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Vážené čtenářky  
a vážení čtenáři,

stali jste vy nebo 

někdo z vašeho okolí 

obětí podvodného 

e-shopu? Zkraje 

roku prošla tiskem 

zpráva o dalším 

podvodném inter-

netovém obchodu 

www.elektroskladem.cz. Ten totiž nabízel až 

neuvěřitelně velkou slevu na dodávky zboží, 

podpořenou doručením zdarma. Mluvím 

o tom proto, že se tato situace přímo dotkla 

renomovaného elektroprodejce Euronics. 

Každému zákazníkovi, který si zde objednal 

zboží, byla nabídnuta slevová poukázka 

Euronics na nákup zboží v hodnotě 350 Kč. 

Tím byla společnost Euronics zatažena 

do praktik, se kterými však nemá nic 

společného. Následně se aktivně snažila 

zákazníky varovat a upozornila na nekalé 

praktiky zmíněného e-shopu, včetně 

právních rad. 

Jak se zachovat, abyste se vyhnuli 

osidlům takových podvodníků? Prvním 

varováním by měla být až neuvěřitelně 

laciná nabídka zboží ve srovnání s ostatními 

weby. Další scénář muže být takový: 

pokud si objednáte zboží na dobírku, 

přijde vám e-mail nebo dopis, ve kterém 

jste upozorněni na to, že vaše objednávka 

je v procesu zpracování, ale (podvodný) 

e-shop byl nucen náhle změnit přepravní 

společnost. Z důvodů, že ta vyžaduje platbu 

předem a že oni (podvodný e-shop) vám 

chtějí dovézt zboží co nejdříve, žádají vás 

pro urychlení dodávky o platbu předem. 

To spousta lidí v tomto případě učinila. 

Výsledkem toho je, že tito lidé své peníze 

už nikdy neuvidí a zboží pochopitelně také 

ne. Pečlivě proto zvažujte, odkud si výrobky 

objednáváte! 

Pokud si ovšem vyberete cokoliv 

z nabídky v našem časopisu, který pro vás 

vydáváme už deset let, nebo vás při hledání 

na webové stránce  

www.euronics.cz něco zaujme, chci vám 

sdělit, že můžete být zcela bez obav. 

Euronics po vás nikdy nebude chtít platbu 

předem a nabízí dodávky nejen dobírkou, 

ale i možnost nechat si objednané zboží 

dovézt na vybranou prodejnu. Zde si jej 

můžete prohlédnout a zaplatit až poté, co 

jste si ho vyzkoušeli. 

Milan Loucký
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zkuste bílou
Za parádních 15.990 Kč si můžete pořídit bílý notebook Toshiba 

Satellite C75 s displejem o úhlopříčce 43,9 cm (17,3") s rozlišením 

1 600 x 900 bodů a samostatnou grafickou kartou Nvidia GeForce 

710M. Je určen pro typicky domácí použití, má samostatnou 

numerickou klávesnici, Windows 8.1 a u procesorů Intel si můžete 

vybrat mezi Core i3 či i5.

iNSPirACE EUrONiCS • 1/20144

À la kůže
Samsung Galaxy S4 (13.990 Kč) a kompaktní S4 mini Black Edition 

(9.490 Kč) mají obvyklá tři tlačítka, atraktivně provedený rámeček 

a zajímavě řešený zadní kryt připomínající kůži. Verze přicházejí se 

speciálními tapetami, několika novými vyzváněními a sadou doplňků 

v černé. Obě se od sebe liší výbavou a klasicky také rozměry, takže 

první má displej s úhlopříčkou 12,7 cm, druhá 10,9 cm.

Na lehko a za levno
Samsung Galaxy Tab3 Lite představuje s cenou 3.999 Kč 

nejdostupnější tablet firmy. Zabudován je dvoujádrový procesor 

na frekvenci 1,2 GHz, sedmipalcový displej (17,8 cm, 1 024 x 600 

bodů) a akumulátor o kapacitě 3 600 mAh s výdrží až osm hodin. 

K dispozici je obvyklé Wi-Fi a volitelně také neobvyklá podpora 

datového spojení přes 3G, takže si tu užijete i se SIM kartou. Roz-

měry Tab3 Lite jsou 116 x 193 x 10 mm a hmotnost 310 gramů. 

s pukem na muziku 
Logitech X100 Mobile Speaker (1.359 Kč) vypadá zcela 

jinak než ostatní externí reproduktory pro mobily a tab-

lety, což ostatně – stejně jako dostupné barvy – můžete 

vidět z fotografie. Napojuje se – jak je zvykem – přes 

Bluetooth, baterie vydrží až pět hodin (dobíjení obstará 

Micro USB) a zabudován je i vestavěný mikrofon, takže 

ho můžete používat jako hands-free.



Prohnutý a elegantní
LG G Flex D958 (19.990 Kč) je první telefon na světě nabízející 

prohnutý OLED displej a zadní kryt automaticky odstraňující 

drobné škrábance. Je toho ale daleko víc! Telefon, resp. telefo-

no-tablet (phablet) má displej s úhlopříčkou 15,2 cm, fotoaparát 

natáčející do rozlišení Ultra HD (!) a extrémně dlouhou výdrž 

až 43 dnů (!) v pohotovostním režimu a až 20,5 hodiny hovoru. 

Flex s rozměry 82 x 161 x 9 mm a hmotností 180 gramů má 

také neuvěřitelně rychlé dobíjení – pouhé 2,5 hodiny!

elegance i jednoduchost
I takovéto skvosty s osminásobným optickým zoomem začína-

jícím od 25 mm najdete mezi novými stylovými Coolpixy od Ni-

konu. Tento se jmenuje S3600, přijde na 3.490 Kč a nabídne mj. 

optickou redukci vibrací a samostatné tlačítko pro video, které je 

nahráváno do rozlišení HD Ready (1 280 x 720 bodů, 30 sn./s). 

Zakoupit ho můžete v šesti barvách. 

v neklouzavé černé
Alcatel Onetouch Tab 8HD nabídne za 3.690 Kč kompaktní matně 

černé tělo s neklouzavou úpravou a osmipalcový displej typu IPS 

(20,3 cm) s poměrem stran 4:3 a s rozlišením 1 024 x 768 bodů. 

Pohání ho dvoujádrový procesor na frekvenci 1,6 GHz a operační 

systém Android 4.1 s přístupem na tržiště aplikací Google Play. 

Nechybí ani obvyklá mechanika karty microSD a vysoká kapacita 

akumulátoru 4 150 mAh. Rozměry tabletu jsou 202 x 154 x 10 mm, 

hmotnost 450 gramů. 

foto: Alcatel, LG, Mio, Nikon

Navigace speciálně na kolo
Řada navigací Mio (od 2.790 Kč) zahrnuje modely Cyclo 100, 

105, 300 a 305 a je zaměřena na sportovní i rekreační cyklisty, 

kteří by rádi své trasy sledovali přes GPS, a také na rekreační 

běžce. I těm nabídne měření spálených kalorií, vzdálenosti 

a vedle obvyklé polohy i trasu a nadmořskou výšku. Díky 

vodotěsnému provedení IPX7 se navíc můžete na cestu vydat 

za jakéhokoliv počasí. Navigace se od sebe liší rozměry dis-

pleje a „pětkové“ modely mj. i podporou standardu ANT+, díky 

němuž můžete připojit třeba i snímač srdečního tepu.

5inspirace euronics • 1/2014
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Na DovoleNou s PořáDNým komPaktem!

leHká a výkoNNá, Dražší i levNá

Nikon uvedl sedm nových fotoaparátů řady Coolpix. Jde o  klasické 

kompaktní S9600 (6.790 Kč) a S9700 (8.990 Kč), klasicky „fotoaparáto-

vé“ P340 (9.490 Kč, 5x), P530 (8.990 Kč), P600 (11.690 Kč) a dva odolné 

modely AW120 (8.990 Kč), což je pokračovatel známé „military“ řady, 

a rodinný S32 (2.690 Kč). 

Ve  vyspělých modelech najdete mimo jiné hybridní redukci vibrací 

v pěti osách, u níž se kombinuje víceosá optická a elektronická redukce, 

integrovanou Wi-Fi, dovolující ovládání třeba s pomocí chytrého telefo-

nu, či automatický přenos snímků určených ke sdílení.

Vedle zařazení do jednotlivých řad jsou tu ale i další společné vlastnos-

ti. Například mezi ultrazoomy patří S9600 (22x) a S9700 (30x), ale také 

P530 (42x) a P600 (60x). Poslední dva také disponují hodně pokročilou 

optickou redukcí 

vibrací a  nově se 

tu objevuje i funk-

ce Dynamic Fine 

Zoom, která dva-

krát prodlužuje 

nejdelší optickou 

ohniskovou vzdá-

lenost při zacho-

vání maximálního 

rozlišení. Nejde 

ale jen o „dlouhé“ 

zoomy. Aparáty 

poslouží i jako univerzální, protože například P600 začíná už od 24 mm, 

takže zvládne i focení v malé místnosti. Nejnižší P340 pak zase dispo-

nuje objektivem s pětinásobným optickým zoomem a vysokou světel-

ností f/1,8. 

Vybrané kompaktní stylové aparáty řady S  mají integrované Wi-Fi 

a jejich objektivy začínají také dosti nízko. Např. S9700 má rozsah 25 až 

750 mm. Díky vestavěným systémům GPS a Glonass je možné ke ka-

ždému snímku zaznamenat podrobné údaje o poloze a  také vyznačit 

trasy vašich cest na mapě světa. 

Co se týče odolných modelů, jsou dva. Klasický „tvrďák“ AW120 vo-

dotěsný až do  hloubky 18  m, odolný proti pádům až ze dvou metrů 

a  také proti mrazu až do –10 °C. Odolný je však i  rodinný fotoaparát 

S32, který je navíc snadno ovladatelný a zábavný. Je určen nejen pro 

dospělé, ale i pro děti a užijete si s ním v poušti i ve vodě (do až 10 m) 

a je také odolný proti pádům z výšky až 1,5 m.

Sony představilo pět typů sluchátek a mezi novinkami najdete jak špunto-

vé, tak mušlové modely dostupné v celé řadě barevných variant. 

Dvoje nová špuntová sluchátka vynikají neodymovými magnety na-

pomáhajícími výrazným tónům, kabelem dlouhým 1,2 m, který je proti 

zamotávání vybaven posuvníkem ve tvaru Y, a dodávají se včetně tří růz-

ných velikostí silikonových koncovek do uší (S, M a L). V ceně je také vždy 

zlacený konektor. 

MDR EX10 (249 Kč) má mezi šesti barvami také bílou a fialovou a chlubí 

se – ostatně z našich zkušeností víme, že může – velice dobrou úrovní 

tlumení okolního zvuku. Kmitočtový rozsah je od 8 do 22 tisíc Hz, citlivost 

100 dB/mW. Vyšší model EX50 (na snímku), který je ke koupi ve čtyřech 

barvách (černá, stříbrná, červená a bílá) za 499 Kč, je už vybaven šikmými 

koncovkami pro pohodlnější nošení a silikonovou vývodkou kabelu. Cit-

livost je také 100 dB/mW, ale kmitočet už 

od 5 do 23 000 Hz.

Oblouková mušlová sluchátka Sony 

zakoupíte od  499  Kč a  novinkami jsou 

MDR ZX100, ZX300 a  ZX600. Všechna 

patří mezi uzavřené, takže obejmou uši 

a výrazně potlačí okolní hluk. Dodávají se 

vždy s kabelem dlouhým 1,2 m odolným 

proti zamotávání a  zakončeným zlace-

ným konektorem.

Ta první – ZX100 (na  snímku) – jsou 

s feritovými reproduktory a v růžové, čer-

né nebo bílé barvě přijdou na  499  Kč. 

Zvládnou rozsah 12–22  000 Hz, mají 

hmotnost 120 gramů a citlivost je 100 dB/

mW. 

ZX300 řazená do střední třídy už pracu-

jí s neodymovým magnetem a za 799 Kč 

jsou k  mání v  černé, bílé, modré nebo 

červené. Váží 120 gramů, citlivost však 

mají už 102 dB/mW a vylepšen byl i kmi-

točtový rozsah (10–24 000 Hz).

Nejvyšší třídu mezi novinkami předsta-

vují ZX600 za 1.299 Kč. Jsou opět lehká 

(170 g) s hliníkovou povrchovou úpravou 

a zakoupit je můžete ve čtyřech barvách. Zabudován je výkonný 40mm 

neodymový reproduktor, citlivost je 104 dB/mW a frekvenční rozsah od 6 

do 25 000 Hz.

ELEKTRONIKA • novinky
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Se svými 9,7 mm je GALAXY Tab3 7 Lite ten-

čí než jiné modely. Barevná zadní část tabletu 

plynule přechází do bočního rámu. Ten obté-

ká displej po celé jeho délce a podtrhuje tak 

působivý a  moderní design celého zařízení. 

Ve  stejném barevném provedení jsou i  po-

stranní ovladače. Kapacita baterie 3 600 mAh 

zaručuje vysokou výdrž a  umožňuje až osm 

hodin přehrávání videa. 

Bohaté multimediální zážitky 

Samsung GALAXY Tab3 Lite je vybaven dvou-

jádrovým procesorem s taktem 1,2 GHz, který 

se stará o dostatečný výkon pro sledování vi-

deí, hraní her i pro načítání internetových strá-

nek. Kapacita paměti RAM je 1 GB a uživatel 

má k dispozici 8 GB paměti pro ukládání dat. 

Komu by to nestačilo, může zasunout pamě-

ťovou kartu Micro SD s kapacitou až 32 GB. 

O  zobrazení se stará sedmipalcový displej 

s  rozlišením 600 x 1  024 obrazových bodů. 

Přístroj používá operační systém Android 4.2 

(Jellybean). 

Na  zadní straně tabletu najdete fotoaparát 

s  dvoumegapixelovým rozlišením a  nechybí 

ani řada funkcí zaměřených na  fotografování 

a  zpracování fotek. Funkce Smile Shot auto-

maticky fotí v okamžiku, kdy detekuje úsměv, 

Shoot & Share zase umožňuje sdílet fotogra-

fie ihned po  jejich vyfocení a Panorama Shot 

– jak je ostatně u přístrojů Samsung řady  

Galaxy zvykem – zajistí naprosto dokonalý ob-

raz okolní krajiny. 

Služby pro sdílení i zábavu 
Samsung Galaxy Tab3 Lite nabídne oblíbe-

né služby pro sdílení či stahování obsahu, 

které uživatelům  umožní obohatit svůj tablet 

o  řadu zábavných nebo užitečných aplikací. 

Mezi ně patří:

Samsung Apps: nabízí snadný přístup 

k  více než 30 000 hrám a aplikacím, z nichž 

některé jsou exkluzivně zdarma pouze pro ma-

jitele přístrojů Samsung – jako například půl-

roční předplatné elektronické verze časopisu 

Reflex, roční předplatné deníků Blesk a Sport 

anebo třeba aplikace Prima pro sledování ob-

sahu z portálu Prima Play.

Samsung Link: propojuje cloudová úložiš-

tě s přístrojem a umožňuje tak sdílet a sledovat 

obsah na  různých „chytrých“ zařízeních kdy-

koli a kdekoli.

50 GB volného místa na cloudovém úložišti 

Dropbox po dobu dvou let.

Propojení a multimédia
S  okolím přístroj komunikuje prostřednictvím 

Wi-Fi (802.11 b/g/n v  pásmu 2,4  GHz), pod-

poruje Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 a USB 2.0. 

Široká je i nabídka formátů videa, které přístroj 

přehrává: MPEG-4, H.263, H.264, VP8, VC-1,  

WMV7/8, Sorenson, Spark a  MP43. Video 

přehrává v rozlišení až 1 080p/30 fps (snímků 

za  sekundu). Ani u  hudby se přístroj nemusí 

stydět za  MP3, AMR-NB/WB, AAC/AAC+/

eAAC+, WMA, OGG (Vorbis), FLAC, PCM, 

G.711. Tablet si rozumí i s navigačními systémy 

– americkým GPS a ruským Glonass – a sa-

mozřejmě je vybaven akcelerometrem.

Rozměry tabletu Samsung Galaxy Tab3 7 

Lite jsou 116,4 x 193,4 x 9,7 mm a jeho hmot-

nost je 310 g.

sEdMipalcové tablEty • SUPERNOVINKA

Na DovoleNou s PořáDNým komPaktem!

nové barevné varianty
Galaxy tab3 7 lite

Na konci února uvedla korejská firma Samsung na trh dvě 
nové barevné varianty oblíbeného a velmi úspěšného sedmi-
palcového tabletu třetí generace tabletu GALAXY Tab s ozna-
čením Tab3 Lite. Zájemci si tak budou moci vybrat z tyrky-
sově modré a žluté barvy. Doporučená cena produktu bude 
3 499 Kč s DPH ve verzi s Wi-Fi. 

Nový tablet Samsung Galaxy Tab3 7 Lite je nyní k dostání v barvě žluté a tyrkysové.



autor: Miloš Chadt, foto: Bosch, Braun, Electrolux, Mora
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žehlíme plnou parou
I když vypadá jen jako o trochu masivnější žehlička, je 

Bosch TDI 902431E (2.950 Kč) parním generátorem, 

který lze výkonem srovnávat s parní stanicí. Srdce 

přístroje, MotorSteam, zvyšuje výkon páry, která tak 

proniká hluboko do látky. Stálý parní výkon dosahuje 

až 45 g/min a při parním rázu dokonce 200 g/min, což 

znamená průnik páry i několika vrstvami látky. Navíc 

tento parní generátor nabízí tři funkce pro snadné, citlivé 

nebo intenzivní žehlení různých materiálů, příkonem až 

2 400 W. Speciální čtyřnásobná funkce 4AntiCalc zajistí 

dlouhou životnost přístroje díky snadnějšímu odstraňo-

vání vodního kamene.

Dobře vybavený
Klasický sporák v kombinaci plyn a horkovzdušná trouba se šířkou 

50 cm je určen pro byty a paneláky. Mora KS957 MW1 (10.990 Kč) 

je vybavena novými chladnými dvířky s komfortním zavíráním 

a teleskopickými 

výsuvy, umožňujícími 

pohodlnou manipu-

laci s plechy. Uspořit 

energii můžete pomocí 

ECO programu, na-

opak funkce Cmax 

zajistí rychlé předehřátí 

trouby. Čištění vnitřku 

usnadní funkce Water 

systém, při kterém jsou 

nečistoty rozpouštěny 

pomocí páry. Díky izo-

laci a konstrukci dvířek 

s odrazovým reflexním 

sklem dosahuje přístroj 

energetické třídy A.

Nádoba pro každého
Mixér určený pro aktivní a sportují-

cí lidi, který umožní šetřit čas a ná-

dobí – to je Electrolux ESB2400 

(1.700 Kč). Připravený koktejl si 

vezmete s sebou kamkoli přímo 

v nádobě, ve které jej vyrobíte. 

Nádoba s objemem 0,6 l je vyba-

vena speciálním uzávěrem pro 

přímé pití a je tedy ideální, když 

každý člen domácnosti bude mít 

svoji. Přístroj s příkonem 300 W 

je vybaven šesti nerezovými noži 

a pulzním spínačem. Nádoby je 

možno mýt v myčce nádobí.

ochrání vaše vlasy
Vlasová žehlička Braun ST 780 (3.199 Kč) s funkcí SensoCare ochrání 

vlasy před poškozením vysokou teplotou. Nejen, že udržuje teplotu 

na bezpečné úrovni, ale navíc ji řídí 20x za sekundu podle vlhkosti 

naměřené speciálními čidly na okrajích velice hladké a kluzné žehlicí 

plochy Nanoglide. Na pokročilém displeji s grafickými symboly poskytuje 

zpětnou vazbu pro možnost co nejefektivnější a nejšetrnější úpravy vlasů. 

K fixaci účesu lze použít chladnou špičku žehličky.
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Bez madla
Designově povedená mikrovlnná trouba Gallet FMOEG 222S 

(1.599 Kč) ve stříbrném provedení s černými dvířky bez madla, ote-

víranými pomocí tlačítka, má vnitřní objem 20 litrů. Vybavení grilem 

ji předurčuje pro složitější přípravy pokrmů než jen prosté ohřívání 

a vaření. Mikrovlnný výkon až 700 W můžete regulovat v pěti stup-

ních výkonu, kombinovat s grilem nebo využít samotný 1 000 W 

gril. Další možnosti nabízí osm automatických programů a časovač 

s nastavením do 95 minut. Potěší i rozšířená tříletá záruka.

foto: ETA, Gallet, Rowenta

silou páry
Nadstandardní příkon 1 500 W umožňuje parnímu 

hrnci ETA 0134 Calderon (2.499 Kč) vyrábět páru 

téměř okamžitě a ve velkém množství. Tím ušetří váš 

čas při vaření a přitom zachová v pokrmu vitamíny 

i minerály. Až devět litrů pokrmů je rozděleno do tří 

transparentních nádob na vaření, které lze při skla-

dování složit do sebe. Jedna z misek je vybavena 

držáky vajec a pro vaření rýže nebo polévek obdržíte 

misku. Vařit můžete až 30 minut, které nastavíte 

na jednoduchém panelu. Zásoba vody 2 litry přitom 

jistě postačí, navíc je možné ji doplnit za provozu.

zvětší objem vlasů
Dlouhé zachování výsledků – až 24 hodin – a velký výsledný objem slibuje 

zvětšovač objemu vlasů Rowenta Volumizer CF24 CR6430D0 (1.799 Kč). 

Vypadá na první pohled jako ohnutá žehlička na vlasy, ale díky pohyblivé-

mu válečku s povrchem Nano Ceramic, který tvaruje vlasy už od konečků, 

se spíš podobá kulmě. Zejména jemné vlasy spolehlivě ochraňuje díky 

teplotě povrchu desek a válečku 170 °C. Profesionální lesk dosažený 

pomocí povrchu Nano Ceramic umocňuje ionizace.

9inspirace euronics • 1/2014

Probuďte se vůní kávy
Ranní probuzení bez kávy si řada z nás nedokáže představit. 

O to příjemnější může být vůně kávy, kterou ucítíte při 

probuzení díky překapávači ETA 3174 Inesto (999 Kč). 

Využijete k tomu jeho funkci časovače. Připravit umí až 1,5 litru 

kávy, takže poslouží naráz i celé velké rodině. Když se vám 

nepodaří vstát v době, kdy je káva právě hotová, nevadí, 

kávovar umí nápoj přihřívat ještě celou hodinu. Samozřejmostí 

je funkce Drip Stop zabraňující odkapávání, tepelná pojistka 

i světelná signalizace provozu.



oceNěNá

Pyrolýza vítězí

I  když nejde o  horkou novinku, nemůžeme opomenout informovat 

o pračce Electrolux EWF 1408WDL (16.990 Kč), která byla oceněna 

zlatem v uznávané mezinárodní soutěži Kitchen & Bathroom Adwards 

2013 v kategorii inovace. Pračka s maximální náplní 10 kg prádla jen 

o 0,5 cm hloubky přesahuje klasický půdorys pračky (60 x 60,5 cm). 

Přitom ale pere se spotřebou pouze 1,13 kWh, což znamená ještě 

o 20 % lepší výsledek, než je její zařazení ve třídě A+++. 

Pokročilá technologie New JET a  systém Fuzzy Logic jsou zod-

povědné za  výborné výsledky praní. Pro jednodušší ovládání slouží 

funkce MyFavoritePlus, která si pamatuje oblíbené programy a nasta-

vení, abyste je mohli příště spustit jediným dotykem. Vybavení pračky 

parními programy využijete nejen při praní choulostivých tkanin, ale 

i pro osvěžení prádla, odstranění mírných zápachů či vyrovnání záhy-

bů u prádla, které ještě nechcete prát nebo dávat do čistírny. Oblíbená 

funkce Time Management pochopitelně nechybí ani zde, proto pračka 

umí vyprat prádlo i za pár desítek minut.

A to nejen jako nejúčinnější způsob čištění pečicích trub, ale také 

jako námět testování časopisu dTest, ve kterém s velkým násko-

kem zvítězila trouba Siemens HB63AB521 (18.990 Kč). Pyrolytické 

čištění teplotou až 500 °C vyžaduje velmi dobrou tepelnou izolaci, 

kterou tento přístroj prokazuje i  spotřebou energie, jež je o 30 % 

nižší, než je nutné pro zařazení do energetické třídy A. Pečicí tep-

loty lze nastavit velmi přesně v rozsahu od 30 do 300 °C, a přitom 

teplota dvířek nepřesáhne naprosto bezpečných 30 °C. Přístroj na-

bízí šest druhů ohřevu: klasický horní a spodní, 3D horký vzduch, 

horký vzduch Eco, spodní ohřev, velkoplošný gril a gril s cirkulací 

vzduchu. Díky těmto funkcím a vysokému rozsahu teplot můžete 

v troubě například zavařovat, sušit ovoce, vyrábět jogurt nebo péct 

chléb jako ve skutečné peci.

Elektronické ovládání nabízí také nastavení automatického spuš-

tění, kdy si určíte, kdy má být pokrm dokončen. Nechybí ani funkce 

minutky a dětská pojistka. Celkový příkon je podle technických in-

formací 3 650 W s napětím 230 V, což znamená, že pro napájení 

postačí stejný přívod jako k pračce. 

DOmácí SPOTřEbIčE • novinky

iNSPirACE EUrONiCS • 1/201410 autor: Miloš Chadt, foto: Electrolux, Siemens 
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Již v roce 2012 v Berlíně na veletrhu IFA 2012 

představil Samsung předchůdce této prač-

ky, určeného pro americký trh. Tehdy nám 

zástupci korejského výrobce ukazovali, že 

pračku je možné mobilním telefonem ovlá-

dat na dálku. Nyní se tato pračka objeví brzy 

i v Evropě. Její cena bude asi 50 tisíc korun, ale 

zato můžete počítat s  tím, že vám vypere až 

deset kilogramů prádla s úspornými programy 

při efektivním praní. 

Samsung se oprostil od  všech ovládacích 

prvků a  pračku vybavil barevným pětipalco-

vým dotykovým panelem. Najdete tu chytré 

funkce, jako například často využívané prací 

cykly, favority, kde si nastavíte průběh praní 

od teploty až po rychlost otáček bubnu při ždí-

mání. Optimální praní zase aktivuje čtyři sen-

zory analyzující množství a  stupeň zašpinění 

prádla, množství vody a  pracího prostředku 

a vybere optimální prací cyklus, teplotu a dobu 

praní, intenzitu máchání a  otáčky při ždímá-

ní. Automatický dávko-

vač se stará o  správné 

množství pracího prášku 

a  aviváže. Technologie 

EcoBubble aktivuje při 

praní generátor bublin, 

které lépe a už při nižších 

teplotách aktivují enzymy 

v  pracích prášcích. Ty 

snáze pronikají do prádla 

a  výsledkem je šetrněji 

a  s  úsporou (při nižších 

teplotách, než je běžné) 

vyprané prádlo. 

WW9000 má šest speciálních naprogra-

movaných cyklů: zahradničení nastaví cyklus 

pro odstranění skvrn od  trávy a bláta, vaření 

a stolování vyčistí mastné skvrny od jídla. Dal-

ší cykly jsou zaměřeny na hygienu, sport, děti 

a každodenní běžné praní. Volba superrychlé-

ho praní zajistí vyprání prádla do jedné hodiny 

díky dvěma tryskám, které rychle plní buben 

vodou. Funkce rychlého sprchování zkracu-

je cyklus máchání tím, že intenzivně vstřikuje 

vodu do bubnu. 

Elegantní na pohled,  
tichá při praní
Odstraněním nadbytečných linií a  ovládacích 

prvků včetně nádobky na  prací prostředky 

se podařilo vytvořit pračku s  jednoduchým 

čelním panelem s efektně zvlněnými křivkami 

na bocích. Průsvitná tmavě modrá barva dví-

řek pračky s křišťálovým leskem upoutává po-

zornost. Pro snadné vkládání a vyjímání prádla 

byl zvětšen průměr dveří a buben je umístěn 

výš. Díky novému závěsu lze dveře doširoka 

otevřít. 

Technologie VRT-M využívá trojrozměrný 

systém senzorů vibrací a udržuje buben vyvá-

žený i při vysoké rychlosti odstřeďování. Hluk 

a  vibrace snižuje i  digitální invertorový motor 

s delší životností a desetiletou zárukou.

sUpErnovinka • DOmácí SPOTřEbIčE

Pyrolýza vítězí

pračka řízená mobilním telefonem
Samsung v rámci svého European Fora, které 
začátkem každého kalendářního roku chystá 
pro pečlivě vybrané novináře, aby jim před-
stavil novinky pro aktuální rok, letos předvedl 
pračku, která je ještě chytřejší, než jsme byli 
zvyklí. Pračce Samsung WW9000 totiž nechybí 
jedna důležitá vlastnost, totiž komunikace 
s okolím. Je vybavena funkcí chytrého řízení 
(Smart Control), jež umožní ovládat pračku 
pomocí aplikace na chytrém telefonu. Kdekoli 
tak lze zkontrolovat fázi pracího cyklu, spustit 
či přerušit praní nebo zjistit čas zbývající do 
konce praní.

 Nová vysoce úsporná pračka Samsung WW9000 s možností ovládání z mobilního telefonu.

Jediným ovládacím prvkem se stal pětipalcový barevný dotykový displej.
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ELEKTRONIKA • doporUčUjEME

autor: Milan Loucký, foto: GoPro, Sony, TomTom

I když letošní zima byla hodně mírná, už přichází jaro a s ním spousta volnočasových akti-
vit. Chceme vám proto doporučit pár pomocníků, se kterými jej budete moci trávit aktivně. 
Většina z nich je určena pro zachycení neopakovatelných okamžiků, které však nemusejí být 
nutně adrenalinovými sporty.

Kamera GoPro HD HERO3+ Black Edition
cena: 10.990 Kč

GPS hodinky TomTom Multi-Sport + monitor  
srdečního tepu + snímač tempa/snímač rychlosti  
+ výškoměr cena: 7.790 Kč

Sony AS100 – Videokamera Action cam  
s funkcí Wi-Fi a GPS
cena: 10.990 Kč

Jedna z nejlépe hodnocených outdoorových kamer dneška využívá pro záznam SuperView – video- 

režim umožňující zachytit video z úctyhodné širokoúhlé perspektivy. Auto Low Light zase inteligent-

ně přizpůsobí počet snímků za sekundu i při nízkém stupni osvětlení. Přidejte k  tomu 4x rychlejší 

vestavěné Wi-Fi a ostřejší čočku a výsledkem je nejpokročilejší outdoorová kamera GoPro HERO3+ 

Black Edition. Natáčí profivideo v rozlišení až 1 080p/60 fps, kdy je možné sledovat v HD i zpomalené 

záběry. Fotí v rozlišení dvanáct megapixelů rychlostí až třicet snímků za sekundu na paměťovou kartu 

microSD Class 10. Přes GoPro App můžete kameru ovládat na dálku chytrým telefonem či tabletem.

