 
telefonem vám umožní sledovat, zda si správně čistíte zuby, 
kolik času jim věnujete a dá vám další tipy, jak být při čistění 
ještě důslednější.

Kartáček má celkem 5 čistících režimů, ať už pro každodenní 
čištění, důkladné čištění, leštění nebo masírování dásní.

Zlatá střední cesta
Philips HX6762/43 Sonicare HealtyWhite Pink
Ukažte světu zářivý úsměv a sami si ozdobte koupelnu tímto 
elegantním, růžovým zubním kartáčkem. HealthyWhite Pink 
je elektrický sonický zubní kartáček s perleťovým displejem  
a programem na zesvětlení zubů.

Díky špičkové, patentované sonické technologii a speciálnímu 
vypracování čistících hlavic budou vaše zuby oslňovat zdravím 
a čistotou.

Už za dva týdny od započetí pravidelného používání režimu 
Clean/White budou vaše zuby čistší a bělejší než kdy předtím.
Nehledejte kompromisy, vsaďte na kvalitu a zářivý úsměv.
Hladká tvář je výsadou gentlemanů

Rádi byste udělali radost svému milému, nebo prostě hledáte 
dárek sami pro sebe? S holicím strojkem rozhodně vedle 
nešlápnete. V Anglii, zemi zaslíbené vytříbeným způsobům 
o tom vědí své. Vybrané chování a hladce oholená tvář k 
sobě patří stejně jako košile a kravata. Tak probuďte v sobě 
gentlemana.
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TOP
Philips Série 7000 S7370/12 
– jako dělaný pro citlivou pokožku
Hladké oholení, kterému neodolá žádná žena? Pojistěte se. 
Holicí strojek Philips Série 7000 v námořnicky modré barvě se 
pyšní jedinečným povrchem břitů sestávajících z tisíce perliček. 
Právě díky nim zabraňuje podráždění i u citlivé pokožky.  
Od každého holení tak budete odcházet s dokonale hladkou  
a nepodrážděnou tváří.

Povrch břitů po tváři doslova klouže, díky čemuž nedojde 
k nepříjemnému zarudnutí, jak to znáte například z jiných 
výrobků.

Holíte se raději na sucho nebo na mokro? S tímto modelem je 
to jedno, sami si zvolíte, co je vám příjemnější.

Samozřejmostí jsou zastřihovací nástavce a adaptér pro až 50 
minut nepřerušovaného holení.

Každý den s hladkou tváří
Philips S5110/06 série 5000
– dokonalý přehled díky praktickému displeji
Okouzlete okolí perfektně střiženými vousy či příjemně 
hladkou tváří. S elektrickým holicím strojkem Philips Série 5000 
S5110/06 se vždy dočkáte dokonalého výsledku. Používání je 
jednoduché a díky principu suchého holení také rychlé. 

Dopřejte si profesionální péči i vzhled za minimum času.
Hledáte holicí strojek, který bude šetrný k vaší pokožce, ale 

zároveň dokonale přesný? Tenhle model je trefou do černého.
Holicí hlava i frézky se pohybují v pěti různých směrech, díky 
čemuž se vždy perfektně a pohodlně přizpůsobí tvaru vaší 
tváře i všem záhybům na čelisti a krku.

Celý strojek je kompletně voděodolný, a tak ho snadno 
opláchnete pod tekoucí vodou – a je připravený k dalšímu 
použití.

Dokonalý profesionál
Philips S9031/12 série 9000 
– holení jako od lazebníka
Jeden z nejdokonalejších holicích strojků na trhu. Tak by se dal 
charakterizovat Philips S9031/12 série 9000.

Patentované břity V-Track Precision dostane každý z vousů 
do ideální pozice pro holení bez ohledu na jeho délku nebo 
polohu. Holí až o 30 % blíže k pokožce na méně tahů, přičemž 
ji zanechá ve skvělém stavu.

Díky hlavám výkyvným až do 8 směrů zachytíte až o 20 % více 
vousů, čímž docílíte ještě hladšího a preciznějšího oholení.

Samozřejmostí je u tohoto strojku možnost holení na sucho  
i na mokro včetně různých nástavců.

Pokud chcete zažít opravdu hladkou tvář, sáhněte po tomto 
modelu.

Umixujte si zdraví
Probouzet se s elánem a energií je přáním každého z nás. Ne 
vždy se to ale povede. Pokud tomu chcete jít alespoň trochu 
naproti, pořiďte si mixér. Usnadní vám život i ranní vstávání.

TOP
Braun MultiQuick 9 MQ9045X – jeden přístroj 
na všechnu práci
Nebaví vás při vaření neustále vytahovat a špinit nové nástroje, 
ale přesto se vám hodí každá pomoc? Pořiďte si přístroj, který 
bez problému zvládne všechno.
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Ponorný mixér Braun MultiQuick 9 MQ9045X s bohatým 
příslušenstvím vám pomůže s mixováním a šleháním, drcením 
ledu, sekáním nebo mletím. Práce v kuchyni pro vás bude 
mnohem pohodlnější a snazší.

Příkon 1000 W a plynulá regulace rychlosti SmartSpead 
si poradí se sekáním jemných bylinek, cibule nebo ledu.  
To vše díky nejnovější technologii ActiveBlade, která spočívá  
v pohyblivé mixovací noze s čepelí.

Součástí příslušenství je i šlehací nádoba o objemu 600 ml, 
mixovací nádoba 3v1, sekací nástavec a šlehací metla.

Už víte, co zdravého připravíte jako první?

Moderní, spolehlivý, všestranný
Braun MQ9037X MultiQuick 9 
– do každé kuchyně
Rozdrtit, posekat, rozmělnit, vyšlehat, chcete to všechno 
od svého mixéru? Braun MQ9037X MultiQuick 9 to zvládne 
všechno a k tomu navíc skvěle vypadá.

Stejně jako předchozí model je vybavený pohyblivou mixovací 
nohou a čepelí ActiveBlade pro dokonalé mixování ve všech 
vrstvách – zapomeňte na stírání stěn mixovací nádoby.

Pohodlné používání mixéru ještě usnadňuje měkká rukojeť 
a technologie SplashControl proti rozstřiku. Se systémem 
EasyClickPlus snadno nasadíte veškeré příslušenství.

Hodil by se vám takový pomocník domů? Neváhejte, Vánoce 
jsou za dveřmi.

Multifunkční pomocník do každé kuchyně
Kenwood HDP408WH Triblade 
– rychleji a snadněji
Potřebujete připravit rychlý koktejl, rozmixovat polévku nebo 
nadrtit led do koktejlu? Designové hranaté trojité čepele 
Triblade rozmixují mnohem větší objem jídla za kratší čas než 
konkurenční mixéry.
Snadno připravíte koktejl z mraženého ovoce nebo posekáte 

špenát, aniž byste museli čekat, než rozmrzne.

Nepořizujte si mixér, pořiďte si kuchyňského pomocníka,  
se kterým budete sehraná dvojka.

Součástí balení jsou nástavce na kaši či pyré, šlehací metla, tři 
čtvrtě litrová nádoba s držadlem a víčkem.

Kuchyně
Uvařit kávu a dát si k ní lahodný dezert. Přemýšlíte, jak rozšířit 
možnosti své kuchyně? Udělejte z ní domácí kavárnu.

Kávovary
Není moc příjemnějších věcí, než vůně čerstvé kávy po ránu. 
A když je to do nejbližší kavárny daleko, nezbývá vám, než si 
ji udělat doma. Podrobněji jsme se domácí přípravě věnovali  
v minulém čísle, opakování je ale matkou moudrosti, a tak vám 
to nejdůležitější připomeneme.
1. Nakupujte jen takové množství kávy, které spotřebujete – 
nedělejte si zásoby
2. Káva v lednici vlhne a chladem ztrácí svoji chuť
3. Základem dobré kávy je kvalitní espresso – káva se zalévá 
vodou o teplotě 88-90 °C
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Také si v krátkosti shrneme nejlepší kávovary, které jsme 
společně vybrali.

TOP
Saeco Incanto HD8921/09 
– profesionálním baristou
Tak to je opravdu silná káva, řeknete si pravděpodobně pokaždé, 
co si připravíte svůj oblíbený nápoj z kávovaru Saeco Incanto.

Pracuje pod tlakem 15 barů a zvládne připravit až 7 druhů kávy 
včetně namletí na 5 různých stupňů. Rádi byste pořádně silné 
espresso, nadýchané cappuccino nebo našlehanou krémovou 
kávu? Poradí si se vším, co si zamanete a najednou připraví 
kávu pro vás i někoho dalšího.

Díky speciálnímu filtru AquaClean zvládne připravit až 5 000 
šálků bez odstraňování vodního kamene. Mezi další vychytávky 
patří samočištění, přehledný LCD displej, nastavitelná tryska 
nebo keramický mlýnek.

Saeco Incanto HD8921/09 využijete všude tam, kde  
je potřeba servírovat velké množství kávy za krátký čas. Tedy  
i v provozovnách nebo kancelářích.

TOP
Krups Nescafé Dolce Gusto Oblo 
– káva tak, jak ji máte rádi
Ozdoba každé kuchyně, stylový doplněk nebo prostě 
pomocník pro každý den? Nescafé Dolce Gusto Oblo je 
kompaktní, a tak se vleze i do těch nejmenších domácností, 
aby vám zpříjemňoval každý den.

Z jedné nádržky o objemu 0,8 l připravíte hned několik šálků 
kávy, takže ani ostatní členové rodiny nemusí čekat.
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S tlakem 15 barů hravě připravíte pravé espresso, latté nebo 
třeba Nesquick a čokoládu.

Kapslové kávovary jsou velmi oblíbené pro svou jednoduchou 
přípravu a opravdovou chuť kávy.

Káva v kapslích je stoprocentní mletá arabika nejvyšší kvality 
a je hermeticky uzavřena, aby neunikalo aroma a byla vždy 
zaručena její čerstvost.

Inspirováno kávou
Krups KP350531 Nescafé Dolce Gusto 
– tak jednoduché, až se tomu nechce věřit
Rádi si pochutnáte na šálku dobré kávy, ale nechcete řešit 
spoustu nadbytečných funkcí? Právě pro vás je navržen tento 
přístroj.

Krups Nescafé Dolce Gusto ovládáte pouhým dotykem prstu. 
Vybrat si můžete z manuálního nebo automatického režimu, 
kdy se kávovar postará o vše za vás.
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Odnímatelná nádržka na vodu má objem 0,8 l, ze kterých 
připravíte hned několik káv anebo… si hravě poradí  
i se studenými nápoji.

Díky úspornému režimu se navíc celý přístroj vypne už  
po 5 minutách bez používání. Vy se tak v klidu můžete 
připravovat na další skvělý den.

Smoothie nebo raději něco z grilu?
Žijete zdravě, ale přeci jen občas zhřešíte? Stane se to každému, 
a tak nemusíte mít výčitky. S naším multigrilem se přepálených 
tuků bát nemusíte.

TOP
ETA Vital Blend Digi – energie ukrytá v ovoci
Dopřejte si nový příliv životní energie přípravou zdravých 
pokrmů a nápojů. Multifunkční stolní mixér ETA Vital Blend 
1011 90000 s maximálním výkonem 1 600 W hravě zvládne 
vyrobit oblíbené domácí smoothie, RAW stravu nebo  
v poslední době tolik oblíbená rostlinná mléka.

Vital Blend od značky ETA není jen vysokootáčkový stolní 
mixér, ale především multifunkční pomocník, který mixuje, 
míchá, seká, drtí led, pomůže s přípravou zmrzliny, pomazánek 
či oříškových másel.

Díky nadstandardně vysokým otáčkám až 28 000 za minutu 
a vysokému výkonu rozmixuje během pár sekund zcela 
dohladka i velmi tvrdé suroviny, jako je červená řepa nebo 
arašídy. Speciální šestiramenný nůž s nerezovým ostřím 
BlendeX se dokáže roztočit neuvěřitelnou rychlostí 420 km/h.
Součástí mixéru je také extra objemná nádoba o kapacitě 2,5 l 
vyrobena z vysoce odolného Tritanu – bezpečného materiálu 
(BPA free), který byl původně vyvinutý pro lékařské účely. 
Neabsorbuje vůni ani chuť potravin. Přesvědčil vás?

Králem barbecue
DeLonghi CGH1012D – gril s mobilní aplikací
Patříte k milovníkům grilovaných specialit? Zajistěte si 
jejich celoroční přísun. S exkluzivním multigrilem DeLonghi 
CGH1012D v moderním nerezovém provedení pro každodenní 
použití můžete grilovat rovnou ve třech polohách.

Kontaktní gril, trouba nebo barbecue vám zaručí perfektní 
přípravu masa, ryb, zeleniny, sendvičů a mnoho dalších.

Jedinečný multigril s příkonem 2 000 W vás zaujme luxusní 
výbavou pro přípravu propečených steaků, křupavých pannini, 
zapečených vajíček se slaninou nebo dokonalých hamburgerů, 
a to vše bez nutnosti zapínat klasickou troubu.

Při grilování oceníte velký LCD displej, se kterým budete mít 
přehled o nastavené teplotě. K přednostem patří také dvojí 
regulace výkonu, kterou lze ovládat každou grilovací desku 
samostatně.

Kvalitní nepřilnavý povrch přístroje zaručuje vysokou odolnost 
proti poškrábání a poškození, potraviny se také méně připalují 
a čištění tak bude snadné a nenáročné. Pro ještě lepší zážitek 
z grilování můžete využít mobilní aplikaci, která vás bude 
inspirovat k chutnému gastronomickému zážitku.

Zábava
Jaký by to byl život, kdybychom se nebavili? Počasí je nevlídné 
a ne každý je fanouškem zimních aktivit. Tak proč se na chvíli 
nezavřít doma, relaxovat s hudbou a třeba si zahrát i nějakou 
hru? Bude to zábava, to nám věřte.

Hudba sbalená na cesty
Jste neustále na cestách a chcete poslouchat své oblíbené 
písničky v prvotřídní kvalitě? Není nic snazšího, než si pořídit 
bezdrátový Bluetooth reproduktor. S těmi od nás navíc můžete 
vyřizovat hovory a nevadí jim ani trocha vody.

TOP
JBL Flip3 – na cesty s oblíbenou hudbou
Ať už jste v parku s přáteli nebo v létě u bazénu, díky přenosným 
reproduktorům JBL Flip3 můžete mít svou oblíbenou hudbu 
vždy s sebou.
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Kvalitní stereo zvuk a až 10hodinová výdrž baterie slibuje 
pořádný zážitek. Pomocí bezdrátového rozhraní Bluetooth 
připojíte k reproduktoru až 3 mobilní zařízení, ze kterých 
můžete přehrávat vaše oblíbené skladby nebo využít možnost 
hlasitého telefonování.

Prostřednictvím JBL Connect k sobě můžete také připojit více 
reproduktorů s tímto systémem a posílit tak zážitek z poslechu.
Reproduktor je vyrobený z odolných materiálů, které jsou 
navíc rezistentní vůči postříkání vodou, a proto si svou hudbu 
budete moci dopřát dokonce i u bazénu.

Moderní design a provedení hned v několika různých barvách 
zaručují, že si každý rozhodně vyberete ten svůj. Vy už ho 
máte?

Elegantní a plný síly
LG NP5550W 
– nadčasový design, milionový zvuk
Reproduktor LG vás překvapí řadou užitečných funkcí a hlavně 
mimořádnou kvalitou přenášeného zvuku. LG Auto Sound 
Engine a dva pasivní zářiče totiž poskytují plný rozsah zvuku 
a srozumitelnost na jakékoliv úrovni poslechu. Můžete si tak 
dopřávat mimořádnou kvalitu zvuku z reproduktoru kdekoliv 
a kdykoliv.

Velkou výhodou je možnost bezdrátového připojení 
reproduktoru pomocí Bluetooth s jakýmkoliv chytrým 
zařízením. Je jedno, jestli se jedná o notebook či telefon, 
přebytečné kabely vám už nebudou otravovat život.

Funkce Multi Point umožňuje připojení reproduktoru LG 
pomocí Bluetooth až ke třem zařízením současně.

Na jedno nabití si užijete až 15 hodin poslechu. A když „šťáva“ 
dojde, reproduktor snadno dobijete pomocí kabelu přes 
microUSB. Hudbu můžete přehrávat i během dobíjení.

Na doma i na cesty – vždy připraven
JBL Charge2+ 
– kdekoliv, kde je potřeba dobrá hudba
U bazénu, při tanci v dešti, na večírku, při zahradní slavnosti 
nebo jen v pohodlí svého domova. Fantazii se meze nekladou  
a jistě by každý z nás přišel s neotřelým místem, kde poslouchat 
svou oblíbenou muziku. Přenosný reproduktor JBL Charge 
2+ je schopen přizpůsobit se prakticky jakémukoliv prostředí  
a vždy nám nabídnout nevšední zážitek.

I když si ho můžete na první pohled splést se svítilnou  
či vzduchovým filtrem, je elegantní, výkonný a dostane vás  
i jeho extrémně kvalitní zvuk.

Reproduktor s výstupním výkonem 15 W a dvěma basovými 
měniči vám rád ukáže, co znamená „cítit“.