• Baterie: nabíjecí Li-Ion, 1 180 mAh, 3,7 V

• Videoformát: kodek H.264, souborový formát MP4

• Voděodolnost pouzdra: až do 40 m 

• Hmotnost kamery: 74 g

S hodinkami TomTom Multi-Sport si udržíte motivaci a dosáhnete tréninkových cílů. Přitom máte 

snadný přístup k  informacím. Vše se zobrazuje na  velkém displeji odolném proti poškrábání se 

statistikami běhu, jízdy na kole a plavání. Menu se ovládá tlačítkem. Vibrační upozornění přichází 

s každým kilometrem, ujetým kolem či intervalem a vy se můžete soustředit na aktivitu, i když po-

sloucháte hudbu. Měřit můžete i počet šlápnutí díky dodávanému snímači tempa. Nastavte si cíl pro 

rychlost nebo srdeční tep a díky snímači tepu v jednoduchém grafickém zobrazení a na obrazovce 

kontrolujte, jak si v průběhu aktivity vedete. Zařízení komunikují bezdrátově přes Bluetooth Smart. 

• Životnost baterie: až deset hodin v režimu GPS

• Systémy navigace: GPS a GLONASS

• Voděodolnost: do 50 m/5 atmosfér

• Hmotnost hodinek: 50 g

Tenké provedení odolné proti postříkání kamery Sony AS100V je určeno pro zvládnutí náročných pod-

mínek a dokáže zmapovat vaše dobrodružství funkcí překrytí dat GPS, která zobrazí trasu na mapě. 

Stabilizátor SteadyShot usnadní pořizování plynulých záběrů i za pohybu na nerovném povrchu tím, 

že potlačuje otřesy a vibrace, ke kterým dochází při sportovních aktivitách. Díky dálkovému ovladači 

Live-View na zápěstí můžete během akce ovládat až pět videokamer Action Cam. Wi-Fi a NFC umož-

ňuje řízení a nastavování kamery a přenos dat. Širokoúhlý 170° objektiv! 

• Záznam: Full HD 1080, až 50 Mb/s, profesionální formát XAVC S

• Odolnost: proti ostřiku, voděodolná při použití pouzdra SPK+AS2

• Hmotnost: 67 g

pro váš aktivní volný čas
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Navigační systém GPS Garmin eTrex 20 Lifetime 
cena: 4.595 Kč

Monitorovací náramek/hodinky Garmin vívofit 
cena: 3.290 Kč

MP3 přehrávač Sony NWZ-W273 
cena: 1.799 Kč

Garmin eTrex 20 je nástupcem nejpopulárnějšího přístroje Garmin eTrex Legend. Oproti němu má 

vylepšenou ergonomii, uživatelské rozhraní, odolnost i pevnost díky šroubovaným krytům. Využívá se 

služeb GPS i GLONASS, který až o 20 % zkrátí čas zaměření. Využití obou systémů zpřesní zaměření 

polohy. Garmin eTrex 20 je dodáván s podrobnou turistickou navigační mapou ČR Topo Czech v mě-

řítku 1:25 000 s doživotní bezplatnou aktualizací. Ta obsahuje silniční a uliční mapy ČR, turistické a cy-

klotrasy, polní i lesní cesty. Kromě toho je tu i mapa světa s vestavěným digitálním modelem terénu.

• Napájení: 2x baterie typu AA, výdrž do 25 hodin

• Systémy navigace: GPS, GLONASS, připraveno i pro GALILEO 

• Odolnost proti vodě: ano

• Hmotnost: 141,7 g

pro váš aktivní volný čas

Garmin vívofit je nový monitorovací náramek a hodinky s výdrží baterie jeden rok. Dodává se v pěti 

barvách a monitoruje pohybové aktivity. Na  rozdíl od  jiných náramků na  trhu je vívofit schopen 

monitorovat denní a noční aktivity, ale funguje i jako fitness hodinky. Má prohnutý barevný displej, 

který zůstává stále zapnutý. Na displeji sledujete čas, počet kroků, zbývající kroky pro dosaže-

ní denního cíle, spálené kalorie, ušlou vzdálenost, indikátor nečinnosti, aktuální režim (den/noc) 

a srdeční tep (v případě propojení s ANT+ snímačem srdečního tepu). Všechny měřené hodnoty 

se ukládají v paměti a bezdrátově se přenesou do deníku Garmin Connect v počítači či chytrém 

telefonu.

• Napájení: knoflíková baterie, výdrž cca jeden rok

• Odolnost proti vodě: ano, do 50 m

• Hmotnost: 25,5 g

Ať vyrazíte kamkoli, tento přehrávač půjde pořád s vámi. Jeho konstrukce je taková, že vám ve va-

šich volnočasových aktivitách nebude díky své hmotnosti nikdy bránit – a to ani tehdy, když se 

s  ním ponoříte až dva metry pod hladinu. Sluchátka přehrávače NWZ-W273 padnou dokonale 

a nevypadnou z uší ani při běhání, plavání či veslování. Oblíbené skladby si snadno přetáhnete 

z  iTunes nebo Průzkumníku Windows. Když spěcháte, rychlé tříminutové nabíjení zajistí energii 

na 60minutový poslech. Po plném nabití si můžete vychutnávat hudbu až po osm hodin. Funkce 

ZAPPIN vám nabídne úryvek refrénu skladby předtím, než si ji pustíte celou – tak snadno najdete 

skladbu, která vás vybudí k vysokým výkonům nebo umožní relaxovat po něm. K dostání v čer-

ném, modrém a bílém provedení. 

• Přehrává: MP3, WMA, AAC

• Kapacita paměti: 4 GB, odpovídá asi 990 skladbám

• Hmotnost: 30 g
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perme
a sušme!

Dnes se budeme věnovat praní i sušení prádla a přístrojům, 
které za nás tyto činnosti provádějí. Neustálý pokrok techniky 
je promítán do nových a nových generací praček a sušiček, které 
jsou úspornější, důmyslnější a často umějí samy rozhodnout, co 
je pro naše prádlo nejlepší. Podíváme se také na chyby, které 
často děláme při praní a sušení, v souvislosti s tím, jak mohou 
některé přístroje tyto chyby napravovat. Pokusíme se zodpo-
vědět i některé časté otázky z této oblasti, se kterými jsme se 
setkali. Budeme postupovat stejně jako při praní. 

Třídění prádla
Výrobci prací chemie někdy navozují dojem, že 

jejich prostředky jsou univerzální a vyperou bez 

problémů barevné i  bílé prádlo dohromady, 

dokonce i když je z různých materiálů. Z toho 

plynou otázky, proč neprat jedním prostřed-

kem a proč výrobci vybavují pračky tolika růz-

nými programy. Ano, je možné, že prášky roz-

pustí nečistoty a pohltí barviva, která by jinak 

obarvila ostatní prádlo, ale pro různé materiály 

je vhodné také různé zacházení. I to je důvod, 

proč zkušené hospodyně třídí prádlo a  ne-

perou vše dohromady, ale využívají speciál- 

ní programy pro praní jednotlivých materiálů 

stejně jako speciální prací prostředky. Výrobci 

praček vycházejí vstříc těmto potřebám a na-

bízejí k  pračkám podstavce, do  kterých mů-

žeme uschovat prádlo pro praní nebo různé 

prací prostředky a  získat tak více místa pro 

jeho třídění. Pro praní zvláště jemného prádla 

nebo naopak sportovní obuvi jsou dodávány 

speciální ochranné síťky. Vyplatí se tedy prá-

dlo třídit, využívat různé programy a nabízené 

doplňky. 

Namáčení prádla
Naši předkové prádlo namáčeli asi den před 

praním, aby se nečistoty začaly rozpouštět. 

Měli však méně účinné prací prostředky, než 

máme dnes, a  kupodivu více času, přesto-

že za nás často pracují stroje. Automatické 

pračky nabízejí možnost předpírky, která na-

hrazuje namáčení již téměř od prvopočátku. 

Je pravda, že některé nečistoty se perou lépe 
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ve studené vodě, proto pračky nejprve perou 

ve  studené vodě, kterou postupně ohřívají. 

Stejné je to u  předpírky, která se nejčastěji 

ohřívá na 40 °C, tak aby postupně rozpou-

štěla různé nečistoty. Dostal jsem i  otázku, 

zda je možné namáčet a poté prát v pračce. 

No proč ne, ničemu to nevadí. Jen je třeba 

si uvědomit, že náplň prádla v pračce je udá-

vána v suchém stavu, a správně odhadnout, 

kolik prádla vložit. Množstevní automatiky to 

sice trochu zmate ( jsou stavěny na  suché 

prádlo), takže napustí o  něco méně vody, 

ale tu zase dodá zbytková vlhkost v prádle. 

Pokud pračka rozpoznává i materiál prádla, 

bude s  tím mít problém. Proto je rozumněj-

ší v takovém případě využít program určený 

pro vložený materiál než plně automatický 

program. 

Plnění praček
Jak moc plnit pračku, aby vyprala co nejlépe 

a  co nejekonomičtěji? Od  dob, kdy výrobci 

začali nabízet množstevní automatiky místo 

obyčejného tlačítka poloviční náplně, je vždy 

zdůrazňována úspora, kterou tato funkce 

generuje. To je zřejmý fakt, ale přesto vždy 

vychází nejpříznivější poměr spotřeby energie 

na  kilogram prádla (při totožném programu) 

při maximální náplní prádla. Je to dáno tím, 

že snížení hladiny napouštěné vody lze pro-

vést jen na  technologické minimum, které je 

dané objemem vody v  průtokovém ohřívači, 

vedení vody a čerpadle. Zkrátka i na minimál-

ní množství prádla musí být napuštěno zá-

kladní množství vody a  regulováno je jen to 

množství, které je nad tuto úroveň. Nejúspor-

nější praní je při maximální předepsané nápl-

ni pračky, pozor však na přeplnění – pak by 

prádlo nemuselo mít dost místa pro správné 

vyprání a vymáchání. Navíc by mohlo přetíže-

ní bubnu poškodit jeho uložení nebo pohonný 

systém.

Při praní těžkých kusů prádla (džíny, deky, 

závěsy) je lepší prát současně více podob-

ných kusů a plnit pokud možno na maximální 

náplň. Prádlo bude mít šanci se rozložit před 

odstřeďováním pomocí automatiky, která by 

byla v případě jednoho kusu měla omezenou 

možnost správné funkce. 

Kolik toho vyperou?
Opravdu hodně. Před patnácti lety byla prač-

ka s náplní šest kilogramů výjimkou, dnes jsou 

na  trhu pračky s  klasickým půdorysem 60 x 

60 cm, které vyperou devět kilogramů prádla. 

Na  rozdíl od  kdysi používaných polovičních 

náplní umějí moderní pračky rozpoznat množ-

ství prádla od jednoho kila i jeho materiál. Díky 

tomu lze provádět přesněji i napouštění vody 

a tak ji ušetřit.

Buben
Prací buben již zdaleka není jen nádobou, 

ve které se prádlo otáčí a odstřeďuje. Dřívější 

prolisované dírky nahradily různé tvary povr-

chu bubnu, ať už ve  tvaru diamantu, kapky 

nebo jiného vypouklého tvaru. Mají za úkol sní-

žit namáhání prádla a možnost zachycení vlá-

ken v odtokových dírkách, což prádlo ochrání 

a prodlouží jeho životnost (bubny s různě pro-

vedenými otvory mají názvy VarioSoft, Opti-

Drum, voštinový buben, diamantový buben). 

Žebra bubnu, která mají za  úkol převalovat 

prádlo uvnitř, procházejí změnami k  jemnější-

mu zacházení s  prádlem a  účinnějšímu pra-

ní. Navíc jsou pod nimi kapsy nabírající vodu, 

kterou prádlo sprchují a  zvyšují tím efektivitu 

DOmácí SPOTřEbIčE • pračky a sUšičky

Jeden ze systémů přímého vstřikování Mix Power System. 
Umožňuje rychlejší rozpuštění prášku a vytvoření pracího 

roztoku.
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praní. Někteří výrobci používají navíc ještě tak-

zvané přímé sprchování, které je poháněno 

čerpadlem. Kromě zvýšení účinnosti praní je 

tento princip výhodný i pro rychlejší rozpouš-

tění pracích prostředků a  vylepšuje účinnost 

i při máchání. 

Dávkování prostředků
Naprosto nejčastější chybou je příliš vysoké 

dávkování pracích a  avivážních prostředků. 

Už výrobci předepisují poměrně vysoké dávky 

prací chemie, které často hospodyňky překra-

čují. Dělají to z několika důvodů. Často si myslí, 

že více pracího prostředku znamená čistější 

prádlo. Výrobci prací chemie tvrdí, že pře-

dávkování prádlu neublíží, ale už se zpravidla 

nezmiňují, že nadměrně vysoká dávka způsobí 

(podobně jako nedostatečná, na což upozor-

nit neopomenou) nekvalitně vyprané prádlo. 

Vysoké dávky prostředku zapříčiní, že prád-

lo v bubnu i po sobě více klouže a není tedy 

práno správně. Navíc vysoká dávka znesnadní 

máchání a  pak mohou v  prádle zůstávat ne-

žádoucí chemické látky, které hrozí vyvoláním 

alergických reakcí nebo kožních problémů. 

Druhým důvodem je nižší množství vody, 

ve  kterém je prádlo práno, na  což si hospo-

dyňky dosud nezvykly. Staré pračky napou-

štěly vodu do  poloviny okýnka, dnes hladinu 

vody vidět není. Výrobci praček se snaží nás 

před tímto chránit funkcemi pro zvýšení hla-

diny vody při máchání, přidáním dodatečného 

máchacího cyklu stisknutím tlačítka nebo au-

tomatikou, která sleduje čistotu vody a  přidá 

máchání automaticky. 

Přitom by stačilo omezit používání pracích 

prostředků. Z toho vycházejí v poslední době 

někteří výrobci praček, kteří montují automa-

tické dávkovače prostředků (i-Dos, Liquid-

Wash). Z technických důvodů je zde nutné po-

užívat tekuté prostředky (dávkování sypkých 

je podstatně složitější). Prostředek naplníme 

do zásobníku, ze kterého si pračka sama bere 

potřebnou dávku podle zvoleného pracího 

cyklu a  detekovaného množství prádla, což 

jsou parametry, podle nichž určuje i množství 

napouštěné vody.

Volba programu
Jak jsem již psal, pro každý typ či materiál prá-

dla je vhodný jiný program. Dnes se nemůže 

stát, že by moderní pračka umožnila nastavit 

k citlivému prádlu vysokou teplotu nebo nad-

měrné otáčky při odstřeďování, naopak nabí-

zí programy, které přizpůsobují pohyb bubnu 

materiálu prádla. 

Speciální programy umožňují díky moder-

ním pohonným systémům například velmi 

jemné praní, kdy se buben pračky neotáčí, ale 

jen kolébá, intenzivní praní s  neustálým po-

hybem v obou směrech či perfektní rozložení 

prádla v  pracím bubnu před odstřeďováním, 

které zajistí šetrné odstředění i  při vysokých 

otáčkách. Každý program může využít takový 

pohyb bubnu, který nejlépe vyhovuje materiálu 

prádla, pro nějž je určen. 

Programy řízené chytrou elektronikou umějí 

rozpoznat nejen množství, ale i převažující ma-

teriál prádla a umožní tak řídit běh programu 

zcela automaticky. Inteligentní čidla měří stu-

peň znečištění vody a podle něj přizpůsobí běh 

programu, což vede k  úspoře energie, vody 

V prostoru násypky ukrývá pračka s i-Dos 

systémem dvě nádržky na  tekutý prací 

prostředek a  aviváž. Lze plnit 1,3 l pro-

středku a  0,5 l aviváže. Systém dávkuje 

prostředky přesně podle potřeby na  zá-

kladě množství a  druhu prádla i  tvrdosti 

vody. Pokud byste se přesto rozhodli pro 

ruční dávkování, lze využít třetí část ná-

sypky, klasickou dávkovací komoru. Díky 

automatickému dávkování ušetříte velké 

množství pracích prostředků.

I-Dos – inteligentní systém  
dávkování pracího prostředku

Vak na jemné prádlo přispěje k jemnějšímu praní.

Jen málokdy máme možnost vidět konstrukci motoru Direct Drive.

Výrobci prací chemie někdy navozují  
dojem, že jejich prostředky jsou univerzální  

a vyperou bez problémů barevné i bílé  
prádlo dohromady.
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a potažmo i pracích prostředků při co nejlep-

ších výsledcích praní.

Šetříme
Řada moderních praček nás nechá rozhod-

nout, zda je pro nás momentálně důležitější 

mít prádlo vyprané rychle, nebo úsporně. 

Většinou asi zvolíme úsporu energie, ale 

i  rychlé praní se může hodit. Tyto programy 

či funkce se skrývají například pod názvy 

varioPerfect, ecoPerfect speedPerfect, Time 

Manager, Rapid, Turbo Time Plus nebo Op-

tiSense. 

Úsporné praní bude delší a nechá déle pů-

sobit enzymy v pracích prostředcích a  vodu, 

která nečistoty rozpouští. Teplota při praní 

bude nižší (ohřev vody odebírá nejvíce energie) 

a  pohyby bubnu budou méně časté. Pokud 

zvolíme rychlé praní, pračka se zachová právě 

naopak.

Zajímavou funkcí je odhad spotřeby již 

při zvolení programu (EcoMonitor, EcoInfo), 

která nám pomáhá vybrat vhodný úspornější 

program. 

Nejen hlučnost
V poslední době se dostává do popředí častěji 

kromě energetické náročnosti i  hlučnost pří-

strojů. Nejstarší pračky využívaly tišší, ale těž-

ko regulovatelné motory, což vedlo k tomu, že 

asi před dvaceti lety přešli výrobci na motory 

s komutátorem, které vydávají typický vysoký 

zvuk. Díky pokroku v oboru výkonové elektro-

niky je dnes možné využívat frekvenční řízení 

a nejmodernější motory (indukční, invertorový, 

bezuhlíkový, Silent Motion, Direct Drive, DC 

motor aj.). Některé motory jsou umístěny pří-

mo na ose bubnu, tedy bez převodů, což ještě 

více snižuje hlučnost. Výsledkem je nejen pod-

statné omezení hluku, ale i  naprosto přesné 

řízení pohybu bubnu, při odstřeďování i praní, 

které je nutné pro nové speciální prací progra-

my. Na snížení hlučnosti se pochopitelně podílí 

i konstrukce vany, skeletu a pohyblivých dílů. 

Praní v páře
Pára dokáže rozpouštět nečistoty, což využí-

vají parní čističe a dnes už i pračky (SteamSys-

tem, Iron Aid, AquaSteam, Steam Wash). Při 

praní je do bubnu s vodou vháněna i pára, kte-

rá usnadňuje rozpouštění řady nečistot a neo-

hrožuje ani choulostivé prádlo. Dalším využitím 

je osvěžování prádla, při kterém je do bubnu 

vháněna jen pára, která prádlo narovná a zbaví 

zápachů. To se hodí i pro údržbu oděvů, kte-

ré bychom jinak dávali do čistírny. Osvěžování 

prádla párou umějí i některé sušičky. 

Praní v bublinách
Další, i  když ne úplně novou inovací je praní 

v  bublinách (Eco Bubble, Bubble Wash, Air 

Bubble). Asi před 15 lety se na  našem trhu 

objevila tzv. bublinková vířivá pračka, která 

prala v proudu vzduchových bublin a ve stu-

dené vodě. I přesto, že na ni byly dobré ohlasy, 

na  našem trhu se nezabydlela. Nyní výrobci 

montují generátory bublin do  automatických 

praček jako přídavnou technologii, která zvy-

šuje účinnost praní, urychluje rozpouštění 

prášku a lze díky ní snížit teplotu praní.

Odstřeďování
Množství zbylé vlhkosti v prádle ovlivňuje dobu 

schnutí a v případě, že sušíme v sušičce, pře-

devším spotřebu energie, a to docela zásadně. 

I při sušení venku nebo na sušáku v koupelně 

je nepříjemné, když voda z prádla kape. Od-

střeďování rychlostí 300 otáček za  minutu je 

již dávno překonané. Moderní pračky dosahují 

rychlostí 1 600, 1 400 nebo 1 200 otáček, při 

kterých vytahujeme prádlo z bubnu již téměř 

suché. Časté obavy, zda takové odstřeďování 

prádlo nepoškodí, jsou zbytečné. Bubny pra-

ček dnes s  prádlem zacházejí i  díky novým 

DOmácí SPOTřEbIčE • pračky a sUšičky

Podstavec pod pračku využijete k uskladnění prádla nebo 
pracích prostředků.

Sušička s tepelným čerpadlem skrývá výkonný kompresor, podobně jako chladnička.
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konstrukcím daleko šetrněji a hlavně moderní 

pračky neumožní nastavit vyšší otáčky odstře-

ďování, než je pro zvolený materiál bezpečné.

Sušení 
I  když počet sušiček v  českých domácnos-

tech roste, stále převládá mezi lidmi názor 

o vysoké spotřebě energie pro sušení prádla. 

Ano, u  sušiček je to pravda i  dnes, ty však 

jednoduše poznáme podle energetické třídy 

C nebo B. Moderní konstrukce s  tepelným 

čerpadlem přinesla velké úspory energie 

díky využití teplé i  chladné strany tepelného 

čerpadla. Zatímco na  teplé straně je ohříván 

vzduch, který pak v  bubnu zbavuje prádlo 

vody, na  chladné straně se z  vlhkého vzdu-

chu vysráží voda. To snižuje spotřebu až 

na úroveň energetické třídy A+60 %, tedy ko-

lem 1 kWh na sušicí cyklus, a navíc umožňuje 

sušit při nižších teplotách choulostivé prádlo, 

které předtím mohly sušičky poškodit, jako je 

vlna nebo hedvábí.

Čistota
Tím nemyslím, že je nutné sušit jen čisté prádlo 

(což pochopitelně je), ale to, že je třeba držet 

čistý výměník tepla v  sušičce, ve  kterém se 

sráží voda (kondenzér) a  dobře průchodné 

cesty vzduchu v  sušičce. Proto je v  bubnu 

zpravidla montován filtr, ve kterém ulpívají vlák-

na, která se při sušení uvolní z oděvů. Pokud je 

tento filtr zanesený, snižuje se průtok vzduchu 

a tím se snižuje účinnost sušení. Stejný násle-

dek má zanesení kondenzéru, který je zpra-

vidla přístupný po  otevření dvířek ve  spodní 

části sušičky.

Automatické čištění (SelfCleaning Conden-

ser), při kterém se pravidelně kondenzér pro-

plachuje zkondenzovanou vodou ze zásobní-

ku, některé typy sušiček provádějí za nás a tím 

udržují spotřebu stále na výborné úrovni. 

Ovládání sušiček
Podobně jako pračky jsou dnes sušičky zpra-

vidla řízeny inteligentní elektronikou, která 

umožní vybrat program podle typu prádla, ale 

i  automatické programy, hlídající zbytkovou 

vlhkost. Tu zvolíme podle toho, zda chceme 

prádlo po usušení žehlit, uložit do skříně, vy-

věsit nebo obléct. Další možností je jen prosté 

nastavení času sušení. Na  ovládacím panelu 

najdeme i kontrolky signalizující plný zásobník 

na  kondenzát a  znečištěné filtry signalizující 

nutnost našeho zásahu. 

Stejně jako pračky mohou i sušičky odložit 

začátek práce až o  24 hodin. Pokud bude-

te chtít tuto možnost využít, uvědomte si, že 

ve vlhkém prádle se při pokojové teplotě rychle 

množí bakterie, které mohou způsobovat zá-

pach prádla nebo dokonce alergické reakce. 

Proto je dobré začít se sušením co nejdříve 

po vyprání!

Na sobě
Řešením pro malé prostory je umístění sušič-

ky na pračku. K  tomu lze zakoupit spojovací 

sadu, která je vhodná pro montáž výrobků 

stejného výrobce. Součástí sady může být 

výsuvná police. Pro toto umístění je výhodné, 

když pračka a sušička otevírají dvířka na stej-

nou stranu, na rozdíl od umístění vedle sebe, 

kdy je pro manipulaci s  prádlem výhodnější 

otevírání od  sebe. Pokud budete chtít změ-

nit stranu, na kterou se dvířka otevírají, jde to 

zpravidla u  sušičky. Zeptejte se na  to odbor-

ného prodavače – pokud nebude v odborném 

obchodě, najdete tuto informaci v návodu. 

2 v 1
Pračka se sušičkou je kompromisní řešení tam, 

kde pro umístění dvou přístrojů není prostor, 

nebo pro uživatele, který bude sušit minimál-

ně. Jedině při tomto řešení můžete po vyprání 

prádla automaticky pokračovat jeho sušením, 

ovšem za  předpokladu, že všechno prádlo 

budete i sušit a perete jen množství přípustné 

pro sušení. Pračky se sušičkou mají totiž často 

nižší kapacitu prádla pro sušení. Nevýhodou je 

nemožnost současného sušení a praní, vysoká 

spotřeba energie a  spotřeba vody při sušení, 

kterou přístroj využívá pro chlazení kondenzéru. 

Pozor na odběr
Nejen pračky a  sušičky, ale i  další spotřebi-

če s  elektronickým řízením nebo elektronic-

kými displeji odebírají proud, i  když nejsou 

v provozu. To má na svědomí stand-by režim, 

který drží v  pohotovosti základní elektronic-

ké obvody zajišťující možnost spuštění spo-

třebiče pomocí senzoru, případně tlačítka 

(nebo u  elektroniky dálkovým ovládáním). 

V  některých případech udržují na  displejích 

informace, například čas. Starší spotřebiče 

si vzaly i  20 W, což je 480 Wh, tedy téměř 

0,5 kWh denně! U modernějších přístrojů je to 

podstatně méně, ale pokud máme takových 

spotřebičů v domácnosti třeba 20, nejde už 

o  zanedbatelné číslo. Zdá se vám dvacet 

moc? Spočítejte pračku, sušičku, myčku, mi-

krovlnku, troubu, desku, televizi, DVD, satelit, 

nabíječky, ruční vysavač, počítač, směrovač 

(router), tiskárnu… 

Díky pokroku v oboru výkonové  
elektroniky je dnes možné využívat frekvenční 

 řízení a tiché nejmodernější motory.
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DOmácí SPOTřEbIčE • pračky a sUšičky

autor: Bohumil Herwig, foto: Bosch, Hotpoint-Ariston

Dnešní tipy obstará několik praček (jedna dokonce i s pravým nerezovým bubnem), sušička 
a také kombinace pračky se sušičkou. Ta najednou zvládne vyprat až osm kilogramů suchého 
prádla a usuší více než polovinu. A třeba i tak, že ho můžete dát rovnou do skříně.

Bosch WTB66200BY
cena: 18.990 Kč

Bosch WAQ 2447 KBY 
cena: 12.490 Kč

Hotpoint-Ariston WDD 8640b EU
cena: 12.990 Kč

Kondenzační sušička s  tepelným čerpadlem zařazená do energetické třídy A++ (roční spotřeba 

225 kWh) je určena pro až 8 kg prádla. K dispozici je i systém šetrného sušení a tzv. rychlé sušení, 

které si s plnou náplní poradí rychleji než dříve, třída účinnosti je B a hlučnost je udávána na 65 dB. 

Sušit můžete jak běžné prádlo, tak například vlnu či peří a závěrečný načechrávací cyklus může 

trvat až 60 minut, přičemž prádlo lze kdykoli vyjmout.

• Provedení: bílá

• Rozměry (švh): 59,7 x 84,2 x 63,6 cm

• Hmotnost: 55 kg

Tato pračka pro 8 kg prádla s nerezovým bubnem je s roční spotřebou 179 kWh (8 200 litrů) zařazena 

do energetické třídy A+++ a při poloviční náplni si vezme 0,7 kWh (40 °C). K dispozici jsou i speciální 

programy, například pro praní peří, košile/halenky či extra krátký (15 min), je tu ale i EcoPerfect sni-

žující spotřebu až o 30 % a SpeedPerfect zkracující dobu praní až o 60 %. Pro někoho bude zajímavá 

i možnost podstavby. 

• Provedení: bílá

• Rozměry (švh): 59,8 x 84,8 x 59 cm

• Hmotnost: 73 kg

Pračka s množstevní automatikou a kondenzační sušičkou je v případě praní určena pro 8 kg prádla 

a v případě sušení pro max. 5 kg. Třída energetické účinnosti je A, třída účinnosti praní taktéž a účinnost 

odstřeďování má třídu B. Maximální počet otáček je až 1 400 za minutu (!) a je možné nastavit tři úrovně 

intenzity praní – normální, jemné a intenzivní. K dispozici je program pro odstraňování skvrn, antialer-

gický program a také automatické sušení podle zbytkové vlhkosti (k žehlení, na ramínko, do skříně). 

• Provedení: bílá s antracitovými dvířky

• Rozměry (švh): 59,5 x 85 x 60,5 cm

perte i sušte pohodlně!
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LG F7096QD
cena: 11.990 Kč

AEG L5462CS 
cena: 9.990 Kč

Samsung WF70F5E0W2W
cena: 9.990 Kč

Pračka s chromovanými dvířkami zařazená do energetické třídy A+++ zvládne 1 až 7 kg prádla s rych-

lostí odstřeďování až tisíc otáček za minutu. Roční spotřeba energie je odhadována na 156 kWh, vody 

na 10 000 litrů a k dispozici je množstevní automatika a třináct programů. Vedle rychlého, 30minuto-

vého, můžete zvolit například i antialergické máchání či program pro čištění bubnu.