Ačkoliv je jeho využití univerzální, svým inteligentním režimem 
Social naznačuje, že preferuje společnost. Můžete k němu 
bezdrátově připojit až tři hudební zdroje a nezávisle mezi nimi 
přepínat podle toho, na jakou muziku máte zrovna chuť.

Díky jeho odolnému tělu můžete poslouchat hudbu pod 
jezerními vodopády, na prašných ulicích nebo v jinak 
nehostinných podmínkách. Nečistoty snadno opláchnete pod 
tekoucí vodou.

S Li-ion akumulátorem s kapacitou 6 000 mAh si můžete užívat 
až 12 hodin nepřerušovaného poslechu.

Samozřejmostí je možnost přijímání hovorů díky vestavěnému 
mikrofonu a reproduktoru potlačující šum, a to i ze vzdálenosti 
několika kroků.

Virtuální nebo realita?
Ponořte se do světa, o kterém se vám jen zdálo. Sedněte před 
televizi nebo nasaďte speciální brýle a nechte se vtáhnout 
kouzlem virtuální reality. Je to zábava.
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TOP
PlayStation VR – žijte hrou
Od okamžiku, kdy si nasadíte soupravu PlayStation VR – nový 
systém virtuální reality pro systém PlayStation 4 – budete 
prožívat hry zcela novým způsobem. Přímo v centru dění 
zažijete každý detail podivuhodných nových světů a budete 
mít pocit, že jste přímo ve hře.

Ztratili jste někdy při hraní pojem o čase? S PlayStation VR 
nebudete mít ani ponětí, kde jste.

Stačí jen zapojit a hrát. Souprava PS VR je podporována 
systémem PlayStation 4, můžete je tedy jednoduše propojit  
a během pár sekund si dopřát nové zážitky.

S 360stupňovým zobrazením o frekvenci 120 Hz a opravdovým 
3D zvukem uslyšíte vše kolem sebe. Můžete se tedy ponořit  
do her speciálně navržených pro soupravu PS VR, včetně 
takových titulů jako je RIGS Mechanized Combat League a VR 
Worlds.

Dejte ostatním možnost užít si hru s vámi nebo proti vám 
prostřednictvím sociální obrazovky PlayStation VR. Promítejte 
to, co vidíte v soupravě, na televizní obrazovku, ať se i ostatní 
mohou zapojit do akce.

Konkurent od Microsoftu
Xbox One S – nutnost pro pařany

Herní konzoli Xbox vám podrobněji představíme  
na následujících stranách, zde se ale sluší říct, že borci  
z Microsoftu si na ní opravdu vyhráli.

Samozřejmostí je 4K Ultra HD rozlišení, ovladač v nadčasovém 
designu a možnost propojení se zařízeními s Windows 10.

Hry, které si jinde nezahrajete
PlayStation 4 SLIM – ohromující obraz
Chcete zažít strhující dobrodružství a splnit si všechny sny  
v exkluzivních hrách? S PlayStation 4 SLIM to jde snadno. 
Dostane vás dech beroucí grafikou a podporou HDR, geniálním 
bezdrátovým ovladačem DualShock 4 a širokým spektrem 
propojení s okolním světem.

Užijte si neuvěřitelně živé barvy, hrajte hry, sledujte filmy nebo 
videa tak, jak je nikde jinde neuvidíte.

Hrát už přitom nemusíte pouze u televizní obrazovky, 
streamujte prostřednictvím domácí bezdrátové sítě na PC  
i Mac, systém PlayStation Vita nebo zařízení Sony Xperia.

Na přepracovaném těle PSka objevíte USB 3.0 port a HDMI, 
využitelné pro připojení k TV či monitoru.
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Televize nebo kino?
Křišťálově čistý obraz a dokonalý zvuk – nespokojte se s málem 
a vyžadujte to nejlepší.

Své oblíbené seriálové hrdiny, ale i oblíbená televizní vysílání 
včetně sportovních přenosů uvidíte ještě ostřeji a jasněji  
na nové televizi.

A protože se jim podrobněji věnujeme v našem testu, 
přinášíme vám jen krátký souhrn toho, co byste si přáli najít 
pod stromečkem.

TOP
Vaším největším přáním bylo rozbalit zbrusu 
novu LG 55UH605V, stane se tak? Nechte se 
překvapit.

Levnější i dražší, vybírejte očima
Mezi modely, které by neměly uniknout vaší pozornosti, 
patří hned dvojice špičkových televizí, konkrétně  
JVC LT-55VU83A LED a Sony KD-55XD7005BAEP. Už jim 
vybíráte místo v obýváku?
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Dárek pro všechny generace 
– mazlík jménem dron
Svět kolem nás ovládl nový fenomén moderní doby – dron. 
Obliba létající hračky, mající své počátky v armádním prostředí, 
dnes stoupá i u široké veřejnosti a v letošním roce dokonce 
patří mezi největší hity vánočních dárků. Pojďme se tedy 
společně podívat, v čem tkví jeho kouzlo.

Pohled tak trochu jinak
Co vlastně pojem dron znamená? V základu se jedná o bezpilotní 
letadlo, které své prvotní uplatnění našlo tam, kde končí hranice 
lidských možností. A nejedná se jen o již zmíněné vojenské účely, 
ale také meteorologické či vesmírné výzkumy. V našem běžném 
životě drony nastartovaly svou kariéru na poli fotografie, filmu  
a videa. Letecké fotografie a unikátní záběry z ptačí perspektivy... 
to jsou hlavní důvody, proč jsou drony tak vyhledávané.  Ať už 
jste amatérský fotograf či profesionální kameraman, podívanou 
shora si jednoduše zamilujete.

Není dron jako dron
Rozdíly mezi jednotlivými typy určuje jejich konstrukce  
a způsob  použití. Drtivá většina „koptérek“ funguje na dálkové 
ovládání, ať už pomocí ovladače, který je součástí balení, 
nebo aplikace pro chytré telefony. Pohyb, směr i rychlost 
máme tedy v rukou my sami, obratnost a manévrovatelnost 
pak ovlivňuje počet vrtulí. Méně vrtulí, větší mrštnost, zato 

však menší stabilita. Z toho důvodu je důležité promyslet si 
předem, pro jakou zábavu budete svého „okřídleného“ miláčka 
používat. K fotografování a natáčení je potřeba větší stability, 
doporučujeme tedy začít od čtyř vrtulí neboli kvadrokoptéry, 
a nezapomeňte v tomto případě ani na tlumení otřesů pomocí 
stabilizovaných závěsů.

To zkrátka musíte mít
Splňte si svůj sen a staňte se režisérem vlastních zážitků. 
Cena základních typů začíná již na necelých 2 tisících, kvalita 
pořízených záznamů však závisí na kvalitě kamery, proto se 
nebojte vyšších pořizovacích nákladů, rozhodně nebudete 
litovat. A že je na trhu již skutečně z čeho vybírat! Výrobci 
se předhánějí v řídících systémech, funkcích, ve velikosti 
rozlišení – 4K ultra HD již seženete mrknutím oka. Střední 
a vyšší řady dronů nabízí na výběr i z více letových režimů, 
nechybí ani satelitní pozicování či automatický letový záznam. 
S antikolizními čidly nebo režimem pro začátečníky se o svého 
létajícího přítele již skutečně nemusíte bát, vždy se k vám 
bezpečně vrátí. Není tedy nad čím více váhat, udělejte radost 
sobě nebo svým blízkým, dejte kameře křídla a vstupte s námi 
do budoucnosti. Pořádná zábava může začít! 



24   |   Inspirace 4 / 2016

INZERCE



Jak přežít zimu a nezbláznit se?

Zimní období si každý z nás představuje trochu jinak. Pro někoho je neoddělitelně 
spojeno s malebnými krajinami a poetikou vánočních svátků, pro jiného zase  
se sportovním vyžitím nebo ryze praktickými záležitostmi – takový vánoční úklid 
přece jen nemine nikoho. Jak tohle všechno zvládnout na jedničku a nevypustit 
přitom duši? Poradíme vám.

Zapomeňte na stres 
– vše hravě zvládnete 
Zimní, potažmo vánoční čas je pro mnohé z nás spojen  
s ne zrovna příjemnými návaly stresu. Nespočet povinností 
ohledně chodu domácnosti, do toho pořizování dárků, 
které hodláte dát pod stromeček těm nejbližším a k tomu 
všemu si chcete najít čas také na sport nebo jiné aktivity,  
ke kterým vaše srdce tíhne.

Zatěžovat se stresem a napětím by ale byla veliká škoda. 
Vždyť právě tohle roční období je už po celá staletí 
spojeno s domácí pohodou a časem klidu. Takové pocity se 
samozřejmě odvíjí především od vánočních svátků, které 

v našich myslích všeobecně představují jakýsi středobod 
zimních měsíců. Ale rozhodně se neomezujme jen na ně. 
Pohodu si přece zasloužíme po celý rok, nemyslíte?

Hned na úvod jsme zmínili poměrně široké spektrum aktivit, 
všechny z nich ale k zimě přece jen neodmyslitelně patří. 
Někteří dost možná namítnou, že je to pěkný mišmaš, ale 
v tom je dost možná právě ten fór. Sportovní radovánky na 
horách a sváteční úklid toho sice nemají příliš společného, 
ale jedno přece – je zapotřebí je během těchto mrazivých 
měsíců zvládnout. Nevěšte hlavu (tedy pokud jde o ne 
právě příjemné povinnosti), vše se dá nějak ulehčit.
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A právě proto jsou tady různé vychytávky. Naši 
elektrospecialisté na ně nedají dopustit a proto vám  
v tomto článku představíme ty, které by tuto zimu rozhodně 
neměly uniknout vaší pozornosti. A rovnou začneme něčím 
natolik všedním, u čeho jste si snad i mysleli, že o tom nikdy 
nebudete potřebovat cokoliv číst. Zkusíme vás přesvědčit 
o opaku.

Šetrná péče o oblečení 
– staráte se o něj opravdu nejlépe?
Zima, to se rovná vrstva oblečení, svetry, bundy, kabáty… 
Údržba těchto textilií není ničím neznámým, i přesto 
ale neustále prochází inovacemi. Mezinárodní asociace 
GINETEX, která se věnuje právě problematice třídění  
a údržby textilu, v uplynulých letech vytvořila skutečně 
velmi sofistikovaný systém tzv. chytré péče o oblečení. Ten 
je postaven na používání jednoduchých symbolů a zmíněná 
organizace si s ním klade za úkol poučit širokou veřejnost  
o zodpovědné péči o oděvy, která v konečném důsledku 
vede i k šetření životního prostředí.

Skutečně, i při praní si lze počínat rozumně a zodpovědně, 
samotný proces tak navíc ještě zefektivníte. Základních 
pravidel je zde několik – prádlo si nejprve roztřiďte  
na hromádky podle stupně znečištění, barvy, složení 
materiálu a samozřejmě i požadované teploty praní.  
Na škodu není ani nejprve očistit výraznější skvrny a 

nečistoty – například samotným pracím prostředkem. Právě 
s ním to poté při praní ovšem příliš nepřehánějte.

Perte úsporně 
– šetřete peněženku i životní prostředí
Spoustu dalších účinných tipů se dozvíte, když si  
na internetu vyhledáte zásady tohoto ekologického 
projektu, který odborníci z GINTEXU pojmenovali jako Clever 
Care. Pokud tedy právě stojíte před výběrem nové pračky, 
určitě věnujte pozornost tomu, do jaké energetické třídy 
jsou jednotlivé modely zařazeny. Pračky s předním plněním 
jsou šetrné, dokáží najednou vyprat až 10 kilogramů prádla  
a disponují těmi nejmodernějšími programy a technologiemi. 
Tolik nezbytné vody ovšem spotřebují naopak více a ještě 
k tomu vám taková pračka zabere větší prostor v interiéru.

Přejděme ale rovnou k energetickému štítku. Z něj kromě 
výrobce a specifikace modelu vyčtete právě zařazení  
do příslušné energetické třídy, údaj o roční spotřebě energie 
(v kWh), hlučnosti při praní a ždímání (v dB), třídě účinnosti 
ždímání, kapacitě (v kg) a vážené roční spotřebě vody (v l).

Spotřeba energie je u jednotlivých modelů praček 
pochopitelně proměnlivá. Odvíjí se od celé řady parametrů, 
jako je objem bubnu, zvolený prací program, kvalita jejího 
motoru atd.
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Na evropském trhu se dohromady setkáme se třemi 
energetickými třídami: A+++, A++ a A+. Energetická 
třída A je od léta 2012 Evropskou unií zakázána a všechny 
prodávané modely musí vykazovat minimálně třídu A+. 
Jak již bylo naznačeno výše, spotřeba energie se zde uvádí  
v kWh na jedno vyprání.

Sušičky 
– pouť za dokonalou péčí o vaše oblečení
Vypráním ale samozřejmě nic nekončí. A tak pokračujeme 
rovnou do oddělení sušiček a žehliček. Sušičky jsou 
v posledních letech velkým fenoménem – zejména 
pokud bydlíte v bytě, stává se sušení prádla občas velmi 
komplikované. Obytný prostor není nafukovací a sušák plný 
oblečení postavený uprostřed obývacího pokoje nepůsobí 
právě nejvkusněji.

Je právě tohle váš případ? Nebo vás jen nebaví čekat, až 
prádlo konečně uschne? Pak je sušička pro vás tím pravým 
parťákem do domácnosti. A má to ještě jedno velké plus – 
pokud si vyberete některý z kvalitnějších modelů, nebudete 
už prádlo muset ani žehlit. Po perfektním vysušení jej prostě 
jen uložíte do šatníku. Lákavé, že?

S výběrem snad žádné elektroniky to dnes není tak úplně 
jednoduché a přímočaré a ani svět sušiček není v tomto 
výjimkou. Na tuzemském trhu je k dispozici celá řada 

typů, přičemž každý z nich má trochu jiné funkce, výhody  
a samozřejmě i zápory. Na výběr máte od kombinované 
pračky se sušičkou, přes kondenzační až po nejoblíbenější 
model s tepelným čerpadlem. Rozdíly mezi jednotlivými 
typy jsme v tomto vydání Inspirace více rozepsali  
v odpovědích na otázky čtenářů.

Žehličky 
– velká moc drobného přístroje
Pokud jste se ovšem pro nákup sušičky rozhodli, nebo 
máte naopak dojem, že i po vysušení bude vaše oblečení 
potřebovat ještě trochu přežehlit, zavítáme i k žehličkám. 
Opět se zde setkáváme s několika obecnými specifikacemi 
– můžete si pořídit žehličku napařovací, suchou či dokonce 
model určený speciálně na cestování. Čím kvalitnější model 
si vyberete, tím jednodušší žehlení vás čeká. A samozřejmě 
se tento parametr dotkne i efektivity výsledku.

Na běžné žehlení v domácnosti lze obecně doporučit 
klasickou napařovací žehličku. Pořídíte ji již za několik 
stovek a přitom cena ani těch nejkvalitnějších modelů 
nepřesáhne 5 000 Kč. Hlavním plusem je fakt, že nemusíme 
prádlo sbírat ještě vlhké nebo jej naopak kropit vodou, 
žehlička si prádlo automaticky sama napaří pomocí horké 
páry. Záhyby jednotlivých textilií se tak narovnají mnohem 
snáze a vy budete mít při žehlení ušetřenou spoustu času  
a samozřejmě i námahy.
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Ještě levnější variantu pak představují suché žehličky. Jejich 
obsluha není rovněž nijak náročná, ale jelikož nepracují  
s párou, je výsledný efekt přece jen méně působivý, než 
je tomu u napařovacích modelů. Jejich cena však v drtivé 
většině případů nepřesáhne 1 000 Kč, což je velké pozitivum 
zvláště pro vaši peněženku.

Cestovní žehličky jsou specifickým segmentem na trhu  
a pro ty z nás, kteří jsou často na cestách, jsou nezbytným 
pomocníkem. Není vůbec k zahození ani o jedné takové 
žehličce zauvažovat jako o vánočním dárku – třeba pro 
někoho z rodiny, kdo musí často absolvovat různé pracovní 
cesty v délce i několika týdnů.

Tyto žehličky se vyznačují zejména malými rozměry. 
To ovšem ještě vůbec nemusí znamenat, že by byly 
příslovečnými „chudými příbuznými“ oproti svým 
mohutnějším kolegyním. Některé pokročilejší modely 
zvládají žehlení na sucho i s párou a díky ergonomickému 
designu vám v zavazadle nebudou zabírat zbytečně mnoho 
místa. Pořizovací cena takových modelů přitom nemusí 
přesáhnout ani tisícikorunu.

Na závěr našeho okénka věnovaného oblečení ještě krapet 
odbočíme. S blížící se plesovou sezonou je dobré uvědomit 

si, že o krásné koktejlky nebo společenský oblek nelze 
pečovat podobně jako o 90 % ostatních šatů. To by se také 
mohly tyto skvosty vašeho domácího šatníku zničit hned  
po prvním praní a vy byste tak napřesrok museli zase 
vyrazit na leckdy nekonečné nakupování. V tomto případě 
raději vždy zvažte, zda nebude nejvhodnější navštívit 
profesionální čistírnu. Jednou za čas to přece jen není pro 
peněženku zase taková rána.

Péče o vlasy a vousy – 
chytré přístroje, na které nedáte dopustit
Správná péče o oblečení je samozřejmě nezbytná, vždyť 
ne nadarmo se už od nepaměti říká, že člověka dělají právě 
šaty. Nemalá pozornost a nároky jsou v dnešní době kladeny 
také na to, jak kdo pečuje o své tělo.

A nežili bychom ve 21. století, kdyby nám i v tomhle ohledu 
nebyla nápomocná celá řada chytrých přístrojů. Od fénů  
a kulem na vlasy, které potěší dámy, přes vysoce kvalitní 
holicí strojky, epilátory nebo zastřihovače vlasů a vousů. 
Nabídka je v tomto odvětví tak široká a různorodá, že jen 
velmi těžko lze najít nějaký kousek, který by vyhovoval takřka 
všem. Každý z nás má jiné požadavky a nároky. Uspokojivou 
zprávou je, že vývojáři špičkové elektrotechniky myslí  
na všechny.
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Zvlášť strojky na úpravu vlasů a vousů mají dnes 
nejrozmanitější funkce, které potěší každého nadšence  
do perfektního stylingu. Jen je třeba apelovat na to, abyste 
si pečlivě prostudovali specifikaci daného produktu nebo 
se poradili s odborníkem, pokud se například rozhodnete 
někomu pořídit nový holicí strojek nebo zastřihovač pod 
stromeček.

Na druhou stranu si není třeba dělat dopředu těžkou hlavu. 
Snad každému se někdy stalo, že se při výběru vhodného 
dárku zkrátka a dobře minul; každý dobrý prodejce 
elektroniky umožňuje dodatečné vrácení nepoškozeného 
zboží.

Konečně relax 
– jak se za mrazivých dnů zabavit?
V předchozích částech jsme se věnovali spíše praktickým 
pomocníkům, nyní však konečně přijde řada na slibovaný 
odpočinek. Stejně jako dokáží být nejmodernější 
technologické vymoženosti nápomocné při péči o oblečení 
či váš zevnějšek, dokážou být i zábavné. Vždyť stačí navštívit 
kteroukoli naši prodejnu s elektronikou a přesvědčit se – 
herní konzole, interaktivní televize (kterým se v tomto čísle 
také věnujeme) či dokonce zařízení pro virtuální realitu 
dnes tvoří podstatnou část sortimentu.

Právě zmíněné herní konzole jsou pro mnoho lidí vůbec 
nejoblíbenějšími společníky pro volný čas. A nenechte se 
zmást – rozhodně se nejedná jen o děti, kouzlu neuvěřitelně 
propracovaných videoher propadli i mnozí dospělí.

Poznejte magický svět PlayStationu
Asi nejznámější pojem v tomto odvětví představuje 
značka PlayStation. Za touto konzolí stojí společnost Sony 
Corporation a její první generaci uvedli již v roce 1994  
v Japonsku. Od roku 2013 máme k dispozici generaci 
čtvrtou a posun je znát na všech frontách. Perfektní grafiku, 
výkon a celkový herní zážitek vám dosvědčí snad každý, kdo 
byl s touto konzolí někdy v kontaktu. Mnoho špičkových 
her je navíc vyvíjeno především pro formát PlayStation 
– na počítači si je tak obvykle zahrajete mnohem později  
a zážitek také nemusí být zdaleka tolik propracovaný.

Právě výběr her je opravdu široký a i přes krapet vyšší 
pořizovací cenu to v drtivé většině případů opravdu stojí 
za hřích. Na své si tady přitom přijde každý – od milovníků 
akčních stříleček až po ty, kteří holdují spíše náročnějším 
hrám s příběhem. Neváhejte tuhle parádu přinejmenším 
vyzkoušet.

Funkce PlayStation ale zdaleka nejsou omezeny jen  
na videohry. Konzoli si můžete spárovat s jinými zařízeními 
a poslouchat třeba svou oblíbenou muziku. Meze se tu 
nekladou – jediné, co je důležité, je bavit se a odpočívat. 
Tenhle tak trochu netradiční způsob načerpání energie 
je zatraceně oblíbený po celém světě – a to nejen během 
zimního období.

A co takhle zkusit Xbox?
Na raketový úspěch, kterého se společnosti Sony díky 
PlayStationu dostalo, pochopitelně rychle zareagovali 
její konkurenti. Nejvýrazněji se to podařilo počítačovému 
gigantu Microsoft, který v roce 2001 přišel se svou vlastní 
herní platformou – Xboxem. Provázanost se světem počítačů 
je nasnadě – do Xboxu si můžete integrovat vlastní pevný 
disk nebo k jeho obsluze využívat třeba také klávesnici  
a myš.

Nástupcem populárního Xboxu 360 se stala konzole 
Xbox One, která byla na světový trh uvedena během 
roku 2013. Velkou výhodou pro mnoho uživatelů je tzv. 
zpětná kompatibilita – na své nové konzoli si tak můžete 
klidně zahrát i oblíbené hry z vaší „třistašedesátky“. 
Konzole navíc zvládá spoustu doprovodných funkcí – jejím 
prostřednictvím můžete pohodlně vést hovory v aplikaci 
Skype nebo streamovat vaše herní výkony v reálném čase.
Xbox One lze ovládat také hlasem nebo dokonce gesty. 
Něco takového by možná ještě před necelým desetiletím 
mnozí zařadili spíše do sci-fi literatury, viďte? Rozhodnout 
se mezi PlayStationem a Xboxem určitě není jednoduché, 
pokud vaše srdce přece jen tíhne k tomuto druhu virtuální 
zábavy, vřele doporučujeme si obě konzole nejdříve 
vyzkoušet a uvidíte sami. 

Internet je základ 
Pro děti školou povinné internet představuje pokladnici 
informací všeho druhu. Není snad nic, co by tady nenašly.  
To se hodí zejména při psaní školní aktuality nebo odborného 
referátu. I tady ale samozřejmě platí výše zmíněné pravidlo 
o důvěryhodnosti zdroje.

Internet má dětem rozhodně co nabídnout. Když se jej 
naučí rozumně využívat, budou mít do budoucna značnou 
výhodu. Online je už celý svět a v budoucnu se internet 
do našich životů zapojí pravděpodobně ještě větší měrou. 
Určitě děti ale nenechávejte celé dlouhé dny jen tak bezduše 
bloudit po internetových stránkách, všeho s rozumem.
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TIPY K NÁKUPU

Tipy na zimní  nákupy

Epilátor Philips Lumea Prestige SC2009/00, cena 13 999 Kč

Fén Philips MoistureProtect HP8280/00, cena 2 299 Kč

Holicí strojek Philips Série 5000 S5110/06, cena 2 299 Kč

Chcete se bezbolestně zbavit chloupků až 
na 8 týdnů? Bez holení, depilací, vytrhávání 
či procedur v salonech krásy? Revoluční řešení 
vám nabízí epilátor Philips Lumea Prestige SC2009/00, 
který působí na kořínky chloupků jemnými světelnými 
záblesky. Tím se postupně snižuje počet chloupků, které 
vám na těle rostou. Již po 4 ošetřeních prováděných  
v 2týdenních intervalech bude vaše pokožka nádherně 
hladká. 

Pokrok v technologiích se odráží i v péči o vaše vlasy. Už dávno totiž nejde 
jenom o to, použít horký vzduch. Díky jedinečnému snímači MoistureProtect 
umí fén Philips MoistureProtect HP8280/00 využít infračervenou technologií 
diagnostiku vašich vlasů a následně přizpůsobit teplotu vzduchu tak, aby byla 
udržována přirozená úroveň hydratace vašich vlasů. Zachová až 85% hydratace.
A to není všechno! Technologie MoistureProtect toho dokáže mnohem víc. 
Svým jedinečným senzorem dokáže změřit nejenom hydrataci vašich vlasů, 
ale také jejich aktuální teplotu. V momentě, kdy zjistí, že jsou vaše vlasy suché, 
automaticky přepne na nižší teplotu, aby je chránil a více nevysušoval ani 
nepřehříval. Prostě 100% ochrana proti přesušeným vlasům.

Holicí strojek z Philips Série 5000 S5110/06 zaručuje 
přesné holení a zároveň je jemný k vaší pokožce, kterou 
nedráždí. Pochlubte se perfektně oholenou hladkou 
tváří každý den. Nikdy se neříznete, holicí hlava i frézky 
se pohybují v pěti různých směrech, díky čemuž se vždy 
perfektně a pohodlně přizpůsobí nejen tvaru vaší tváře, 
ale i všem záhybům na čelisti a krku. Vaše tvář je perfektně hladce 
oholená, pokud nechcete, nezůstane na ní jediný vous. Kratší i delší fousy holí precizně  
a bleskovou rychlostí díky systému holicích frézek se speciální technologií MultiPrecision. 
Vous po vousu je jednotlivě nadzvedáván dvojitým břitem frézek Super Lift and Cut, který 
je následně spolehlivě a opatrně odstřihává přímo u vaší pokožky.

Díky speciálnímu designu žehličky si budete moci vlasy nejen dokonale 
vyžehlit, ale také libovolně natočit a vytvořit tak malé vlnky nebo přirozené 
vzdušné vlny. Profesionální tenké pláty o šířce 2,5 cm jsou ideální pro 
žehlení vlasů již od kořínků. Snadno tak dokončíte svůj účes, vytvarujete ofinu nebo dodáte eleganci konečkům vlasů. Tenké 
pláty rovněž zajišťují snadnou manipulaci se žehličkou. Pro dokonalý vzhled vašich vlasů disponuje žehlička Ultrashine NANO 
ceramic povrchem. Tento povrch používaný profesionálními značkami zvyšuje kontakt mezi žehlicími deskami a vlasy, 
a proto je žehlení mnohem efektivnější. Kombinace keramických mikročástic a speciální povrchová úprava žehlicích 
desek také výrazně zvyšuje lesk vlasu a tím pádem obohatí i celkový výsledek vaší práce.

Žehlička na vlasy Rowenta SF4412D4, cena 999 Kč
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TIPY K NÁKUPU

Tipy na zimní  nákupy

Herní konzole Sony PlayStation 4 PRO 1TB, cena 10 990 Kč

Pračka AEG ProSteam L7FEE48SC, cena 14 990 Kč

Sušička prádla Bosch WTW87463BY, cena 19 990 Kč

Opravdu pohlcující herní zážitek, nepředstavitelně ostrý obraz 
filmů a neskutečné detaily v každém okamžiku. Systém PS4 
Pro je nabitý těmi nejnovějšími technologiemi a přináší ti ten 
doposud nejrychlejší, nejostřejší a nejplynulejší herní zážitek. 
Na televizoru 4K nabízí hry pro systém PS4 nevídanou vizuální 
dokonalost, od rozlišení 4K až po nejdrobnější detaily. 
Tvá dobrodružství získají dechberoucí HDR barvy 
a ožijí neuvěřitelnou energií. Streamuj největší 
filmové trháky, nejsledovanější televizní seriály 
a nejnovější videa ve fascinujícím rozlišení až 4K  
ze služeb Netflix, YouTube a celé řady dalších 
zábavních aplikací – to vše s automatickým 
převzorkováním pro ten nejostřejší obraz.

Pračka AEG je vybavena řadou programů, jako například bavlna, 
syntetika, jemné prádlo, vlna/hedvábí, pára – osvěžení, antialergický, 

rychlý 20minutový na 3 kg prádla, sportovní oblečení a bundy, 
lůžkoviny, džíny. Nabízí také možnost volby pro extra máchání, 

množství otáček, výběr teploty nebo také zvolení funkce pro 
odstranění skvrn. Díky těmto funkcím dosáhnete při praní 
prádla vždy nejlepších výsledků a vaše prádlo bude zářit 

čistotou. Pračka AEG L7FEE48SC používá páru k rychlému  
a snadnému osvěžení pomačkaných oděvů, aby byly připravené  

k nošení. Technologii ProSteam, umožňuje snížit pomačkání až  
o třetinu, vaše prádlo bude vždy vypadat elegantně. Méně žehlení 
snižuje opotřebení vláken, udržíte tak dlouhodobě dokonalý vzhled 
vašich oděvů.

Značka Bosch představuje novou modelovou řadu 
Série 6, která je vybavena samočistícím kondezátorem, 
díky čemuž si zachovává extra nízkou spotřebu energie po celou dobu 
životnosti. Při fázi sušení dochází až 4x k propláchnutí od prachu a textilních 
vláken. Bezúdržbový kondenzátor s funkcí SelfCleaning dělá tuto práci 
automaticky za vás. Tím zachovává kvalitu prádla, šetří váš čas a je šetrný 
k životnímu prostředí. K hlavním benefitům se řadí mimořádně úsporný 
provoz, který dosahuje spotřeby energie ve standardním programu s plnou 
náplní 1,27 kWh, což ho řadí do vysoce efektivní třídy A+++. Sušička nabízí 
kapacitu pro 7 kilogramů prádla. Pyšní se nerezovým bubnem s unikátním 
povrchem, který umožňuje přístup teplého vzduchu do všech stran. Spolu 
s asymetricky zakřivenými unašeči s měkkým povrchem zajišťuje buben 
prádlu tu nejjemnější péči zvanou SensitiveDrying. Na cyklus sušení 
můžete snadno dohlížet díky vnitřnímu LED osvětlení.
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Žádné kabely, žádná omezení
Pořiďte si k Vánocům hudební legendu

Společnost Bose je americká rodinná společnost, která se specializuje na audio zařízení. Byla založena roku 1964 
Dr. Amarem G. Bose. Bose je nejvíce známa pro své domácí audio systémy a reproduktory, sluchátka s potlačením 
okolního hluku, profesionální audio systémy a automobilové zvukové systémy dodávané přímo do výroby vyšších 
modelů vybraných automobilek. Společnost také provádí výzkum závěsných technologií pro automobily a tahače  
a také technologie aktivních tlumičů pérování. Bose má reputaci za mimořádnou ochranu svých patentů, obchodních 
značek a ochranných známek. 
Bose je známa náročným zákazníkům po celém světě jako dodavatel kvalitních systémů domácích kin a domácích  
i profesionálních reproduktorových systémů. Tam, kde je potřeba dobrý zvuk, tam je potřeba Bose.

Bose QuietComfort 35
Bezdrátová sluchátka QuietComfort® 35 
poskytují prvotřídní potlačení okolního 
hluku, takže je ticho tišší a hudba zní lépe. 
Zbavte se kabelů a připojujte se snáze  
k zařízením pomocí technologie Bluetooth® 
a párování NFC. Vychutnejte si až 20 hodin 
bezdrátového poslechu na jedno nabití 
baterie.

Bose SoundSport Wireless
Špičková bezdrátová sluchátka BOSE® 
SoundSport® Wireless nabízí mimořádně 
působivou reprodukci a komfortní a přitom 
pevné uchycení v uších i během intenzivního 
sportování. Na jedno nabití vydrží až 6 hodin. 
Jsou odolná vůči vodě a potu. Využijte funkci 
Bluetooth® a párování NFC ke snadnému 
připojení k zařízení, integrovaný mikrofon  
a dálkové ovládání.

Bose SoundTouch 20 III
SoundTouch20 je hudební systém pro středně 
velké místnosti s bohatým dynamickým 
zvukem. Umožňuje streamování hudby 
pomocí SoundTouch technologie z PC nebo 
NAS serveru, telefonu, internetového rádia, 
Deezer, Spotify® a iHeartRadio®. To vše 
pouhým stisknutím tlačítka. Free SoundTouch 
aplikace pro počítač, telefon nebo tablet, LAN, 
Wi-Fi, multizónování s ostatními SoundTouch 
systémy, dálkové ovládání, Bluetooth®.

Bose SoundLink Mini BT II
Kompaktní přenosný hudební systém s přirozeným zvukem, 
který se vejde do dlaně, přehrává hudbu pomocí Bluetooth® 
bez použití kabelů. Patentové zpracování signálu, 1x AUX IN, 
nabíjitelná Litium-Iónová baterie s výdrží hudby až 10 hodin, 
Voice prompts pro snadnou instalaci a jeho užívání, paměť 
pro 8 zařízení, připojení 2 zařízení současně, snadná obsluha 
vašeho zařízení pomocí multifunkčního tlačítka.

Bose SoundTouch Music system IV
Tento kompaktní systém umožňuje streamování 
milionů skladeb z hudebních služeb, jako 
je Spotify® a Deezer, tisíců internetových 
rozhlasových stanic a hudby uložené na vašem 
smartphonu, tabletu nebo počítači. K dispozici je 
také CD přehrávač a tuner DAB/AM/FM. Nabízí 
legendární výkonnost oceňovaného hudebního 
systému Wave® Music System. Exkluzivní 
inovace od Bose®, kterou je technologie 
vlnovodu reproduktoru, pak přináší hluboký a 
bohatý zvuk, jaký byste očekávali od mnohem 
rozměrnějších a dražších stereo systémů.