• Provedení: bílá/chrom

• Rozměry (švh): 60 x 85 x 55 cm

• Hmotnost: 62 kg

Pračka s náplní pro až 7 kg prádla s  technologií Eco Bubble, která dovoluje podle výrobce prát 

i za studena stejně účinně jako za tepla tím, že se do pracího prostředku vstřikuje vzduch a voda, 

čímž se ještě před zahájením pracího cyklu vytváří pěna. K  dispozici je množstevní automatika 

a řada programů, včetně rychlého 15minutového, a pračka je zařazena do energetické třídy A+++ 

(roční spotřeba 173 kWh) s účinností odstřeďování v B a účinností praní v A. 

• Provedení: bílá

• Rozměry (švh): 60 x 85 x 55 cm

• Hmotnost: 59 kg

Automatická pračka pro až 6 kg prádla je zařazena do energetické třídy A+++ s  roční spotře-

bou 150 kWh. Roční spotřeba vody je odhadována na 9 535 l, přičemž spotřeba s poloviční ná-

plní na  jednu pračku a  teplotou 40 °C je 0,52 kWh. Odstřeďování lze nastavit dokonce až na   

1 400 ot./min (třída účinnosti B) a účinnost praní je v A. Zabudována je množstevní automatika a mj. 

i funkce Time Saver, která se po aktivaci bude snažit maximálně urychlit praní.

• Provedení: bílá

• Rozměry (švh): 60 x 85 x 58 cm

• Hmotnost: 62 kg
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Z krabice vybalíme nabíjecí základnu, která je 

dodávána ve  dvou částech, vysavač, virtuální 

zeď, dálkové ovládání, dva sběrací kartáčky 

(jeden náhradní), háček na odstraňování 

nečistot z  rotačního kartáče a  bate-

rie do dálkového ovládání i  virtuální 

zdi. Sestavení doku je dílem oka-

mžiku, postačí oba díly zasunout 

do sebe a zajistit západkou.

Samotný vysavač doznal 

několika změn. Schránka 

na nečistoty je v přístroji nejen 

nasazena, ale i  zajištěna ku-

lisou v  držadle, naopak víko 

schránky drží ve správné polo-

ze speciální panty a nepotřebuje 

uvolňovací tlačítko.

Zespodu přístroje musíme na-

sadit sběrací kartáček, což znamená 

pouze jeho zasunutí do speciální objím-

ky. Rotační kartáč je o malinko užší a ex-

centricky uložený, zato umožňuje jednodušší 

údržbu. Na  obvodu těla přístroje najdeme tři 

optické senzory a kolečka zajišťující pohyb vy-

savače. Vysavač zapněte hlavním vypínačem 

na spodku přístroje a nechejte nabíjet, popr-

vé nejlépe 24 hodin. Posledním úkonem před 

prvním vysáváním je vložení baterií do dálko-

vého ovládání a infrazdi.

Ovládání
LCD displej s pěti dotykovými plochami tvoří 

ovládací panel, s  jehož pomocí volíme režimy 

vysávání, čas automatického spuštění a  na-

stavujeme správnou dobu. Stejně tak na dis-

pleji uvidíme upozornění v případě, že je plná 

nebo chybně zasunutá nádobka na  nečisto-

ty, zablokovaný rotační či sběrací kartáček, 

pohonné kolo je zablokováno nebo neleží 

na podložce a najdeme zde informaci o stavu 

akumulátoru.

Podobně jako na ovládacím panelu můžeme 

řídit také režimy vysavače pomocí dálkové-

ho ovládání se shodnými piktogramy. Díky 

stálému naváděcímu paprsku vysílanému ze 

základny však dálkové ovládání nefunguje 

před dokem. Další funkcí dálkového ovladače 

je navedení vysavače na  požadované místo 

v  místnosti, podobně jako ovládáme autíčko 

na dálkové ovládání pomocí tlačítek se šipkami. 

Pokud je předtím vysavač v provozu, musíme 

jej stopnout prostředním tlačítkem. Při ručním 

řízení je vysávání vypnuto, takže není možné 

řídit úklid ručně.

Režimy činnosti
Automatický režim: Střídá několik typů po-

hybu vysavače (pohyb rovně k překážce, poté 

náhodná změna směru, pohyb do vějíře nebo 

spirály při větších nečistotách). Tento režim se 

zapíná při načasovaném úklidu.

Pohyb kolem stěn: Nezajíždí do  středu 

místnosti a uklízí asi 25 minut, po kterých se 

sám vrátí do nabíjecí stanice.

Lokální úklid: Uklízí pouze šest minut, při 

kterých krouží ve spirále – od místa, kde úklid 

začal, dokud nenarazí na  překážku. Tento 

režim je výhodné použít pomocí dálkového 

ovládání s  tím, že předtím zajedete na posti-

žené místo. Po provedení úklidu vysavač vydá 

zvukový signál a stojí na místě, kde s úklidem 

skončil, což je praktické při úklidu více znečiš-

těných míst.

Intenzivní úklid: Využívá zejména pohyb 

ve spirále a do vějíře. Po ukončení úklidu zaje-

de do nabíjecí stanice.

Hledání nabíjecí stanice: Nejde o  režim 

úklidu, vysavač při něm nevysává. Projíždí 

DOmácí SPOTřEbIčE • tEst

robotický vysavač Ecovacs d66

Naposledy jsme testovali tehdy jeden z nejlepších robotických vysavačů Ecovacs D54 před více 
než třemi lety. O to více bude zajímavé, jaká vylepšení a novinky přináší nový model Ecovacs 
D66. Tentokrát jde o přístroj vybavený dálkovým ovládáním i virtuální zdí, takže se podíváme 
i na jejich funkci.

důstojný následník

10
0% TESTOVÁNO

TIP
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místností do  doby, než zachytí infračervený 

paprsek nepřetržitě vysílaný stanicí z kovové-

ho „oka“ na jeho horní části.

Hlídači
Vysavač je vybaven řadou čidel. O chybových 

hlášeních na displeji, která jsou spouštěna pří-

slušnými čidly, jsme již psali. Nejzajímavějším 

je čidlo vysávaného prachu, umístěné ve vstu-

pu prachu do nádoby na nečistoty. Jde vlastně 

o  vysílač a  citlivý snímač infračerveného pa-

prsku, který umí zaznamenat drobná pracho-

vá zrnka a při zvýšení jejich množství elektro-

nika zareaguje zpomalením pohybu vysavače 

nebo přechodem do spirálového či vějířového 

pohybu. Proto je důležité udržovat tato čidla 

v čistotě, nejlépe otřením suchým hadříkem při 

každém vysypávání nečistot.

Vespod na  obvodu vysavače najdeme tři 

čidla hlídající vzdálenost od  podložky, kte-

rá zabraňují vysavači spadnout například ze 

schodů. Čidla fungují spolehlivě, ale jen pokud 

jsou čistá. Jestliže máte tedy v prostoru, který 

vysavač uklízí, schody nebo jiné místo, odkud 

by mohl spadnout, věnujte těmto čidlům pravi-

delnou pozornost!

Možná vás zajímá, co je ten průsvitný vý-

čnělek, který tvoří nejvyšší bod vysavače. Jde 

o přijímač infrasignálu, sloužící k navádění vy-

savače do nabíjecí stanice a  indikaci infrazdi. 

Nejdůležitější čidla jsou umístěna pod nárazní-

kem a mají za úkol vypnout pohyb vpřed a dát 

elektronice signál, podle nějž je řízen další po-

hyb vysavače.

Dál nesmíš!
Virtuální zeď vysílá infračervený paprsek, který 

vysavač detekuje a  jeho linii nepřekročí. Papr-

sek není tenký jako laser, ale tvoří kužel, který 

se rozšiřuje se vzdáleností od virtuální zdi. To ale 

velmi rychle vypozorujeme, a pak není problém 

přizpůsobit polohu virtuální zdi našim potřebám.

Šetřit baterie má funkce virtuální zdi, která ji 

po dvou hodinách vypne. To je však trochu ne-

praktické pro načasování úklidu za dobu více 

než hodinu po našem odchodu z bytu.

Údržba
Kromě vysypávání nádoby na nečistoty je tře-

ba občas vyčistit její filtr, což provedete nejlépe 

klasickým vysavačem, kterým z filtru nečistoty 

odsajete. Při té příležitosti doporučujeme vy-

sát i  schránku na  tuto nádobu a celý spodek 

vysavače od prachu, který může zhoršit funk-

ci optosenzorů zabraňujících pádu ze schodů 

nebo fungování detekce množství vysávaných 

nečistot.

Vyčistit je třeba také rotační kartáč, což je 

snadné. Postačí odšroubovat krytku ložis-

ka kartáče a kartáč vysunout. Dlouhá vlákna 

a  vlasy z  něj odstraníme přiloženým háčkem 

s  pomocí drážek v  kartáči, které usnadňují 

podebrání vláken. Škoda že háček není ost-

rý, mohl by vlákna přeříznout. Když nepočítám 

otření celého přístroje od prachu vlhkým had-

říkem, nic dalšího není třeba v  rámci údržby 

provádět.

Hodnocení
Ecovacs D66 je robotický vysavač pro hlad-

ké povrchy i  běžné koberce, který přináší 

řadu vylepšení. Kromě jednoduše demon-

tovatelných kartáčů oceňujeme podstatné 

snížení hlučnosti bez vlivu na  účinnost vy-

sávání, kterou vidíme jako stejnou. Vylepšen 

byl i  pohyb vysavače, který si nyní poradí 

i s velmi úzkými prostorami. Stačí, když jejich 

šíře je o  několik centimetrů větší než šířka 

vysavače, a  dokonce nevadí, ani když jsou 

tyto prostory zalomené. Typickým příkladem 

je úklid v  mezeře mezi rohovou sedačkou 

a  konferenčním stolkem. Výška prostoru, 

pod který se přístroj vejde při úklidu (poste-

le), je od 10 cm výše.

důstojný následník

cena: 5.990 Kč

příkon: 30 W

filtrace: 0,4litrová nádobka + 
antibakteriální filtr

maximální doba 
provozu/nabíjení:

100 min/3 h

napájení: akumulátor 14,5 V, 2,5 Ah, 
nabíjecí stanice 230 V

Výbava: nabíjecí dok, virtuální 
zeď, dálkové ovládání, 
náhradní sběrací 
kartáček, baterie 
pro dálkové ovládání 
a virtuální zeď

Ecovacs D66

velmi tichý a elegantní robotický vysavač s vysokým výkonem a skvělou výbavou. 

Nádoba na nečistoty je vybavena zavíracím mechanismem 
a antibakteriálním povrchem.

K vysavači dostanete nabíjecí dok, virtuální zeď, dálkové ovládání, háček na čištění, sběrací kartáčky a baterie, které na fotce 
nevidíme.

Pohled na spodní stranu vysavače odhalí excentricky uložený 
kartáč, v jeho levé části kryt, po jehož sejmutí lze kartáč 

jednoduše vyjmout. Červená objímka (držák) je určena pro 
nasazení sběracího kartáčku, který je oproti předchozím 

modelům delší.
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Překvapila mne poměrně vysoká hmotnost 

přístroje, který se má pohybovat po  kolmé 

ploše okna. K  přístroji je přibalen přívod-

ní kabel, kabel s  napáječem, prodlužovací 

kabel, pružná bezpečnostní šňůra s  oky 

na koncích a návod. Dále tři sady mikrovlák-

nových utěrek, přísavka a dálkové ovládání. 

Samotný robot je zajímavější zespod, kde 

najdeme posouvací pásy, uprostřed dvo-

jitý ovál přísavky, která drží jeho hmotnost 

na skle a místa pro přichycení přední a zadní 

mikrovláknové utěrky.

Příprava a ovládání
Před použitím je třeba nabít akumulátory, které 

slouží jako pojistka, kdyby se přerušila dodáv-

ka energie do  robota. To netrvá dlouho, roz-

hodně méně než dvě hodiny, které zřejmě platí 

pro plně vybitý akumulátor. Pak je třeba při-

chytit bezpečnostní šňůru k přístroji a přísavce 

přisáté na okně.

Přístroj má na těle zespodu hlavní vypínač, 

pod madlem přepínač režimů, na  kterém se 

zapíná nabíjení a  provoz, na  opačné straně 

madla páčku pro zrušení podtlaku při sun-

dávání Winbota z  okna a  tlačítko Start/Stop. 

Více funkcí najdeme na  dálkovém ovládání, 

kde můžeme přístroj řídit směrovými tlačítky, 

což se hodí například pro domytí více znečiš-

těných míst. Důležité je tlačítko pro spárování 

s Winbotem, které využijete při prvním spuště-

ní nebo po výměně baterií. Tlačítko reset slouží 

pro pokus o řešení některých chyb.

Jak pracuje
Systém čištění je jednoduchý. Přední utěrka 

navlhčí sklo, za ní je stírací lišta, která nečis-

toty a vodu setře ještě před pohybovými pásy 

a  vzadu utěrka jednak dolešťuje, ale hlavně 

suší sklo při couvání a otáčení. Podtlak přitom 

drží přístroj na okně.

Zkušenosti
Naprosto bez problému je přisátí Winbota 

na  okno, na  kterém přístroj drží dokonale, 

dokud je vzduch odsáván. Také neplatí, že je 

třeba okna umývat množstvím vody. Podle 

návodu jsem namočil přední mikrovláknovou 

utěrku a zadní nechal suchou. Byla však vlh-

ká moc, což způsobilo, že Winbot po  okně 

klouzal a nemohl se řádně pohybovat. Utěrku 

je třeba mít navlhčenou jen mírně. Pak přístroj 

myje dobře. Okna, která jsem myl, nebyla 

myta asi rok. Mytí se má v  takovém případě 

opakovat dva- až třikrát a pochopitelně poka-

ždé vymýt utěrku. Pokud je přední utěrka jen 

navlhčená a zadní suchá, přístroj se pohybuje 

správně a  i  u  tak špinavého okna trojnásob-

né mytí stačí. Nečekal jsem, že Winbot umyje 

okna až k rámu, ale to mu nedělá potíže, jen 

v rozích není umytí úplně dokonalé, což je po-

chopitelné.

Výrobci bych doporučil dodávat více zad-

ních utěrek, protože se při práci namočí a už 

nevysušují. Vlhké sklo způsobuje prokluzování 

pohybových pásů a nepřesnou trasu Winbota, 

takže je třeba zadní utěrky častěji měnit.
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Pohled zespodu je zajímavější, vidíme oválné těsnění 
podtlaku, pásy pro pohyb a otáčení, vypínač, kontrolku a černá 

místa pro utěrky.

robotický čistič oken Ecovacs Winbot W710

Když jsem se o něm dověděl, 
byl jsem opravdu zvědav, co 
dokáže robotický stroj Eco-
vacs Winbot W710 udělat 
s mými okny, a především – 
jak to udělá. S nějakou kvali-
tou mytí jsem moc nepočítal…

robot myje okna!

mytí oken Winbotem je překvapivě účinné, i když třeba v rozích ne úplně dokonalé.

cena: 7.990 Kč

minimální rozměry 
okna:

60 x 45 cm 

příkon: 20 W

maximální doba 
nabíjení:

2 hodiny

napájení: záložní lithiový 
akumulátor 11,1 V/0, 
85 Ah, nabíječka 
a normální provoz 230 V

výbava: nabíječka, prodlužovací 
kabel, pojistné lano, 
přísavka, 3 sady utěrek, 
dálkové ovládání

Ecovacs Winbot W710
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Na  profesionální fén poměrně malý a  urči-

tě velmi lehký přístroj je doplněn dvěma zu-

žujícími se nástavci. Na  první pohled zaujme 

dlouhá síťová šňůra vybavená speciálním 

Rotocordem zabraňujícím zamotání tři metry 

dlouhého přívodního kabelu. Dva přepínače 

na boku držadla ovládají tři teploty a dvě rych-

losti vzduchu. Tlačítko studeného vzduchu je 

tradičně umístěno vpředu. Nechybí snímatel-

ný zadní díl se sítkem a molitanovou vložkou, 

která zřejmě kromě zachycování nečistot také 

tlumí zvuk. Pozoruhodný je v  dnešní době 

také nápis na výrobním štítku, hlásající výrobu 

ve Švýcarsku. 

Zkušenosti
Ihned po zapnutí je třeba konstatovat, že fén je 

velmi tichý. Je to zřejmě způsobeno výkonnější 

turbínou a nižšími otáčkami motoru, což je do-

plněno vyladěným průtokem vzduchu a doda-

tečnou tlumicí vložkou v zadní části.

Přístroj se dobře drží v ruce, ovládání pře-

pínačů palcem je vytvořeno pro trochu menší 

ruku, než mám já, ale i  tak je pohodlné. Šir-

ší nástavec je označen nápisem Touch Me, 

což zdůrazňuje jeho tepelnou izolaci dvojitým 

pláštěm. To umožňuje manipulovat s  ním 

i za provozu, kdy by byl jednoplášťový násta-

vec horký.

Rotocord, což je kloub umožňující neomeze-

né otáčení kolem osy, je užitečnou maličkostí, 

která zabraňuje překroucení třímetrového pří-

vodního kabelu. Vypadá to jako nepodstatná 

vlastnost, ale ocení ji každý, kdo s fénem pra-

cuje často.

Vestavěný generátor iontů zřejmě funguje 

po celou dobu spuštění přístroje. Ověření jeho 

funkce lze provést jen pomocí složité techniky, 

podobně jako u Long Life DC motoru, u nějž 

výrobce udává životnost 1 200 hodin – tomu si 

ale troufám věřit.

Hodnocení
Valera Professional SX 6500 je přístroj, který 

bych i  přes počáteční nedůvěru způsobenou 

jeho subtilním vzhledem a  nízkou hmotností 

doporučil i profesionálům. Lehký jako domácí 

fén a tichý. Jeho výkon odpovídá využití v ka-

deřnictví a  potěší i  třímetrový přívodní kabel 

zajišťující neomezený pohyb kolem křesla zá-

kazníka, i díky Rotocordu.

tEst • DOmácí SPOTřEbIčE

fén valera sX 6500

lehký a profesionální

Stupeň Rychlost 1 Rychlost 2

1 175 W 339 W

2 625 W 787 W

3 1 000 W 1 512 W

Měření příkonu při jednotlivých polohách dává orientační 
představu o výkonu fénu.

rotocord umožňuje volné otáčení obou částí kolem své osy 
a zabraňuje tak zamotání kabelu.

cena: 2.199 Kč

max. příkon  
udávaný/naměřený:

1 500–1800 W/1 512 W

počet  
teplot/rychlostí

3; studený + 2 teploty/ 
2 (+ tlačítko studený 
vzduch)

ionizace: ano

délka přívodního 
kabelu:

3 m

Valera Professional SX 6500

Fén, který má profesionální výkon. lehký, výkonný, tichý a s dlouhou šňůrou. 

Profesionální a lehký – to je poněkud 
protichůdné, ale jistě žádané spojení 
vlastností. Valera SX 6500 nabízí motor 
se životností až 1 200 hodin, ionizaci, 
ochranu vlasů a další přednosti. Přístroj 
má být velmi tichý a koncovky mají 
zůstávat chladné. Přiznám se, že k testu 
přistupuji s počáteční nedůvěrou.

mytí oken Winbotem je překvapivě účinné, i když třeba v rozích ne úplně dokonalé.
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Plastová láhev pro přípravu sodové vody má 

silnější materiál, aby odolala vyššímu tlaku, 

je navlečená do  síťky a  při plnění bezpečně 

uschována za plastovými dvířky. Zadní část pří-

stroje tvoří kryt bombičky, kterou stačí nasadit 

do šroubení a citlivě dotáhnout. 

Jak na to
Přiloženou plastovou láhev naplníme po  rysku 

studenou vodou. Láhev nasadíme a  pootočí-

me. Kromě šroubení, které využijeme pro víč-

ko, má čtyři výstupky sloužící jako bajonetové 

uchycení při plnění. Nasazení je proto snadné. 

Poté musíme zavřít plastová dvířka, až zapadne 

zámek, jinak je napouštění CO2 zablokováno. 

Kysličníku si můžeme napustit více či méně 

stiskem tlačítka. Držet bychom jej měli asi dvě 

sekundy a to opakovat až třikrát. Při maximál-

ním přípustném tlaku v lahvi kysličník uniká po-

jistným ventilem, což poznáme podle hlasitého 

syčení. Naplněnou láhev vyjmeme po  stisku 

tlačítka a otevření dvířek. Sirup přidáváme zá-

sadně až po nasycení vody kysličníkem.

Zdravá bombička
Nevím, co bylo přesně na klasických bombič-

kách nezdravého, ale je fakt, že mi na sifonu va-

dila kovová příchuť. Bombička Bublimo je uvnitř 

opatřena vrstvou epoxidu (Z1), která s CO2 ne-

reaguje. Kov v nápojích z Bublima jsem necítil. 

Dávkování
Každý máme jiné chutě, a do vyrobené sodové 

vody můžeme nalít sirup. Také dávkování CO2 

závisí na  chuti. Mně vyhovuje střední sycení, 

kdy podržíte tlačítko dvakrát dvě sekundy.

Vyplatí se?
Chceme-li úsporu za  každou cenu, pak jsou 

levnější kupované limonády, ale nikdy ne ku-

povaná sodová voda. Radost z úspory se ale 

poněkud zkalí, když totiž připočteme i náklady 

na  dopravu z  obchodu, námahu a  čas navíc, 

který je s nákupem navýšeným o přemisťování 

balíků s nápoji spojen.

Porovnal jsem náklady na sycení CO2 po-

dle údajů výrobců. Náklady na  sirupy zde 

nejsou důležité, protože použijeme sirup dle 

vlastního výběru, což nemá s  přístrojem nic 

společného.

Hodnocení
Designově povedený přístroj pro výrobu so-

dové vody je proti konkurenci rozhodně bez-

pečnější, díky dvířkům s pojistkou. Nasazová-

ní lahve s bajonetovým připojením je otázkou 

okamžiku, stejně jako samotné napuštění 

plynu do vody. S výrobníkem se pracuje velmi 

dobře a kromě ochranné síťky na lahvi, která 

nedrží a  klouže po  ní, jsem nenašel nic, co 

bych výrobku vytkl.

DOmácí SPOTřEbIčE • tEst

rýži vaří Gallet rc701 přesně tak, jak ji mám rád, s pomocí automatického vypnutí.

I když bublimo není elektrický přístroj, jeho funkce mne zajímá. Vždy, když 
vidím u pokladny v supermarketu vozíky plné PET lahví s nápoji, přemýšlím, jak 
moc si sami škodíme, a to nejen produkcí zbytečného odpadu.

domácí limonády přesně podle chuti
sodovkovač bublimo

Designově povedený přístroj pro výrobu sodovky je bezpečný díky dvířkům s pojistkou. 

cena: 1.999 Kč

objem nádoby: 0,9 l

zdroj CO2: Bublimo bombička 450 g 
s inertním vnitřním 
pláštěm Z1

bezpečnostní prvky: bezpečnostní dvířka 
s pojistkou neumožní 
napouštění bez uzavření, 
přetlakový ventil upustí 
přebytečný tlak

vydatnost zdroje: 85 litrů

Bublimo

Obal Náplň Cena Cena za g Litrů  
nápoje

Cena za  
litr nápoje

Cena  
výrobníku

Bublimo 450 g 199 Kč 0,442 Kč 85 l 2,34 Kč 1.999 Kč

Sodastream 425 g 199 Kč 0,468 Kč 70 l 2,84 Kč 1.490–2.990 Kč

bombička 8 g 24 Kč / 10 ks 0,30 Kč 1 l 3,00 Kč 1.200 Kč

balená voda 10 Kč 1,5 l 6,67 Kč

Bublimo Jupík Funny Bubbles
= dětské šampaňské s ovocnou příchutí
 Speciální koncentrovaný sirup pro výrobu domácí limonády
 Bez konzervantů, umělých barviv a sladidel
 Ovocná složka 10 %
 Pro přípravu 5 l limonády - poměr ředění 1:9
 Minimální trvanlivost 14 měsíců
 MATCH ETASIRUPBUBBLES
 Launch 4/2014

DPC 99 CZK DPC 3,89 €

novinka
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Tiše a úsporně
Hluk nás obklopuje na každém kroku a není nic nepříjemnějšího, než ho trpět i doma, kde chceme především 
relaxovat a trávit klidný čas s rodinou. Abychom se vyhnuli nadbytečnému hluku v domácnosti, je důležité při 
výběru spotřebičů myslet kromě parametrů spotřeby energie nebo výbavy také na to, jak moc je daný spo-
třebič hlučný. Značka domácích spotřebičů Bosch věnuje při vývoji svých produktů hledisku hlučnosti velkou 
pozornost, a je proto o skok napřed – spotřebiče této značky jsou nejen šetrné, vysoce účinné a zvlášť úsporné, 
ale navíc i mimořádné tiché. To platí i pro pračku a sušičku řady Bosch HomeProfessional. 

Pračka a  sušička Bosch HomeProfessio-
nal se společně postarají o  to, aby vaše 
prádlo bylo dokonale čisté, šetrně usu-
šené a optimálně ošetřené. To vše navíc 
zvládnou nejen s úsporou vody a ener-
gie, ale také při velice nízké provozní 
hlučnosti. Pokud tedy nemáte speciální 
místnost určenou pro praní a sušení prá-
dla, a pračka se sušičkou je tak umístěna 
například v  prostoru, který je součástí 
obytné místnosti, nebo s ní alespoň sou-
sedí, řada Bosch HomeProfessional pro 
vás bude ideální volbou. V porovnání se 
standardním sortimentem stejné kate-
gorie jsou tyto spotřebiče až dvakrát tiš-
ší. Snížení hlučnosti je zajištěno pomocí 
kvalitnější protihlukové izolace, využitím 
asynchronního motoru v pračce a inova-
tivního kompresoru v sušičce a také díky 
speciální konstrukci bočních stěn. 

Základem je kvalita
Pro dlouhou životnost, úspornost i nízkou 
hlučnost spotřebiče je důležité, aby byly 
použité komponenty vyrobeny z těch nej-
kvalitnějších materiálů. Přesně tímto způ-
sobem byl vyvinut zcela nový, asynchron-
ní, frekvenčně řízený motor EcoSilence 

DriveTM, který je nejen extrémně bezpečný 
a spolehlivý, ale také velice tichý a úsporný. 
Díky tomuto motoru se automatická prač-
ka WAY28790EU řadí mezi ty nejúspornější 
a může se pochlubit třídou spotřeby ener-
gie A+++. Jelikož při jeho provozu nedo-
chází ke tření a obrušování uhlíků, dokáže 
motor EcoSilence DriveTM využít komplet-
ně svoji energii bez zbytečných ztrát. Navíc 
díky tomu pracuje extra tiše, a  patří tak 
k jedněm z nejtišších motorů ve své třídě. 
Životnost motoru značka Bosch garantuje 
a poskytuje na něj záruku 10 let.

Efektivně a úsporně 
Nezdržujte se starostmi o sušení a žehlení 
prádla a pořiďte si raději společně s prač-
kou také sušičku s  tepelným čerpadlem 
Bosch WTY88780EU, která je díky tech-
nologii tepelného čerpadla velice úspor-
ná. Svoji příkladnou spotřebu energie 
si sušička zachovává po celou dobu své 
životnosti díky samočisticímu kondenzá-
toru SelfCleaning CondenserTM, který je 
automaticky intenzivně a dokonce hned 
několikrát během každého sušení aktiv-
ně zbavován textilního prachu a všech 
vláken uvolněných z prádla. Inovativní 
asynchronní kompresor sušičky EcoSilen-
ce rozpozná, kdy je potřeba sušit a kdy je 
nutné udělat přestávku, díky čemuž se ne-
jenom značně prodlužuje jeho životnost, 
ale uspoří se také velké množství elek-
trické energie a snižuje se jeho hlučnost. 
A jakmile je výkonu kompresoru třeba, je 
v okamžiku v plném nasazení a postará se 
tak o ty nejlepší výsledky sušení.

Inovace pro váš klid
Nadstandardně nízké hlučnosti je kromě 
asynchronního motoru a  kompresoru 
dosaženo nejen díky kvalitnější protihlu-
kové izolaci, ale také díky speciálnímu 
designu bočních stěn spotřebičů. Tzv. An-

tivibration Design™ není pouze optickým 
poutačem nebo dekorativní záležitostí 
– inovativní kruhovitá struktura se stará 
o větší pevnost těla pračky a sušičky, zvy-
šuje stabilitu a redukuje vibrace při jejich 
provozu. Systém prvků zaměřený na re-
dukci hluku nemá vliv ani na kvalitu praní 
a sušení, spotřebu energie a vody, ani ne-
omezuje ostatní výbavu pračky a sušičky.

Dokonalé technologie 
a unikátní programy 
Pračka a sušička Bosch HomeProfessional 
nabízejí široký výběr speciálních progra-
mů a  řadu užitečných funkcí. Šetrně se 
postarají také o sportovní oblečení, vlnu, 
jeansy a  košile a  umožní i  rychlé praní 
a  sušení pomocí krátkého programu. 
Pračka navíc díky inovativnímu systému 
AntiStain dokáže odstranit až 16 nejhou-
ževnatějších skvrn bez přidání jakékoliv 
chemie a její samozřejmostí je také funk-
ce re-load, která umožňuje z pračky jed-
noduše vyndat zapomenutou červenou 
ponožku i  po spuštění programu. V  su-
šičce je pak možné pomocí speciálního 
sušicího koše usušit i  velmi choulostivé 
materiály, stejně jako plyšové hračky.

Ponechte praní a sušení prádla profesio-
nálům, kteří tyto činnosti udělají za vás, 
aniž by vás jakkoliv rušili. Navíc s úsporou 
energie i vody.

pračka a sušička Bosch HomeProfessional

Štítek

Sušička s tepelným čerpadlem 
bez technologie SelfCleaning condenser

Počet sušicích cyklů
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5 10 2015

Bosch s tepelným čerpadlem 
s technologií SelfCleaning condenser

  Energetickou účinnost a tím i úspornost si sušičky Bosch 
s tepelným čerpadlem zachovávají po celou dobu 
své životnosti díky patentovanému samočisticímu 
kondenzátoru SelfCleaning CondenserTM
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Kombinace bílého kovového obalu s  ovláda-

cím panelem a  doplňky z  šedého plastu pů-

sobí trochu fádně, takže logo a černý nepřil-

navý povrch vyjímatelné nádoby jsou oživením 

designu. Ovládací panel s  jedinou páčkou 

a dvěma kontrolkami zajišťuje zapnutí přístro-

je i  přehled nad jeho činností. V  balení dále 

kromě kovového hrnce s  nepřilnavým povr-

chem v příslušenství najdeme vnitřní plastový 

koš na  zeleninu, skleněnou poklici, odměrku 

a plastovou lžíci. 

Praktické zkušenosti
Ihned po zapojení do sítě mne překvapil odběr 

54 W, který ukázal připojený měřicí přístroj. 

To vysvětluje pokyny v  návodu, podle nichž 

je nutné před přípravou přístroj zapojit a po ní 

i  odpojit od  sítě. Pokud tedy přístroj máme 

připojen do zásuvky, pracuje ve funkci udržo-

vání teploty. Zapnutí ohřevu připomíná zapnutí 

varné konvice, ale funguje trochu jinak. Po do-

sažení varu trvá ještě asi deset minut, než pře-

pne zpět na udržování teploty. K tomu dojde, 

jakmile se do rýže vstřebá všechna voda. Pak 

necháme rýži ještě asi 15 minut dojít a po této 

době je opravdu dokonale a chutně uvařená! 

Brambory jsem zkusil uvařit i  se zeleninou 

umístěnou v koši nad nimi. Ty je ale třeba ohlí-

dat, protože při jejich vaření (i zeleniny v páře) 

musíme přístroj vypnout ručně. Tabulka časů 

vaření zeleniny je uvedena v  návodu a  tyto 

časy není nutné po vypnutí prodlužovat. 

Hodnocení
Rýži vaří Gallet RC701 přesně tak, jak ji mám 

rád, pomocí automatického vypnutí. U všech 

ostatních potravin je nutné čas vaření ohlí-

dat. Při vaření unikala pára dírkou v pokličce, 

ale pro odvod páry nedostačovala a dochá-

zelo k vystřikování vody okolo poklice. Proto-

že je přístroj primárně určen pro vaření rýže, 

což dělá velmi dobře, mohu jej k tomuto úče-

lu doporučit. Navíc jej lze koupit za dobrou 

cenu.

DOmácí SPOTřEbIčE • tEst

rýžovar Gallet rc701

rýži vaří Gallet rc701 přesně tak, jak jak má být, s pomocí automatického vypnutí.

Uvařit dobrou rýži není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Rýže může být nedovařená nebo pře-
vařená a i to je důvod, proč část kuchařek – především mladší generace – preferuje rýži ve var-
ných sáčcích, přestože není nejchutnější a má jen omezené možnosti dochucení. Řešení nabízí 
rýžovar Gallet RC701, přístroj, který je speciálně určen pro vaření rýže.

specialista na rýži

cena: 699 Kč

objem nádoby:
1,8 l – 1 kg rýže  
(před uvařením)

příkon: udávaný/měřený při 
vaření/při dohřívání  
700 W/720 W/54 W

příslušenství: skleněná poklice, koš 
na zeleninu, odměrka, 
plastová lžíce, přívodní 
šňůra

Gallet RC701

Do  hrnce odměříme pomocí přiložené od-

měrky rýži, kterou propláchneme větším 

množstvím vody. Do  rýže vložíme malou 

oloupanou cibuli, do  které zapícháme ně-

kolik hřebíčků. Tak se jejich chuť dostane 

do  rýže a  lehce je i  s cibulí po uvaření vy-

jmeme. Podle toho, kolik jsme nasypali od-

měrek rýže, do tolika dílků stupnice na vnitř-

ní straně hrnce dolijeme vodu. Přidáme sůl 

podle chuti a já tento recept vylepšuji ještě 

kurkumou, která rýží dá hezky žlutou bar-

vu. Navíc obsahuje kurkumin, který zlepšuje 

trávení a má příznivý vliv na organismus.

Hrnec vložíme do rýžovaru, který zapojí-

me do zásuvky a zapneme páčkou. Po au-

tomatickém vypnutí necháme ještě asi 15 

minut v  rýžovaru dojít. Rýžovar pak odpo-

jíme od sítě.

RECEPTRýže jako od babičky

10
0% TESTOVÁNO

TIP
INSPIRACE



rýži vaří Gallet rc701 přesně tak, jak jak má být, s pomocí automatického vypnutí.

EURONICS – PRŮVODCE SVĚTEM ELEKTRA

VÍCE NEŽ 140 PRODEJEN
WWW.EURONICS.CZ

NOVINKY EURONICS
KATALOG
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Notebook Lenovo IdeaPad G580
• procesor Intel 1005M, 15,6" HD
• grafická karta Intel HD Graphics
• Wi-Fi, HDMI, Windows 8

Společník
pro každou domácnost

8 990,-
původní cena 10 990,-



11 890,-

Notebook Acer Aspire V3
• procesor INTEL Core i5 Ivy Bridge,

15,6" Full HD
• grafická karta nVidia GeForce GT 730M 2GB

 • Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, Windows 8

UHD LED televize LG 55LA965V
• IPS panel

• DVB-T2/C/S2 tuner 
• procesor TRU-ULTRA HD ENGINE

pro dokonalé zpracování obrazu i zvuku
• Smart TV – Internetový prohlížeč 

• integrovaná Wi-Fi 
• SKYPE Ready – připraveno pro kameru 

• 3D CINEMA 
• konverze z 2D do 3D

• Dual Play režim
• Miracast, NFC, MHL, DLNA, WiDi

UHD LED televize LG 65LA970V
• IPS panel s technologií NANO FULL LED  
• DVB-T2/C/S2 tuner 
• procesor TRU-ULTRA HD ENGINE
 pro dokonalé zpracování obrazu i zvuku
• Smart TV – Internetový prohlížeč 
• integrovaná Wi-Fi 
• SKYPE – integrovaná kamera
• 3D CINEMA

• konverze z 2D do 3D
• Dual Play režim
• 4.1 kanálové výsuvné přední 

reproduktory 
• Miracast, NFC, MHL, DLNA, WiDi
• voucher LG pro získání chytrého telefonu 

LG G2 jako dárku

16 990,-

119 990,-
59 990,-

já d r o v ý  p r o c e
s o

r4

Notebook HP 15-g001sc
• procesor AMD A4, 15,6" HD
• graf. karta AMD Radeon HD 8330
• Bluetooth, Windows 8.1

Dárek v hodnotě  11 990,-



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

Vztahuje se na: 
• domácí spotřebiče
• spotřební elektroniku
• IT techniku

5 490,-

5 990,-

2 699,-

5 990,-

3 990,-

Dotykový tablet
Asus MeMO Pad ME102A 

• procesor Rockchip Quad-core,
1 GB RAM, Bluetooth, 

Wi-Fi, GPS, Android 4.2
• barva: bílá, šedá a růžová

Mobilní telefon LG Optimus L9 II 
• 1 GB RAM

• 8 GB paměť
• Android 4.1

• fotoaparát 8 Mpx
• Wi-Fi, Bluetooth, 3G, GPS, NFC, FM rádio

• barva: bílá a černá

Dotykový tablet LG G Pad W500
• Quad-core CPU, 1,7 GHz, 2GB RAM, Wi-Fi,
 microSD slot, G-Sensor, Bluetooth, Android 4.2
• barva: bílá a černá 

Mobilní telefonPrestigio MultiPhone 5400 DUO
• 512 MB RAM
• 4 GB paměť
• Android 4.1
• Úhlopříčka displeje 4"
• Wi-Fi, Bluetooth, 3G, GPS, FM rádio
• barva: bílá a černá

já d r o v ý  p r o c e
s o

r4

já d r o v ý  p r o c e
s o

r4
já d r o v ý  p r o c e

s o
r4

Dotykový tablet
GoGEN MAXPAD 7
• Android 4.1
• paměť 8 GB
• 1 GB RAM
• microUSB, Wi-Fi, microSD, microSDHC
• přední webkamera, mikrofon
• obsah pro děti a školáky

jád r o v ý  p r o c e
so

r2



2 499,-

899,-

6 290,-

9 990,-

Kamera GoPro HD HERO3+ Black Edition
• kamera vhodná pro extrémní sporty
• natáčí video v profesionální kvalitě
 v rozlišení až 1 080p60 nebo 4Kp15 
• fotí v rozlišení 12 Mpx až 30 snímků za sekundu
• světlost objektivu F 2,8
•vodotěsná do 40m
•Li-Ion baterie
•integrované Wi-Fi
•dálkové ovládání 

Autokamera Gogen CC 271 FULL HD
• slot na microSD kartu
• formát videa MOV – 1080P
• G senzor – při kolizi, otřesu bude
 automaticky uzamčen aktuálně 
 nahrávaný záznam
• USB, HDMI, mikrofon

Radiopřijímač Hyundai 
TRC 612 AU3 s CD/MP3/USB

• přehrávač CD, CD-R/RW, podpora formátu MP3
• USB vstup, Line-in (audiovstup), sluchátkový výstup

• barva:  černá - stříbrná, černá - modrá, černá - červená

Digitální zrcadlovka Nikon
D3300 + 18-55 AF-S DX VR II

• CMOS obrazový snímač, citlivost ISO 100 až 12 800
• nový kompaktní objektiv se zasouvacím tubusem

18–55 (27–82,5 mm kinofilm) se stabilizací VR II
• 7,5 cm LED displej s 921 000 body

• 11 bodový systém AF zaostřovaní,
režim Průvodce v českém jazyce 

• funkce Active D-lighting 

v  hod n o t ě  2 0 0 0  K č  Z DAR
M

A

Dá
r k o v ý  p o u k a z

Čištění
snímacího

čipu4Fotoaparát Nikon Coolpix L830
• CMOS snímač s technologií přímého osvětlení
• širokoúhlý objektiv NIKKOR
 s rozsahem 22,5–765 mm
• hybridní redukce vibrací
 (VR, redukce vibrací v 5 osách)
• 7,5 cm výklopný RGBW LCD displej
 s 921 000 body
• boční ovladač zoomu
• barva: černá, červená

16 290,-

10 990,-

Bluetooth 4.1
ZVUK. SYSTÉM

3,5cm

Zvukový systém LG LAP340
+ Blu-ray přehrávač BP135 ZDARMA
• Ideální pro TV velikosti 32"– 55"
• 4.1 multikanálový zvukový systém, dvojitý
 vestavěný subwoofer pro plné basy
• Hudební výkon 120 W
• Wireless Audio Streaming – bezdrát. poslech
 hudby, kterou máte ve svém telefonu
• propojení s TV pomocí jediného kabelu
 nebo bezdrátově



JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

26 990,-

2 499,-

4 999,-

2 990,-

Tyčový vysavač Rowenta Air Force 
RH877101, 24 V
• vysoce účinná ultratenká sací hubice Delta pro ještě lepší 

vysávání v těžko přístupných místech
• efektivní systém „Air Force cyclonic technology“ – 

patentovaná technologie s unikátním dvojím systémem: 
oddělení nečistot od vzduchu a udržení sací síly na velmi 
vysoké úrovni

• doba provozu: 45 min

Ponorný mixér ETA Cabero 
6016 90000 4 v 1
•  bohaté příslušenství
•  silný motor s příkonem 800 W
•  odnímatelný nerezový tyčový mixér
•  1 500 ml sekací nádoba se 3 struhadly
•  velký sekací nástavec 1 250 ml
•  dvoumetlový šlehací nástavec
•  pracovní nádoba s víkem 800 ml
•  2 víka použitelné také jako 

protiskluzové podložky

Espresso DeLonghi
ECAM 45.760 W bílé
• nový DeLonghi „LatteCrema system“
• intuitivní kovový dotykový panel
 a 16 jazyky pro jasné a jednoduché použití
• Milk menu: horké mléko, flat white, espresso 

macchiato a My Milk - pro nastavení 
dokonalého nápoje

Žehlička Braun
s textilními protektory TS785STP

• i ty nejjemnější látky budou chráněny před 
poškozením teplem a lesklými skvrnami

• systém automatického vypnutí, takže je maximálně 
bezpečná a šetří energii.

• výkon 2 400 W a vysoká parní síla zaručují dokonalé 
výsledky na jemných i hrubších látkách 

1 999,-

BUBLIMO
Přístroj pro výrobu šumivého nápoje a domácí limonády
• bombička se speciálním vnitřním povrchem
• výrobník limonády s bezpečnostními dvířky
• unikátní bombička vyrobí až 85 l nápoje
• zdravé sirupy bez konzervantů a s lahodnou chutí

původní cena 2 499,-

krémové cappuccino s hustou mléčnou 
pěnou, pokaždé s dokonalou teplotou…

až do poslední kapky

textilní protektor a měkký textilní protektor 
poskytují choulostivým látkám vysokou 

ochranu před teplem…

zdravých sirupů v hodnotě 495 K
č

DÁREK
Kusů5

Bublimo 0638 90010 černý/stříbrný
Bublimo 0638 90000 stříbrný/bílý



Automatická pračka AEG 
L5462CS bílá
• funkce pro odstranění skvrn
• LCD displej
• odložený start
• dětská pojistka
• panel s českými popisky
• rozměry (v x š x h):
 85 x 60 x 58 cm

9 990,-

Automatická pračka LG 
F7096QD bílá/chrom
• 13 programů
• LED displej
• odložený start
• dětská pojistka
• zvukový signál
• rozměry (v x š x h):
 85 x 60 x 55 cm

11 990,-

Automatická pračka se 
sušičkou Hotpoint-Ariston 
WDD 8640B EU šedá/bílá
• LCD displej
• tichý chod – bezuhlíkový motor
• množstevní automatika
• kontrola vyváženosti prádla
• odložený start
• ukazatel délky pracího cyklu
• rozměry (v x š x h):
 85 x 60 x 60 cm

12 990,-

Sušička prádla LG 
RC7055AP3Z
• hybridní sušení – zkrátí čas sušení 

až o 6 min./kg
• Smart DiagnosisTM – inteligentní 

diagnostika
• tepelná čerpadlo
• LED displej
• odložený start
• ochlazování
• zvukový signál
• rozměry (v x š x h):
 84 x 59 x 66 cm

21 990,-



Automatická pračka AEG 
L5462CS bílá
• funkce pro odstranění skvrn
• LCD displej
• odložený start
• dětská pojistka
• panel s českými popisky
• rozměry (v x š x h):
 85 x 60 x 58 cm

9 990,-

Automatická pračka LG 
F7096QD bílá/chrom
• 13 programů
• LED displej
• odložený start
• dětská pojistka
• zvukový signál
• rozměry (v x š x h):
 85 x 60 x 55 cm

11 990,-

Automatická pračka se 
sušičkou Hotpoint-Ariston 
WDD 8640B EU šedá/bílá
• LCD displej
• tichý chod – bezuhlíkový motor
• množstevní automatika
• kontrola vyváženosti prádla
• odložený start
• ukazatel délky pracího cyklu
• rozměry (v x š x h):
 85 x 60 x 60 cm

12 990,-

Sušička prádla LG 
RC7055AP3Z
• hybridní sušení – zkrátí čas sušení 

až o 6 min./kg
• Smart DiagnosisTM – inteligentní 

diagnostika
• tepelná čerpadlo
• LED displej
• odložený start
• ochlazování
• zvukový signál
• rozměry (v x š x h):
 84 x 59 x 66 cm

21 990,-

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

Vztahuje se na: 
• domácí spotřebiče
• spotřební elektroniku
• IT techniku

Kombinace chladničky 
s mrazničkou Samsung 
RB31FERNCSS stříbrná
• užitný objem celkem 304 l
• užitný objem chladničky 206 l
• užitný objem mrazničky 98 l
• no frost
• záruka na motor 10 let
• rozměry (v x š x h):
 185 x 60 x 65 cm

Kombinace chladničky 
s mrazničkou Electrolux 
EN3614AOW bílá
• užitný objem chladničky 245 l
• užitný objem mrazničky 92 l
• doba skladování při poruše 20 h
• rozměry (v x š x h):
 185 x 60 x 66 cm

15 990,-

11 990,-

Kombinace chladničky 
s mrazničkou Siemens 
KG49EAI40 nerez
• užitný objem chladničky 296 l
• užitný objem mrazničky 112 l
• doba skladování při poruše 44 h
• rozměry (v x š x h):
 201 x 70 x 65 cm

Myčka nádobí Bosch 
SMS 57L12EU bílá
• spotřeba vody 11,8 litrů
• spotřeba  energie 1,03 kWh
• příborová zásuvka
• 5 programů
• odložený start
• rozměry (v x š x h): 
 85 x 60 x 60 cm

19 990,-

9 990,-



OC Europark Praha 10-Štěrboholy
Na svátek svatého Valentýna 14. února 2014 

se vytvořila fronta v prvním patře obchodního 

centra Europark v Praze 10-Štěrboholech. Dů-

vodem byla opět nepřekonatelná akční nabíd-

ka z letáku, která vyzvala zákazníky k návštěvě 

upravené a redesignované prodejny Euronics. 

Exkluzivní sortiment elektroniky a domácích 

spotřebičů, splátky bez navýšení, desetipro-

centní sleva na všechno neakční zboží nebo 

doprava zdarma byly hlavními lákadly a důvo-

dem zájmu velkého počtu příchozích, z nichž 

si mnozí vybírali ze široké nabídky až na místě. 

Jiní zase čekali už před otevřením prodejny se 

zakroužkovanými produkty v letácích, které jim 

byly distribuovány dostatečně včas do blízkého 

i vzdálenějšího okolí obchodního centra Eu-

ropark. Na 380 metrech čtverečních prodejní 

plochy si zde zákazníci mohli koupit například 

dotykový tablet Samsung za velmi atraktiv-

ní částku - bez koruny za tři tisíce. A přesto-

že v devět hodin při otevření vypukla obvyklá 

mela, vyškolený personál zvládl znovuotevření 

prodejny s úsměvem a s nadhledem. 

OC Galerie Teplice
O měsíc později než v Praze 10, tedy v pátek 

14. března 2014, jste si mohli přijít prohléd-

nout nově otevřené obchodní centrum Galerie 

v  Teplicích se zbrusu novou prodejnou Euro-

nics a v ní nakoupit – opět z akční nabídky z le-

táku. Jak jsme zaznamenali, přijeli také hosté 

z velké dálky. „Tohle si přece nemůžeme nechat 

ujít,“ říká nám rozkurážená starší dáma s man-

želem a s vnoučaty. Na náš dotaz, jak se o akci 

dozvěděli, nám odpovídá: „Chodíme nakupo-

vat u nás v Pardubicích do prodejny Euronics 

na Masarykovo náměstí do AFI Paláce, ale pro-

tože nám odešla pračka, našli jsme ji s tátou na 

internetu a využili toho, že se tu dá koupit levně-

ji. Vzali jsme přívěs – a támhleta pračka (Indesit 

za bezkonkurenční cenu na trhu – 3.999 korun, 

poznámka redakce) pojede s námi domů!“ Pro 

zákazníky je benefi tem zcela jistě i parkoviště 

s kapacitou 400 míst nebo možnost osobního 

odběru.

Děčín Pivovar 

V  Děčíně Euronics zavřel starou, už nevyho-

vující prodejnu na Masarykově ulici, ale už 

v dubnu otevře ke stávající prodejně v OC Jor-

danka ještě jednu novou a moderní v Pivovaru. 

Na zahájení prodeje se můžete těšit dne 18. 

dubna 2014. Euronics chce nabídnout všem 

zákazníkům, i v Děčíně, nejmodernější a nej-

komfortnější způsob nákupu, protože mu záleží 

na každém zájemci a chce, aby se v prodejně 

cítil příjemně a rád se vracel. Ten na pultech na-

jde kvalitní výrobky napříč celým sortimentem, 

odborně vyškolený a ochotný personál, který 

vždy dobře poradí a vyjde vstříc.

Osobní odběr z e-shopu přímo
na prodejnách sítě Euronics!
Taky nesnášíte čekání na to, až vám přivezou 

balíček poštou, nebo že si pro něj musíte do 

dlouhé fronty na poštu? Pak určitě využijte 

možnosti získat zboží z internetového obchodu 

www.euronics.cz za internetové ceny s  mož-

ností doručit vám balíček na jednu z prodejen 

obchodní sítě Euronics, kterou najdete na adre-

se www.euronics.cz/osobni-odber. Objednejte 

si v e-shopu zboží za internetové ceny a jako 

způsob dopravy zvolte osobní odběr na pro-

dejně Euronics. Zásilka vám bude na prodejnu 

doručena a vy si ji můžete převzít v době, která 

vám nejlépe vyhovuje. Benefi tem je i odborně 

vyškolený personál, který zboží předvede, po-

radí s funkcemi i jak snadno doma přístroj nai-

stalovat a uvést do chodu. Odpoví i na dotazy 

s výrobkem související, což nákup přes web 

zatím neumožňuje.

Dvě nové a jedna redesignovaná prodejna

autor: Milan Loucký, foto: archiv Euronics

Společnost Euronics svým zákazníkům připravila tři novinky. První z nich je nově upravená a rede-

signovaná prodejna v Praze 10-Štěrboholech, další dvě nové prodejny můžete navštívit na severu 

Čech – v Děčíně a v Teplicích.

Jako v každé prodejně obchodní sítě Euronics najdete 
v nových i inovovaných prodejnách zboží přehledně 
vyskládané na prodejních a nabídkových pultech tak, 
abyste si jej mohli co nejlépe vyzkoušet. Zde prodejna 

Euronics Praha 10-Štěrboholy.

Vyplatí se počkat. Každý zákazník může využít při otevření prodejny skvělou nabídku akčního zboží, většinou využít
i slev na určitě druhy zboží či na celý sortiment, dopravu zdarma a možnost dostupného fi nancování, pokud mu 

právě chybí hotovost i další služby, jako jsou pojištění nahodilého poškození nebo připojištění po skončení záruky. 
V tom tkví smysl otevírání nových prodejen Euronics.

www.euronics.cz



OC Europark Praha 10-Štěrboholy
Na svátek svatého Valentýna 14. února 2014 

se vytvořila fronta v prvním patře obchodního 

centra Europark v Praze 10-Štěrboholech. Dů-

vodem byla opět nepřekonatelná akční nabíd-

ka z letáku, která vyzvala zákazníky k návštěvě 

upravené a redesignované prodejny Euronics. 
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centní sleva na všechno neakční zboží nebo 
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dem zájmu velkého počtu příchozích, z nichž 

si mnozí vybírali ze široké nabídky až na místě. 

Jiní zase čekali už před otevřením prodejny se 

zakroužkovanými produkty v letácích, které jim 

byly distribuovány dostatečně včas do blízkého 

i vzdálenějšího okolí obchodního centra Eu-

ropark. Na 380 metrech čtverečních prodejní 

plochy si zde zákazníci mohli koupit například 

dotykový tablet Samsung za velmi atraktiv-

ní částku - bez koruny za tři tisíce. A přesto-

že v devět hodin při otevření vypukla obvyklá 

mela, vyškolený personál zvládl znovuotevření 

prodejny s úsměvem a s nadhledem. 

OC Galerie Teplice
O měsíc později než v Praze 10, tedy v pátek 

14. března 2014, jste si mohli přijít prohléd-

nout nově otevřené obchodní centrum Galerie 

v  Teplicích se zbrusu novou prodejnou Euro-

nics a v ní nakoupit – opět z akční nabídky z le-

táku. Jak jsme zaznamenali, přijeli také hosté 

z velké dálky. „Tohle si přece nemůžeme nechat 

ujít,“ říká nám rozkurážená starší dáma s man-

želem a s vnoučaty. Na náš dotaz, jak se o akci 

dozvěděli, nám odpovídá: „Chodíme nakupo-

vat u nás v Pardubicích do prodejny Euronics 

na Masarykovo náměstí do AFI Paláce, ale pro-

tože nám odešla pračka, našli jsme ji s tátou na 

internetu a využili toho, že se tu dá koupit levně-

ji. Vzali jsme přívěs – a támhleta pračka (Indesit 

za bezkonkurenční cenu na trhu – 3.999 korun, 

poznámka redakce) pojede s námi domů!“ Pro 

zákazníky je benefi tem zcela jistě i parkoviště 

s kapacitou 400 míst nebo možnost osobního 

odběru.

Děčín Pivovar 

V  Děčíně Euronics zavřel starou, už nevyho-

vující prodejnu na Masarykově ulici, ale už 

v dubnu otevře ke stávající prodejně v OC Jor-

danka ještě jednu novou a moderní v Pivovaru. 

Na zahájení prodeje se můžete těšit dne 18. 

dubna 2014. Euronics chce nabídnout všem 

zákazníkům, i v Děčíně, nejmodernější a nej-

komfortnější způsob nákupu, protože mu záleží 

na každém zájemci a chce, aby se v prodejně 

cítil příjemně a rád se vracel. Ten na pultech na-

jde kvalitní výrobky napříč celým sortimentem, 

odborně vyškolený a ochotný personál, který 
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možnosti získat zboží z internetového obchodu 

www.euronics.cz za internetové ceny s  mož-

ností doručit vám balíček na jednu z prodejen 

obchodní sítě Euronics, kterou najdete na adre-

se www.euronics.cz/osobni-odber. Objednejte 

si v e-shopu zboží za internetové ceny a jako 

způsob dopravy zvolte osobní odběr na pro-
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vyškolený personál, který zboží předvede, po-

radí s funkcemi i jak snadno doma přístroj nai-

stalovat a uvést do chodu. Odpoví i na dotazy 

s výrobkem související, což nákup přes web 

zatím neumožňuje.
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Jako v každé prodejně obchodní sítě Euronics najdete 
v nových i inovovaných prodejnách zboží přehledně 
vyskládané na prodejních a nabídkových pultech tak, 
abyste si jej mohli co nejlépe vyzkoušet. Zde prodejna 

Euronics Praha 10-Štěrboholy.

Vyplatí se počkat. Každý zákazník může využít při otevření prodejny skvělou nabídku akčního zboží, většinou využít
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Vybrali jsme pro vás z bohaté nabídky aplika-

cí pro chytré televizory tři možnosti, o kterých 

si myslíme, že by pro vás měly smysl. Pře-

devším je to hybridní vysílání Hbb TV, na něž 

však musí být televizor připraven už výrobcem 

(seznam kompatibilních modelů televizorů 

najdete na  www.ceskatelevize.cz/hbbtv). Pro 

televize s  operačním systémem Android (po-

kud ji nemáte, připravili jsme pro vás bohatou 

nadílku modulů, kterými ji na takovou povýší-

te) je tu možnost používat službu Google Play. 

Nakonec je tu Voyo Player, což je výrobek 

spjatý s nabídkou televize Nova. Některé chyt-

ré televizory ji mají v sobě nainstalovanou jako 

widget (aplikaci).

Hbb TV
Začněme ale Hbb TV neboli hybridním vysílá-

ním. To je nyní podporováno na všech čtyřech 

kanálech veřejnoprávní televize a  nic za  něj 

nemusíte platit. Hbb TV by se dala přirovnat 

k inteligentnímu teletextu. Z oblasti semigrafiky 

(písmenek, které tvoří zprávu jen o určité maxi-

mální délce, a  různých znaků, ze kterých jsou 

skládány obrazce) jsme se skokem dostali kva-

litativně úplně někam jinam. Hbb TV je nadstav-

ba – a v konkrétním případě ČT i velmi pěkně 

vyřešená –, která interaktivně reaguje na  po-

žadavky diváka. Ten si vybírá, co chce vidět 

a  vědět, a  prostřednictvím internetu jsou jeho 

dotazy odesílány na server ČT, který mu vrací 

jím požadovaný obsah. Tato nadstavba funguje 

nezávisle mimo vysílání. Jediným spojovacím 

bodem je aktivační tlačítko, kterým se služba 

zapíná. To se objeví pouze v  místech, kde je 

v  přijímaném multiplexu tato služba povolena 

(konkrétně je to zemské digitální vysílání sítě 1 

– multiplex veřejné služby, zemské digitální vy-

sílání regionální sítě 7 a satelitní digitální vysílání 

ČT – družice Astra 3B, pozice 23,5° E).

Součástí je velmi pečlivě a s množstvím uká-

zek programů postavený programový průvod-

ce EPG, se kterým se nedá většina EPG sys-

témů vestavěných v  chytrých televizorech ani 

srovnat. Přes Hbb se dostanete i na databázi již 

vysílaných původních pořadů ČT. 

Základem Hbb TV je interaktivita, která po-

vede u  soukromých televizních kanálů třeba 

k těsnějšímu spojení mezi vysílaným obsahem 

a nabídkou zboží prostřednictvím spolupracují-

cího dodavatele. Představte si situaci: v televiz-

ním vysílání se objeví dejme tomu nový chytrý 

telefon a upozornění, že na Hbb kanálu je k do-

stání pro prvních sto zájemců za speciální cenu 

– připojením k obchodnímu serveru tak ihned 

uskutečníte obchod. Klasická televize, byť šíře-

ná v digitální podobě, tedy získává díky Hbb TV 

novou dimenzi – a to doslova a do písmene!

Google Play
Google Play je další zajímavou funkčností, kte-

rou nabízí Google. Jde v  podstatě o  to, že si 

můžete nahrávat hudbu i  video na  cloudové 

servery Googlu, takže máte vše kdykoli a  ze 

kteréhokoli zařízení dostupné. Systém nabízí 

dva režimy. Aktivní, kdy za měsíční poplatek sle-

duje to, co posloucháte, a nabízí vám podobné 

žánry k poslechu, nebo zhlédnutí. A nutno říci, 

že se trefuje velmi dobře. Druhý režim je pasivní, 

kdy vlastně vaše knihovna slouží jen k uložení 

vašich písniček, které si můžete nahrát, abys-

te je mohli poslouchat na  ulici z  mobilu nebo 

na  hotelovém pokoji, aniž byste s  sebou mu-

seli vláčet „flešky“ plné hudby a v nich hledat tu 

pravou skladbu, na kterou právě teď máte chuť. 

Samozřejmě že můžete hudbu i video nakupo-

vat za velmi vhodných podmínek. Tato služba 

hodně připomíná iTunes od Applu.

Voyo Player
Voyo je placená videoknihovna českých i  za-

hraničních filmů a seriálů. Pro muže je tu široká 

nabídka akčních filmů, kompletní řady kultov-

ních seriálů, ale i erotická sekce Nightlife. Ženy 

potěší romantické filmy i archiv seriálů a pořadů 

TV Nova. Děti si užijí zábavu s animovanými fil-

my, českými seriály a pohádkami. Voyo Player 

vytvoří z  televizoru televizor chytrý. Tak získá-

te přístup do Voyo videoknihovny, kde v rámci 

svého předplatného můžete sledovat stovky 

filmů, seriálů a  sportovních přenosů. Vše bez 

reklam, kdykoliv a kolikrát chcete. Ve Voyo Pla-

yeru najdete i předinstalovanou aplikaci sociální 

sítě Facebook, editor fotografií Picasa, Počasí 

i Zprávy.