Výrobky Bose nakoupíte u autorizovaných prodejců
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Nechte se pohltit 
dokonalým obrazem
Snad žádný jiný segment elektroniky neprochází tak častými obměnami, jako 
právě svět televizí. Různé modely, obrazovky i technologie. Jak si tedy vybrat 
tu nejlepší televizi, aniž byste strávili dlouhé hodiny studiem technických 
specifikací, nebo byli se svou volbou nespokojeni hned po prvním zapnutí? 
Čtěte dál, poradíme vám.

Křišťálový obraz a špičkový zvuk
Troufneme si tvrdit, že televizní obrazovka stále tvoří jeden 

z ústředních bodů většiny tuzemských obývacích pokojů. 

Ne každý čtenář musí nutně souhlasit, ale ruku na srdce – 

nemusí zde nutně být řeč o dlouhých hodinách strávených 

sledováním vesměs náhodného programu – bohatě stačí 

se spokojit s jedním nebo dvěma zhlédnutými pořady 

týdně. A proč byste si je neměli naplno vychutnat? Nemluvě 

o sledování DVD, Blu-ray nosičů či ovládnutí programu 

prostřednictvím chytrých televizorů. Ale o tom až později.

Ať už jsou vaše osobní preference jakékoliv, můžeme vám 

garantovat, že na rozsáhlém trhu s elektronikou si vyberete 

to pravé ořechové – a je úplně jedno, jste-li nadšený divák 

nebo se vaše představa televize blíží spíše designovému 

kousku, který dotváří interiér vašeho bydlení. Asi nikdo  

z nás každopádně nepořizuje nový televizor dvakrát  

do roka, rozhodně tedy nedoporučujeme podcenit pečlivý 

výběr. Tak pojďme na to.
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Ta pravá obrazovka – první krok 
k dokonalému diváckému zážitku
Hon za dokonalou TV zpravidla začíná hned u výběru 

obrazovky. Jednotlivé druhy displejů se mezi sebou liší 

použitým výrobním postupem, stejně jako samotným 

způsobem podsvícení. V minulosti hojně oslavovaná 

plazma již vzala za své a my stojíme před zcela novými 

specifikacemi. Jak se v nich ale vyznat?

V případě aktuálně nejrozšířenějších LED obrazovek se 

vlastně jedná o LCD panely podsvícené pomocí LED diod. 

V porovnání s původními LCD obrazovkami mají výrazně 

nižší spotřebu a navíc také velmi jasný a ostrý obraz včetně 

širšího spektra zobrazovaných barev.

Univerzum jednotlivých specifikací je zde ale přece 

jen krapet komplikovanější. Máme tady televizory  

s technologiemi jako Triluminos, SUHD, SUPERUHD 

nebo Quantrum Dot. Nenechte se odradit pro vás možná 

nicneříkajícími označeními, ve zkratce se jedná o označení 

obrazovek, jejichž LED panely byly při výrobě vylepšeny 

(např. o nanokrystalové technologie) za účelem zajištění 

lepšího jasu a kontrastu obrazu.

Tyhle modely jsou určeny především pro ty nejnáročnější 

diváky, kteří se při sledování televize mohou těšit  

na mnohem více detailů, barevných odstínů a zejména 

pak viditelně jasnější barvy. Přirozená a věrná reprodukce 

barev zvýrazňuje dojem hloubky obrazu a i díky rychlejší 

odezvě panelu obrazovky bude divácký zážitek naprosto 

nesrovnatelný s čímkoliv, na co jste byli dříve zvyklí.

HD nebo Full HD – v čem je zakopaný 
opravdový prožitek?
Na trhu s televizory se nadále setkáme i s modely  formátu 

HD, i když stále méně. Rozlišení 1366×768 bodů je vhodné 

jen pro nejmenší obrazovky, řekněme s uhlopříčkami do 32“, 

kdy tato specifikace ještě nesnižuje kvalitu promítaného 

obrazu. Formát označovaný jako Full HD nám oproti tomu 

nabízí tzv. plné rozlišení 1920×1080. S tím se pojí vysoká 

kvalita obrazu vhodná ke sledování digitálního vysílání v HD 

kvalitě stejně jako filmů na Blu-ray nebo DVD. V současnosti 

se s takovým rozlišením setkáme u modelů od velikosti 

zhruba 32“ do velikosti až 65“ - ve velikostech nad 43“ se 

potom výrobci v drtivé většině případu uchylují k rozlišení 

Ultra HD.
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Ultra HD – výjimečná 
kvalita do každé domácnosti
V posledních letech se stále častěji setkáváme s fenoménem 

Ultra HD televizorů, které dokáží zobrazovat v kvalitě 4K 

rozlišení. Ta představuje ultra vysoké rozlišení 3840×2160 

bodů, které jde ruku v ruce s unikátním vykreslením obrazu. 

Ve výsledku zobrazuje čtyřikrát více obrazových bodů, než 

třeba u televizoru s Full HD obrazovkou.

Tento nejmodernější standard obrazu digitálního filmu 

a počítačové grafiky je stále dostupnější oběma stranám 

barikády – jak tvůrcům, tak i divákům. Do budoucna tomu 

nebude jinak a dnes již v rozlišení 4K najdete slušnou řádku 

videomateriálu třeba i na YouTube. Tak proč si obraz naplno 

neužít přímo na televizi?

U řady Ultra HD televizorů navíc nově najdeme i podporu 

technologie HDR (High Dynamic Range), která danému 

modelu umožní zobrazení v širším dynamickém rozsahu.  

V HDR kvalitě si tak můžete promítat obsah přímo  

z televizních stanic, světových filmových studií a dokonce 

i internetových služeb, jako je například Netflix, který  

i v České republice rychle nabývá na popularitě. Díky 

naprosto úchvatnému kontrastu se přímo v srdci vašeho 

obývacího pokoje dočkáte ještě o třídu realističtějšího 

obrazu. Dáte si říci? Ale nepředbíhejme, ještě nekončíme –  

k tomu nejlepšímu se teprve dostaneme na dalších 

stránkách našeho přehledu.

OLED vs. LED – souboj titánů?
Abychom vám mohli přinést opravdu komplexního 

průvodce světem moderních televizorů, budeme to 

muset udělat ještě malinko složitější. A tak se dostáváme  

k modelům s magickým označením OLED. Přirozeně se hned 

na začátku zeptáte, jaký je vlastně rozdíl mezi obrazovkami 

LED a OLED. Je to jednoduché – jako OLED označujeme 

nejmodernější televizní displeje, které využívají technologii 

organických elektroluminiscenčních diod. Ty po zavedení 

elektrického proudu vyzařují světlo - výsledkem je oproti 

LED lepší jas, dokonalá černá a doslova nekonečný kontrast. 

A to nemluvě o lepším pozorovacím úhlu, znatelné úspoře 

energie a nižší hmotnosti přístroje. Dámy a pánové, 

garantujeme jediné – s OLED obrazovkou už je to podívaná, 

za kterou by se nestyděl snad žádný kinosál.
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Čím lépe se budete dívat při výběru, 
o to lepší podívaná vás čeká doma
Titulek asi nikoho nepřekvapí – jakmile máme specifika 

jednotlivých druhů televizních obrazovek takříkajíc v malíku, je 

na čase se s výběrem vhodného modelu posunout o něco 

dále. Na co se tedy v prodejně elektroniky dívat, popřípadě 

ptát?

Slovo rozlišení padlo v tomto textu již několikrát, o co 

se ale vlastně polopatisticky jedná? Tento údaj udává, 

kolik jednotlivých obrazových bodů (pixelů) může být na 

obrazovce v daný moment zobrazeno. Čím vyšší je počet 

těchto bodů v jednotlivých sloupcích a řádcích rozmístěných 

po ploše displeje, tím lepší je výsledná kvalita obrazu. Jak 

jednoduché, že?

Jak na úhlopříčky
Nemějte strach, opravdu se nevracíme do školních lavic. 

Alespoň základní znalost geometrie se ale přece jen může 

občas hodit i v běžném životě – třeba právě při výběru 

nového televizoru. Označení velikostí jednotlivých modelů 

výrobci udávají v anglických palcích (“), přičemž 1“ se rovná 

2,54 cm, zatímco rozměr obrazovky se měří úhlopříčně.

Při výběru vhodné velikosti obrazovky byste samozřejmě 

měli vzít v úvahu i interiér vašeho obývacího pokoje 

nebo jiné místnosti, kam hodláte novou televizi umístit. 

U jednotlivých úhlopříček se liší i doporučená pozorovací 

vzdálenost. Zjednodušeně se dá říct, že tato vzdálenost 

by měla dosahovat zhruba 1,5 až 2,5 násobku velikosti 

úhlopříčky. Navíc platí, že čím vyšší je rozlišení displeje, 

tím menší může být pozorovací vzdálenost, aniž by došlo  

ke ztrátě dokonalého obrazu.

Při výběru nezapomínejte na to, že drtivou většinu 

moderních plochých TV lze umístit na vhodném držáku 

přímo na zeď a tím pádem nejste nijak limitovaní například 

rozměrem stávajícího nábytku. Na závěr lze jen dodat, že 

v případě televizorů doopravdy platí, že čím větší velikost, 

tím lepší a pohodlnější sledování.

Jaký tuner, takový signál
Právě televizní tuner umožňuje bezproblémový přenos 

a zpracování televizního signálu. V současnosti stále 

nejrozšířenější standard představují tunery s označením 

DVB-T. Signál, který přijímají prostřednictvím antény, se šíří 

36   |   Inspirace 4 / 2016

O TELEVIZORECH



pomocí pozemních vysílačů. Stále více se ale setkáváme  

s modernějšími tunery DVB-T2 (H.265/HEVC). Do příjmového 

kanálu je možné pustit více dat, čímž se značně zvyšuje 

kvalita výsledného obrazu. Většina programů následně 

bude vysílat v HD kvalitě a zvýšit se může i počet samotných 

televizních stanic. Tento standard by měl být v tuzemsku 

uveden v provoz zhruba od roku 2018 a příslušné vysílače 

by pak měly být kompletně rozšířeny někdy kolem roku 

2020. Ničeho se nebojte, do té doby poběží souběžně oba 

dva standardy.

Pro úplnost ještě zmíníme tunery DVB-C, které zajišťují 

příjem placeného digitálního vysílání v kabelových sítích  

od poskytovatelů jako UPC. Oproti tomu tunery s označením 

DVB-S2 slouží k příjmu digitálního vysílání skrze parabolu  

ze satelitu. Přístupová karta poskytovatele satelitního 

vysílání (například Skylink) s modulem se v tomto případě 

připojuje přímo do televizoru.

Jak si vaše televize poradí 
s promítáním vlastního videa 
nebo fotek, popřípadě nahráváním?
Další velmi častá otázka – kladnou odpověď můžete dnes 

považovat už tak trochu za samozřejmost. Potažmo všechny 

dostupné televizory dnes totiž disponují USB vstupem, 

který po připojení externího zařízení umožňuje přehrávání 

vybraných typů souborů přímo na vaší televizní obrazovce. 

V jednoduché aplikaci tak můžete přehrávat hudbu, uložené 

filmy i video či promítat fotky. Většina současných modelů 

rovněž umožňuje přímé nahrávání televizního vysílání,  

a to jak aktuálně vysílaného programu, tak i pořadu, který 

poběží až v době vaší nepřítomnosti. Zaznamenaná data 

vám ovšem nepůjdou přehrát na jiném zařízení či počítači, 

ale jen právě na vašem televizoru. Toto lehce nepříjemné 

opatření slouží k ochraně autorských práv. Pokud ovšem 

chcete současně jeden pořad nahrávat a druhý sledovat, 

je nutné si vybrat televizi s takzvaným dvojitým tunerem 

(twin-tuner).

Smart TV – pouhý
marketingový tah nebo výhodná investice?
Chytré televize SMART TV jsou dnes velmi populární, proč 

byste ale měli uvažovat o pořízení právě takového modelu? 

Díky možnosti připojení k internetu prostřednictvím  

Wi-Fi nebo kabelu můžete na své SMART TV využívat celou 

řadu doplňkových funkcí – od sledování videí na internetu, 
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surfování až po plnohodnotné používání Facebooku. 

Pokud například rádi sledujete videa na portálu YouTube, 

chytrá televize vám zprostředkuje mnohem intenzivnější 

a kvalitnější divácký zážitek. Nemluvě o možnosti ovládat 

televizi hlasem nebo dokonce gesty.

Díky aplikacím HbbTV (jejichž předchůdcem byl například 

ve své době velmi populární Teletext) navíc máte přístup 

například k rozsáhlému archivu iVysílání ČT či programů  

ze stanic jako Óčko, Prima i Stream.cz.

Určitě se tedy vyplatí dát jedné takové šanci. Zeptejte  

se vašeho elektrospecialisty.

Jste náruživí hráči?
Přiberte televizi do týmu
Soudobá úroveň elektrotechniky je pochopitelně velmi 

pozitivně naladěna směrem k počítačovým hrám a virtuální 

realitě všeobecně. Nadšení hráči po celém světě by svou 

televizi za nic nevyměnili a vlastně se ani nelze divit. 

Moderní televizory mohou právě herním fajnšmekrům 

díky svým technickým parametrům a zejména možnostem 

přenosu obrazu nabídnout opravdu skvostné zážitky.

Jedinečná kvalita obrazu, až neuvěřitelně věrné vykreslení 

detailů a barev a bez nadsázky geniální dynamika přenosu 

– o všech těchto kladech jsme se zmínili již výše, ale je 

nasnadě, že právě při hraní na maximum propracovaných 

her si tyto aspekty moderních televizorů užijete o poznání 

více, než při sledování „obyčejného“ filmu.

Vývojáři těchto her moc dobře ví, čeho jsou dnešní konzole, 

potažmo televize schopny. Dynamika herního prostředí  

a akcí a rychlost odezvy je tak leckdy opravdu úctyhodná. 

Plynulost je pro dokonalý prožitek vaší oblíbené hry přece 

jen nezbytná. A samozřejmě nejde jen o hry. Dobrou 

dynamiku obrazu oceníte i při sledování sportovních 

přenosů nebo akčních scén v celovečerních snímcích.

Dámy a pánové, 
seznamte se – pohybový ovladač
Do aktivního propojení hráčů s virtuální realitou je 

samozřejmě zapojen i pohyb. S průlomovou technologií 

v tomhle ohledu přišla například společnost Microsoft  

a její systém Kinect. Tu známe již od kultovní konzole Xbox 

360, která si získala srdce všech generací. Tento pohybový 

snímač nepotřebuje žádné další speciální ovladače. Tím se 
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totiž rázem stáváte vy. Postavíte se před televizi, hýbete se  

a hra na vás okamžitě reaguje.

Legendární je dnes už i konzole Nintendo Wii a její dalkový 

ovladač nazvaný prostě Wii Remote. Má v sobě integrovaný 

senzor pohybu, který bezdrátově komunikuje s příslušným 

snímačem. Reakce jsou zkrátka a dobře dechberoucí. 

Zabudovaný je i mikrofon. Dovedete si představit ještě 

dokonalejší souznění s oblíbenou hrou?

V pozadí nezůstává samozřejmě ani Sony a tak si dnes 

můžete ke svému PlayStationu pořídit ovladač Move. 

Budoucnost je zkrátka v pohybu, i když učitelé tělesné 

výchovy měli možná na mysli něco trochu jiného.

Parádní zvuková kulisa 
– jaký audio systém si pořídit k TV?
Kvalitní prostorové reproduktory dají vašemu diváckému 

zážitku další přidanou hodnotu. S dobrým audio systémem 

si občas budete připadat, jako byste byli přímo v dané 

filmové scéně. A to je rozhodně plus – i když možná ne  

z pohledu vašich sousedů.

Nejmodernější systémy dokážou přesně rozlišit každičký 

detail. Vše bude znít přesně tak, jak bylo zamýšleno 

samotnými tvůrci. Aktuálně používané přenosové systémy 

jako DTS Digital a Dolby Digital dovedou digitální hudbu 

zdokonalit tak, že i doma dosáhnete opravdu pohlcujícího 

zvuku.

Pár slov závěrem
Doufáme, že jsme tímto lehce vyčerpávajícím textem 

zodpověděli alespoň ty nejzávažnější otázky týkající se 

výběru nového televizoru. Přejeme šťastnou ruku při výběru 

a samozřejmě i příjemnou podívanou.
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UHD SMART televize
LG 55UH605V

UHD SMART televize
Philips 55PUS6561

UHD SMART televize
Samsung UE55KU6652

UHD SMART televize
Sony KD-55XD8577SAEP

UHD SMART televize
Panasonic TX-55DX603E

Úhlopříčka 139 cm (55") 139 cm (55“) 138 cm (55“) 139 cm (55“) 139 cm (55“)

DVB-T/T2/C/S2 (H.265/HEVC)

Rozlišení 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160

Frekvenční index  1200 Hz 1800 Hz 1600 Hz 1000 Hz 800 Hz

Zobrazovací frekvence 100 Hz 100 Hz 50 Hz 100 Hz 50 Hz

Technologie panelu LED LED LED LED LED

HDR funkce

Operační systém webOS 3.0 Android Tizen Android Firefox

Vstupy 3x HDMI, 1x USB, LAN 4x HDMI, 3x USB, LAN 3x HDMI, 2x USB, LAN 4x HDMI, 4x USB, LAN 3x HDMI, 2x USB, LAN

Energetická třída A+ A A A A

Funkce navíc Ambilight Prohnutá obrazovka 2 tunery

Cena 19 990 Kč 28 990 Kč 35 990 Kč 37 699 Kč 22 790 Kč

Porovnání Ultra HD televizorů

POROVNÁNÍ

*HDR - vysoký dynamický rozsah pro mimořádné úrovně detailů, barev a kontrastu.
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Vybrali jsme pro vás z našich 
nejzajímavějších dobrot vhodných

nejen na vánoční stůl

VánoCní
recepty

<

VÁNOČNÍ RECEPTY
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Rybí polévka s houbami
Tradiční vánoční polévka tak trochu netradičně.