TELEVIZORY • MUltiMEdiálnÍ cEntra

Jistě víte, že chytré televizory mají spoustu možností. My bychom vás ale rádi upozornili, 
na které byste neměli při nákupu zapomenout, a čím a jak je rozšířit, pokud chytrý televizor 
nesplňuje zcela vaše představy. 

aby byl váš televizor ještě chytřejší

Zakoupením Voyo Playeru získáte nejen placenou 
videoknihovnu českých i zahrančních filmů, ale Voyo Player 

udělá z vaší televize televizi chytrou. 
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Pro ty, kdo nemají dost chytrou televizi

Na závěr přinášíme několik tipů pro ty, kteří nemohou instalovat do svého televizoru chytré aplikace nebo kteří chytrou televizi 

nemají. Ale i pro ty, kteří takovou mají, tu je několik tipů. Principem většiny popisovaných chytrých zařízení je to, že jsou vyba-

vena procesorem, pamětí a operačním systémem Android. Díky tomu je jejich obsluha intuitivní a podobná obsluze chytrého 

mobilního telefonu či tabletu.

Android přehrávač eGreat H9
cena: 2.190 Kč

Android přehrávač Gogen SbH 1006 DUAL
cena: 1.799 Kč

Android přehrávač eGreat U1
cena: 1.790 Kč

Android přehrávač Gogen SB 2002
cena: 1.999 Kč

Android TV stick eGreat H9 je malé zařízení, které se připojí přes HDMI k televizoru a neomezeně rozšíří 

jeho možnosti. Můžete sledovat filmy, poslouchat hudbu, surfovat po internetu, účastnit se dění na so-

ciálních sítích nebo hrát hry. Samotné aplikace je přitom možné stahovat z Google Play. Pro připojení 

k internetu slouží Wi-Fi a přes USB port můžete připojit flash disk. Kapacitu zařízení lze rozšířit vložením 

paměťové karty typu microSD (HC). Nechybí Bluetooth pro komunikaci s dalšími zařízeními.

Smart box mini je multimediální přehrávač s operačním systémem Android v miniaturním a nenápadném 

provedení. Jeho funkčnost je stejná jako u předchozího modelu. Prostředím internetu můžete snadněji 

brouzdat s dálkovým ovladačem nebo po připojení bezdrátové klávesnice a myši. Myš je součástí ba-

lení spolu s HDMI kabelem, microUSB kabelem a adaptérem. Díky kompatibilitě se standardem DLNA 

umožní propojit inteligentní zařízení, jako PC, kameru či fotoaparát, které budou vzájemně sdílet obsah 

nebo toto zařízení ovládat. Zapojuje se do volného portu USB v televizoru. 

Android TV box eGreat U1 je malé zařízení, které se připojí přes HDMI anebo kompozitní AV vstup televi-

zoru a podstatně rozšíří jeho možnosti. Můžete sledovat filmy, poslouchat hudbu, surfovat po internetu, 

ukázat se na sociálních sítích i hrát hry. Aplikace si můžete stahovat přímo z obchodu Google Play. Pro 

připojení k  internetu slouží Wi-Fi a přes dvojici USB portů můžete připojit externí úložná zařízení, jako 

flash nebo externí pevný disk. USB konektor slouží k propojení s počítačem. Kapacitu zařízení lze rozšířit 

vložením paměťové karty typu microSD (HC). V balení naleznete kromě eGreat U1 i dálkové ovládání 

a napájecí adaptér. 

Smart box je multimediální přehrávač s operačním systémem Android 4.0. Po připojení k  televizi z ní 

udělá televizi internetovou s řadou funkcí, jako je přehrávání hudby, fotek, videí, filmů ve velké řadě for-

mátů i hraní her. Wi-Fi připojení k internetu umožní stahování a instalaci oblíbených aplikací z Google Play 

a díky otevřenému prohlížeči dovolí surfovat po internetu, připojit se k sociálním sítím jako Facebook, 

Twitter a dalším. Multimediální soubory Smart box přehrává z SD karty či USB flash disku. V televizi se 

po internetu pohybujete pomocí dálkového ovladače nebo připojením bezdrátové klávesnice a myši. Se 

Smart boxem můžete bezdrátově sdílet oblíbený multimediální obsah telefonu nebo tabletu a přehrávat 

vlastní videa, fotky a hudbu na velké obrazovce svojí televize. 



Hvězda pro úspěch
Acer Aspire S3-391
cena: od 13.990 Kč

Hvězda pro zábavu
Lenovo IdeaPad G710
cena: 16.999 Kč

Ultrabook značných kvalit (test původní verze duben 2012), vysoký pouhých 13 mm a vážící nece-

lých 1,4 kg, vyrobený z hliníku, resp. ze slitiny hliníku a hořčíku, je naprosto ideální na každodenní 

cestování. Díky absenci otvorů na spodní straně ho bez obav můžete používat bez podložky třeba 

i na peřině. Ke koupi je několik verzí s procesory Intel Core 3. generace a displejem s úhlopříčkou 

33,8 cm (13,3") s rozlišením 1 366 x 768 bodů. 

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, 2x USB, Wi-Fi

• Napájení: akumulátor Li-Ion, až 6 hodin

• Rozměry (švh): 323 x 13 x 219 mm

• Hmotnost: 1,4 kg

Notebook na doma s obřím displejem (43,9 cm, 17,3") s rozlišením 1 600 x 900 bodů, procesorem 

Intel Core i5, samostatnou grafickou kartou Nvidia G720-2G a  terabajtovým (1 024 GB) pevným 

diskem, doplněným flash pamětí pro urychlení práce. Zabudována je i DVD vypalovačka, klávesnice 

se samostatným numerickým blokem a stereoreproduktory s podporou Dolby Advanced Audio.

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, VGA, 3x USB, jack pro náhlavní soupravu, Wi-Fi

• Napájení: akumulátor Li-Ion, až 5 hodin

• Rozměry (švh): 417 x 37 x 277 mm

• Hmotnost: 2,9 kg
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POčíTAčE • hvĚZdné notEbooky a tablEty

pro zábavu, na práci i na každodenní cesty
Máme pro vás několik velezajímavých notebooků! Jedním je například mimořádně kvalitně 
zpracovaný ultrabook, na nějž je radost pohledět, druhým pak třeba levný mininotebook 
s dotykovým displejem. Jsou tu ale i dva tablety, z nichž první míří k úplným začátečníkům, druhý 
naopak ke zkušeným matadorům.

Hvězda do kapsy
Asus Vivobook S200E-cT296H 
cena: 9.999 Kč

Lehký mininotebook s 64bitovými Windows 8 a bezrámovým dotykovým displejem o úhlopříčce 

29,5 cm (11,6") s  rozlišením 1 366 x 768 bodů je přímo předurčen k častému přenášení. Vyniká 

kovovým tělem a velice rychlým návratem z hibernace (2 s). Pohání ho dvoujádrový procesor Intel 

Pentium 2117U, 1,8 GHz, grafická karta je integrovaná se sdílenou pamětí (Intel HD Graphics) a data 

a programy můžete ukládat na 500GB pevný disk.

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, VGA, 3x USB, jack pro náhlavní soupravu, Wi-Fi

• Napájení: akumulátor Li-Ion, až 5 hodin

• Rozměry (švh): 303 x 21 x 200 mm

• Hmotnost: 1,4 kg
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Hvězda domácnosti
Notebook Lenovo IdeaPad G580
cena: 8.990 Kč

Philips PI3100Z2/58
cena: 2.499 Kč

Tak akorát těžký notebook s displejem o úhlopříčce 39,6 cm (15,6") s rozlišením 1 366 x 768 bodů 

a procesorem Intel Celeron 1000M, pracujícím na 1,8 GHz. Zabudována je 4GB paměť typu RAM, 

pevný disk s kapacitou 500 GB a integrovaná grafická karta Intel HD Graphics. Nechybí ani DVD 

vypalovačka, čtečka paměťových karet (SD) či stereoreproduktory s podporou Dolby Advanced 

Audio. A také samostatný numerický blok na klávesnici a 64bitové Windows 8. 

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, VGA, 3x USB, jack pro náhlavní soupravu, Wi-Fi

• Napájení: akumulátor Li-Ion, až 6 hodin

• Rozměry (švh): 339 x 23 x 340 mm

• Hmotnost: 2,2 kg

 

Levný tablet se sedmipalcovým displejem (17,8 cm) s rozlišením 1 024 x 600 bodů, dvoujádrovým 

procesorem pracujícím na frekvenci 1,5 GHz, 1 GB paměti RAM a 8 GB flash paměti. Multidotykový 

displej podporuje až 5 bodů, vše obsluhuje operační systém Google Android 4.1. Jak vidíte níže, 

nechybí – kupodivu – ani HDMI!

• Vstupy a výstupy (výběr): miniHDMI, microUSB, sluchátka, Wi-Fi

• Napájení: akumulátor Li-Po, 3 000 mAh, 3 hodin

• Rozměry (švh): 122 x 196 x 9 mm

• Hmotnost: 285 g

pro zábavu, na práci i na každodenní cesty

Lenovo Yoga 8 
cena: 5.999 Kč

Tablet se čtyřjádrovým procesorem a operačním systémem Android 4.2 může díky speciálnímu 

akumulátoru pracovat ve třech polohách. Zabudován je displej typu IPS s úhlopříčkou 20,3 cm (8") 

a rozlišením 1 280 x 800 bodů, mechanika karty microSD (max. 32 GB), reproduktory s předním 

vyzařováním a technologií Dolby Digital Plus. Na akumulátor má vydržet až 18 hodin (!), navíc zvládá 

dobít i napojená zařízení. 

• Vstupy a výstupy (výběr): microUSB; náhlavní souprava či sluchátka, Wi-Fi, Bluetooth

• Napájení: akumulátor Li-Po, 6 000 mAh, až 18 hodin

• Rozměry (švh): 213 x 145 x 3 mm

• Hmotnost: 399 g 
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Televizory s rozlišením Ultra HD jsou novým hitem tohoto frekventovaného 
segmentu a má je u nás v nabídce už každá velká značka. Můžeme potvrdit, 
že nabízejí velkolepý zážitek, krátké sledovací vzdálenosti a „jemňounký“ 
obraz s prakticky neznatelnými obrazovými body. Jsou nejen novým tech-
nologickým hitem, ale také vrcholem nabídky, i když o ten se možná trochu 
dělí s televizory s obrazovkami OLED. Ty ovšem v UHD zatím nejsou.

nebojte se
Ultra hd!
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Ultra hd!
Drtivá většina televizorů současnosti pracuje 

s rozlišením Full HD, tedy s rozlišením 1 920 x 

1 080, označovaným také 1 080i nebo 1 080p. 

Ultra HD naproti tomu nabízí v každém ohledu 

minimálně čtyřnásobek, přesněji je to 3 840 x 

2 160 obrazových bodů u 4K rozlišení. Existuje 

i 8K, se kterým se ovšem setkáte jen u profe-

sionálních projektorů v  kinech – u  domácích 

televizí doba 8K zatím ještě nedozrála. I k tomu 

se dostaneme, stejně jako k minirecenzím ně-

kolika přístrojů, abyste dopředu věděli, co vás 

čeká. Vezměme to však pěkně od  začátku. 

A  někde cestou si také povíme něco málo 

o tom, jak pracují televizory se dvěma tunery, 

které najdete jak ve  světě Full HD, tak mezi 

špičkovými Ultra HD modely.

co to je Ultra HD
Ultra HD se označuje také jako UHD nebo 4K 

a právě poslední výraz velice dobře vypovídá 

o rozlišení obrazovky. To, aby splňovalo stan-

dard Ultra HD, musí mít minimálně 3  840 x 

2 160 bodů. Na trhu jsou však i takové přístro-

je (např. Toshiba 65L9363D za  134.999 Kč), 

které zvládají i  o  málo více – 4  096 x 2  160 

bodů. A v blízké budoucnosti se očekává ještě 

vyšší rozlišení! To ale teď ponechme stranou. 

Právě startovní Ultra HD rozlišení je čtyřnásob-

kem tradičního Full HD (1 920 x 1 080 bodů). 

Výsledkem je jemnější obrazový rastr, protože 

bod je menší, a  díky tomu také můžete ob-

raz sledovat z  menší vzdálenosti. Například 

u 165 cm (65") klidně i z 3,5 metru. Nám se sice 

zdá, že je lepší půl metru, možná metr navíc, 

ale v případě 140 cm (55") to určitě platí. Poci-

tově vzato připomíná sledování spíše filmové 

nebo projekční plátno než tradiční televizor. 

Obraz je hladký, bez viditelných obrazových 

bodů, pochopitelně pokud zajistíte kvalitní sig-

nál. A  jaký bude zapotřebí, to záleží na  kon-

krétním televizoru. Na něm závisí i  to, zda to 

bude muset být alespoň HD Ready či Full HD, 

nebo zda si dobře poradí i s nějakým nízkým 

rozlišením. Jak převod takovýchto pořadů 

na 4x podrobnější obrazovku Ultra HD vypadá 

v praxi, vidíte u našich tří minirecenzí.

Běžné funkce jako u každého  
jiného televizoru
I 4K televizor disponuje obdobnými funkcemi 

jako „obyčejný“ přístroj typu HD Ready či Full 

HD. Je tu EPG, někdy s obrazem a zvukem, 

jindy bez něj, obvyklý teletext, „chytrá část“, 

která se chová obdobně, i když je někdy obo-

hacena o sledování nějakého internetového 4K 

serveru, kde jsou ovšem jen ukázky. A je u také 

nastupujícího HbbTV, tedy tzv. hybridního tele-

vizního vysílání (Hybrid Broadcast Broadband 

TV), ve kterém má svůj archiv a další aplikace 

(nyní např. i olympiádu) Česká televize. Systém 

ovšem navíc vyžaduje širokopásmové připo-

jení k  internetu, ale podporují ho všichni velcí 

výrobci televizorů. Zpravidla v  sobě zahrnuje 

i moderní verzi teletextu à la webové stránky, 

takže vše máte na jednom místě.

Ultra HD televizory doprovází i pasivní nebo 

aktivní 3D, přičemž u  toho prvního si musíte 

dát pozor na  správnou sledovací vzdálenost 

a zvláště na horizontální pohledový úhel. Ten 

je totiž poměrně nízký. S aktivním 3D už žádné 

potíže nejsou a bývá naprosto excelentní. 

Samozřejmě nechybí přehrávání multimédií, 

které opět závisí na  konkrétní značce, stejně 

jako kompatibilita s paměťovými médii napo-

jenými přes USB či přes lokální počítačovou 

síť s podporou DLNA (to abyste si mohli napří-

klad fotografie či videa prohlížet i z domácího 

serveru).

Na jakém principu se dělají
Tahle kapitolka bude stručná, nicméně objasnit 

– a  to jasně – ji musíme. Plazmové televizory 

jsou na odchodu, a tak se u nich nejspíše Ult-

ra HD nedočkáme. Technologie OLED naopak 

přichází a je ráda, že tak nějak zvládá rozlišení 

Full HD (podívejte se na náš test OLED televi-

zoru LG na  straně 51). Zbývá nám tedy LCD, 

a dlužno říci, že tomuto principu to nejen vlilo 

novou krev do žil, ale také rozhodně prodloužilo 

jeho život. Fakt je, že zatímco v minulém roce 

Samsung má chytrou část zvanou Smart Hub udělanou výborně a k mání je spousta českých widgetů. Dostanete se z ní například 
i do přehrávání multimédií přes USB. 

Elegantní Ultra HD televizor Sony KD-55X9005A nabízí výjimečný design s „otevřenými“ reproduktory.

Nabídka Ultra HD televizorů na našem trhu  
zahrnuje už více než deset modelů začínajících  

na 140 a končících na 213 cm.

foto: Samsung, Sony



iNSPirACE EUrONiCS • 1/201444 foto: Panasonic, Philips

jsme se dočkali televizorů typicky nad 160 cm 

(občas i kolem 140 cm) letos by měly přijít i nižší 

úhlopříčky, čehož budeme svědky už zane-

dlouho. A protože je obraz na 4K LCD 

při kvalitním signálu opravdu pa-

rádní, nebude to mít OLED 

s  nižším rozlišením vů-

bec jednoduché. 

Zdvojené tunery? Parádní věc!
Televizory se zdvojenými tunery, to znamená 

se dvěma DVB-T/T2, se dvěma DVB-C a  se 

dvěma DVB-S/S2, na které – ovšem ne vždy – 

u Ultra HD přístrojů také natrefíte, mají své 

výhody. Například skutečný obraz v ob-

raze nazývaný PiP (Picture in Pictu-

re), který se někdy také označuje 

i jako PaP (Picture and Picture). 

V  hlavním okně vždy vidíte 

aktivní kanál doprovázený 

zvukem a v menším pak 

kanál vedlejší, samo-

zřejmě bez zvuku. 

Může jít ale i  o  jiné 

varianty, například dva 

kanály, každý na polovině ob-

razovky – a v tomto okamžiku záleží 

na  konkrétním provedení. Zajímavě to 

má uděláno Panasonic, u  něhož si můžete 

zvolit i  takovou „domácí obrazovku“, tj. tako-

vou, do které televizor po zapnutí nabíhá, v níž 

vidíte i zobrazení z druhého tuneru (viz foto). 

Pokud vás někdo přesvědčuje, že PiP může 

mít i  jednotunerový televizor, je to samozřej-

mě hloupost anebo spíše tak nějak podivně 

udělaný marketing. Tady vždy jde o tzv. obraz 

v grafice, tedy PiG (Picture in Graphics – může 

být samozřejmě nazýván i  jinak), kdy je jako 

druhý kanál ukazován obraz z nějakého exter-

ního vstupu, například z  Blu-ray přehrávače 

napojeného přes HDMI. 

Vedle PiP (PaP) narazíte občas v televizním 

světě například i  na  teletext v  obraze, což je 

vcelku běžná funkce, kterou umí většina tele-

vizorů. Ty také někdy zvládají i  zobrazení te-

letextu na  jedné polovině obrazovky, přičemž 

na druhé polovině obrazovky pak běží aktuální 

přijímaný kanál, čemuž se říká PaT – Picture 

& Text. 

Pokud se zajímáte o dvoutunerové televizo-

ry, nemusíte jít rovnou do světa UHD, ale mů-

žete sáhnout i po rozlišení Full HD. Pamatujte 

jen, že je zpravidla najdete pouze v  nejvyšší 

řadě (řadách). U  analogových televizorů se 

dvěma tunery tomu ostatně nebylo jinak.

ELEKTRONIKA • Uhd tElEviZory

Panasonic TX-L65WT600E:  

UHD trochu jinak

Od ostatních se liší. Nabízí totiž nejen režim 

4K, 50/60p snímků za sekundu, ale i přehrá-

vání obsahu v Ultra HD přes rozhraní USB, 

což je zatím ojedinělé. Předností je i poho-

dlné ovládání a  dálkový ovladač s  výbor-

ným rozložením (druhý je dotykový) a  také 

šikovné ovládání přes aplikaci Panasonic 

TV Remote 2, které vám dokonce nabídne 

i  jednoduchou kalibraci a  také přehrávání 

obsahu třeba na tabletu. Pohodové je i EPG 

s  obrazem i  zvukem a  bezproblémově se 

chovalo i  HbbTV, přes něž se dostanete 

do  archivu České televize. Velice dobře je 

zpracovaná „chytrá“ část s několika český-

mi widgety (Topfun, tn.cz), ze kterých jsme 

vyzkoušeli bezproblémově pracující Voyo. 

Nechybí otevřený web s  podporou Adobe 

Flash, která opravdu fungovala (zkoušeno 

mj. na Prima Play), což se ale může kdykoli 

změnit. Díky podpoře dvou tunerů je možné 

např. současně nahrávat dva kanály nebo 

jeden kanál sledovat na  celé obrazovce 

a druhý v malém okně. 

A Ultra HD? Je podporováno – vedle USB 

a  SD karty – pouze na  rozhraních HDMI 4 

a DisplayPort. Jeho detekce je automatická 

a  rozlišení určuje připojené zařízení. Pokud 

televizor objeví zdroj 4K, pracuje s ním takto. 

Pokud nikoli, přepne se do rozlišení Full HD 

a 4K z něj nedělá, což je určitě škoda.

A obraz? V případě Ultra HD je precizní, 

plný detailů bez jakýchkoli potíží při nejrůz-

nějších švencích, nicméně často na  něm 

bylo vidět jisté tmavnutí v  tmavých detai-

lech. A vidět to bylo i v běžném televizním 

vysílání, včetně HD kanálů, a  také v  mul-

timédiích přes USB či ve  vysílání  HbbTV. 

Na  druhou stranu tu nejsou prakticky 

žádné výkyvy v  kvalitě obrazu, ať jsme 

sledovali ČT24 na DVB-T, studiově na Full 

HD převáděné pořady či pořady v nízkém 

a  vysokém rozlišení. Panasonic se sice 

ve  srovnání s  ostatními hůře vypořádává 

s nízkým rozlišením, ale dělá to vždy stej-

ně a  výsledek je velice podobný, a  to ze 

všech zdrojů. Na  Full HD či alespoň HD 

Ready však bylo radost se dívat, stejně 

jako na excelentní aktivní 3D.

Minirecenze aneb Okoštujte něco málo zkušeností z praxe

i takto si můžete u Panasoniku zařídit sledování vysílání 
z druhého tuneru. V pravém sloupci stačí najet na jiný kanál 
nebo si ho přehodit do hlavního okna. Výborná myšlenka!

Vyzkoušeli jsme tři Ultra HD televizory a podíváme se na ně v malých minirecenzích, abyste věděli, na co se máte případně 

připravit. Základní parametry najdete v tabulce, takže se zaměřme především na vlastnosti. 

Ultra HD televizory nabízejí 4x vyšší rozlišení  
než Full HD, a protože je struktura obrazu 

 jemnější, můžete ho sledovat i z menší  
vzdálenosti.
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Jaké jsou možnosti 
Výběr je docela velký a celkově je na českém 

trhu kolem patnácti přístrojů od  značek jako 

Samsung, Toshiba, Panasonic, Philips, LG 

a Sony. Jak vidíte, samá velká jména. Letos se 

však nejspíše dočkáme Ultra HD i od značek 

menších. Ostatně před koncem roku ho ozná-

mil i čínský Changhong vyrábějící (nebo mož-

ná přesněji kompletující) televizory v Nymbur-

ku a brzy přijdou jistě i další. Jak se dá už teď 

očekávat, soupeřit budou především cenou, 

a není divu. Současná nabídka je dosti drahá, 

což je dáno i rozměrnějšími úhlopříčkami. Ceny 

u  140 cm začínají na  zhruba 60.000  Kč (LG 

55LA965V), v případě 165 cm je to pak na ce-

nové hladině, pohybující se kolem 120.000 Kč 

(Philips 65PFL9708S). Pokud byste však toužili 

po ještě větší úhlopříčce, skokově se dostane-

te na 84 palců, tedy na 213 cm, kde je k do-

stání například LG 84LM960V za 299.990 Kč, 

ale také Sony KD-84X9005AEP za  plných 

679.990 Kč!

Pokud budete vybírat Ultra HD televizor, 

pamatujte na  to, že v  současné době je pro 

něj určujícím to, jak se chová v případě pořadů 

s nízkým rozlišením, kterých je u nás zatím dr-

tivá většina. V podstatě se dá říci, že z rozlišení 

HD Ready, resp. Full HD se převádí (resamp-

luje – i  když takto prosté to není) podstatně 

snadněji. Na nízkém rozlišení a prachmizerně 

vysílaném DVB-T se na  4K převádí mnohem 

hůř. Tady už se opravdu ukáže, co v televizo-

ru je! Ovšem radu, jaký koupit, či doporučené 

tipy, které na těchto stránkách vždy nacházíte, 

od nás tentokráte ještě nečekejte. Zkušeností 

je málo, takže musíme ještě chvíli vydržet.

Philips 65PFL9708:  

manuálně ovlivnitelné UHD

Pracuje s  rozlišením 3  840 x 2  160 bodů 

s  až 30 snímky za  sekundu, ale obsah 

ve  4K přes USB přehrát nezvládne. Opět 

je tu špičková výbava, takže i  zde můžete 

sdílet obsah obrazovky přes Wi-Fi Miracast 

a  i  zde je k dispozici ovládání přes aplika-

ci My Remote pro Android či iOS. V ceně 

je jeden dálkový ovladač, který má z  dru-

hé strany šikovnou QWERTY klávesnici, 

u níž se dotykem OK spouští excelentně se 

chovající „myšový“ kurzor řízený přes gy-

roskop. Ovládání je klasický Philips, takže 

v menu nelze kolovat, ale rozložení dálkové-

ho ovladače je v podstatě ukázkové, i když 

opět také trochu své. EPG je dvojí – buď se 

programová nabídka stahuje přes například 

DVB-T, nebo z  internetu (v prvním případě 

nejde obraz i zvuk). V chytré části jsou ob-

vyklé aplikace a jediný český widget – Top- 

fun. Líbit se vám naopak bude excelentní 

spotřeba. 

Co se týče Ultra HD, televizor pracuje 

ve dvou režimech, buď jako Full HD, nebo 

jako Ultra HD, a  můžete to i  ovlivnit mj. 

i  přes volbu v  menu Obraz. Ta následně 

může signál natvrdo přepočítávat na UHD, 

a to v podstatě ze všech zdrojů s výjimkou 

zmiňovaného USB. A také ještě konektoru 

HDMI 5, který je určen pouze pro zařízení 

pracující v Ultra HD a se signálem v pod-

statě nic nedělá. A obraz? Má – stručně ře-

čeno – přirozené barvy, ale proměnlivé po-

dání, což je v podstatě vlastní většině UHD 

televizorů. K  našemu překvapení se však 

Philips dokázal výborně poprat s  prach- 

mizerným vysíláním ČT24 (DVB-T) a  po-

většinou ukazoval výborně, i  když s  ob-

časným tmavnutím v  detailech a  trochu 

proměnlivou pleťovou barvou, oscilující 

od teplejšího tónu ke studenějšímu. I tady 

ale bylo znát kolísání kvality výsledného 

obrazu. Naprosto minimální problémy byly 

s ČT HD, ať už studiově převáděným nebo 

opravdovým. Parádní jsou i pohledové úhly 

s výjimkou pasivního 3D. Nicméně dobrou 

zprávou pro případné majitele bude, že 

obraz v HD i nízkém rozlišení Philips podá-

val často lépe než Full HD televizor. Před 

případnou koupí si jen ještě dobře prověřte 

HbbTV, se kterým jsme měli potíže, ale ty 

mezitím měly být odstraněny.

Samsung UE65F9000ST:  

plně automatické Ultra HD

V nabídce jsou od  tohoto výrobce momen-

tálně dva UHD televizory. Jeden se 139 cm 

a  tento se 163 cm. Vyznačují se výborně 

provedenou „chytrou“ částí, ve které je řada 

českých widgetů. Najdete tu videopůjčovny 

TopFun a Voyo, české noviny (iDnes a Par-

lamentní listy) atd. Z hardwarového hlediska 

jsou však důležitější zdvojené tunery dovo-

lující skutečný obraz v obraze a nechybí ani 

možnost odeslat obraz z  jednoho tuneru 

přes Wi-Fi na nějaké mobilní zařízení. Je tu 

také hardwarová aktualizace v  podobě tzv. 

Evolution Kitu, která je ovšem nyní dělána 

jinak. Televizor má totiž tunery (a  většinu 

rozhraní) umístěny do externí lišty napojené 

na panel přes systémový konektor One Con- 

nect. Evolution Kit pak představuje výměnu 

celé lišty. 

EPG je tradičně velice kvalitní, ovládání 

většinou příjemné včetně kolování v  menu, 

ovšem základní dálkový ovladač je velmi 

chudý a  nijak takto drahému televizoru ne-

svědčí; druhý je naopak vysloveně luxusní. 

Ultra HD, nebo chcete-li 4K, je řešeno 

opět trochu jinak. Nemáte šanci cokoli ovliv-

nit a  vše si televizor zajišťuje sám, což se 

za provozu v našich podmínkách neukázalo 

jako zcela šťastné. 

Televizor zkrátka detekuje signál na vstu-

pu, analyzuje ho a  pak ho automaticky vy-

lepší, což nejen na mizerném českém DVB-

-T, ale i na  jednoduchých multimédiích přes 

HDMI vede k problémům s  výslednou kva-

litou. 

Pochválit musíme myšlenku převedení 

tunerové části do oddělené lišty, což je 

myšlenka zasluhující následování ( jednou 

bude zapotřebí UHD tuneru…) i excelentní 

zvuk! Obrazově byl ovšem Samsung hodně 

nevyvážený, a jak bylo řečeno, potíže jsme 

zaznamenali především u  signálu s  níz-

kým rozlišením, tedy dnes standardním 

SD. Jakmile nastoupí HD Ready či Full HD, 

obraz se skokově zlepší a  někdy až neu-

věřitelně. 

Nevylučujeme, že je to záměr, protože Ul-

tra HD je teprve na začátku a všichni výrobci 

tak nějak hledají ten správny recept… 
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bez ohledu na úhlopříčku nabízejí UDH televizory čtyřikrát víc bodů, tedy 8 294 400, ve srov-
nání s Full HD, a právě díky tomu je obraz ve srovnání s klasikou jemný a detailnější. A protože 
UHD, nebo chcete-li 4K, je jedním z témat čísla, není divu, že mu patří i dnešní tipy.

LG Ultra HD 84Lm960V
cena: 289.990 Kč

Sony KD-65X9005A 
cena: 110.990 Kč

Philips 65PFL9708S
cena: 109.990 Kč

Plných 213 cm úhlopříčky (84"), dva reproduktory a dva subwoofery a také dvoujádrový procesor. 

A energetická třída A se spotřebou 256 wattů. Samozřejmostí je špičková výbava, mezi niž patří 

i například odeslání obsahu obrazovky na jiné zařízení či podpora technologie Intel WiDi. Doporu-

čená sledovací vzdálenost se neudává, rozlišení je stejné jako u jiných UHD televizorů, tedy 3 840 

x 2 160 bodů.

• Vstupy a výstupy (výběr): 4x HDMI, SCART, sluchátka, Wi-Fi

• Rozměry (švh): 1 920 x 1 120 x 40 mm

• Hmotnost: 68,2 kg

V úhlopříčce 164 cm tu máme televizor s výrazně odlišným designem, což je dobře vidět z fotografie. 

Zvuk obstarávají čtyři nezakryté reproduktory, resp. dvojice širokopásmových (2x 13 W) a dvojice 

basových o výkonu 2x 20 W. Televizor patří se spotřebou 193 W do energetické třídy B, ročně si 

řekne o 268 kWh. 

• Vstupy a výstupy (výběr): 4x HDMI, SCART, Wi-Fi, NFC

• Rozměry (švh): 1 682 x 903 x 41 mm

• Hmotnost: 47 kg

Tento UHD televizor má plných 165 cm a má i  obvyklou specialitku značky, tedy osvětlení pozadí 

Ambilight s několika osvětlovacími režimy. Zvukový výkon 27 W je rozložen mezi 15wattový subwoofer 

a dvojici širokopásmových reproduktorů (2x 6 W). Zabudován je dokonce až šestijádrový procesor 

a televizor patří do energetické třídy A.

• Vstupy a výstupy (výběr): 3x HDMI, SCART, sluchátka, Wi-Fi, NFC

• Rozměry (švh): 1 467 x 925 x 46 mm

• Hmotnost: 39,5 kg

hit jménem Ultra hd
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Samsung UE55F9000ST
cena: 84.990 Kč

LG 55LA970V 
cena: 79.990 Kč

LG 55LA965V
cena: 59.990 Kč

Úhlopříčku 139 cm doplňují zdvojené tunery, které tu jsou (stejně jako u ostatních UHD televizorů 

z  dnešních tipů) opět v  kompletní podobě. Zabudován je 70wattový zesilovač obsluhující dvojici 

subwooferů a dvojici běžných reproduktorů, přičemž na každý kanál směřuje 15 W. Tunery jsou spolu 

s většinou rozhraní umístěny do oddělené lišty, takže pokud se objeví nějaký nový, stačí jednoduchá 

výměna.

• Vstupy a výstupy (výběr): systémový konektor One Connect, 4x HDMI, SCART, Wi-Fi 

• Rozměry (švh): 1 246 x 764 x 39 mm (obrazovka)

• Hmotnost: 27 kg

Úhlopříčku plných 165 cm a LCD panel typu IPS doplňují viditelné přední reproduktory dávající te-

levizoru jiný ráz. Doporučená sledovací vzdálenost je pouhé 3 metry a k dispozici jsou – stejně jako 

u ostatních televizorů z naší dnešní nabídky – opět tunery DVB-T/T2, DVB-C a DVB-S/S2. Zvuk 

obstarávají reproduktory typu 2.1, tedy včetně subwooferu, a celkový výkon je 32 wattů. 

• Vstupy a výstupy (výběr): 3x HDMI, SCART, sluchátka, Wi-Fi, NFC

• Rozměry (švh): 1 451 x 910 x 40 mm

• Hmotnost: 24,6 kg

Úhlopříčka 139 cm, LCD obrazovka typu IPS s doporučenou sledovací vzdáleností 2,8 m a ener-

getická třída B se spotřebou v pohotovostním režimu 0,3 W. Pozoruhodné jsou rovněž výsuvné 

přední reproduktory systému 4.1 (při vypnutí zajedou) a celkový zvukový výkon dosahuje 50 wattů. 

V ceně je, stejně jako u všech UHD televizorů LG, i elegantní „magický“ dálkový ovladač.

• Vstupy a výstupy (výběr): 3x HDMI, SCART, sluchátka, Wi-Fi, NFC

• Rozměry (švh): 1 230 x 710 x 40 mm

• Hmotnost: 26,6 kg
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ELEKTRONIKA • tEst

Čtečky s displejem typu e-ink se pyšní výtečnou čitelností na přímém slunci, tedy za velice jas-
ného dne. Tato čtečka přichází navíc s osvětlením zabudovaným do displeje, takže s ní můžete 
číst e-knihy i za naprosté tmy.

s elektronickým inkoustem se dá číst i v noci!
čtečka ereading start3

cena: 2.999 Kč

displej:

elektronický inkoust, 
15 cm (6"), 16 odstínů 
šedi, 800 x 600 bodů, 
nasvětlení

paměť: 4 GB, až 32 GB přes 
mechaniku karty microSD

podporované 
formáty:

DOC, DOCX, XLS, XLSX, 
PPT, PPTX, TXT, RTF, 
PDB, PDF, EPUB, MOBI, 
DjVu, DJV, CHM, HTM, 
HTML, FB2, ZIP, RAR, 
7ZIP; Adobe DRM

akumulátor: Li-Ion, 1 000 mAh, 
nevýměnný, výdrž až 
8 000 stran (bez osvícení)

rozhraní: microUSB, sluchátka 
(jack 3,5 mm), Wi-Fi 
(802.11 b/g)

rozměry (švh); 
hmotnost:

128 x 176 x 11 mm;  
215 g

eReading Start3 Light

rýži vaří Gallet rc701 přesně tak, jak ji mám rád, s pomocí automatického vypnutí.Plusem je možnost číst i ve tmě, výpůjčky e-knih a také provázanost na český obsah.

Čtečka má výborné rozměry a tlačítka pro listování 
knihou po obou stranách. Výtečná je i čitelnost, ať už bez 

osvětlení nebo s ním, a to za jakýchkoli podmínek.

Jen pro upřesnění – displej typu e-ink (elek-

tronický inkoust) není podsvícen. Je osvícen 

ze stran nad vrstvou, ve  které se utvářejí 

písmena. Jsou k tomu použity úsporné LED 

diody a výrobce neudává, jak moc to oslabí 

výdrž. Faktem je, že i když zabudovaný aku-

mulátor nepatří k  nejsilnějším, neměli jsme 

s  výdrží nijak zvláštní potíže. Odhadnout ji 

u takovéto čtečky při čtrnáctidenním testu je 

však nemožné. Rozhodně však bude něko-

likanásobně vyšší (či spíše mnohanásobně 

vyšší ) než u  tabletu s  běžným LCD disple-

jem! 

A ještě si ušetříte oči!

Ovládání někdy komplikovanější
Ovládání obstarává čtveřice tlačítek na spod-

ní straně plus kurzorový kříž s OK uprostřed 

(obrazovka není dotyková). Ovládání je po-

většinou průhledné, občas ho kazí drobnosti 

typu ne zcela přesně popsaná tlačítka, jež 

obsahují symboly, význam kterých musíte na-

jít v  návodu, apod. Čtečka si nepamatovala 

poslední adresář, z něhož načetla knihu, a tu-

díž jsme se vždy museli propracovat 

adresářovou strukturou, což někomu 

může vadit. Příjemné naopak je, že si 

pamatuje třeba i  deset rozečtených 

knih a  pohodové je i  regulovatelné 

osvětlení, byť se dělá komplikovaněji 

pouze v Nastavení. V každém případě 

tady není problém číst i v přítmí nebo 

za naprosté tmy! 

Čtení obstarávají programy FB 

Reader a  Adobe Reader a  u  nejpod-

porovanějšího formátu EPUB si můžete 

dokonce i  vybrat. Udávaná formátová 

kompatibilita je vynikající, ale často 

u  formátu DOC, ale i  u  DOCX, PDF 

či MOBI – narazíte na  to, že čtečka 

po změně velikosti písma nepřeformá-

tuje na  velikost obrazovky, takže z  ní 

text knihy vyjede. Může to být i  zále-

žitost samotného souboru. U oficiálně 

zakoupených e-knih však tento pro-

blém nenastává.  

Oficiálně distribuované knihy portálu 

eReading.cz jdou převážně přes EPUB 

a ten byl v pořádku. U nich si pak mů-

žete zvětšovat nejen písmo, ale určo-

vat i řádkování či okraje. 

Parádní elektronické výpůjčky
Čtečka je velice úzce provázaná s portálem 

eReading.cz. Výsledkem je možnost nechat 

si zasílat knížky (připojuje se přes Wi-Fi), ale 

také ukázky, noviny nebo některá periodika, 

jako idnes.cz, E15, Hokej.cz, Kinobox, Lite-

rární noviny, Deník Insider atd. Podporované 

eNoviny lze ale snadno číst i bez připojení k in-

ternetu. Tohle ale jde už dlouho. Naprostou 

novinkou jsou ovšem elektronické výpůjčky 

knih! Momentálně jich je v nabídce – od 190 

nakladatelů – přes tisíc, a to včetně bestsel-

lerů, a půjčit si je můžete až na 21 dnů. Půjčit 

buď jednotlivě (cena je vyšší – od 69 Kč) nebo 

ve  dvou balíčcích. Při prvním, pro dvanáct 

výpůjček, vyjde jakákoli kniha na  59  Kč, při 

koupi 20 výpůjček na 49 Kč, a to už je hodně 

zajímavé!

Jinak je stále zachována – na rozdíl od ne-

smyslné čtečky jménem Kindl – možnost na-

hrávat knihy buď přes kabel z počítače, nebo 

přes paměťovou kartu microSD. Tohle je 

také nutno ocenit! Bohužel chyběla možnost 

zadat české znaky s diakritikou k vyhledává-

ní, to však spolehlivě funguje i při zadání slov 

bez diakritiky. Rozečtené knihy si eReading 

Start3 pamatuje spolehlivě. 

A  pro koho je čtečka určena? Především 

pro ty, kteří si chtějí knihy vypůjčovat nebo si je 

nechávat jednoduše zasílat třeba i s novinami 

přímo do čtečky.  Ti, kteří mají v archivu spous-

tu knih například v DOC, by se raději měli po-

ohlédnout jinde. A  abychom nezapomněli 

– pokud nepotřebujete čtečku s  osvětlením, 

zkuste levnější model eReading Start2 (2.499 

Kč), která má obdobné vlastnosti, včetně mož-

nosti vypůjčit si knihu.
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Elegantní štíhlé tělo je vytvořeno, jak je v této 

třídě zvykem, z  plastů. Na  pohled ale dojem 

šetření za každou cenu nebudí. Samozřejmos-

tí je pak oficiální a plná distribuce operačního 

systému Android 4.2 a také plný přístup na to 

nejlepší tržiště aplikací (programů), jaké může-

te najít – na Google Play. 

Výbava je solidní, odpustit si tak budete mu-

set především jen GPS a také stereoreproduk-

tory (do sluchátek stereo pochopitelně jde). To 

se ale zpravidla nenosí ani o kategorii výše či 

v kategorii nejvyšší a dnes je to funkce spíše 

náhodná. 

Šikovný do ruky
Displej má na šířku 15,8 cm a na výšku 11,2 

cm, což představuje poměr 4:3. Webový 

prohlížeč díky systémovým lištám vykresluje 

obsah v příjemném poměru stran 16:9,  strán-

ky se zobrazují solidně a stejně tak i reagují.  

A nejde jen o svižnost chodu, ale i o  relativní 

přesnost, což je u levných tabletů vždy zapo-

třebí zdůraznit. Bohužel stejně jako u  jiných 

(nejen levných) tabletů na první pohled nevidí-

te, kde je nahoře a kde dole, a než si zvykne-

te, budete nejspíše tlačítko pro zapnutí chvíli 

hledat. Jediné, co vám v  tomto ohledu může 

pomoci, je očičko předního fotoaparátu. Nad 

ním jsou rozhraní, vpravo od něj hlasitost, za-

pnutí a  otevřená mechanika paměťové karty, 

která se pouze zacvakává. Pod zadní stěnou 

najdete reproduktor a na ní i informaci o ka-

pacitě akumulátoru, která ovšem dosti vysoká: 

4 000 mAh. 

Tablet se velice dobře drží v  ruce a  s  tro-

chou grifu i v jedné, čemuž napomáhá i širší rá-

meček kolem displeje (ze dvou stran). Je také 

překvapivě tenký (8 mm) a i tímto parametrem 

jako by patřil do podstatně vyšší kategorie, než 

jakou naznačuje jeho cena.

Univerzální  
s výbornou kompatibilitou
Než se k ní dostaneme, podívejme se na vý-

drž, která byla opět zkoušena při přehrávání 

videa (MX Player) a vypnuté Wi-Fi. Dostali jsme 

se na zhruba pět hodin, a  to je rozhodně vý-

borné. Dobíjení za provozu je ovšem pomalejší 

(asi šest hodin), za vypnutého stavu však dobíjí 

o  hodně rychleji (cca 2,7 h). Bohužel to nijak 

nesignalizuje. 

Tablet kupodivu dobíjí i  po  připojení k  po-

čítači, avšak ještě podstatně pomaleji a  na-

příklad hra Air Attack HD ho spolehlivě vybíjí. 

I  tak je to v  této kategorii a  i o kategorii výše 

ojedinělé.

A kompatibilita s aplikacemi z Google Play? 

V případě videopůjčovny Voyo je situace jasná, 

protože Gogen nepodporuje přehrávání filmů 

s  licenční ochranou, což je ale hodně častý 

případ nejen v  této cenové relaci. Potkává to 

– zvláště poslední dobou – i  aplikaci televize 

Prima, kde se však jen píše: „Zařízení není 

kompatibilní s touto verzí“ (to možná bude mít 

souvislost se zabudovanou verzí operačního 

systému). Všechny ostatní aplikace, se kterými 

standardně tablety testujeme, pracují. Od po-

měrně náročné hry Air Attack HD přes Angry 

Birds a vynikající čtečku knih Cool Reader, až 

po aplikace ČT, tj. iVysílání, ČT24 či ČT Sport. 

Pokud jste příznivci deskových her, zkuste 

také třeba výborné Chess Free, které díky vy-

sokému výkonu jedou parádně!

Tablet Gogen TA 8500 Quad osloví spous-

tu lidí. Má svůj styl, solidní výkon (nepočítejte 

s extrémní grafikou, tu vzhledem k ceně nelze 

očekávat) a velice dobrou kompatibilitu s apli-

kacemi. Ovládání je pohodové, tlačítka jsou 

umístěna tak, aby vám nepřekážela, jen v ně-

kterých aplikacích budou ta softwarová viditel-

ná. To už však patří k věci.

tEst • ELEKTRONIKA

tablet Gogen ta 8500 Quad 

výkonný + rychlý = výborný!
Android 4.2 – čtyřjádrový procesor a parádní cena. No, nekupte to, když má 
displej ještě navíc výtečné pohledové úhly a je typu IPS!

cena: 3.990 Kč

displej:
LCD IPS, 20,1 cm (7,9“), 
1 024 x 768 bodů

procesor;  
paměť a disk:

Allwinner A31 ARM 
Cortex A7, 1,2 GHz, 
čtyřjádrový; 1 GB RAM, 
8 GB (plus mechanika 
microSD, až 32 GB)

napájení: Li-Ion, 4 000 mAh  
(až 3,5 h)

vstupy/výstupy: miniHDMI, microUSB, 
sluchátka (jack 3,5 mm), 
Wi-Fi (802.11b/g/n), 
Bluetooth

rozměry (švh); 
hmotnost:

200 x 135 x 8 mm;  
380 g

Gogen TA 8500 Quad

tablet vyniká poměrem cena/výkon a displejem s velkými pohledovými úhly.rýži vaří Gallet rc701 přesně tak, jak ji mám rád, s pomocí automatického vypnutí.Plusem je možnost číst i ve tmě, výpůjčky e-knih a také provázanost na český obsah.
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Kombinace myši a  fotoaparátu připojitelná 

USB kabelem je spíše okořeněnou klasikou, 

jíž Genius rozvířil stojaté vody. Naopak po-

loprofesionální bezdrátová myš představuje 

dotaženou koncepci jak výtečného firemního 

bezdrátového propojení, tak sofistikovaného 

provedení s domyšlenými detaily. 

Genius Cam Mouse
Na  pohled docela obyčejnou myš zdo-

bí na  boku tlačítko s  ikonkou fotoaparátu. 

Na  spodní straně je pak široká záklopka – 

krytka „objektivů“. Ta je v poloze snímače po-

hybu myši, nebo odkryje objektiv fotoaparátu. 

O režimu fotoaparátu informuje i dioda. 

Na pohled je Cam Mouse jednoduchá, plas-

tová, a  když se podíváte na  cenovku, uvidíte, 

že i  cena je příznivá. 

Po  připojení k  Win-

dows 8 se rozeběhla 

okamžitě. Aby však 

pracovala i  jako foto-

aparát, musíte stáh-

nout z  webu a  na-

instalovat software 

ArcSoft WebCam 

Companion 4. Ani 

pak nám ale foto-

aparát s  autofokusem 

nepracoval. Potíž je v tom, 

že si program vzal namísto fo-

toaparátu v myši jako hlavní sníma-

cí zařízení kameru v notebooku a nikde 

nic neohlásil, takže musíte manuálně ka-

mery přepnout. Pak se rozjede foťák (tlačítko 

snímků je na boku) nebo jednoduchá kamerka 

(tlačítko na kolečku myši). Jakmile se přepnete 

do režimu foto, přestane pracovat myš jako myš. 

Neumí ale snímat polohu na skle, na což však 

výrobce upozorňuje. 

Myš má tři tlačítka a kolečko. Dvě jsou kla-

sická a třetí na levém boku tvoří spoušť foto-

aparátu – pokud je přepnuto do režimu myši, 

funguje ve  webovém prohlížeči jako Zpět. 

Čtvrté tlačítko na  kolečku funguje při stisku 

jako obvykle. 

A k čemu je taková myš s foťákem dobrá? 

Třeba k sejmutí QR kódu, což je dobrý nápad, 

přefocení textu či vyfocení (nebo nahrání) zají-

mavé momentky. Není to triviální, protože ob-

čas překáží kabel a foťák musíte udržet v ruce. 

Fotoaparát má ale solidní světelnost a pracuje 

lépe než u celé řady levnějších mobilů. 

Logitech Mouse M560
Prakticky v plné velikosti a  tvarově a ovládá-

ním hodně propracovaná myš nabídne ve Win-

dows 8, pro které je určena především, celou 

řadu funkcí. Pět tlačítek doplňuje kolečko. Dvě 

postranní zasazená do zdrsněného pogumo-

vaného povrchu vás přivedou buď na klasic-

kou pracovní plochu, nebo na  plochu Start 

u Windows 8, horní tlačítko pak vysunuje jejich 

pravou lištu. 

Pro práci ve  Windows 8 jsme nepotřebo-

vali žádný ovladač, a pokud si chcete tlačítka 

přizpůsobit, musíte si stáhnout program Set-

Point, který vás však překvapí třeba animace-

mi při prezentaci toho, co právě nastavujete, 

a  kterým řídíte všechna bezdrátová zařízení 

včetně klávesnic od  Logitechu díky minivy-

sílači/přijímači USB Unifying. Myš se výteč-

ně drží jak pravákovi, tak levákovi a pohání ji 

jediná tužková baterie. Životnost baterie se 

sice neudává, ale v podobném modelu M525 

ji mám už dva roky a SetPoint indikuje 60 % 

nabití. 

S Logitech Mouse M560 se nám pracova-

lo výtečně! Nefunguje sice na všech površích 

(na skle se nám ji nepodařilo rozchodit – kurzor 

se pohyboval trhaně), ale jinde fungovala bez 

zaváhání. To se týká i připojení. Zasunete USB 

Unifying vysílač a hned jedete.

ELEKTRONIKA • tEst

Nabízíme vám dvě myši, které opravdu stojí za to. První je nezvyklá – s fotoaparátem –, druhá 
naopak vysoce kvalitní – a bezdrátová.

každá jiná, ale obě užitečné
myši Genius cam Mouse a logitech Mouse M560

cena: 389 Kč

bezdrátové  
propojení:

žádné (USB kabel)

operační systém: Windows XP, Vista 7, 8

napájení: přes USB

rozměry (švh);  
hmotnost (celková):

58 x 37 x 104 mm;  
100 g

cena: 1.199 Kč

bezdrátové  
propojení:

2,4 GHz (Logitech 
Unifying), USB člen

operační systém: Windows 7, 8

napájení: tužková baterie (AA)

rozměry (švh);  
hmotnost (celková):

68 x 39 x 112 mm;  
105 g

Genius Cam Mouse Logitech Mouse M560

rýži vaří Gallet rc701 přesně tak, jak ji mám rád, s pomocí automatického vypnutí.Jedna zajímavá myška umí fotit i skenovat a druhá – elegantní – zase tvrdě pracovat!

Vynikající držení pro leváky i praváky, výtečné zpracování, 
řada funkcí a samozřejmě tomu odpovídající vyšší cena.

rozměrná krytka slouží jako přepínač režimů. Buď pracuje jako 
myš, nebo jako fotoaparát.



51inspirace euronics • 1/2014autor: Bohumil Herwig, foto: LG

Tento zakřivený televizor představuje naprostý 

vrchol nabídky obrazové techniky dneška. 

 

Subtilní konstrukce
Obrazovka televizoru je zakřivená a  v  horní 

části hluboká pouhé čtyři milimetry, takže je 

notně subtilní, což je dobře vidět z  fotogra-

fie. Směrem dolů přechází do  širší nadstav-

by, ve  které se nachází elektronika a  tunery 

a vše je zakončeno průhledným podstavcem 

s dvojicí elegantních a velice nenápadných re-

produktorů. Výbava je naprosto kompletní, tj. 

včetně tunerů satelitních a nastupujícího DVB-

-T2 a samozřejmě také 3D. Na kompletní vý-

bavu narazíte i u bezdrátových technologií, kde 

najdete i  NFC, což je komunikace na  krátké 

vzdálenosti, díky níž můžete snadno synchro-

nizovat třeba externí reproduktorovou sousta-

vu či obdobně vybavený telefon. Nechybí ani 

moderní Wi-Fi Miracast, kompatibilní s  řadou 

přenosných zařízení, takže tento televizor hned 

tak nezastará. Ani morálně, ani fakticky!

K  dispozici je  elegantní ultramoderní ovla-

dač à la hliník. Ten je určen nejen pro kaž-

dodenní provoz, ale i  pro práci s  otevřeným 

webem. Je totiž pohybový a s kurzorem pra-

cuje excelentně. Je vidět, že toto je cesta, jak 

zákazníkům internet, typicky webové stránky, 

udělat dostupnějšími a hlavně lépe ovladatel-

nými. Mimochodem funguje i v „chytré“ části, 

kde najdete i výborně zpracovanou videopůj-

čovnu Voyo a mj. i FilmBox. Pracovat s ním je 

zkrátka radost!

Obraz jako vymalovaný
Výbava i  vlastnosti jsou špičkové až na  pro-

gramovou nabídku EPG, která je bez obrazu 

a  zvuku, i  když jinak je zpracována výborně. 

Lze z  ní nechat nechat nahrávat i na  pořad 

upozornit, televizor se i  sám probudí. Zbytek 

nemá chybu, jak už bylo naznačeno výše. Mul-

timédia přes rozhraní USB jsou sice oficiálně 

podporována jen v podobě MP3, JPG a DivX 

HD, ale bez potíží fungoval i  kodek X.264 

a také i napojení na externí disk. Jak je vidět, 

televizor je na budoucnost připraven i z tohoto 

hlediska…

Pokud se ptáte po spotřebě, ta je 100 wattů 

a i když je pohotovostní režim horší (< 0,4 W) 

a  televizor je zařazen do energetické třídy A, 

jistě to nebude při jeho ceně pro majitele před-

stavovat problém; špička je dnes na 0,1 W. 

Zvukově je televizor plný se slyšitelnými 

středy a poměrně výraznými basy a  tak pat-

ří k tomu nejlepšímu, co dnes můžete koupit. 

Obraz je excelentní, pohledové úhly naprosté, 

přičemž i úplně z boku nevidíte žádné tmavnu-

tí detailů či dokonce změnu barev. Dokonalá 

je i  reakce na  pohyb či boční švenk kamery 

na kanálech ČT2 HD či ČT Sport HD bylo ra-

dost pohledět! Potíže nevidíte ani na kvalitně 

vysílaných kanálech v nízkém rozlišení, jen po-

třebujete dostatečný datový tok, který napří-

klad na ČT24 často není, takže potíže vyplavou 

na povrch. Tady ale ztroskotá každý televizor, 

protože nemá s čím pracovat. V drtivé většině 

případů však vidíte špičkový obraz s parádním 

jasem i kontrastem a výtečnou černou barvou. 

Faktem je, že o  chlup horší plazmu, pokud 

se to takto vůbec dá povědět, protože např. 

reak ční doba je obdobná, koupíte ve špičkové 

řadě Panasonic VT za třetinu, „videofilská“ ZT 

je pak za  polovinu ceny. Nicméně zakřivená 

a tenounká obrazovka dělá své a obraz na ní 

působí až panoramatickým dojmem s hlubo-

kými detaily, takže v tomto ohledu je televizor 

rozhodně někde jinde.

tEst • ELEKTRONIKA

olEd televizor lG 55Ea980v

takhle vypadá naprostá špička!

cena: 199.990 Kč

úhlopříčka, formát: 138 cm (55"), 16:9

140 cm (55"), 16:9 OLED,  
1 920 x 1 080 bodů

tuner a zvuk: DVB-T, DVB-C, DVB-S2, 
vše i HD (MPEG-4), 
DVB-T2, analogový; 
zesilovač 4x 10 W (RMS)

vstupy/výstupy: mj. 4x HDMI (i MHL), 
SCART, sluchátka, 2x 
USB 3.0 (plus USB 2.0), 
mechanika PCMCIA 
(CI); NFC, Wi-Fi (Wi-Fi 
Miracast a WiDi)

rozměry (švh); 
hmotnost:

1 227 x 799 x 192 mm, 
samotná obrazovka – 
4 mm; 17,2 kg

LG 55EA980V

toužíte-li po nejlepším obrazu současnosti i po blízké televizní budoucnosti, jste doma.

10
0% TESTOVÁNO

TIP
INSPIRACE

Za „dvě stě“ dostanete budoucí obrazový vrchol a takříkajíc 
i televizní budoucnost, kterou – jak to tak vypadá a jak nám je už 
dlouho slibováno – technologie OLED opravdu představuje.

10
0% TESTOVÁNO

TIP
INSPIRACE

rýži vaří Gallet rc701 přesně tak, jak ji mám rád, s pomocí automatického vypnutí.Jedna zajímavá myška umí fotit i skenovat a druhá – elegantní – zase tvrdě pracovat!
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To, co vás po uchopení do ruky upoutá nejví-

ce, je nízká hmotnost a  hladké plastové tělo, 

které můžete mít v černé, červené nebo šedé. 

A  také v  několika variantách, resp. s  několika 

objektivy v základu. První je zcela nový objektiv 

AF-S 18–55 mm VR II v ultralehké verzi, za kte-

rý s  tělem zaplatíte 16.290 Kč, a  tuto variantu 

jsme dostali zapůjčenu. Je tu ale i 18-105 VR 

(18.990 Kč) a balíček se dvěma objektivy 15–55 

VR a 55-200 VR prodávaný za 21.690 Kč. Do-

koupit k nim můžete i modul s GPS nebo Wi-Fi.

Šikovné tělo
Tělo i  přes svou malou velikost velice dobře 

padne do ruky, a to i do drobnější. Vedle obvyk-

lých fotorežimů potěší i  režim Průvodce, který 

ve  čtyřech kapitolách (Expozice, Přehrávání 

a mazání, Retušování a Nastavení) nabídne po-

moc se základními, ale i pokročilými funkcemi 

a dělá to opravdu dobře. 

A nejde jen o funkce, kte-

ré pomohou s nafocením 

lepších snímků, ale také 

vás něco naučí. Stačí 

jen na  voliči, kde najde-

te i  obvyklé programové 

režimy či manuál, otočit 

na  Guide. Mimochodem 

režim doplňuje ještě 

tlačítko otazníku, které 

zobrazuje nápovědu pro 

aktuální operaci. Nechybí 

ani tlačítko „Fn“, na  něž 

si můžete nastavit vlastní 

funkci, ale nakonec zjistíte, že 

jde pouze o  čtyři operace, např. 

kvalitu snímku či citlivost. 

Ovládání příliš změn nedoznalo, takže je tu 

bohužel obvyklé nikonské mazání bez nutnosti 

přehmátnout a je tu naopak i sekvenční focení 

s povinností přehmátnout na jiné tlačítko a za-

dat ho, což právě operativní není. Tělo je v kaž-

dém případě navrženo šikovně, blesk se vysou-

vá automaticky (snadno přepnete na režim bez 

blesku) a na živém náhledu na LCD si můžete 

nechat zobrazit například i citlivost mikrofonu, 

i  když nikoli aktivní histogram, což není divu, 

protože jsme v základní kategorii. LCD si také 

kvůli sklopení zrcátka, resp. ochránění závěrky 

nemůže pamatovat poslední režim. I když tedy 

máte zapnut živý náhled a informační obrazov-

ku v menu vypnutou, po vypnutí a opětovném 

zapnutí foťák stále nabíhá do ní a živý náhled 

je třeba zapnout ručně. To je dáno tím, že jsme 

v segmentu skutečných zrcadlovek.

Automatika i inteligentní  
automatika
Abyste mohli fotit, musíte nejprve objektiv AF-S 

18-55 mm VR II vysunout z parkovací polohy. 

Pokud zapomenete, nic se neděje – aparát 

vás na to upozorní. A jak fotí? Opravdu báječ-

ně! Chybějící filtr původně zabraňující moaré 

ve snímku vlastně nijak nechybí a nejspíše ne-

bude chybět opravdu nikomu. Na výsledku totiž 

žádné moaré nevidíte. Autofokus je svižný prak-

ticky za všech okolností a možnosti nastavení 

více než dostačené. 

Sekvenční focení je rychlé a udává se až pět 

snímků za sekundu – a myslí se tím nejkvalit-

nější JPG. Jakmile jsme zvolili RAW, případně 

RAW+JPG, podařilo se nám sejmout tři snímky 

i  když stále mluvíme o  maximálním rozlišení, 

což je úctyhodné. Mimochodem v nejlepším re-

žimu JPG Nikon celkem sejmul rychle za sebou 

11 snímků, pak se teprve jal ukládat. 

Pokud budete fotografovat v plně automatic-

kém režimu, můžete jet buď klasicky přes op-

tický hledáček, nebo si přepnout na živý náhled 

a v tomto okamžiku začne, resp. už může začít, 

zrcadlovka pracovat s automatikou inteligentní. 

Kvalitu naleznete i ve videu, kde aparát pře-

kvapivě dobře reaguje na přechody světlo/stín 

(autofokus funguje ve dvou režimech) a  s  při-

jatelnou hladinou šumu natáčí i  za  pouličního 

osvětlení, i když je nutno pochopitelně počítat 

s malým prokreslením detailů. 