Potřebujeme
• 2 kapří hlavy, případně   odřezky z filetování kapra• 2 střední mrkve
• 1 větší petržel
• kousek celeru
• 1 středně velkou cibuli• 1 bobkový list
• 5 kuliček nového koření

Postup
První krok k uvaření vaší vánoční polévky udělejte už den 

předem – namočte sušené houby do vody. Na druhý den vodu 

slijte a houby propláchněte. Zalijte je čerstvou vodou, 

lehce osolte a asi půl hodiny vařte.

Kapří hlavy omyjte, vyřízněte žábra (aby nebyl vývar 

nahořklý) a vložte do hrnce. Přidejte očištěnou kořenovou 

zeleninu, cibuli, koření a osolte. Kdo si doma sám filetoval 

kapra, může přidat ještě různé odřezky. Mlíčí a jikry si 

však schovejte, dáte je do polévky až těsně před podáváním.

Vývar vařte asi hodinu, není potřeba déle. Sceďte. 

Kapří hlavy můžete ještě obrat a maso z nich použít také  

do polévky.

V hrnci si rozpusťte máslo, vsypte na něj mouku  

a umíchejte světlou jíšku. Tu zalijte zchladnutým vývarem 

a rozmíchejte, aby v polévce nebyly hrudky. Množství jíšky 

záleží na vás, někdo má raději polévku řidší, jiný hustší. 

• 5 kuliček černého pepře• mlíčí a jikry (pokud máte)• 3 hrsti sušených hub 
  (případně mražených)
• kousek másla
• hladkou mouku 
  na zahuštění
• domácí nudle
• sůl

Do rozmíchaného a zahuštěného základu 
přidejte houby i s vodou, ve které se vařily 
(díky ní získá polévka krásnou barvu). 
Vařte přibližně půl hodiny.

Mezitím si v osolené vodě uvařte nudle. 
Asi pět minut před koncem varu polévky 
přidejte nakrájené mlíčí a jikry. Nakonec 
vsypte i scezené nudle.
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VÁNOČNÍ RECEPTY

Vaječný koňak
Rádi dáváte dárky, které jste sami vytvořili? A co byste 

řekli na pravý vaječný koňak, ten nikdy nezklame.

Potřebujeme
• 5 žloutků (ideálně čerstvé, 

  z prověřeného chovu)

• 350 g krupicového cukru

• 1 vanilkový lusk, nebo 1    

  lžička vanilkového extraktu

• 1 konzerva neslazeného 

  kondenzovaného mléka (pokud 

  použijete slazené, použijte 

  přibližně polovinu cukru)

• 300 ml brandy (případně 

  tuzemáku), množství zále

  ží na vaší chuti

Postup
Nejdříve vyšlehejte do hladké 

pěny žloutky s trochou cukru.  

V kastrůlku pak svařte kondenzované 

mléko, vanilkový lusk a zbytek 

cukru. Nechte trochu vychladnout 

a pak za stálého míchání přilijte 

žloutkovou směs. Míchejte, dokud 

vše nezhoustne.

Nakonec vmíchejte brandy nebo rum.  

S menším množstvím alkoholu 

vyniknou vaječno-mléčné chutě,  

s větším množstvím bude mít váš 

koňak lepší říz.

Pokud se vám zdá výsledná směs 

hrudkovitá, přeceďte ji ještě přes 

jemné sítko. Poté ji už jen nalijte 

do lahví, zavíčkujte a opatřete 

jmenovkou.
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VÁNOČNÍ RECEPTY

Zázvorové sušenky

Potřebujeme
• 100 g ovesné mouky

• 300 g hladké špaldové 

  mouky

• 190 g třtinového cukru

• 150 g másla

• 50 g čerstvého zázvoru

• 1 vejce

• 2 lžičky jedlé sody

• 2 lžičky skořice

• 1 1/2 lžičky kardamonu

• 1 lžíci olivového oleje

• 1/2 lžičky soli

Postup
Změklé máslo smíchejte v misce  

s cukrem, vejcem a postupně vyšlehejte. 

Následně přisypte všechny ostatní 

suroviny včetně zázvoru, který si 

předtím nastrouhejte, případně 

rozmixujte. Z těsta vytvarujte kuličky 

o velikosti vlašského ořechu, které 

ještě můžete z poloviny ponořit  

do cukru.

Zázvorové cookies rozložte na plech 

tak, aby mezi nimi byla mezera alespoň 

3 cm a vložte do trouby předehřáté  

na 220 °C. Pečte 10-15 minut.

Jestli chcete vyzkoušet exotičtější 

variantu, přisypte do poloviny směsi 

kakao a chilli. Sušenky se hodí k čaji, 

ale i samotné chutnají výborně.

Pokud milujete zázvor minimálně tak jako my v redakci, 
určitě si z něj zamilujete i tyhle zdravé sušenky.
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Vánočka
Chcete na Štědrý den ohromit? Upečte domácí vánočku 

a užijte si společně s rodinou vánoční atmosféru.

Potřebujeme
• 250 ml vlažného mléka

• 125 g másla

• 100 g cukru moučka

• 2 vejce

• 250 g hladké mouky

Postup
Domácí vánočka voní po poctivých surovinách – po másle, mléce a čerstvých 

vajíčkách. Pro vůni a chuť do ní přidejte vanilku, citronovou kůru  

i šťávu. Tahle vánočka je čistá, bez hrozinek, tak jak ji mají rády i malé 

děti. Vy si přidejte mandle, oříšky, hrozinky (nejlépe předem namočené  

v rumu). Vánočka pak bude ještě dokonalejší. Rozdělte těsto na pět stejných 

dílů, ze kterých připravte hady. Spodní patro je klasický cop ze tří, horní 

jsou jen zbylí dva hadi zamotaní do sebe. 

Všechny suroviny, kromě mandlí, oříšků a hrozinek vložte do mísy  

na zadělání těsta. Mléko předtím lehce ohřejte a přidejte do něj  

i na kousky nakrájené máslo. Pokud chcete chuť trochu ozvláštnit, 

přidejte místo klasického cukru třtinový. Nechte ho  nejméně hodinu 

kynout. Používáte-li čerstvé droždí, připravte si nejdříve kvásek  

z vlažného mléka a trochy cukru, do kterého rozdrobte droždí a počkejte, 

až se vám na povrchu udělají bublinky.

Upleťte vánočku, jak jste zvyklí. Vánočku pleťte přímo na plechu 

vyloženém pečícím papírem, je to snazší. Upletenou vánočku přikryjte 

utěrkou a nechte na teplém místě další hodinu kynout. Po hodince kynutí 

můžete vánočku pro jistotu spíchnout špejlemi. Někdo vánočku potírá 

pouze bílkem, jiný žloutkem nebo celým vejcem. Poté ji posypte mandlovými 

lupínky a šup s ní do trouby.

Trouba by měla být vyhřátá naplno, což je asi 240 °C. Při vysoké teplotě 

pečte 5 minut, poté ztlumte teplotu na 170-180 °C. Při této teplotě 

dopékejte vánočku půl hodinky. Máte-li pocit, že se vám shora připaluje, 

stačí ji přikrýt alobalem.

Tu správnou chvíli, kdy vánočku vytáhnout z trouby, poznáte podle vpichu 

špejle, která musí vyjít ven čistá, neolepená těstem.

A víte, co si k vánočce dejte? Ideální je sladké kakao.

• 400 g polohrubé mouky

• špetku soli

• 1 a 1/2 lžičky sušeného 

  droždí nebo půl kostky 

  čerstvého

• hrozinky, mandle, oříšky

VÁNOČNÍ RECEPTY
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Čočkový salát

Novoroční tradice by se měly dodržovat. Ještě o to 
více, pokud vám přinesou peníze, právě tak jako tenhle 

čočkový salát.

Potřebujeme
• 250 g čočky

• 1 velkou mrkev

• 1 červenou papriku

• 1 jablko

• 4 vejce

• salát – rukolu, polníček 

  nebo jiný salát s drobnými listy

• sůl

• čerstvě mletý černý pepř

Postup
Čočku namočte přes noc do vody. Ráno vodu z čočky slijte, zalijte 

ji čerstvou vodou a uvařte doměkka. Trvá to asi 15 minut. Chvilku 

před úplným změknutím osolte a ještě asi pět minut vařte.

Vodu z čočky slijte a samotnou čočku přelijte přes cedník. Nechte ji 

úplně vychladnout. Mezitím si uvařte vajíčka natvrdo a připravte 

si zeleninu. Mrkev oloupejte a nastrouhejte na hrubém struhadle. 

Papriku nakrájejte na kousky.

Mrkev i papriku vsypte na suchou, teflonovou, rozpálenou pánev, 

kde ji chvíli míchejte, až obojí jen lehce změkne. Vajíčka nakrájejte 

na kousky, salát omyjte, jablka nakrájejte na malé kostičky  

a všechno dohromady promíchejte.

Podle chuti můžete dokořenit čerstvě umletým pepřem a solí.

Kdo má raději saláty s majonézou, může si trošičku majonézy přidat. 

Salátu určitě neuškodí ani posypka ze sýra.

VÁNOČNÍ RECEPTY
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Domácí paštika s houskami
Vychutnat si silvestrovské oslavy a mlsat přitom zdravě? 

Jak snadné.

Paštika
• 500 g vepřových jater

• 200 g rozpuštěného másla

• 3 vejce

• 100 ml smetany

• sůl a trochu čerstvě 

   mletého pepře

• špetku tymiánu nebo jiných 

   oblíbených bylinek

Postup
Vepřová játra omyjte, osušte a zbavte bílých blanek, které by nešly rozmixovat  

a v paštice byste je cítili. Nakrájejte je na menší kousky a vložte do mixéru, kde 

je rozmixujte dohladka. Přidejte rozpuštěné máslo, vejce, smetanu, koření a osolte 

podle chuti. Opět důkladně promixujte.

Směs nalijte do zapékacích mističek, zavařovacích sklenic nebo třeba do formy 

na srnčí hřbet, vyložené potravinářskou folií. Připravené nádoby naskládejte  

do vyššího pekáče nebo hrnce, který můžete dát do trouby a zalijte vroucí vodou tak, 

aby byly nádoby minimálně do tří čtvrtin ponořené. V troubě, vyhřáté na 90 °C nechte 

asi tři čtvrtě hodiny. Poté nechte paštiku důkladně vychladnout.

Domácí housky
Těsto lze umísit v domácí pekárně, kde také vykyne a po vyklopení se dá upéct. 

Pekárnu ale můžete odstavit na vedlejší kolej a těsto si zadělejte v Cooking Chefovi 

od Kenwoodu. Umíchané je za chvilku a necháte ho už jen na teplém místě vykynout.

Po hodině kynutí těsto vyklopte na pomoučenou plochu a vytvarujte rohlíky nebo 

bochánky. Ty dejte na plech ještě asi půl hodinky dokynout.

Troubu si rozehřejte na 180 °C, připravené pečivo potřete rozšlehaným žloutkem  

a posypte semínky, hrubou solí, mákem, kmínem, zkrátka čím chcete. Pečte asi 20–25 

minut. Nechte vychladnout a namažte vaší dokonalou paštikou.

Bochánky
• 350 g polohrubé mouky

• 150 g hladké mouky

• 1 lžičku sušeného droždí

• 250 ml vlažné vody

• 1 lžíci medu

• 2 lžičky cukru

• 1 lžičku soli

VÁNOČNÍ RECEPTY
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ROZHOVOR

Marek Příkazký:
Letos už budu slavný a bohatý
Herec Městského divadla Zlín, Marek Příkazký, je člověk plný humoru, nadsázky  
a optimistické nálady. Svou kariéru nastartoval už jako dítě v ochotnickém souboru 
a místo vysněné role touží dělat divadlo „prostě dobře“. Jeho šibalský pohled na nás 
během podzimu i předvánočního období mrkal z každé prodejny Euronics, proto 
jsme vám jej chtěli představit trochu blíž. V rozhovoru se nám svěřil, jak se dostal 
k divadlu, jak tráví Vánoce i jak odpočívá-neodpočívá o divadelních prázdninách. 

Už šest let Vás můžeme vídat na pódiu 
Městského divadla Zlín. Kterou ze svých rolí 
jste si oblíbil nebo doslova zamiloval? 
A byla už nějaká Vaše „osudová“? 
Obecně u mě platí, že nejraději hraju postavy divné nebo 

záporné. Nestává se ale často, že takové role dostávám. 

Naposledy to byl za záporáky třeba Jidáš v INRI nebo  

za podivíny Mimiko v Řeku Zorbovi.  V poslední době  

se strhl docela humbuk kolem Nekorektního kabaretu 

Ovčáček Čtveráček, kde hraju právě pana mluvčího. Trošku 

se bojím, aby se mi právě tato role nestala osudovou… 

Zavzpomínáte nám trošku, 
jak jste se k divadlu vlastně dostal? 
Může za to brácha. Už když jsme byli malí, mě zatáhl 

do ochotnického souboru. Pak se dostal na herectví  

na Konzervatoř do Brna, kam jsem ho následoval a on pak 

utekl do Matičky stověžaté na DAMU a já jsem zakotvil  

na brněnské JAMU. Ještě jsem si přičichl k Moravskému 

divadlu Olomouc a pak už jsem se stěhoval do Zlína.

Jistě máte stanovený cíl, kterého byste 
na prknech, co znamenají svět, chtěl jednou 
dosáhnout. Prozradíte nám Vaši vysněnou roli?
Víte, tohle je obligátní otázka, na kterou ale nemám 

odpověď. Cíl je prostě dělat divadlo dobře, ať je divák 

nadšený a já spokojený. To není malý cíl. Vysněné role jsou 

podle mě kravina, protože když si vysněnou roli zahrajete, 

tak už nemáte proč snít dál.

Být hercem vyžaduje notnou dávku extroverze. 
Jste společenský a otevřený člověk
 i v soukromém životě mimo pódium?
Docela jo. Myslím, že je potřeba mluvit s lidmi, takže rád 

chodím do společnosti. Na druhou stranu si umím dost užít 

i klídek, papuče a gauč.
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ROZHOVOR

Učení rolí je náročné na paměť, 
prozradíte nám svoji fintu, jak se učíte texty? 
Není to tak náročné, jak se zdá. Z anatomického hlediska je 

to blbost, ale hercův mozek je v podstatě sval. Když se učíte 

texty pravidelně, jde to časem už relativně snadno a navíc 

vám to v té hlavě povětšinou zůstane. Zvláštní je, že když 

skončí představení derniérou, po dvou měsících se text 

většinou sám vypaří. 

Ve svém profilu na stránkách divadla máte jako 
oblíbenou činnost uvedeno bublání brčkem 
v Kofole a zapíjení splínu Bairnsfather Bitterem :) 
Jak ale třeba dobíjíte baterky po náročné sezóně?
Ano, ty profily by se už měly trošku aktualizovat…  

Po náročné sezóně přijdou náročné prázdniny a to se pak 

jede tu na hudební festival, tu na vodu, tu na divadelní 

festival, a když zbydou peníze, ještě i k moři. Řeknu vám,  

že na konci srpna už se vždycky moc těším, až začne ta 

hysterie kolem zkoušení a hraní.

Pro naši síť Euronics jste se stal tváří podzimní 
i vánoční kampaně. Udála se při natáčení 
tohoto spotu nebo focení nějaká vtipná příhoda? 
Nevím, jak ostatní, ale mě nejvíc pobavil jeden moment: 

Natáčeli jsme v prodejně Euronics ve Zlíně-Prštné. A jelikož 

obchodní dům je otevřený do 22 hodin a my jsme točili už  

od osmi, nechali jsme napůl staženou mříž, aby nám tam 

nikdo z nakupujících nevlezl. V pět ráno se dotočilo, a že 

začneme balit. Někdo otočil klíčkem a mříž vyjela zase 

nahoru. A až v tu chvíli všem došlo, že  ta mříž byla sedm 

hodin stažená úplně zbytečně. Všichni jsme celou noc 

chodili na záchod nebo na cigárko ven a museli tu mříž 

podlézat jak blbci. To se zasmáli opravdu všichni. 