ELEKTRONIKA • tEst

Klasická zrcadlovka s optickým hledáčkem a kvalitním displejem je určena pro začátečníky, 
i když se od předchozí D3200 příliš neliší. Změněn však byl snímač CMOS, který je nyní bez 
tzv. antialiasingového filtru, takže by fotografie měly být ostřejší…

s parádními snímky
amatérská zrcadlovka nikon d3300

cena:
od 16.290 Kč  
(s objektivem  
AF-S 18-55 mm VR II)

objektiv:
bajonet Nikon F  
(s AF kontakty)

rozlišení CMOS, 
citlivost:

24,2 mil. pixelů (23,5 x 
15,6 mm),  
ISO 100–12 800 
(dodatečně až 25 600)

formát fotografií  
a videa; paměť:

JPG a NEF (RAW), HD video 
MOV (H.264/MPEG- 4), 
1 920 x 1 080 bodů, 60p, 
16:9; mechanika pro karty 
SD (XC)

napájení: akumulátor Li-Ion,  
1 230 mAh

vstupy/výstupy: miniHDMI, A/V výstup/USB 
(spec. konektor), mikrofon, 
konektor pro příslušenství, 
ližiny (blesk)

rozměry (švh);  
hmotnost  
(celková):

58 x 37 x 104 mm;  
100 g

Nikon D3300

rýži vaří Gallet rc701 přesně tak, jak ji mám rád, s pomocí automatického vypnutí.výborně navržená zrcadlovka pro ty, kteří jsou na počátku fotografické kariéry.
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Nejvýše se nachází autokamera MiVue 388, 

která má už zabudovanou GPS, takže vedle 

natáčení videa dokáže zaznamenat i  směr, 

rychlost a  souřadnice, a  k  tomu je následně 

navíc zvládá synchronizovat s mapami Google 

a zobrazí vaši trasu. Potěší také vestavěná da-

tabáze stacionárních radarů s  jejich doživotní 

aktualizací a upozornění na případné překro-

čení rychlosti. Nejnižším modelem je pak Mi-

Vue 338 s obrazovkou o úhlopříčce 5,1 cm. 

Vedle kamer a  navigací má Mio v  nabídce 

i cyklistické počítače, o nichž se více dozvíte 

v  rubrice novinky, a  také kameru pro outdo-

orové aktivity M350 s držákem na kolo i helmu. 

Pojďme ale k zapůjčené novince.

Co dostanete? 
V balení naleznete spoustu částí, ale sestavení 

kamerky (a držáku) je dílem okamžiku. Najdete 

tam i zcela zbytečné miniCD, naopak chybí ka-

bel miniUSB na propojení s počítačem. V ceně 

dostanete i  8GB kartu typu microSD a  divili 

jsme se, proč příručka není nahrána na ni. 

Po připojení k notebooku se kamera sama 

zapne a  spustí a  rychlý start je rozhodně její 

předností. V tomto okamžiku však nedobíjí. To 

zvládá až při vypnutí 

a vedle dobíjení v autě 

je to jediná cesta, jak 

kamerku dobít. 

Ovládání je snadné 

a  obstarávají ho čtyři 

tlačítka pod displejem, 

přičemž na  displeji se 

zobrazují jejich aktuální 

funkce. Voleb v  menu 

je pár, základní nasta-

vení je však uděláno 

citlivě, takže prakticky 

není třeba do  ničeho 

zasahovat. 

Výbornou vlastností 

je standardně zapnu-

tá funkce nahrávání 

okamžitě po zapnutí (nahrává se do smyčky), 

což lze samozřejmě vypnout. Záznam se sní-

má s rozlišením Full HD, ale v menu ho můžete 

změnit na HD Ready (1 280 x 720 bodů) a lze 

v  něm nastavit i  citlivost tzv. G senzoru, což 

je snímač přetížení zaznamenávající změny 

směru ve  třech osách. Díky tomu je pak prý 

v případě nehody možné zjistit, odkud vlastně 

náraz přišel, což je určitě dobrá pojistka. Není 

to však všechno, protože při zaznamenání ná-

hlé změny pohybu (nehodě) se automaticky 

aktivuje režim „Nahrávání událostí“, který je 

chráněn proti smazání. Parádní funkce! Tou je 

i režim Parkování, kdy se kamera sama zapne 

díky snímači pohybu. 

 

V autě
I když výrobce tvrdí, že „systém uchycení ka-

mery v držáku zjednodušuje její rychlé vyjmutí 

při odchodu z vozidla a naopak její rychlé na-

sunutí zpět do držáku“, v praxi to jde dosti ztu-

ha. Osvědčila se nám jiná cesta – jednoduché 

povolení šroubu držáku, což jde rychle. A pro-

tože kamera má integrovaný akumulátor, dá se 

fotit či natáčet bez napojení na autozapalovač. 

Navíc, i  když je displej proveden ve  formátu 

4:3, videa jsou natáčena jako 16:9! 

Za jízdy přerušíte nahrávání jednoduše jed-

ním tlačítkem a  následně můžete i  fotit, což 

v  souběhu s  videem bohužel nejde. Pokud 

potřebujete oko kamery posunout, dělá se to 

poměrně lehce, kamera však držela i na drn-

cavém asfaltu či na polní cestě. Snímání v pro-

tisvětle, což je v autě poměrně častý problém, 

napomáhá technologie tlumení, která se do-

cela účinně postará o přesvícení obrazu nejen 

od slunce, ale i od zadních brzdových světel či 

čelních světel protijedoucích vozidel, což bylo 

dobře vidět v pražských tunelech. Mimocho-

dem velice dobře je zvládnut i přechod světlo/

stín, což je neméně důležité!

MiVue 366 vyniká – k našemu velkému pře-

kvapení – kvalitním záznamem videa i fotogra-

fií, a to i za ztížené viditelnosti, a účinně si pora-

dí i s odlesky (či špínou) z čelního skla. Solidní 

je i úhel záběru (120°) a na záznamu je dokon-

ce znát jakýsi efekt rybího oka. Je to zkrátka 

hodně šikovná věcička s výtečnými funkcemi 

a  je vidět, že kvalitní optika dělá své. Pokud 

hledáte výbornou autokameru za  rozumnou 

cenu, a ne jen věcičku na hraní, tady budete 

doma. Ostatně vyplatí se i  jen kvůli funkci G 

senzoru spojené s  automatickým natáčením! 

Nikdy nevíte, co se může stát.

tEst • ELEKTRONIKA

autokamera Mio Mivue 366

s objektivem od nikonu
Známý výrobce navigací Mio nově nabízí několik autokamer a zdá se, že do tohoto segmentu 
vstupuje mílovými kroky. Ta nejnovější nahrazuje model střední třídy 358, doprodávaný 
za slušnou cenu.

cena: 3.390 Kč

objektiv:
úhel záběru 120°, údaje 
o optice nezjištěny

displej: 6,1 cm (2,4"),  
64 000 barev

videorežim; zázna-
mové médium:

1 920 x 1 080 bodů, 16:9, 
datový tok 13 Mb/s;  
karta microSD

fotorežim; záznamo-
vé médium:

2 048 x 1 536 bodů, 4:3; 
karta microSD

napájení: autozapalovač; 
akumulátor, Li-Ion,  
470 mAh

vstupy/výstupy 
(výběr):

microUSB, miniHDMI, 
mikrofon, reproduktor

rozměry (švh); 
hmotnost:

71 x 65 x 23 mm; 
90 g

mio miVue 366

Hodně šikovná kamera, určená do auta, s kvalitním obrazem a výtečnými funkcemi.

10
0% TESTOVÁNO

TIP
INSPIRACE

rýži vaří Gallet rc701 přesně tak, jak ji mám rád, s pomocí automatického vypnutí.výborně navržená zrcadlovka pro ty, kteří jsou na počátku fotografické kariéry.
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NAS je síťové datové úložiště, které se chová 

ve  vaší domácí síti jako server nebo úložiště 

dat. Jednoduše ho připojíte ke směrovači (rou-

teru), stáhnete si z internetu obslužný program, 

který nainstalujete do  počítače a  do  serveru 

vložíte dva disky a  máte další úložný prostor 

na síti, kam můžete ukládat své fotografie, filmy 

a hudební soubory, abyste si je pak mohli pře-

hrávat na všech zařízeních, která mají přístup 

k  síti. Ve  vašem případě na počítači, tabletu, 

notebooku, chytrém telefonu a  na  chytré te-

levizi. 

Jak na to
Prvním, co uděláte, je to, že šikovně rozevře-

te NAS, který se rozdělí na dvě části: na kryt 

a na modul s elektronikou, ve kterém je připra-

ven držák na dva disky. Ty mohou být 3,5pal-

cové nebo dvouapůlpalcové – pak si musíte 

přikoupit za pár korun redukci z 2,5palcového 

disku na 3,5palcový. 

Maximální kapacita každého disku může 

být 4 GB a  já vám vřele doporučuji používat 

disky WD Red, které jsou určeny pro práci 

v serverech typu NAS. Druhou volbou jsou pak 

disky Seagate NAS HDD. I ty jsou připraveny 

především pro práci v NAS serverech. 

S  návodem přiloženým k  NAS tuto akci 

zvládne i  začátečník. Když jste disky vsadili 

a pevně je přitáhli – každý čtyřmi šroubky –, 

můžete opět NAS zavřít. Jde to opět snad-

no. Poté jej ethernetovým (síťovým) kabelem 

připojíte ke  směrovači do  libovolného portu 

LAN1–LAN4. Následně NAS připojíte k  na-

pájení pomocí adaptéru, který ale má ale jen 

40cm kabel pro připojení do zásuvky. Nicmé-

ně můžete si přikoupit delší.

Už v tento okamžik vás překvapí to, čím jsou 

NAS disky Synology proslulé. Totiž absolutně 

tichým větráčkem, který vás nebude rušit ani 

tehdy, když budete mít NAS postavený v míst-

nosti, ve které pracujete. 

Další krok
Tím je nainstalování softwarové podpory. Zís-

káte ji na stránkách výrobce – jde o program 

DSM 4.3 (DiskStation Manager) a  abyste vě-

děli, do čeho jdete, zde najdete živou ukázku 

toho, že práce s  úložištěm je prostě parádní 

a  snadná: www.synology.com/cs-cz/pro-

ducts/dsm_livedemo. Tedy vše nastavujete 

snadno pomocí obrázkových menu a  není 

divu, že DSM je jedním z nejlépe hodnocených 

systémů na správu NAS.

První, co uděláte, je, že si zvolíte administrá-

tora. To je ten, který zavede do NAS jednotlivé 

uživatele a má neomezená práva – stanete-li 

se jím, nezapomeňte si někde uložit heslo! Dal-

ším uživatelům pak přidělíte přístupová práva 

– kam mohou zapisovat, odkud číst, případně 

jim vytvoříte diskový prostor, který bude určen 

pouze jim. Administrátor určí, zda budete po-

užívat oba disky paralelně, kdy se bude obsah 

na nich dublovat a v případě výpadku jednoho 

z disků najdete data na druhém, nebo sériově, 

kdy se kapacity obou disků sčítají, ale nemáte 

zase jistotu zachování dat při poruše jednoho 

z disků. 

Když to všechno máte pohromadě, můžete 

NAS začít užívat. Přestože jde o  ekonomic-

ké řešení, udělá vám spoustu radosti. Třeba 

z  něj spustíte na  chytré televizi film. Nebo si 

na tabletu prohlédnete fotky. Nebo si na mo-

bilu přehrajete hudbu – a  když budete chtít, 

i odkudkoli na světě, kde je dostupný internet. 

K tomu stačí nainstalovat si potřebný program. 

Pokud by vám kapacita úložiště nestačila, 

můžete přes USB připojit další externí disk 

nebo vložením flešky si její obsah necháte au-

tomaticky zálohovat. Těch možností je spous-

ta, včetně zálohování.

ELEKTRONIKA • tEst

Již několikrát jsme na stránkách Inspirace psali o datových serverech NAS. Dnes se podíváme 
na ekonomickou variantu takového řešení síťového datového úložiště. Jeho předností je přede-
vším cena a snadná obsluha.

Ekonomické řešení
nas synonology ds214se

cena: 3.990 Kč

maximální kapacita 
úložiště:

4 TB (při paralelním 
zapojení), 8 TB (při 
sériovém zapojení)

USB porty: 2

rozměry (švh); 
hmotnost:

100 x 165 x 226 mm;  
870 g (bez disků)

NAS Synology DS214se

rýži vaří Gallet rc701 přesně tak, jak ji mám rád, s pomocí automatického vypnutí.Jeden z nejdostupnějších Nas serverů na trhu má tichý provoz a snadné ovládání.

Pohled na uchycení disků v NAS.

Všechna nastavování síťového úložiště provádíte s pomocí 
graficky orientovaných menu.
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Bližší informace o produktech značky GoGEN najdete na www.gogen.cz

Prémiové aplikace  
Prémiové aplikace v češtině, 
které Vám budou společníkem 
pro volný čas. Skype, YouTube, 
Facebook, Twitter, RedBull...

INTERNET TV FENOMÉN DNEŠNÍ DOBY

Internet Browser
Internetový prohlížeč  
Volně surfujte na internetu 
ve Smart televizi  GoGEN 
stejně jako na počítači

Bližší informace o produktech značky GoGEN najdete na www.gogen.cz

Nadstandardní záruka
40 měsíců na TV GoGEN.

Energetická třída A 
úspora pro vaši peněženku.

100 Hz CMP zajistí ostrý 
obraz i při rychlých scénách.100Hz

C MP
A

EN. TŘÍDA

INTERNETOVÁ TV GOGEN

DLNA
Fotky, videa, �lmy si 
přehrajete ve Smart TV
GoGEN. Sdílejte obsah z 
kamery, PC či chytrého 
telefonu do vaší TV.                                              

Aplikace „iVysílání“ umožňuje přístup do archivu ČT, 
který nabízí téměř 8 let záznamů.

Aplikace nabízí výukové video kurzy společenského 
tance, které navazují na oblíbenou televizní soutěž 
StarDance.

Aplikace „Lišta ČT24“ umožňuje divákům pohodlný 
přístup ke stručnému přehledu zpráv. Lištu lze 
aktivovat kdykoliv a hlavně na jakémkoliv kanálu ČT.

 umožňuje přístup do archivu ČT, 

Smart Remote Control   
Proměňte svůj mobil 
nebo tablet v osobní 
dotykový dálkový 
ovladač 
a pohodlně 
tak ovládejte 
Smart TV. 

HbbTV
Spojení televizního vysílání 
s širokopásmovým internetem. Průlomová technologie 
HbbTV, kterou na našem území poskytuje Česká 
televize. Aktuálně nabízí 6 speciálních aplikací: 
Panorama, StarDance, iVysílání, Lišta ČT24, Teletext 
a Televizní program. Nabídku aplikací ČT průběžně 
doplňuje a aktualizuje.
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Před několika týdny jste se pracovně zú-

častnila zahájení olympiády v  Soči. Jak 

na vás tyto hry zapůsobily? 

Zpočátku to organizačně nepatrně drhlo – ho-

tel jsem například hledala pěšky po jedenácté 

večer, toulal se mi kufr, ale to rychle odezně-

lo. Kontroly byly všudypřítomné a nekompro-

misní, ale třeba olympijská doprava fungovala 

přesně a spolehlivě. A všechno bylo obrovské. 

Samotný park v Soči odpovídal velikostí Hod-

kovicím nad Mohelkou, kde žiji.

Vím, že milujete lyžování – stihla jste se 

podívat na  nějaké z  úvodních soutěží 

ve středisku Krásná Poljana? 

Tam jsem se bohužel vůbec nedostala. Dva 

dny, kdy jsem z dějiště her vysílala, jsem strá-

vila převážně prací – ráno vysílání Studia 6, 

potom předtáčky se sportovci, večer Události. 

Stihla jsem prozkoumat centrum Soči, které je 

hezké a upravené, zaregistrovat, že v Lázních 

Adler se úplně všechno nedokončilo a  jsou 

tam nehostinné lokality obehnané plotem 

s transparenty her, podívat se v Českém domě 

na sjezd mužů a na vlastní oči vidět stříbrnou 

trojku Martiny Sáblíkové. Ovšem v době její jíz-

dy už jsme pádili k autu, abychom nezmeškali 

letadlo domů. 

Jak vnímáte fakt, že jste vlastně mezi mo-

derátory Událostí „veteránkou“ a v dob-

rém slova smyslu legendou? 

Tím se netrápím, ani z  toho netěžím. Prostě to 

tak je. V době, kdy mluvíme o tom, že do penze 

se bude chodit kolem sedmdesátky, toho mám 

málem v padesáti ještě dost před sebou. 

Co vás po  těch letech na  televizní práci 

těší? Dokázala byste si představit sama 

sebe i na jiném postu? 

Těší mě její rozmanitost, čím dál větší dynamič-

nost, technické změny, kterým se člověk musí 

přizpůsobovat, baví mě prohlubující se týmovost. 

Jsem jedna součástka – byť viditelná – velkého 

soustrojí, které se ovšem bez těch neviditelných 

za zády rychle zadře. A momentálně si myslím, 

že by mě nebavila práce v mediálním manage-

mentu. Jsem radši včela – dělnice. (smích)

ROZHOVOR • MarcEla aUGUstová

Odpovídá rychle a věcně, přitom však její věty neztrácejí nadhled a vtip podpořený více než tři-
ceti lety zkušeností s televizní kamerou. Dělat rozhovor s Marcelou Augustovou je zkrátka velká 
radost – ne vždy se totiž v životě setkáte s tak ryzí a přitom přirozenou profesionálkou, jako je 
tato moderátorka hlavní zpravodajské relace České televize.

pořád mám
 toho dost před sebou
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Toužila jste jako malá po kariéře televizní 

moderátorské hvězdy? 

Ani v nejmenším. Nejdřív jsem se ničím podob-

ným nezatěžovala, pak se viděla jako sportov-

kyně, později divadelnice. Ale dodatečně jsem 

si uvědomila, že někdy ve třetí čtvrté třídě jsem 

si oblékala máminy šaty a za bráchovým stolem 

četla k nelibosti táty imaginární zprávy. Taky mi 

později vždycky říkal: no jo, ty jsi z  televize, ty 

všechno víš.

Co bylo v  těch začátcích pro vás nejdů-

ležitější? 

Nejcennější byla možnost uvést si na hned pra-

vou míru to, co nám říkali na  fakultě žurnalisti-

ky. Teorie je jedna věc a praxe druhá. Souběh 

obojího považuju dodnes za největší plus, které 

mě potkalo. Byť jsem kvůli natáčení a neúčasti 

na přednáškách byla pořád na vyhazov. 

Před více než rokem změnily Události zá-

sadně svůj vzhled. Myslím, že vaší ener-

gické a dynamické povaze vysílání zpráv, 

při nichž moderátoři chodí po  studiu, 

musí rozhodně víc vyhovovat… 

To jste odhadl naprosto přesně. S  virtuálem 

jsem měla zkušenosti už z  volebních vysílání 

a ráda jsem se ze sesle zvedla i v Událostech. 

Zlepšovat se dá všechno a vždycky. Momen-

tálně chystáme jejich vizuální změnu – nastane 

od dubna.

Ženy se všeobecně chtějí líbit – do jaké 

míry rozhodujete o  tom, co budete mít 

na obrazovce na sobě? 

V civilu se strojím úplně jinak, než v práci – triko, 

džíny, něco sportovního. Oblečení na  Události 

beru jako pracovní oděv a snažím se kolegyním 

kostymérkám nekomplikovat život přehnanými 

výhradami. Vždycky myslím na  to, že musejí 

ve  studiu sladit počasáře, dva moderátory sa-

motného zpravodajství a  sporťáka – což není 

jednoduché.

Nemáte pro některé ze čtenářek recept 

na to, jak vypadat stále tak mladě a svě-

že? 

Nerozčilovat se kvůli malichernostem, nevyčítat 

si, usmívat se, hejbat se a mít někoho ráda. 

Na  obrazovce působíte energicky, mož-

ná i přísně – byla jste taková i jako máma 

dvou kluků? Čím vám synové Lukáš 

a Kryštof dělají největší radost? 

Jaká jsem máma, to musejí říct oni. Prošli jsme 

různá období, dnes je vztah s oběma v pohodě. 

Nakonec – jsou dospělí.

Starší Lukáš už také pracuje v  televizi 

– dokáže od vás přijmout nějakou tu radu, 

i doporučení? 

Spíš mě zajímá jeho pohled na ČT a televizi vů-

bec, který je o generaci jinde. Jako dítě toho moc 

nenamluvil. Nikdy jsme si spolu tak dobře nepo-

kecali jako teď.

Jste držitelkou diváckých ocenění, oblí-

bená a populární – jak se popularita pro-

mítá do vašeho osobního života? 

Popravdě – divácké ocenění nemám žádné. 

Spíš z profesních žebříčků. V TýTý jsem byla 

nejlíp druhá. Ale mnohdy potěší prostý dopis, 

kdy někdo napíše – za  tohle děkuju, to jste 

řekla přesně, trefně, hezkým jazykem, pomoh-

lo to. A s popularitou to není nijak horké. Žiju 

na malém městě – vlastně v jeho detašované 

lokalitě. Hodkovičtí vědí, co dělám, a  tím to 

hasne.

Příští rok budete slavit padesátiny – je 

ještě brzo na nějaké bilancování a ohlíže-

ní se zpět? Vnímáte to jako nějaký milník? 

To bude až za rok – do té doby se ještě stane 

věcí…

Zmínila jste Hodkovice pod Mohelkou. 

Jaké jsou pro vás ty největší výhody živo-

ta na vesnici? Nevadí více než hodinové 

dojíždění do práce? 

Dojíždění je snesitelná daň za klid, kolo, les, po-

hodu a až na výjimky absenci afektovaných lidí. 

Moje auto si to ovšem nemyslí.

Televizní práce je vyčerpávající a  plná 

stresu – kde dobíjíte baterky? 

Klidem, kolem, lesem, pohodou. Pak ještě lyže-

mi a golfem. Knížkou, muzikou a někdy i křovi-

nořezem. 

Mimochodem, blíží se Velikonoce – slavíte 

je pod Ještědem tradičně s pomlázkou, va-

jíčky, nebo máte nějaké své vlastní rituály? 

Už čtrnáct let mám rituál Kuřecí – na Velikonoč-

ní pondělí pravidelně vysíláme Pomozte dětem 

– pořad, během kterého se snažíme vybrat co 

nejvíc peněz pro jakkoli hendikepované nebo 

ohrožené holky a kluky. Jestli se mě to bude tý-

kat i letos – po patnácté –, zatím nevím. Tradiční 

Velikonoce bych si klidně střihla.

A  otázka na  závěr: K  Marcele Augusto-

vé neodmyslitelně patří i  brýle. Nicmé-

ně  –  neuvažovala jste někdy o  kontakt-

ních čočkách? 

Po  špatných zkušenostech ne. Stejně bych si 

po  těch letech jezdila prstem po nose a posu-

novala imaginární obroučky. Brejle mě baví.

Jedna z divácky nejoblíbenějších 

televizních tváří se narodila 19. srpna 

1965 v Hořicích. Během studia Fakulty 

žurnalistiky UK začala spolupracovat 

s tehdejší Československou televizí. 

Moderovala pořady Vlaštovka, Televizní 

klub mladých, Magion, po roce 1989 

i populární mezinárodní show Hry bez 

hranic. Od roku 1998 moderuje hlavní 

zpravodajský pořád České televize 

Události. Pravidelně je také v mode-

rátorském týmu při volbách, stejně 

tak už patnáct let provází – společně 

s Tomášem Hanákem – charitativní 

sbírku Pomozte dětem, vysílanou o Ve-

likonočním pondělí. Je podruhé vdaná 

za stavaře Tomáše Bečváře. Z prvního 

manželství se zpěvákem a písničkářem 

Lubošem Pospíšilem má syna Lukáše, 

otcem mladšího Kryštofa je expartner 

Michal Liška.

Curriculum vitae
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Malé knížectví se prostírá na  Azurovém po-

břeží (Côte d’Azur), pouhých osm kilometrů 

od  italské hranice na  výběžku Přímořských 

Alp. Od  skalnatého pobřeží stoupá terén te-

rasovitě k pohoří. První linie vrcholků, jen pár 

stovek metrů od  moře, dosahuje výšky mezi 

1 100 a 1 300 m nad mořem – ty už ovšem 

leží ve Francii. Stejně tak sráz pohoří pokračuje 

i pod vodní hladinou, takže hloubka moře se 

vzdáleností od  monackého přístavu rapidně 

klesá (což mimo jiné umožňuje i  kotvení lodí 

s větším ponorem).

Monako však není jen luxus a předražené 

věci, jsou tu i  zajímavé objekty, které sto-

jí za  to vidět. A protože státeček je opravdu 

malý a  žije v  něm asi 40 tisíc místních oby-

vatel, stihnete toho za  den vskutku hodně. 

Doporučuji začít Oceánografickým muzeem. 

Tak nádherně zasazenou stavbu do skalního 

masivu hned tak nenajdete. Uvnitř jsou neu-

věřitelné, nádherné rybičky, ryby, krabi – a tak 

vůbec, zajeďte se tam podívat! Ostatně, mož-

ná tu i začněte, pod muzeem je totiž největší 

a  nejpřístupnější parkoviště o  několika pat-

rech. Pokud muzeum chcete vidět z  moře, 

udělejte to až poté, co jste jím prošli. Pohled 

z moře působí totiž zároveň úžasně, ale u ně-

koho bude vzbuzovat i  mrazení v  zádech 

a někdo by se mohl bát do něj vejít. Muzeum 

otevřel roku 1910 princ Albert I. a komplexní 

oprava muzea skončila v  roce 2010. Známý 

oceánolog Jacques-Yves Cousteau zde pak 

působil jako ředitel v  letech 1957 až 1988 

a žlutá ponorka vedle vchodu pochází z jeho 

lodi RV Calypso. Víte, že Jacques-Yves Cous-

teau byl člověk, který natočil první barevný 

oceánografický film? A  že je tvůrcem nedo-

stižného a  nezapomenutelného seriálu Pod-

mořský svět Jacquese Cousteaua?

Výhled na côte d´ Azur
Až vyjdete z muzea, dejte se doleva a projděte 

si okázalý park s různými stromy a nádherný-

mi rostlinami, které kvetou celý rok, s  jezírky 

plnými zajímavých rybek. Vyplatí se to. Skoro 

na konci parku totiž najdete vyhlídku, ze které 

si, stejně jako já, můžete udělat nezapomenu-

telný panoramatický snímek Azurového po-

břeží (úvodní fotka). Pak stačí popojít jen pár 

desítek metrů a ocitnete se v Monacké kated-

rále, kde jsou pohřbeni všichni panovníci toho-

to malého státu, který je konstituční monarchií 

a  kde se žezlo předává z  otce na  potomka 

mužského pohlaví. Víte, že v  levé chrámové 

lodi od vchodu můžete investovat dvakrát dvě 

eura a nechat si vyrobit nádherné pamětní me-

daile, které vám budou připomínat tuhle neza-

pomenutelnou chvíli?

Až vyjdete z chrámu, dejte se cestou smě-

rem za  něj, abyste se dostali k  Palácovému 

náměstí, kterému vévodí Prince’s Palas de 

Monaco. A co tady uvidíte? Především paláco-

vou gardu, což je asi stovka vyškolených vo-

jáků, a výměna stráží je něco, na co asi těžko 

zapomenete. Víte, že uličky mezi Palácovým 

náměstím a Monackou katedrálou připomínají 

Zlatou uličku na Pražském hradě? Sedněte si, 

dejte si kávu, dívejte se kolem sebe a užijte si 

tu chvíli…

cESTOVáNí • Monako

Pokud byste chtěli na vlastní kůži zažít opojení luxusem, pak se určitě zajeďte podívat do Mo-
naka. Garantuji vám, že takovou přemíru luxusu na tak malém území zažijete málokde. Lu-
xusní auta, parkující všude, kde se jen dá, ale především v hlídaných garážích luxusních hotelů, 
spousta luxusních jachet zakotvených v zálivu a k tomu luxusní obchody, kde seženete vše 
za několikanásobek ceny než kde jinde. Kromě toho budete chodit kolem pomerančovníků a ci-
trusovníků, což jsou jediné plodiny, které se odsud vyvážejí. 

na vlastní kůži
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Formule 1
Když sestoupíte z  výšin do  města, respektive 

do části městského státu, které se jmenuje Mon-

te Carlo, můžete si projít celý městský okruh, 

po kterém se jezdí formule 1. A to včetně restau-

race Casino, u které automobily prudce zatáčejí 

nahoru k poslední zatáčce před cílovou rovinkou 

a za níž se rovněž odbočuje do boxů. V ní si dej-

te třeba kávu. Víte, že tu mají i docela obstojné 

místní (francouzské) pivo či skvělé víno? 

Měl jsem tu možnost být zde na čtvrtečních 

trénincích na Velkou cenu Monaka, abych zde 

viděl ještě Michaela Schumachera, který jez-

dil poslední sezonu ve  stáji Mercedes-Benz. 

Tohoto člověka – i  když je už několik měsíců 

v kómatu – stále považuji za nejlepšího jezdce 

ve formuli 1 všech dob spolu s Nikim Laudou. 

Tréninky jsou zážitek na  celý život a  není to 

taková nuda, jako je pak samotný závod, kdy 

vyjede první Vettel, celou dobu vede Vettel 

a vyhraje Vettel. Víte, že se nevyplatí vyhazo-

vat peníze za  samotný závod, pokud nejste 

skuteční fandové, že tréninky bývají mnohem 

zajímavější a za mnohem méně peněz? 

Peníze
Peníze v Monaku hrají velkou roli. Čtyřicet ti-

síc místních totiž neplatí daně, a tak tyto daně 

platíte vy v  dani z  přidané hodnoty. Snad 

i proto je tu vše tak drahé. Pokud by vás ale 

napadlo navštívit místní proslulé kasino, které 

si zahrálo v mnoha filmech, například i v těch 

o Jamesi Bondovi, když hlavní role hráli chlapi 

– gentlemani –, a ne ustřelená svalnatá kecka, 

pak vězte, že příjmy z kasina tvoří nezanedba-

telnou část příjmů místního městského státu. 

Založil ho monacký kníže Karel III. Monacký, 

který se rozhodl vyřešit nepříliš příznivou eko-

nomickou situaci své malé země za  každou 

cenu, a  proto v  roce 1856 na  území Mona-

ka nechal vybudovat první přímořské lázně 

právě s  kasinem ve  čtvrti Monte Carlo. Pak 

přišel skutečný rozkvět, ke kterému přispělo 

napojení Monte Carla na železnici z Francie. 

Víte, že pro návštěvníky, kteří si chtějí Monako 

prohlédnout, jsou tu vyhlídkové autokary a tu-

ristické vláčky? 

Do Monaka se dostanete z Itálie. Z Francie 

pak po  dálnici z  Nice, což je nejlepší cesta 

s  několika tunely, krásnými vyhlídkami a  pří-

rodními scenériemi. Tudy pojedete i  autobu-

sem, pokud přiletíte na  letiště v Nice. Ti praví 

frajeři a celebrity však létají z Nice do Monaka 

zásadně helikoptérou…

Ponorka, ve které oceánolog Jacques-Yves Cousteau stvořil 
kilometry barevných snímků úžasného podmořského světa.

Palácové náměstí v celé své kráse i s Prince’s Palas de Monaco.
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Na CES 2014 se ukázalo několik strategických 

spojenectví, která mají do  budoucna nasta-

vit, co se oblasti chytrých aut stane. Google 

uzavřel dohodu s Audi, dalšími jsou automo-

bilky Honda, Hyundai a General Motors, za tím 

účelem, aby se jeho operační systém Android 

dostal i na palubní informační desku automo-

bilu, která by byla osazena dotykovými panely 

s podporou Androidu. To, co můžete od doty-

kového panelu a softwarové podpory čekat, je 

jasné – počínaje Google Play (hudbou na přá-

ní) a Google Maps (navigací) až k  aplikacím, 

které by mohly samy přivolat asistenční službu 

v  případě poruchy, když předtím diagnosti-

kovaly závadu. Snaha Googlu sjednocená 

pod hlavičkou Open Automotive Alliance míří 

proti konkurenčnímu projektu iOS in the Car 

od Applu. 

3D tisk
Letošní rok bude zcela jistě rokem 3D tiskáren 

a  3D tisku. Vytisknout si budete moci nejen 

třeba vlastní designové, vámi navržené sví-

tidlo, ale budete si moci tisknout třeba pod-

patky do  bot nebo těsnění k  vodovodnímu 

kohoutku, abyste nemuseli nikam jezdit. 3D 

tisk se stává fenoménem především v oblasti 

domácího kutilství, kde se možnostem tisku 

nekladou žádné hranice. A jestliže ještě nedáv-

no stály laserové tiskárny hodně přes dvacet 

tisíc korun, cena, se kterou vstupují domácí 3D 

tiskárny na trh, začíná někde na této hodnotě, 

u stavebnic se dostanete i pod ni. 

Domácí spotřebiče
Na  stránce 11 jsme představili chytrou prač-

ku, kterou Samsung osadil pouze dotyko-

vým barevným displejem. Podobně tomu tak 

bude i u dalších chytrých prvků v domácnosti. 

Například i  chladnička bude řízena pomocí 

mobilního telefonu a  bude o  sobě dávat vě-

dět prostřednictvím datových sítí. Třeba vás 

na  dálku upozorní, že nefunguje kompresor 

a že je nutné zavolat opraváře – pokud si ho 

tedy rovnou nezavolá sama bez vaší pomo-

ci. Nejdále v  této oblasti je společnost BSH 

(Bosch Siemens Hausgeräte), která už vloni 

na veletrhu IFA 2013 v Berlíně předvedla, jak 

si představuje spotřebič budoucnosti – bude 

vybaven autodiagnostikou s možností na dál-

TRENDY • 2014

Od začátku roku se vždy rozjede kolotoč výstav, který určí, jaké trendy tento rok nabídne. Začíná 
se už hned v lednu, kdy se v Las Vegas koná veletrh spotřební elektroniky cES 2014. Od toho však 
uběhlo už dost času, a tak – protože čas neúprosně letí – se necháváme rovnou inspirovat svátkem 
mobility, jak lze také nazvat GSMA Mobile World Congress (MWC) 2014 v Barceloně.

Například Audi počítá v blízké 
budoucnosti s využitím operačního 

systému Googlu ve svých vozech.

Samsung Galaxy S5. Tato novinka je odolná vodě i prachu 
a v její výbavě naleznete například 16Mpix fotoaparát 

s nejrychlejším automatickým ostřením na světě nebo snímač 
otisků prstů. Samsung Galaxy S5 s 5,1palcovým displejem si 
zákazníci budou moci pořídit v černé, bílé, modré a měděné 

zlaté barvě (na obrázku).

Sony Xperia Z2 a Z2 Tablet jsou pokračovateli úspěšné dvojice 
mobilu a tabletu z loňského roku. Pro ty, jimž ale přijde vodě 

a prachu odolný Z2 příliš drahý, je tu finančně dostupnější 
varianta M2.

co přinese letošní rok?
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ku přivolat servis, ale přitom dokáže uživateli 

zpříjemnit život tím, že bude stále ve  formě 

a  že se uživatel o  něj nebude muset vůbec 

starat, jen ho bude používat a  utírat na  něm 

prach. I když, jak jste mohli zjistit na straně 24, 

i taková úmorná práce, jakou je mytí oken, už 

začíná patřit robotům. Korejský Samsung zase 

o  rok dříve představenou vizi ovládání všech 

domácích spotřebičů dotáhl o  další kus dál, 

takže chytré spotřebiče se budou samy sta-

rat o vaše pohodlí tím, že například po vašem 

odchodu vyšlou na úklid vysavač nebo začnou 

prát v době, kdy je levnější proud nebo v bu-

doucnu bude levnější voda. V tomto směru se 

také hodně angažuje i Electrolux a další firmy. 

 

Prohnuté televizory a UHD
Pokud jste četli náš článek o  UHD televizo-

rech, pak jistě víte, že prohnuté televizory, jak 

je prezentovali v závěru loňského roku dva od-

věcí rivalové, totiž LG a Samsung, dávají obra-

zu prostor, aniž byste museli mít na nose 3D 

brýle. Čtyři milimetry širokou a prohnutou no-

vinku od LG jsme dokonce pro vás stihli otes-

tovat na  straně 51. Na  druhé straně, trochu 

nudně plynoucí vody 3D nahrazuje UHD, což 

je – ve  srovnání s  marketingově pojatým 3D 

– skutečně přínos pro vaše oči! Detailní rozliše-

ní na velkých úhlopříčkách všem jistě přinese 

pohodu a  hluboký zážitek ze sledování videí 

a  obrazu. Navíc se na  trhu objevují i  zařízení 

schopná vytvořit signál, který UHD televizory 

zobrazí s maximální přesností. A to je třeba ka-

tegorie přenosných kamer dnes už běžně vyu-

žívajících profesionální formáty záznamu, který 

lze snadno převzorkovat na ultravysoké rozli-

šení, pokud ovšem nejsou schopny záznam 

zvládnout rovnou v UHD, 4K (například Sony). 

Fitness
Možná se trochu divíte, ale víte, co je absolutní 

hit poslední doby? Nevíte? Pak vězte, že jsou 

to různé sportovní náramky, které sledují vaše 

pohybové aktivity a večer – třeba automaticky, 

nebo kdykoli během dne na  vaši žádost – je 

předají do vašeho mobilního telefonu nebo po-

čítače k  rozboru pro stanovení dalšího pohy-

bového plánu na nejbližší dobu. V této oblasti 

začíná být pěkně husto! A jestlipak víte, kdo la-

vinu znovuzrozeného zájmu v péči o tělo způ-

sobil? No samozřejmě, kdo jiný než Samsung 

svým telefonem S4, který dokáže sledovat 

vaše pohybové aktivity a při pořízení vhodného 

rozšiřujícího příslušenství dokázal třeba zpra-

covat křivku, která je výsledkem monitoringu 

vašeho srdce…

Hodinky
A  když jsme u  zápěstí, pak tu máme hodin-

ky na zápěstí. A s nimi vyrukovaly na trh spo-

lečnosti Samsung a  Sony. Sony o  rok dříve, 

Samsung loni na  IFA 2013 v Berlíně – s o  to 

větší pompou a s více funkcemi. Nyní oba vý-

robci přezbrojují na nový sortiment, a tak Sony 

i  Samsung předvedly pár dnů před vyjitím 

tohoto čísla své novinky. Hodinky Samsung 

Galaxy Gear druhé generace ve dvou prove-

deních by se měly objevit na  trhu nejpozději 

v dubnu. 

Outdoorové aktivity
Stále větší zájem trhu je o  různé outdoorové 

kamery, kterými je možné shromažďovat zá-

běry vznikající přímo při akci: při jízdě na kole, 

při jízdě na snowboardu, při skákání po stro-

mech nebo na  jachtě, prostě všude. Cílem 

je maximalizovat zážitek a  být co nejvíce při 

tom, když si takovou dravou jízdu na  kajaku 

mezi peřejemi přehráváte pak doma. Nabíd-

ka na trhu se stále rozšiřuje a s nejoblíbenější 

kamerou poslední doby GoPro se můžete se-

známit v rubrice Doporučujeme na stránkách 

12–13. Tady najdete i  outdoorovou kameru 

Sony, která se rovněž inspiruje sportovními 

aktivitami.

 

Tablety a mobily
Nabídka na  trhu překonává všechna očeká-

vání, a  tak z  toho všeho vychází vítězně zá-

kazník. Velmi slušný sedmipalcový tablet totiž 

dostanete koupit za o něco více než tisícovku. 

Pokud však chcete být úplně trendy, pak jsou 

tu prohnuté mobilní telefony, které nabízejí jako 

první opět soupeři z Koreje: LG (představuje-

me ho na straně 4–5) a Samsung. A i když to 

zní opravdu divně a možná si myslíte, že Sam-

sung je všude, je tomu skutečně tak a musíme 

ho zmínit i v této sekci – a to proto, že několik 

milionů lidí, kteří čekali, že Samsung uvede 

v lednu svůj nový telefon Galaxy S5, se koneč-

ně dočkalo – až v Barceloně. 

Velkou revoluci v  prodejích loni zazname-

naly elegantní telefon a  tablet Sony Xperia 

Z  a  Z  Tablet. Nyní mají tyto voděodolné pří-

stroje konečně své nástupce – Sony Xperia Z2 

a Z2 Tablet. Objevila se i spousta tabletů, kde 

největší z  nich je tablet (opět) od  Samsungu 

s úhlopříčkou obrazovky přes dvanáct palců…

Jak ovšem bude vypadat další život note-

booků, nikdo nedokáže určit. Ultrabooky, je-

jichž koncepci jako protiváhu proti nastupující 

vlně tabletů nebo PC tabletů (tablet s  oddě-

litelnou klávesnicí) stanovil Intel, zatím neplní 

to, co si od nich Intel a  jejich výrobci slibova-

li, a  předpovědi i  pro tento rok spíše hovoří 

ve  prospěch prodejů tabletů než notebooků 

a ultrabooků…

V každém případě bude velmi zajímavé sle-

dovat oblast elektroniky, protože se zde stále 

něco děje.

Chladničky jako Samsung Food Showcase chytře dělí potraviny 
podle doby skladovaní: vitrínová část umožňuje okamžitý 

přístup k často používaným potravinám, jako malé občerstvení 
či nápoje pro děti, a vnitřní část innerCase pro potraviny 

vyžadující delší dobu skladování.

Samsung vylepšil hodinky Gear 2 a Gear 2 Neo (na obrázku) 
v mnoha směrech. Fotoaparát je u Gear 2 nově umístěn 

v hlavní části přístroje, nikoli na řemínku. Nově mají hodinky 
také infračervený port, jímž lze s pomocí dodávané aplikace 

ovládat televizor či set-top box. Vestavěn je hudební 
přehrávač s možností připojení na Bluetooth sluchátka. Obě 

zařízení rovněž nabízejí funkci osobního trenéra.

různé sportovní náramky pro fitness zaplavují trh. K tradičním výrobcům, jako je třeba Garmin, se přidávají další – Samsung či 
Huawei. Ta předvedla úplnou novinku TalkBand B1 – náramek, který s vámi hovoří a stává se vaším společníkem ve dne i v noci.
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SOUTĚŽ • o výrobky firMy philips

Svým vybavením jde Philips CD Soundma-

chine mnohem dál než klasický CD přehrá-

vač, protože kombinuje možnosti externího 

reproduktoru, přehrávače a  FM rádia. Díky 

připojení USB direct lze k Philipsu AZ420 při-

pojit i váš oblíbený přenosný přehrávač a po-

slouchat tak hudbu i ve  formátu MP3, kterou 

zrovna nemáte uloženou na CD. O skvělý po-

slech se postará funkce Dynamic Bass Boost, 

která zmáčknutím jediného tlačítka zvýrazní 

basové složky v celém rozsahu nastavení hla-

sitosti. 

Pokud se rádi od-

dáváte poslechu bě-

hem cest, je pro vás 

bezdrátový přenosný 

reproduktor Philips 

BT2500B přesně to 

pravé. Malé a kompakt-

ní rozměry a stylový de-

sign, kvalitní reproduktor a vestavěný mikrofon 

z něj dělají šikovného pomocníka. Můžete tele-

fonovat hands-free i přijímat konferenční hovo-

ry. Při příchozím hovoru se hudba ztlumí a ko-

munikujete přes reproduktor. Philips BT2500 

je kompatibilní s  iOS i Android zařízeními, se 

kterými se propojí bezdrátově přes Bluetooth 

i přes klasický audiovstup. 

Pokud vás baví hudbu i tvořit, je tu zvukový 

systém Philips DS8900 právě pro vás. S tím-

to přenosnými pultem se stanete DJ králem. 

Vytvářejte sety, kterými ohromíte kamarády, 

streamujte je přes konektor Lightning či přes 

Bluetooth. Velká, na dotek citlivá jogovací ko-

lečka se používají stejně jako mixování na vi-

nylových deskách a  jsou ušita na  míru pro 

skrečování. Nechybí ani posuvníky, cross 

fadery a  řada dalších ovladačů pro vytvoření 

originálních mixů. 

Příznivcům sluchátek do  uší jsou určeny 

nové modely kompaktních sluchátek Philips 

SHE3800 a  SHE3900. Oba nabízejí velký 

výkon díky reproduktorům s  uzavřenou kon-

strukcí, která poskytuje skvělé basy i přes své 

malé rozměry. Pohodlné nošení těchto barev-

ných sluchátek je možné díky měkkým náuš-

níkům s oválnými vložkami, které blokují okolní 

hluk. V balení jsou náušníky ve třech různých 

velikostech. Model SHE3800 je navíc vybaven 

mikrofonem pro uskutečňování hovorů. Slu-

chátka jsou k  dispozici v  různých barevných 

variantách. 

Fanoušky uzavře-

ných sluchátek jistě 

osloví nový model 

Philips SHL3050 

v  moderním DJ 

stylu. Neodymový 

32mm reproduktor 

odevzdává hluboké 

a dunivé basy, křišťá-

lově čisté výšky a až 

1  000 mW výkonu. 

Uzavřený akustický 

systém odstíní okolní hluk a  o  pohodlné no-

šení se stará široký a  lehký sluchátkový ob-

louk s  měkce polstrovanými náušníky. Philips 

SHL3050 bude na trhu v černé, bílé, tyrkysové 

a červené variantě. 

Odpovědi zasílejte do pátku 9. května 2014 

na  e-mail inspirace@motyl.cz nebo poštou 

na adresu Inspirace Euronics, P. O. Box 218, 

757 01 Valašské Meziříčí. Do předmětu e-mail-

ové zprávy nebo na obálku uveďte heslo „Sou-

těž – Philips“. Pro rychlejší jednání o zaslání vý-

hry uveďte své telefonní číslo. Výherci budou 

zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde 

v pondělí 2. června 2014.

SOUTĚŽ

skvělý zvuk bez omezení
Pokud patříte k fanouškům hudby, kteří se nechtějí omezovat 
v poslechu, ať už jsou v pohodlí svého domova či na cestách, tak 
byste měli zbystřit. Philips pro vás připravil řadu novinek, s nimiž 
si skvělou hudbu vychutnáte v soukromí nebo mezi přáteli.

1. Jak se jmenuje funkce, která zajišťuje hluboké a dramatické basy? 
2. Jak se jmenuje funkce pro zachování vysoké kvality zvuku i při  

vybíjejících se bateriích? 
3. Která sluchátka z uvedených novinek mají zabudovaný mikrofon? 

OTáZKy

VýHRy

Čekají na vás CD přehrávače, 
stylová sluchátka O’Neill 
nebo bezdrátové přenosné 
reproduktory.
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Zábava • KříŽOVKA

Znění tajenky křížovky zasílejte do pátku 9. května 2014 na e-mail inspirace@motyl.cz nebo poštou na adresu: Inspirace Euronics, P. O. Box 218, 757 01 Valašské Meziříčí. Do 
předmětu e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte heslo „Křížovka“. Abyste mohli vyhrát, musíte správně vyluštit znění křížovky. Pro rychlejší jednání o zaslání výhry předejte své 
telefonní číslo. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde v pondělí 2. června 2014.

Pro šest z vás, kteří správně vyluštíte tajenku dnešní křížovky, máme tentokrát připraveny tři nesmrtelné walkmany od 
společnosti Sony! Tři modely jsou Sony E384 s 30hodinovou a tři B173 s 18 hodinovou výdrží. 

vyhrajte jeden ze šesti walkmanů od sony!
Sony Blue 90
CMYK 100-70-0-50
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VYUŽIJTE NAŠE OSOBNÍ SLUŽBY

Rozhodujícím faktorem při nákupu je bezpochyby nejlepší cena. Proto, když u  nás 
nakoupíte zboží a následně zjistíte, že jej maloobchodní konkurence nezařazená v síti 
elektro prodejců Euronics nabízí za cenu nižší, rozdíl v ceně Vám zpětně vyplatíme. 
Při splnění podmínek bude Vaše žádost vyřízena do 10 pracovních dnů.

Již nemusíte řešit nedostatek � nančních prostředků na  pořízení vytouženého 
spotřebiče. Nabízíme Vám možnost nákupu na  splátky prostřednictvím několika 
výhodných produktů, ze kterých si můžete vybrat ideální způsob placení dle Vašich 
možností.

Zajistíme Vám kompletní servis včetně dopravy do místa Vašeho určení, zapojení 
na místě a ekologickou likvidaci starého výrobku. Na prodejně si dohodnete vhodný 
termín dopravy a o ostatní se již postaráme my.
Spotřebič vyneseme do patra a postavíme na místo jeho užívání. Na požádání 
Vám odvezeme starý spotřebič, který již dosloužil, a následně se postaráme o jeho 
ekologickou likvidaci. Ušetřete si cestu a čas, rádi se postaráme o Vaše staré spotřebiče, 
ať jsou již jakkoliv velké!

1.     GARANCE NEJLEPŠÍ CENY 2.  NEJVÝHODNEJŠÍ SPLÁTKY

3.   DOPRAVA - EKOLOGICKÁ 

  LIKVIDACE

V EURONICS Vám poskytneme pohodlný nákup,  
kvalitní  servis a širokou škálu služeb. 

Spotřebiče do domácnosti si pořizujeme s předpokladem, že vydrží mnohem déle, 
než jenom dva roky, po které je chrání zákonná záruční doba. Když se poté výrobek 
porouchá, zajisté oceníte naši službu zvanou „Prodloužená záruka“. Zákonem 
stanovenou záruční dobu 24 měsíců lze podle Vaší volby prodloužit o jeden, dva, 
nebo tři roky. Prodlouženou záruku lze zřídit na „bílou“, „černou“ i „šedou“ techniku 
a  vztahuje se na  produkty s  kupní cenou nad 3.000 Kč včetně DPH. Pojištění 
pamatuje i na situace, kdy výrobek nepůjde opravit.

Pořídili jste si například nový mobil nebo notebook, který Vám vypadl z  ruky a  rozbil se? 
Zákonná záruka nyní nepomůže. Proto jsme pro Vás připravili službu Pojištění nahodilého 
poškození, kdy zboží bude proti nenadálým a nečekaným situacím ochráněno po dobu dvou 
let! Pojištění neplatí pouze pro mobilní telefony, kamery a  notebooky, ale také pro další 
výrobky z kategorie bílé, černé i šedé techniky.

 

Jde nám především o Vaši spokojenost, proto se snažíme neustále držet krok 
s Vašimi požadavky. Vy nám sdělíte Vaše potřeby a přání a my vám navrhneme 
individuální způsob jejich řešení. Nabídneme možnosti � nancování Vašeho nákupu 
a zajistíme dopravu. Využijte naše osobní služby a my Vám za to garantujeme 
profesionální a vstřícný přístup po celou dobu vaší návštěvy. 

4.  PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

5.  POJIŠTĚNÍ NAHODILÉHO 
  POŠKOZENÍ 6.        GARANCE NEJLEPŠÍ 

  OBSLUHY

Bližší informace k těmto službám získáte u personálu prodejny.         

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
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Euronics rozšiřuje službu SMART 
i na tablety a notebooky
Několik týdnů po spuštění služby Smart roz-

šířil Euronics její působení i na žádané kate-

gorie notebooků a tabletů. Služba Smart byla 

zavedena nejprve na oblast mobilních telefo-

nů, nyní se dále rozšiřuje. „Chceme podpořit 

prodej naší nejprogresivnější kategorie pro-

duktů,“ sdělil k rozšíření služby tiskový mluvčí 

Euronics Bohuslav Komín. 

Při koupi tabletu nebo notebooku se služ-

bou Smart získají zákazníci pojištění proti 

krádeži, i nahodilému poškození. Při poruše 

či při poškození přístroje jim bude zapůjčen 

náhradní přístroj a společnost Euronics zajistí 

jeho opravu. V ceně balíčku u notebooků je 

také příslušenství zahrnující antivirový pro-

gram a čtyřikrát do roka možnost využít na-

bídku, již ocení především méně zdatní a zku-

šení uživatelé. Při chybném nebo nechtěném 

přenastavení počítače bude totiž zákazníkovi 

systém nastaven zpět do požadovaného re-

žimu.

Euronics chce tímto rozšířením navá-

zat na předchozí úspěch a zákazníkům tak 

nabídnout chytrou službu, která minimali-

zuje jejich čas, jenž by museli strávit třeba 

se zařizováním oprav. „Už u první komodi-

ty mobilních telefonů se nám služba Smart 

zúročila. Zákazníci se spíše nechali moti-

vovat pro koupi dražšího přístroje v  balíčku 

služeb, čímž nám opět stoupla průměrná 

cena prodaného mobilního telefonu,“ dopl-

ňuje Komín. Novou službu totiž využívá stále 

více zákazníků, kteří přemýšlejí o tom, jak si 

rozvrhnout platby po delší období a přitom 

mít jistotu pojištění. I to je důvod, proč raději 

zvolí dražší přístroj. „Zákazníci složí na místě 

pouze první platbu, a přitom mají jistotu, že 

o přístroj se jim postaráme my. Oni se mo-

hou věnovat tomu, co umí, nebo tomu, kvůli 

čemu si přístroj koupili,“ zdůrazňuje výhody 

služby mluvčí Komín a uzavírá: „Jde o jednu 

z  nejprogresivnějších služeb na našem trhu 

orientovanou na zákazníka.“

služba smart zase o kus dál...
... chytře na koupi přístrojů!

Společnost Euronics podstatně rozšířila službu Euronics SMART, která se nyní týká note-
booků a tabletů. Uživatel si tak může vybrat zařízení, které se mu líbí nebo které potřebuje, 
rozložit si platby na určitou dobu a přitom mít jistotu toho, že v případě poruchy přístroje se 
nemusí o nic starat a po dobu opravy mu bude zapůjčen jiný přístroj. 

www.euronics.cz/smart

ŠPIČKOVÝ 
NOTEBOOKNOTEBOOK

VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NEOMEZENÉ
TELEFONICKÉ
PORADENSTVÍ

POJIŠTĚNÍ 
PROTI 

KRÁDEŽIKRÁDEŽI
A POŠKOZENÍ

ON-LINE
ASISTENT

NÁHRADNÍ
NOTEBOOKNOTEBOOK

PO DOBU SERVISU

JEDNA NÍZKÁ
MĚSÍČNÍ
PLATBA

Převratný způsob nákupu!

více na www.euronics.cz/smart

Se službou SMART si pořizujete nejen nový notebook dle vlastního výběru, 
ale také komplexní řešení služeb a výhod, díky kterým se nemusíte o nic starat.
Vše vyřešíme za Vás, vy si jen užíváte.

Kolik zaplatím za SMART?
vše si ukážeme na jednoduchém příkladu, 
notebooku v hodnotě 13 990 Kč13 990 Kč

Ilustrativní foto

měsíčně

ON-LINE ASISTENT

  

ON-LINE ASISTENT

POJIŠTĚNÍ PROTI KRÁDEŽI

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOTEBOOK

ON-LINE ASISTENT

POJIŠTĚNÍ PROTI K
A POŠKOZENÍ

 V HODNOTĚ 13 990 Kč

 V HODNOTĚ 3 310 Kč

 V HODNOTĚ 990 Kč

měsíčně

V HODNOTĚ 990 Kč

NEOMEZENĚ 
TELEFONICKÁ KONZULTACE

měsíčněměsíčně

NEOMEZENĚ 
TELEFONICKÁ KONZULTACE

A PORADENSTVÍ

OBSAHUJE:BALÍČEK

ON-LINE ASISTENT

ÁDEŽI

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOTEBOOK

ON-LINE ASISTENT

TI KRÁDEŽI

V HODNOTĚ 13 990 Kč

V HODNOTĚ 3 310 Kč

V HODNOTĚ 990 Kč

NEOMEZENĚ NEOMEZENĚ 
TELEFONICKÁ KONZULTACE

NEOMEZENĚ 
TELEFONICKÁ KONZULTACE

OBSAHUJE:

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Microsoft O�ce 2013 CZ
Chladící podložka Belkin Cooling Stand 
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NA ZáVĚR

Výherci z minulého čísla 
inspirace 6/2013
Soutěž
Soutěž o sluchátka se společností Philips má násle-
dující výherce. Předtím ale ještě správné odpovědi 
na otázky: 
1. Disponují sluchátka Philips CitiScape 
Indies vestavěným mikrofonem umožňujícím 
přechod mezi poslechem hudby a telefonním 
hovorem? Ano.
2. Jaký je průměr reproduktoru u sluchátek 
Philips O´Neill? 32 mm.

3. Kolik variant nástavců je součástí balení 
sluchátek Philips SHE7050? 3. 

A nyní výherci: 
Michaela Minarčíková z Rožnova  
pod Radhoštěm, Jiří Novák z Prahy 9  
a  Božena Vlčková ze Sokolova.

Křížovka
Domácí pekárnu ETA Duplica Vital mohou v nej-
bližších dnech očekávat tito výherci za vyluštění 
tajenky křížovky, která zněla „ETA letos oslavi-
la sedmdesát let od svého vzniku“:
Eva Bánovská ze Zlína, Anna Šindelářová 

z Prahy 4, Helena Uhříová ze Vsetína a Pavel 
Šimek ze Starých Pavlovic.

Soutěž s Maxipsem Fíkem
Každý správný Čech musí vědět, že při divoké jíz-
dě autem Maxipes Fík přejel husu. Cenu, létající 
koráb Mufo, si bude užívat Karel Matysík z Os-
travy-Jih.
Všem výhercům blahopřejeme a těm ostatním 
vzkazujeme: 
Nevyšlo to tentokrát, 
vyjde vám to příště, 
proto teď neváhejte, 
soutěžte a pište!

Příští, letní číslo vám přinese… 

Společnost Euronics se stala 

partnerem celostátní soutěže 

Staň se záchranářem, kterou 

zaštiťuje Mediální skupina MA-

FRA prostřednictvím svého por-

tálu www.alik.cz. Na  celostátní 

soutěži spolupracuje s  nezisko-

vou organizací Záchranný kruh 

a společností ETA. 

Soutěž je určena pro děti zá-

kladních škol, celých tříd nebo 

jen jednotlivců. Po  přihlášení, 

se kterým jim pomůže třídní uči-

tel, začínají po devět týdnů plnit 

úkoly z oblasti dopravní výchovy, 

první pomoci nebo také požární 

bezpečnosti. Po úspěšném spl-

nění všech úkolů mohou vyhrát 

tablety a další drobné dárky.

Monstrózní slavnostní vy-

hlášení celé soutěže proběhne 

za účasti třídních učitelů. 

Tato akce startuje na  Den 

učitelů 28. 3. 2014. Úkoly pro 

jednotlivá kola připravuje Aso-

ciace Záchranný kruh. V  rámci 

této akce bude osloveno cel-

kem 4 100 základních škol, což 

představuje celkem 600 tisíc dětí 

po celé České republice.

Smažíme a vaříme moderně
Dozvíte se také, jak jíst co nejzdravěji a jaké přístroje jsou nejlepší, pokud 

chceme potraviny zpracovávat na oleji, a jak nejlépe péci maso, zvěřinu, 

ale také koláče, buchty a pečivo.

Outdoor a přípravky pro fitness
S příchodem léta a prázdnin ideální téma – volný čas, sport, aktivní zába-

va. Můžete tedy očekávat, že se více dozvíte o navigacích, outdoorových 

kamerách a fotoaparátech, věcech pro fitness.

Na příští číslo Inspirace 2/2014 se můžete těšit v pondělí 2. června 2014. 

staň se záchranářem
Děti soutěžení milují! Když k tomu navíc 
mohou vyhrát tablet a třeba klidně pro ce-
lou třídu, pak je nezastaví vůbec nic!



5,1" Full HD Super AMOLED displej, čtyřjádrový procesor 2,5GHz, Android 4.4, Ultra HD video (3960x2160)
16 GB interní paměť, 16 Mpx fotoaparát, podpora microSD karet (až 128 GB), funkce měření tepu, čtečka otisků prstů

OD 11. DUBNA V PRODEJNÁCH EURONICS
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Převratný způsob nákupu!

více na www.euronics.cz/smart

Se službou SMART si pořizujete nejen nový notebook dle vlastního výběru, 
ale také komplexní řešení služeb a výhod, díky kterým se nemusíte o nic starat.
Vše vyřešíme za Vás, vy si jen užíváte.

Kolik zaplatím za SMART?
vše si ukážeme na jednoduchém příkladu, 
notebooku v hodnotě 13 990 Kč13 990 Kč

Ilustrativní foto
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