A jaké to je, vidět se v televizi a potkávat 
svůj obličej po celé České republice?  
V televizi jsem se už párkrát zahlédl, takže takový ten 

divný pocit, když se poprvé vidíte  a uvědomíte si,  že 

vypadáte úplně jinak, než jste si dosud mysleli, tak ten 

pocit už nemívám.  Ale na billboardech se vídám poprvé,   

v nadživotní velikosti jsem ještě nikde nevisel.  

Podílíte se na reklamě předního prodejce 
elektroniky. Co Vy a smart technologie? 
Obklopujete se jimi na každém kroku?
V tomhle jsem spíše průměrný spotřebitel. Notebook, herní 

konzole, jablko v kapse a stačí mi to. Stejně jsem doposud 

nedokázal využít celý potenciál, který těch mých pár smart 

kousků nabízí.

Malované na skle
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ROZHOVOR

Máme před sebou nejkrásnější období roku 
a tím jsou Vánoce. Budete je trávit s českými 
pohádkami nebo míříte za sněhem 
do zahraničí?
V tomhle jsem ortodoxní pohádkář. Jakmile zazní „bylo, 

nebylo“, jde sníh stranou.

Bohužel jsou dnes Vánoce také obdobím shonu 
a stresu při nakupování dárků. Můžeme i Vás 

potkat v obchodech nebo dáváte přednost raději 
e-shopu z pohodlí domova? A necháváte 
nákupy dárků na poslední chvíli?
No, přes internet celkově hodně nakupuju a Vánoce nejsou 

výjimkou, ale jelikož dárky vždycky nechávám na poslední 

chvíli, většinou nakonec musím vyrazit ještě i do kamenných 

obchodů.

Jaký dárek by Vám osobně 
udělal pod stromečkem největší radost? 
Naštěstí mám, co potřebuju, takže největší radost pod 

stromečkem by mi udělala radost druhých z mého dárku.

Vánoce však nejsou jen o dárcích, jejich symbolem 
je i vůně cukroví, návštěvy vánočních trhů a plnění 
dávných tradic. Pochutnáváte si rád na punčích, 
vanilkových rohlíčcích a krájíte 
štědrovečerní jablko?
Cha! Tak tu máme v otázce rovnou odpověď! Punč  

a turbomošt na vánočních trzích, to je pro mě pro sváteční 

naladění naprostá nutnost! Období obžerství v podobě 

patnácti druhů cukroví už trochu pominulo a orientuju  

se už jen výhradně na maminčino  linecké a právě vanilkové 

rohlíčky. A jablíček za Vánoce rozkrájím klidně tucet. 

Za dveřmi máme i rok 2017 a nový rok je obdobím 
nejrůznějších předsevzetí. Podělíte se s námi 
o ta Vaše a jak jste na tom s jejich dodržováním?
Předsevzetí mám každý rok stejné, že letos už budu slavný  

a bohatý. Tímto se každý rok řadím k 88% populace, která 

svá předsevzetí nenaplní. ;-)

Co byste popřál našim čtenářům do nového roku? 
No samozřejmě jenom to nejlepší a ať roce 2017 potkáte  

co nejmíň blbců. 

Malované na skle

Ovčáček čtveráček



Křížovka o Bluetooth sluchátka GoGEN
Vyluštěte správně tajenku zimního čísla Inspirace a vyhrajte jedny ze tří Bluetooth sluchátek GoGEN HBTM 41 RR v hodnotě 999 Kč.

Vážení čtenáři, chtěli bychom se touto cestou omluvit za chybu z minulého čísla časopisu Inspirace.  Odpověď na křížovku z čísla 2/2016 byla: „ARCHIVACE ELEKTRONICKÝCH ÚČTENEK“.
Děkujeme za pochopení, Tým Inspirace.
Znění tajenky zasílejte do 1. února 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 zima 2016“. Uveďte prosím Vaše jméno, adresu, e-mailový a telefonní kontakt. V případě výhry 
a správného znění tajenky vás budeme o výhře informovat. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu Inspirace. Výherci z minulého čísla 3/2016, jejíž tajenka 
zněla „DEN ZAČÍNÁ KÁVOU“, jsou tito: Hyklová Jindra, Třinec; Oldřich Petrželka, Plzeň; Jarmila Dandová, Praha 4. Těmto výhercům pošleme jednu ze tří sad hrnků a kávy  
v hodnotě 999 Kč. Upřímně gratulujeme. Soutěžící zasláním odpovědi souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely značky Euronics.

KŘÍŽOVKA
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Mobilní telefon Lenovo VIBE C
• procesor Quad-Core (1,1 GHz)
• 8GB vnitřní paměť
• 1GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2300 mAh
• Android 5.1 Lollipop

KATALOG NOVINEK 
ZIMNÍ

5"
DISPLEJ

5 Mpx
FOTOAPARÁT

DUAL
SIM

4jádrový
PROCESOR

BAREVNÉ PROVEDENÍ
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Mobilní telefon Lenovo VIBE C
• procesor Quad-Core (1,1 GHz)
• 8GB vnitřní paměť
• 1GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2300 mAh
• Android 5.1 Lollipop

KATALOG NOVINEK 
ZIMNÍ

5"
DISPLEJ

5 Mpx
FOTOAPARÁT

DUAL
SIM

4jádrový
PROCESOR

BAREVNÉ PROVEDENÍ
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123 cm

46 989,-

UHD SMART televize Samsung UE55KS7002
• rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160), PQI 2200 (100 Hz)
• Quantum dot panel, funkce HDR 
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• SMART TV – internetový prohlížeč, Wi-Fi, HbbTV
• 4x HDMI, 3x USB
UE65KS7002 - úhlopříčka 163 cm, cena 72 990,-
• 128GB USB Flash disk Kingston za 1,-

17 990,-

19 990,-

8 990,-

SMART televize GoGEN TVF 43N384 ST WEB
• rozlišení FULL HD (1920 x 1080), 200 Hz CMP, DVB-T/T2/C/S2 (H.265/HEVC) tuner
• Skylink FASTSCAN, SMART TV – internetový prohlížeč, HbbTV, Wi-Fi
• 2x HDMI, 1x USB
TVH 32N384 ST WEB - úhlopříčka 81 cm, HD Ready,
 Wi-Fi Ready, cena 5 990,- 
TVH 24N384 ST WEB - úhlopříčka 61 cm, HD Ready,
 Wi-Fi Ready, cena 4 599,- 

SMART televize Samsung UE49K6372
• rozlišení FULL HD (1920 x 1080), CMR 800 Hz
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• prohnutá obrazovka, OS TIZEN
• SMART TV – internetový prohlížeč, Wi-Fi
• 3x HDMI, 2x USB
UE40K6372 - úhlopříčka 138 cm, en. třída A,
 cena 13 990,- 

UHD SMART televize LG 55UH605V
• rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160), PMI 1200 (100 Hz)
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• OS WebOS 3.0, funkce HDR Pro
• SMART TV – internetový prohlížeč, HbbTV, Wi-Fi
• 3x HDMI, 1x USB
60UH605V - úhlopříčka 151 cm, cena 29 990,-

T2 H.265
TUNER

4K UHD
ROZLIŠENÍ

A+
EN. TŘÍDA

A+
EN. TŘÍDA

T2 H.265
TUNER

4K UHD
ROZLIŠENÍ

109 cm

139 cm

A+
EN. TŘÍDA

TIZEN
OPER. SYSTÉM

SMART
TV

SMART
TV

A+
EN. TŘÍDA

40 MĚSÍCŮ
ZÁRUKA

138 cm

UŽIJ SI HRANÍ VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ
Samsung rozdává 200 XBOXů

s podporou HDR

Více informací na 
www.samsung-bonus.eu

+
DÁREK
64GB USB Flash disk KINGSTON

 za 1,-
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123 cm

46 989,-

UHD SMART televize Samsung UE55KS7002
• rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160), PQI 2200 (100 Hz)
• Quantum dot panel, funkce HDR 
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• SMART TV – internetový prohlížeč, Wi-Fi, HbbTV
• 4x HDMI, 3x USB
UE65KS7002 - úhlopříčka 163 cm, cena 72 990,-
• 128GB USB Flash disk Kingston za 1,-

17 990,-

19 990,-

8 990,-

SMART televize GoGEN TVF 43N384 ST WEB
• rozlišení FULL HD (1920 x 1080), 200 Hz CMP, DVB-T/T2/C/S2 (H.265/HEVC) tuner
• Skylink FASTSCAN, SMART TV – internetový prohlížeč, HbbTV, Wi-Fi
• 2x HDMI, 1x USB
TVH 32N384 ST WEB - úhlopříčka 81 cm, HD Ready,
 Wi-Fi Ready, cena 5 990,- 
TVH 24N384 ST WEB - úhlopříčka 61 cm, HD Ready,
 Wi-Fi Ready, cena 4 599,- 

SMART televize Samsung UE49K6372
• rozlišení FULL HD (1920 x 1080), CMR 800 Hz
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• prohnutá obrazovka, OS TIZEN
• SMART TV – internetový prohlížeč, Wi-Fi
• 3x HDMI, 2x USB
UE40K6372 - úhlopříčka 138 cm, en. třída A,
 cena 13 990,- 

UHD SMART televize LG 55UH605V
• rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160), PMI 1200 (100 Hz)
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• OS WebOS 3.0, funkce HDR Pro
• SMART TV – internetový prohlížeč, HbbTV, Wi-Fi
• 3x HDMI, 1x USB
60UH605V - úhlopříčka 151 cm, cena 29 990,-

T2 H.265
TUNER

4K UHD
ROZLIŠENÍ

A+
EN. TŘÍDA

A+
EN. TŘÍDA

T2 H.265
TUNER

4K UHD
ROZLIŠENÍ

109 cm

139 cm

A+
EN. TŘÍDA

TIZEN
OPER. SYSTÉM

SMART
TV

SMART
TV

A+
EN. TŘÍDA

40 MĚSÍCŮ
ZÁRUKA

138 cm

UŽIJ SI HRANÍ VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ
Samsung rozdává 200 XBOXů

s podporou HDR

Více informací na 
www.samsung-bonus.eu

+
DÁREK
64GB USB Flash disk KINGSTON

 za 1,-

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

15,6"

15,6"

9 999,-7 999,-

4 GB
PAMĚŤ

1 TB
DISK

19 999,-13 999,-

Notebook
Acer Aspire V15
• procesor INTEL Core i5 Skylake (2,3 GHz)
• rozlišení displeje 1920 x 1080
• gra�cká karta nVidia GeForce 950M
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB 3.0
• Windows 10

Notebook 
Asus F540SA
• procesor INTEL Pentium N3700 (1,6 GHz)
• rozlišení displeje 1920 x 1080
• gra�cká karta Intel HD Graphics
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB 3.0
• Windows 10

Notebook 
Lenovo IdeaPad 110
• procesor INTEL N3060 (1,6 GHz)
• gra�cká karta Intel HD Graphics
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB 3.0
• Windows 10

21 999,-

Notebook
Lenovo IdeaPad Z50-75
• procesor AMD FX-7500 (2,1 GHz)
• rozlišení displeje 1920 x 1080
• gra�cká karta AMD Radeon R7 M260DX
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, 3x USB
• Windows 10

15,6"

15,6"

15,6"

Notebook
Asus F556UB
• procesor INTEL Core i7 Skylake (2,5 GHz)
• rozlišení displeje 1920 x 1080
• gra�cká karta nVidia GeForce 940M
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB 3.0
• Windows 10

1 TB
DISK

4 GB
PAMĚŤ

WiFi router
TP-Link Archer C20
• výkonný dvoupásmový router

pro domácnost i kancelář
• stabilní všesměrový signál a stabilní pokrytí
• 4 LAN porty, USB port pro připojení

dalších zařízení
• jednoduché nastavení, snadné používání

FULL HD
ROZLIŠENÍ

4jádrový
PROCESOR

733 Mb/s
DAT. PROPUSTNOST

2,4 a 5 GHz
FREKVENČNÍ PÁSMA

FULL HD
ROZLIŠENÍ

2 GB
GRAFIKA

8 GB
PAMĚŤ

1 TB
DISK

4jádrový
PROCESOR

2 GB
GRAFIKA

12 GB
PAMĚŤ

2 TB
DISK

FULL HD
ROZLIŠENÍ

FULL HD
ROZLIŠENÍ

4 GB
GRAFIKA

8 GB
PAMĚŤ

1 TB
DISK

4jádrový
PROCESOR

999,-
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1 999,-

Sluchátka GoGEN ECM 61
• vysoký výkon a dynamický zvuk
• kovový vzhled a robustní provedení
• mikrofon a ovládání hovorů na kabelu
• 3 velikosti nástavců do uší
• pogumovaný kabel 1,2 m

s konektorem Jack 3,5 mm

Mobilní telefon
Acer Liquid Z330
• procesor Quad-Core (1,1 GHz)
• 8GB vnitřní paměť
• 1GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2000 mAh
• Android 5.1 Lollipop

Mobilní telefon 
Honor 8
• procesor Octa-Core (1,8 GHz)
• 32GB vnitřní paměť
• 4GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 3000 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

Mobilní telefon 
Huawei Nova
• procesor Octa-Core (2 GHz)
• 32GB vnitřní paměť
• 3GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 3020 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

DUAL
SIM

5 499,-
BAREVNÉ PROVEDENÍ

Mobilní telefon
Lenovo K6
• procesor Octa-Core (1,1 GHz)
• 16GB vnitřní paměť
• 2GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 3000 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

    3 499 ,-

Mobilní telefon
Acer Liquid Zest
• procesor Quad-Core (1 GHz)
• 16GB vnitřní paměť
• 2GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2000 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

4,5"
IPS DISPLEJ

5 Mpx
FOTOAPARÁT

4jádrový
PROCESOR

4jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

8 Mpx
FOTOAPARÁT

5,2"
IPS  DISPLEJ

8jádrový
PROCESOR

5"
IPS DISPLEJ

299,-

9 999,-

BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

5"
IPS DISPLEJ

8 Mpx
FOTOAPARÁT

DUAL
SIM

BAREVNÉ PROVEDENÍ

5"
IPS DISPLEJ

13 Mpx
FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

12 Mpx
FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

10 999,-
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1 999,-

Sluchátka GoGEN ECM 61
• vysoký výkon a dynamický zvuk
• kovový vzhled a robustní provedení
• mikrofon a ovládání hovorů na kabelu
• 3 velikosti nástavců do uší
• pogumovaný kabel 1,2 m

s konektorem Jack 3,5 mm

Mobilní telefon
Acer Liquid Z330
• procesor Quad-Core (1,1 GHz)
• 8GB vnitřní paměť
• 1GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2000 mAh
• Android 5.1 Lollipop

Mobilní telefon 
Honor 8
• procesor Octa-Core (1,8 GHz)
• 32GB vnitřní paměť
• 4GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 3000 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

Mobilní telefon 
Huawei Nova
• procesor Octa-Core (2 GHz)
• 32GB vnitřní paměť
• 3GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 3020 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

DUAL
SIM

5 499,-
BAREVNÉ PROVEDENÍ

Mobilní telefon
Lenovo K6
• procesor Octa-Core (1,1 GHz)
• 16GB vnitřní paměť
• 2GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 3000 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

    3 499 ,-

Mobilní telefon
Acer Liquid Zest
• procesor Quad-Core (1 GHz)
• 16GB vnitřní paměť
• 2GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2000 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

4,5"
IPS DISPLEJ

5 Mpx
FOTOAPARÁT

4jádrový
PROCESOR

4jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

8 Mpx
FOTOAPARÁT

5,2"
IPS  DISPLEJ

8jádrový
PROCESOR

5"
IPS DISPLEJ

299,-

9 999,-

BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

5"
IPS DISPLEJ

8 Mpx
FOTOAPARÁT

DUAL
SIM

BAREVNÉ PROVEDENÍ

5"
IPS DISPLEJ

13 Mpx
FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

12 Mpx
FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

10 999,-

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

NOVINKY EURONICS

5 499,-

5 999,-

3 999,-

2 a 1 A
VÝSTUP. PROUD

LED
SVÍTILNA

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

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

Power Bank GoGEN 12500 mAh
• pro dobíjení mobilů, tabletů, přehrávačů,

outdoorových kamer a malé elektroniky
• 2 USB výstupy umožňují dobíjet

2 zařízení současně
• integrovaná výkonná LED svítilna
• LED indikátor stavu akumulátoru,

microUSB kabel součástí balení
799,-

Dotykový tablet
Lenovo TAB 3 7 Essential
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 1GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 5.0 Lollipop

2 499,-

4jádrový
PROCESOR

8"
IPS DISPLEJ

Dotykový tablet 
Alcatel ONETOUCH PIXI 3
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 1GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 5.0 Lollipop

Dotykový tablet
Acer Aspire Switch 10 E
• procesor INTEL Quad-Core (1,44 GHz)
• 2GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, micro HDMI
• přední i zadní kamera
• Windows 10

8 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

7"
DISPLEJ

1 999,-

Dotykový tablet
Acer Iconia One 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

10"
DISPLEJ

10"
IPS DISPLEJ

32 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

10"
IPS DISPLEJ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

12500 mAh
KAPACITA

Dotykový tablet Lenovo Yoga Tablet 3
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 1GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• 8Mpx kamera
• Android 5.1 Lollipop
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Mikrosystém 
Philips BTM3360
• digitální FM tuner – 20 předvoleb
• přehrává CD/MP3/WMA
• bezdrátové sdílení hudby přes Bluetooth

(možnost párování s více zařízeními)
• USB vstup, AV vstup

Sluchátka 
JBL T450BT Bluetooth
• 32mm reproduktory 

pro působivý zvuk a hluboké basy
• ovládání hlasitosti a hovorů na sluchátkách
• skládací a lehká konstrukce
• až 11 hodin hudby na jedno nabití

+
DÁREK
Wi-Fi dálkový ovladač GoPro

 za 1,-

999,-

470 W
VÝKON

USB
VSTUP

150 W
VÝKON

USB
VSTUPPárty reproduktor 

Sony GTK-XB7B
• Bluetooth s NFC

pro bezdrátové sdílení hudby
• funkce EXTRA BASS pro plný zvuk
• dvojitý design pro �exibilní postavení
• barevné světelné LED efekty, AV vstup 

5 990,-

klávesnice Logitech 
Wireless Keyboard K400+
• bezdrátová klávesnice s touchpadem
• ideální pro notebook, PC i SmartTV
• nanopřijímač Unifying s dosahem 10 m
• kompatibilní s Win, Android, Chrome
• provoz na 2 tužkové baterie (součástí balení)
• záruka 3 roky

Zrcadlovka Canon EOS 1300D + EF-S 18-55 DC III
• 18Mpx CMOS čip, citlivost až 6400 ISO
• 9bodový systém AF zaostřování
• Full HD video se zvukem
• 7,5cm LED displej s 920 000 body
• Wi-Fi s podporou NFC
• ukládání obrazu: RAW, JPEG, video: MOV
• základní objektiv 29–88mm (kino�lm)

10 990,- 11 990,-

Outdoorová kamera 
GoPro HERO5 Black
• video 4K/30 fps, Full HD 120 fps
• fotogra�e 12 Mpx, RAW, WDR
• 2" vestavěný dotykový displej
• hlasové ovládání, stabilizace obrazu
• vodotěsná do 10 m bez krytu
• vestavěná Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• systém 3 mikrofonů pro redukci hluku

Wi-Fi
PŘIPOJENÍ

CMOS
ČIP

V BALENÍ ZDARMA 
8GB SD KARTA 
+ BRAŠNA CANON

8 990,-

1 389,-

NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
KLÁVESNICE PRO SMART TV

1 000 Kč

DÁREK
+

čokoláda
Lindt EXCELLENCE Extra Creamy
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Mikrosystém 
Philips BTM3360
• digitální FM tuner – 20 předvoleb
• přehrává CD/MP3/WMA
• bezdrátové sdílení hudby přes Bluetooth

(možnost párování s více zařízeními)
• USB vstup, AV vstup

Sluchátka 
JBL T450BT Bluetooth
• 32mm reproduktory 

pro působivý zvuk a hluboké basy
• ovládání hlasitosti a hovorů na sluchátkách
• skládací a lehká konstrukce
• až 11 hodin hudby na jedno nabití

+
DÁREK
Wi-Fi dálkový ovladač GoPro

 za 1,-

999,-

470 W
VÝKON

USB
VSTUP

150 W
VÝKON

USB
VSTUPPárty reproduktor 

Sony GTK-XB7B
• Bluetooth s NFC

pro bezdrátové sdílení hudby
• funkce EXTRA BASS pro plný zvuk
• dvojitý design pro �exibilní postavení
• barevné světelné LED efekty, AV vstup 

5 990,-

klávesnice Logitech 
Wireless Keyboard K400+
• bezdrátová klávesnice s touchpadem
• ideální pro notebook, PC i SmartTV
• nanopřijímač Unifying s dosahem 10 m
• kompatibilní s Win, Android, Chrome
• provoz na 2 tužkové baterie (součástí balení)
• záruka 3 roky

Zrcadlovka Canon EOS 1300D + EF-S 18-55 DC III
• 18Mpx CMOS čip, citlivost až 6400 ISO
• 9bodový systém AF zaostřování
• Full HD video se zvukem
• 7,5cm LED displej s 920 000 body
• Wi-Fi s podporou NFC
• ukládání obrazu: RAW, JPEG, video: MOV
• základní objektiv 29–88mm (kino�lm)

10 990,- 11 990,-

Outdoorová kamera 
GoPro HERO5 Black
• video 4K/30 fps, Full HD 120 fps
• fotogra�e 12 Mpx, RAW, WDR
• 2" vestavěný dotykový displej
• hlasové ovládání, stabilizace obrazu
• vodotěsná do 10 m bez krytu
• vestavěná Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• systém 3 mikrofonů pro redukci hluku

Wi-Fi
PŘIPOJENÍ

CMOS
ČIP

V BALENÍ ZDARMA 
8GB SD KARTA 
+ BRAŠNA CANON

8 990,-

1 389,-

NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
KLÁVESNICE PRO SMART TV

1 000 Kč

DÁREK
+

čokoláda
Lindt EXCELLENCE Extra Creamy

NOVINKY EURONICS

6 999,-

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

Kuchyňský robot 
ETA Gratus Max No. 3
0028 90061
• silný motor 1200 W
• velká pracovní mísa 5,5 l
• široká škála příslušenství

3 990,-12 599,-

20 990,-5 490,-
ETA Aqualio
• tyčový a ruční vysavač 2v1
• unikátní patentovaný systémem

vodní �ltrace
• systém pentALLERGIC od�ltruje

více jak 99,9 % nečistot
• unikátní dezinfekce UV světlem

hubí bakterie a roztoče, ničí plísně,
kvasinky a mikroorganismy

• silný a konstantní sací výkon díky
Li-ion akumulátoru (25,2 V)

• extra dlouhý provoz na jedno nabití
akumulátoru až 50 minut

Zubní kartáček 
Oral-B Pro790 
CrossAction
• BONUS PACK – 2 kartáčková

těla v balení
• 3D systém 
• profesionální timer (4x 30 s)

a tlakový senzor 
• propojení s mobilní aplikací

Oral-B přes Sound connectivitiy 
• 2 koncovky 
• cestovní pouzdro

Gril kontaktní 
DeLonghi CGH1012D
• veliký vařící prostor – rozměr 37 x 23 cm
• velký LCD displej 
• mobilní aplikace

pro nejlepší přípravu pokrmu

Espresso Saeco 
HD8921/09 Incanto
• �ltr Aqua Clean – až 5 000 šálků bez odvápňování
• exkluzivní mléčná karafa
• přední panel z exkluzivního nerez materiálu

1 999,-

Ponorný mixér Braun 
MQ9045X MultiQuick 9
• motor 1000 W
• posuvná mixovací noha
• možnost sekání ledu

PRODLUŽKA
ZÁRUKY LET
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12 990,-

A++
EN. TŘÍDA

7 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

A+++
EN. TŘÍDA

8 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

A+++
EN. TŘÍDA

Technologie ProSteam®
- snižuje pomačkání až o třetinu

Beznámrazová lednice 
ETA 136290010
• elegantní dotykové ovládání s LED displejem
• oddělené ovládání chladící a mrazící části
• úsporné a jasné LED osvětlení
• funkce supermrazení
• objem chladničky 222 l / mrazničky 95 l
• V x Š x H: 185,5 x 60 x 68,5 cm

18 990,-

Automatická pračka 
AEG ProSteam® L7FEE48SC
• 1400 ot./min., přehledný displej
• panel s českými popisky
• funkce pro odstranění skvrn
• Technologie ProSense® automaticky zváží 

každou náplň k úpravě programu na míru.  
Snímače poté upraví přesnou délku praní, 
čímž zajistí optimální péči každému oděvu.

• V x Š x H: 85 x 60 x 50 cm
14 990,-19 990,-

A+
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

Funkce Páry
- méně žehlení, osvěžení pomačkaných 

oděvů, odstranění pachů

SYSTÉM NoFrost
- rovnoměrné chlazení
  bez vytváření ledu a námrazy

VitaFresh
- díky ideálním podmínkám 

skladování zůstanou 
potraviny déle čerstvé 
a plné vitamínů

NoFrost Adapt+
- pokročilá beznámrazová technologie,

která monitoruje chod chladničky
s pomocí 5 senzorů a přizpůsobuje
svůj provoz tak, aby zajistila maximální
dobu čerstvosti potravin

Fresh Zóna
- dokonalé skladování masa a ryb

Sušička prádla 
Bosch WTW87463BY
• tepelné čerpadlo
• velký LED displej
• AntiVibration Design pro stabilitu a tišší chod
• systém šetrného sušení SensitiveDrying
• Pečeť kvality ECARF: kvalitní péče o prádlo 

s ohledem na citlivou pokožku a speci�cké 
potřeby alergiků

• V x Š x H: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Beznámrazová lednice 
Bosch KGN39XW37
• výsuvná skleněná polička

pro pohodlné vkládání a vyjímání 
a perfektní přehled

• úsporné a jasné LED osvětlení
• Prefect Fit: lednice může být umístěna   

přímo u boční zdi nebo nábytku
• funkce supermrazení a superchlazení
• displej na dveřích, elektronická

regulace teploty odděleně pro chladící 
a mrazící část

• objem chladničky 279 l / mrazničky 87 l
• V x Š x H: 203 x 60 x 66 cm

Technologie
SelfCleaning CondenserTM

- samočistící kondenzátor
- kondenzátor se během každého 

sušícího cyklu až 4x propláchne,
je tak zachována nízká spotřeba 
energie a vysoký výkon po celou
dobu životnosti spotřebiče
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A+++
EN. TŘÍDA
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EN. TŘÍDA
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• úsporné a jasné LED osvětlení
• funkce supermrazení
• objem chladničky 222 l / mrazničky 95 l
• V x Š x H: 185,5 x 60 x 68,5 cm

18 990,-
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každou náplň k úpravě programu na míru.  
Snímače poté upraví přesnou délku praní, 
čímž zajistí optimální péči každému oděvu.

• V x Š x H: 85 x 60 x 50 cm
14 990,-19 990,-
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EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

Funkce Páry
- méně žehlení, osvěžení pomačkaných 

oděvů, odstranění pachů

SYSTÉM NoFrost
- rovnoměrné chlazení
  bez vytváření ledu a námrazy

VitaFresh
- díky ideálním podmínkám 

skladování zůstanou 
potraviny déle čerstvé 
a plné vitamínů

NoFrost Adapt+
- pokročilá beznámrazová technologie,

která monitoruje chod chladničky
s pomocí 5 senzorů a přizpůsobuje
svůj provoz tak, aby zajistila maximální
dobu čerstvosti potravin

Fresh Zóna
- dokonalé skladování masa a ryb

Sušička prádla 
Bosch WTW87463BY
• tepelné čerpadlo
• velký LED displej
• AntiVibration Design pro stabilitu a tišší chod
• systém šetrného sušení SensitiveDrying
• Pečeť kvality ECARF: kvalitní péče o prádlo 

s ohledem na citlivou pokožku a speci�cké 
potřeby alergiků

• V x Š x H: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Beznámrazová lednice 
Bosch KGN39XW37
• výsuvná skleněná polička

pro pohodlné vkládání a vyjímání 
a perfektní přehled

• úsporné a jasné LED osvětlení
• Prefect Fit: lednice může být umístěna   

přímo u boční zdi nebo nábytku
• funkce supermrazení a superchlazení
• displej na dveřích, elektronická

regulace teploty odděleně pro chladící 
a mrazící část

• objem chladničky 279 l / mrazničky 87 l
• V x Š x H: 203 x 60 x 66 cm

Technologie
SelfCleaning CondenserTM

- samočistící kondenzátor
- kondenzátor se během každého 

sušícího cyklu až 4x propláchne,
je tak zachována nízká spotřeba 
energie a vysoký výkon po celou
dobu životnosti spotřebiče

22 990,-

NOVINKY EURONICS

OSOBNÍ ODBĚR
EXPRES A VYZVEDNĚTE ZDARMA NA PRODEJNĚ ZA 60 MINUT

www.euronics.czREZERVUJTE SI ZBOŽÍ NA

PLATÍ PRO VÝROBKY SKLADEM NA PRODEJNĚ

10 990,-

17 990,-

Multifunkční 
vestavná trouba 
Electrolux EOB8757AOX
• přehledný displej
• teleskopický výjezd
• možnost pečení jídla 
  na třech úrovních najednou
• automatické váhové programy
• tlumené dovírání dvířek, chladící ventilátor
• dětská bezpečností pojistka
• snadné čištění párou
• V x Š x H: 59,4 x 59,4 x 56,7 cm 

Pračka se sušičkou 
LG F84A8TDH2N
• 1400 ot./min.
• energetická třída A
• velký dotykový LED displej
• 6 MOTION: 6 pracích pohybů 
  pro efektivní praní a rozložení detergentu
• 5 možností sušení, 14 programů
• V x Š x H: 85 x 60 x 59 cm

14
SAD NÁDOBÍ

21 990,-

A++
EN. TŘÍDA

A
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

NEREZ
PROVEDENÍ

Sušička prádla 
AEG AbsoluteCare® 
T8DEE48SC
• tepelné čerpadlo
• Technologie ProSense® se snímači vlhosti 
  a teploty k úpravě délky sušení a spotřeby 
  energie u jakékoliv velikosti náplně
• vnitřní osvětlení bubnu
• panel s českými popisky
• V x Š x H: 85 x 60 x 60 cm

Pečící teplotní sonda
- zasunete sondu do připravovaného 

jídla, nastavíte teplotu a až bude 
pokrm upečen tak, jak si přejete, 
budete na to upozorněni

Tři stupně vaření v páře
- jídlo jako od šéfkuchaře
- chutnější pokrmy
- zdravější jídlo bez ztráty vitamínů a živin
- snadné použití a čištění

Myčka nádobí
Whirlpool WFC 3C26 X
• displej
• elektronické ovládání pomocí tlačítek
• 8 mycích programů
• studené předmytí
• rychlé mytí málo znečištěného nádobí
• elektronický indikátor soli 

a leštícího prostředku
• V x Š x H: 85 x 60 x 60 cm

AbsoluteCare® systém
- přesné ovládání pohybu a teploty sušícího 

bubnu. Je tak zajištěna nejlepší péče o klasické
a funkční oblečení, vlnu i hedvábí

Vysoce účinný �ltrační systém ÖkoFlow
- snadno dostupný, takže ho můžete 

jednoduše vyčistit a zachovat trvale průtok 
vzduchu a energetickou úspornost

8 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

5 kg
NÁPLŇ SUŠENÍ

8 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

A++
EN. TŘÍDA

Funkce Tag On
- komunikace s mobilem, stahování 

nových pracích programů jako Vlna, 
Dětská péče nebo Praní za studena

Parní praní
               + 
Přímé sprchování

EcoHybrid™
- ekologické sušení 

nebo sušení s úsporou času

Funkce odložené mytí 
- umožňuje odložit mytí o 1 až 24 hodin 
  a automaticky zapne jeden z 8 programů   
  myčky, když to uživateli nejvíc vyhovuje

Senzorová technologie 6. smysl 
- zaznamená úroveň znečištění nádobí 
  a automaticky nastaví cyklus mytí 
  s až 50% úsporou energie, vody a času

73 l
VNITŘNÍ OBJEM

 Inspirace 4 / 2016   |   61



Tomáš Krátký: Snažím se 
nepoužívat slovíčko „nejde“
V tomto čísle jsme vyzpovídali našeho kolegu, vedoucího obchodního oddělení 
černé elektroniky, Tomáše Krátkého. Jeho práce spočívá v koordinaci obchodu  
s audio a video technikou, fotoprodukty a především s tolik oblíbenými televizemi. 
Rád spolupracuje s lidmi, na které se může spolehnout a za klíč k úspěchu považuje 
týmovou práci. Vzhledem k zaměření jeho činnosti se neustále obklopuje moderní 
technologií, ve volném čase si ale raději vychutnává „ticho“ přírody.

Ahoj Tome, v Euronics pracuješ jako vedoucí 
obchodního oddělení TV, audio, video aj. 
Můžeš nám přiblížit, co tvá práce obnáší?
Má práce je dost různorodá. Jsem zodpovědný za obchodní 
výsledky, takže k mým úkolům patří jednak jednání  
s dodavateli a udržování vztahů, což považuji za jeden  
z klíčových prvků obchodu, tak i cenotvorba a koordinace 
marketingových aktivit. Dle mého názoru je obchod  
o vztazích a týmu lidí, kolegů z branže, marketingu, 
prodejen i skladu, na který se můžete spolehnout. Jestli jsem  
na někoho zapomněl, tak se omlouvám. :) Má práce tedy 
spočívá také ve vedení týmu lidí a komunikaci. Výsledkem 

toho všeho by měl být spokojený zákazník.

Jako vedoucí je někdy těžké být šéfem 
i kamarádem. Myslíš, že jsi přísný 
a nekompromisní nebo tolerantní, 
přátelský a svými podřízenými oblíbený?
Těžká otázka. :) Pro mě byly vždy důležité vztahy. Snažím se 

být přátelský, ale občas je to těžké.

Elektronika se dnes vyvíjí stále rychleji. Držíš 
krok s nejmodernějšími trendy nebo platí, 
že kovářova kobyla chodí bosa?
Téměř před 20 lety jsem začínal na prodejně jako prodavač 

a vždy jsem si se zbožím „hrál“, nikdy to pro mě nebyla jen 

položka na skladě. Nejlepším doporučením pro zákazníka je 

vlastní zkušenost, takže se snažím držet krok s nejnovějšími 

trendy, i když je to v posledních letech hodně rychlé.

Bez kterých technických vymožeností 
si už tedy svůj život nedokážeš představit?
Vzhledem k mé práci a oboru, ve kterém se pohybuji je dost 

těžké fungovat bez mobilního telefonu.

Stále více našich zákazníků propadá 
ve svém volném čase kouzlu fotografování. 
Nemáme na mysli selfie, ale např. krajinářské 
fotografie, street foto, makro… Co ty a pohled 
prostřednictvím objektivu?
Jediný „objektiv“, který používám je v mobilním telefonu. 

Takže tady uznávám spíše sílu momentu než kvalitu  

z hlediska parametrů. A tím také nemám na mysli selfie.

Do tvého repertoáru patří i outdoorové 
kamery. Jsi sportovní nadšenec, který 
s kamerou a peckami v uších vyráží do terénu? 
A který sport ti k srdci přirostl nejvíce?
Přiznám se, že kameru nepoužívám. Ale rád poslouchám 

hudbu, takže vždy, když mám možnost, vrazím do uší 

špunty. Ze sportu jsem si aktuálně oblíbil CrossFit. Hodně 

mě baví, že si člověk u každého tréninku sáhne na dno. Rád 

dělám věci na maximum.

POZDRAV
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Dlouhé zimní večery si však říkají spíše 
o domácí pohodu u televize. Prozradíš 
nám svůj nejoblíbenější film, seriál 
nebo televizní pořad?
Toho je víc, ale můj nejoblíbenější film je asi Rambo: First 
Blood. Z dalších jsou to klasiky jako Pulp Fiction nebo 
Batman: The Dark Knight.

Na dveře už klepou Vánoce a my si nemůžeme 
nechat ujít typickou otázku. Už máš nakoupené 
dárky? 
Nemám nic. Dodržuji tradice, což u mě znamená, že to řeším 
na poslední chvíli. :)

Při své práci se neustále pohybuješ ve světě 
elektroniky, nemá tvůj Ježíšek tak trochu 
nemoc z povolání a nerozdává jen elektro?
Hmm…to asi ne. Spíš se snažím ušít dárek každému na míru.

A co tvoje přání k Vánocům? Co by tě potěšilo?
Kdybychom občas zapomněli používat slovíčko „nejde“.

Jako elektrospecialista máš určitě v zásobě 
také spoustu tipů na dárky i pro naše čtenáře. 
Jaké bys jim doporučil, co je v současné době 
největším hitem?
Jelikož mám rád „hračky“, tak se mi líbí chytré hodinky.  
No a pro ty, co si opravdu rádi hrají doporučím Dron, se 
kterým si můžou pohrát jak mladší, tak i ti v mém věku.

A co vánoční pohádky? 
Kterou si letos nenecháš ujít?
Nejsem typ, co sedí doma a dívá se na pohádky. Ale když už 
není zbytí, tak je to česká klasika S čerty nejsou žerty.

Místo pohádek dnes často sledujeme tradiční 
povánoční výprodeje, můžeme se tedy opět 
těšit na bohatou nadílku slev?
Určitě ano. Plánujeme výprodeje skladových zásob, které 
začnou ihned po Vánocích. Nicméně, pokud chce mít 
zákazník větší výběr, tak doporučuji nečekat.

Přelom roku je rovněž obdobím oslav, 
už máš plán, jak strávit Silvestr?
S kamarády, kdekoliv… Silvestra nikdy moc neplánuji.

Při své práci máš přístup k novinkám dříve než 
my ostatní. Můžeš nám alespoň naťuknout, 
na co se můžeme těšit v příštím roce? 
Jako každý rok pro nás mají výrobci připraveno hodně 
novinek. U televizoru je trend zvyšování kvality obrazu, 

kterou prezentují technologie OLED a SUHD. Trendově jde 
o to, že za stejné peníze dostane zákazník více muziky. 
Televizory mají vyšší rozlišení, větší úhlopříčku a jsou 
chytřejší. V neposlední řadě je to taky o designu, jen 
si vzpomeňte na vaši starou vakuovku.

Děkujeme ti, Tome, za příjemný rozhovor 
a na závěr už jen jedna otázka. 
Co bys popřál našim čtenářům do roku 2017?
Bude to znít jako klišé, ale každému přeji, ať si najde čas  
na sebe a své blízké, protože v dnešní rychlé době je to čím 
dál těžší.

Jméno Tomáš KrátkýVěk 38 let
Znamení ryba
Co tě vystihuje dělám věci na maximum,  

snažím se nepoužívat  
slovíčko „nejde“.Jak trávíš volný čas v přírodě, velmi rád zajdu do  
lesa, připravím dřevo vlastním  
nožem, rozdělám oheň…  
To pro mě znamená nejvíc,  
vyčistím si tak hlavu.Tvé nejoblíbenější jídlo poctivá domácí rajská! A vím,  
kdo ji dělá skvělou :)Sen, který by sis rád splnil s batohem na zádech na měsíc  
kdekoliv po světě.  
Zatím jsem se k tomu nedostal.

POZDRAV
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Ptáte se našich elektrospecialistů

Jako obvykle se nám v redakci sešla spousta vašich dotazů. Vybrali jsme ty 
nejčastější a na ně se v tomto čísle opět pokusíme odpovědět. Dnes se zaměříme 
především na téma skutečně aktuální – jak je to vlastně s vánočními dárky, 
které jsme buď sami dostali, nebo naopak někomu darovali a je potřeba je 
vrátit. Dále vám poradíme, jak postupovat při výběru nové sušičky a jaké pořídit  
žárovky k dosažení co největší úspory. Rubriku uzavřeme několika radami, jak 
bezpečně zálohovat vaše digitální data.

Dobrý den, chystám se u vás nakoupit dárek 
svému příteli. Co ale dělat, když se mu nebude 
líbit? Je nějaká možnost, jak ho vrátit?
Dobrý den, pokud byl tento dárek objednán prostřednictvím 
našich internetových stránek, je možné odstoupit od kupní 
smlouvy do 14 dnů. To se však netýká zboží, které již bylo 
vyjmuto z ochranného obalu a z hygienických důvodů 
nebo nemožnosti dalšího používání jej nelze znovu uvést  
do prodeje. Zboží vždy musí být kompletní a samozřejmě  
k němu musíte mít k dispozici prodejní doklad.

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte 
prostřednictvím našich internetových stránek nebo  
na telefonní lince + 420 577 055 100. Zboží můžete zaslat 
na naše reklamační oddělení: HP TRONIC Zlín spol. s r.o., 
Reklamační oddělení EURONICS, areál Elitex, Vrchlického 323, 
517 21 Týniště nad Orlicí. Přiložte doklad o koupi, záruční 
list (pokud byl součástí) a průvodní dopis. Nezapomeňte na 
Vaše kontaktní údaje! Druhou možností je přinést jej osobně  
do kterékoliv kamenné prodejny Euronics, kde s vámi sepíšeme 
odstoupení od kupní smlouvy.
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Dobrý den, rozhodla jsem se pro nákup nové 
sušičky. V zimním období se mi totiž v bytě 
příliš nedaří cokoliv usušit a naopak mi sušení 
prádla zvyšuje vlhkost v bytě a množení plísní. 
Poradíte mi, prosím, jak a podle čeho vybírat?
Dobrý den, nezbývá nám než vaše rozhodnutí pochválit.  
S kvalitní sušičkou už nebudete muset řešit, kde prádlo nechat 
usušit a navíc ho ani nebudete muset žehlit. Ze sušičky zkrátka 
a dobře poputuje rovnou do skříně. Výběr toho nejvhodnějšího 
modelu ale není úplně jednoduchý. Jako snad u každého 
zařízení do domácnosti máme i zde celou řadu různých variant.

Někoho třeba zaujme kombinace pračky se sušičkou. Ta je 
skutečně praktická, ale nezapomínejte, že kapacita sušičky je 
v takovém případě vždy snížena právě na úkor pračky. Pokud 
tedy pračku zcela naplníte, všechno toto prádlo rozhodně 
najednou neusušíte. Jde-li vám především o úsporu místa, 
zkuste vzít v úvahu také možnost stavebnicového seskládání 
pračky a sušičky, přičemž oba spotřebiče díky spojovací sadě 
umístíte jednoduše nad sebe. V tomto případě doporučujeme 
zakoupit oba spotřebiče současně.

Velmi oblíbené jsou dnes kondenzační sušičky, jejichž 
velkou předností je, že nevyžadují odvětrávaní, a tak se hodí 
i do panelákových bytů. Voda, která se z prádla vypařuje,  
se následně hromadí v kondenzačním zásobníku a ten stačí 
jen pravidelně vyprazdňovat. Vybrat si však můžete i některý  
z modelů, který vám práci ulehčí a vodu odvede sám rovnou 
do odpadu.

Pořídíte-li si kondenzační sušičku doplněnou navíc o tepelné 
čerpadlo, ušetříte díky její technologii spotřebu energie až  
o polovinu. Kondenzační sušičky s tepelným čerpadlem totiž 
využívají uzavřeného cyklu, kdy se horký vzduch rovnou 
zchladí a vlhkost z prádla je odstraněna pomocí nižších 
teplot. V porovnání provozních nákladů tak tako sušička hraje 
jednoznačně prim.

Sušičky však dnes již neumí jen sušit. Vybírat můžete z široké 
řady automatických programů, které každé vaše oblečení nejen 
chrání, ale i krásně načechrají a vyžehlí. Vynikající je i funkce 
osvěžení prádla, tedy možnost nechat sušičkou projít čisté 
prádlo, které chcete pouze zbavit pachů – třeba z cigaretového 
kouře. Sušičky, které využívají páru, navíc nepotřebují otáčet  
s bubnem, takže vaše prádlo nemačkají a žehlení tak není 
třeba. Nabídka těchto praktických pomocníků je opravdu 
pestrá, záleží jen na vašich nárocích. Nebojte se proto zeptat 
našich specialistů přímo v prodejnách, vždy vám s výběrem 
podle vašich představ ochotně poradí.

Dobrý den, stále čteme o úspornějších 
žárovkách. Které jsou ale skutečně úsporné?
Otázka úspory je při výběru vhodného osvětlení nejen  
pro domácnost samozřejmě klíčová. Dnes jsou vůbec nejčastěji 

doporučovány LED žárovky. Jejich energetická účinnost je až 
6krát vyšší než u klasických žárovek. Delší je také jejich životnost 
– ta je skutečně působivá, oproti klasickým žárovkám vydrží 
až 30krát delší dobu. LED žárovky jsou navíc recyklovatelné, 
nevyužívají olovo ani rtuť, jsou tedy značně šetrné k životnímu 
prostředí. Instalace také není nijak náročná – prostě jen 
vyměníte svou starou žárovku za novou.

Běžná LED žárovka vám při denním průměrném svícení po 
dobu 5 až 6 hodin vydrží až 15 let. Úžasné, nemyslíte?

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak co 
nejbezpečnějším způsobem zálohovat digitální 
data jako jsou fotky nebo videa. Během krátké 
doby se mi vždy nahromadí spousta materiálu, 
jak v osobním, tak i pracovním životě a opravdu 
nerad bych o ně přišel.
Co se týče fotek nebo videí uložených v chytrém telefonu, 
laptopu nebo tabletu, zpravidla je možné vytvářet zálohy 
těchto dat na cloudových úložištích (např. Disk Google), ze 
kterých je potom veškerý obsah online přístupný takřka 
odkudkoliv. Pro vytvoření jednorázové zálohy je jednoduchým 
řešením také přenesení souborů na flashové úložiště nebo 
externí harddisk. Tato zařízení dnes dosahují i velikosti několika 
TB, umístíte na ně tedy snadno a rychle skoro cokoliv.

Dost záleží také na tom, jaká data vlastně zálohujete. Pokud 
se jedná o citlivější obsah, je vždy dobré soubory nějakým 
způsobem chránit. Obsah tak můžete minimálně chránit 
vstupním heslem, v případě nutnosti vyššího stupně ochrany 
pak i různě šifrovat.
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ZÁVĚREM

Závěrem
Představili jsme TOP 15 
vánočních hitů ve vile Tugendhat
Propojení historie se současností, i tak se dá nazvat den, 
kdy proslulá vila Tugendhat v Brně ožila moderní špičkovou 
elektronikou – vašimi hity letošních Vánoc ze světa Euronics.  
Z celého sortimentu na www.euronics.cz jste vy, naši zákazníci, 
vybírali nejlepší dárky, které byste si přáli najít pod stromečkem 
a výsledkem byl seznam TOP 15, zahrnující skutečně největší 
pecky moderní techniky. 

Proč zrovna vila Tugendhat? Kde jinde veřejnosti nabídnout 
ochutnávku toho nejlepšího než v nadčasové perle naší 
architektury, zapsané na seznam památek UNESCO. Slavná vila 
ožila na konci měsíce září, kdy jste v jejich prostorách mohli 
najít vysněné dárky, pečlivě si je prohlédnout i vyzkoušet. 

V přízemí sklidili velký ohlas brýle pro virtuální realitu, které 
šly doslova z ruky do ruky. V obývacím pokoji jste se mohli 
pohodlně usadit před nejnovějším modelem smart televizoru 
s 4K UHD technologií a kuchyni ovládl šikovný stolní mixér ETA 
Vital Blend, který by při své práci s radostí uvítala i kuchařka 
původních majitelů. Z ptačí perspektivy vše sledovaly drony, 
které se vznášely nad zahradou a vůně čerstvé kávy spolu  
s populárním dobovým tancem swing už jen podtrhovaly 
skvělou atmosféru. 

A vítěz celého žebříčku vašich vánočních přání? Dokonalý 
telefon Huawei P9, jehož vyzvánění se neslo celou vilou. 

Jdeme stále kupředu
Ani během podzimu jsme nezaháleli a i nadále pokračovali  
v trendu rozšiřování a modernizování našich prodejen Euronics. 
Neustále pro vás otevíráme nové a nové, a tak rok 2016 
ukončíme s krásným celkovým počtem 118 elektroprodejen.

14. října se Euronics opět vrátil do Neratovic, kde jsme pro vás 
otevřeli již 9. prodejnu ve franšízovém konceptu. Prodejna 
prošla kompletní rekonstrukcí a nabízí zbrusu novou, moderní 
podobu. I přes necelých 200 m2 prodejní plochy si zde můžete 
vybrat z pečlivě vybraného sortimentu spotřební elektroniky, 
malých i velkých domácích spotřebičů, IT, foto a GSM techniky. 

Posledním novým členem sítě Euronics se v letošním roce stala 
čerstvě otevřená prodejna v novém obchodním centru Aupark 
v Hradci Králové. Jedná se o další prodejnu v novém konceptu 
s prodejní plochou 432 m2 a byla otevřena 11. listopadu.



www.euronics.cz

Safra, to je
průšvih, Jardo!

Co se děje?
Nějaký problém?
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Zapomněl jsem na narozeniny
mé ženy. Jak to teď rychle vyřeším?
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Necheš jí koupit třeba fén
nebo něco podobného?

Je to super nápad, ale kde ho koupím
takhle rychle. Za pár hodin musím být
doma i s dárkem, jinak mám zaděláno

na velký problém...

V pohodě!
To vyřešíme!

To není problém,
podívej!

Vyber si dárek a klikni v košíku na 
osobní odběr... a tady... prodejny Euronics.

Však jedna je dole ve městě. Dáme pár
jízd a mezitím Ti příjde SMS 

s výzvou k odběru zboží!

Super!
Můžeme jítlyžovat!

Jardo, ty jsi mě zachránil. Ten
Euronics byl fakt výborný nápad!

To byla rychlost, mockrát děkuji!
Vánoce za rohem, aspoň vím kam zajít!

My děkujeme. 
Přijďte, budeme se těsit!

Nezapomněl jsi miláčku!
Udělal jsi mi opravdu velkou radost!

Jsem rád, že se ti líbí! Vybíral jsem dlouho,nebyl jsem si jistý, co by tě potěšilo nejvíc!

S Euronics budou
i Vánoce v pohodě!



www.euronics.cz

za 60 minut
Vánoce už 

Nakupte na www.euronics.cz
a vyzvedněte ZDARMA na prodejně

1

2

3

4

5

6

7

Vybírejte, porovnávejte
a rezervujte z pohodlí domova
na www.euronics.cz

Už za 60 minut můžete
mít zboží ZDARMA
připravené k vyzvednutí

Vybírejte k vyzvednutí
na jedné z našich
100 prodejen

Zboží si nejprve prohlédněte,
až potom plaťte

Zákazníkům registrovaným
na e-shopu schováváme
elektronické účtenky

Do 14 dnů můžete zboží
pořízené v e-shopu vrátit

Případnou reklamaci
můžete řešit na jakékoliv
naší prodejně
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