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Vážené čtenářky,  
vážení čtenáři,

Vánoce se neúprosně blíží, a tak pro vás 

hned na začátku našeho časopisu mám 

připravenou velkou dávku předvánočních 

tipů na dárky. Snad vás budou inspirovat 

a pomohou vám udělat radost vašim 

blízkým.  

V poslední době neutuchá zájem 

o kávovary různého druhu i provedení. 

Proto vás určitě zaujme i velké téma, které 

jsme tentokrát celé věnovali kávě a všemu, 

co s ní souvisí. Káva je neobyčejný nápoj 

a poselstvím tohoto článku pro vás je, 

abyste ji dokonale poznali a naučili se ji 

vychutnávat. I proto zde najdete přehled 

těch nejoblíbenějších druhů káv, se kterými 

se můžete setkat a ochutnat je. 

Druhým tématem tohoto čísla jsou 

televizory a soundbary pod ně. Letošní 

Vánoce budou v tomto ohledu opravdu 

štědré, protože se na trhu objevily velmi 

zajímavé výrobky – prohnuté televizory 

a televizory s velmi vysokým rozlišením 

neboli UHD či 4K, chcete-li. Ty přinášejí 

na své obrazovky dosud nevídanou kvalitu, 

která je zatím nepřekonatelná. A nemusíte 

mít ani obavy z nedostatku kvalitního ma-

teriálu, který byste si na nich mohli pustit: 

třeba k televizorům Sony UHD si budete 

moci vybrat pět klasických a oblíbených 

filmů, mezi něž patří třeba Spiderman nebo 

Krotitelé duchů. 

Mám pro vás připravené i testy v novém 

hávu, s recepty, které vám pomohou 

připravit tu správnou vánoční pohodu. 

Tím však vánoční nabídka nekončí, je tu 

pro vás připravena velká vánoční soutěž, 

ve které můžete vyhrát spoustu skvělých 

cenných dárků!

Přeji vám příjemné čtení, krásné Vánoce, 

do nového roku 2015 pak hodně štěstí, 

aby se vám v něm splnila všechna očeká-

vání. Nebo alespoň většina z nich. Těším 

se na vás opět v prvním čísle Inspirace 

roku 2015, které vyjde na jaře.

Milan Loucký

šéfredaktor Inspirace
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VÁNOČNÍ TIPYVÁNOČNÍ TIPY

Pro ni…
Fén valera swiss silent  
9500 ionic rotocord Holicí strojek  

Philips ys534/17

gogen CC 371 Full Hd

obličejový epilátor  
braun Face 830

mobilní telefon sony 
xperia Z3

sluchátka sony 
mdr-1rnC 

notebook acer aspire 
v17 nitro černý

epilátor rowenta eP9134d0

… Pro něj

Fény Valera se Silent Systemem patří k nejtišším 
na trhu. Mají možnost ionizace, tlačítko Cool pro 
studené foukání, vlnitou strukturu topného tělesa 
s dlouhou životností, vysoce flexibilní třímetrový 
kabel s  rotocordem zamezujícím zamotání síťo-
vé šňůry, vyjímatelný kovový filtr, šest kombinací 
proudu vzduchu a teploty, dvě velmi úzké kon-
covky (6 a 7,5 cm) se speciálním povrchem, jež 
vytvářejí Touch me efekt, kdy obě koncovky zů-
stávají chladné. 
Cena: 2.499 Kč

Dosáhněte snadno hladké tváře, doko-
nalého strniště a upraveného těla díky 
tomuto nástroji 3 v 1. Je vybaven třemi 
oddělenými nástavci: k holení, zastřihová-
ní a celkové péči. Stačí si vybrat ten, který 
potřebujete, nasadit jej a začít. Můžete ho 
používat třeba i ve sprše.
Cena: 2.499 Kč

Špičková Full HD kamera do auta, 
zaznamenávající nejrůznější situace, 
se kterými se můžete setkat – od 
agresivních řidičů přes nešiky až po 
řidiče začátečníky. Kamera nahrá-
vá ve Full HD kvalitě se 30 snímky 
za sekundu. Díky tomu je možné 
rozpoznat důležité detaily, jako jsou 
registrační značky či obličeje účast-
níků nebezpečných situací nebo ne-
hod. Umí však snímat i 60 obrázků 
za sekundu při rozlišení 720p.
Cena: 1.999 Kč

NOVINKA!
Vysoká účinnost a  přesnost díky 24 přesným pinzetám zaručuje dokonalý 
a dlouhotrvající výsledek, Wet Dry systém pro použití pod vodou zase uvolňu-
je pokožku a snižuje bolest. Patentovaná technologie MicroContact zaručuje 
100% kontakt s pokožkou pro epilaci i  těch nejkratších chloupků (0,5 mm). 
Kromě toho má přístroj 24 masážních kuliček pro další snížení bolesti a bez-
šňůrové provedení zaručí na jedno nabití až 40 minut provozu. 
Cena: 1.999 Kč

epilátor Philips lumea sC2008
Systém Philips Lumea IPL je nejefektivnější bez-
drátové řešení IPL. Umí hotové zázraky, pokud 
jde o zabránění dorůstání chloupků na tváři i na 
těle. Pravidelně aplikované jemné světelné impul-
zy udrží hedvábně hladkou pokožku každý den.
Cena: 13.999 Kč

dárková sada péče o vlasy  
gallet seC 816 iW versailles
Vysoušeč vlasů Gallet má dva stupně na-
stavení teploty plus studený vzduch. Pou-
žívání zpříjemní ergonomicky tvarovaná ru-
kojeť a otočný koncentrátor. Pro dokonale 
rovné vlasy získáte v setu také žehličku na 
vlasy Gallet, vybavenou destičkami s kera-
mickým povrchem, který se rychle zahřeje 
až na maximální teplotu 180 °C. K vysou-
šeči a žehličce získáte praktický kartáč na 
vlasy s pružnými hroty.
Cena: 699 Kč

NOVINKA!
Braun Face 830 je první epilátor na obličej s čisticím 
kartáčkem na světě. Umožňuje přesnou epilaci i hloub-
kové čištění pórů. Díky dvěma nástavcům můžete využít 
dvě procedury s jedním přístrojem. Braun Face dává že-
nám sebedůvěru a možnost svobodně se rozhodnout, 
jestli chtějí použít make-up, nebo se bez něj obejdou. 
Po použití epilátoru získají krásnou pleť.
Cena: 2.199 Kč

NOVINKA!
Chytrý telefon Sony Xperia Z3 představu-
je nejlepší kombinaci odolnosti a krásy. Je 
prachotěsný a vodotěsný, má i špičkový de-
sign, podpořený použitím prémiových mate-
riálů. I přes velikost skvěle padne do ruky. 
S 20,7Mpx fotoaparátem pořídíte ty nejlepší 
snímky a plynulá videa i za pohybu. Vysoký 
výkon telefonu je doplněn baterií s dlouhou 
výdrží pro plnohodnotné používání telefonu 
po dobu dvou dnů.
Cena: 18.999 Kč

NOVINKA!
Rolls Royce nabídky sluchátek na trhu. Pracují ve frek-
venčním rozsahu 4 Hz až 80 kHz s digitálním potlače-
ním okolního hluku (s účinností až 99,7 %) a jsou určeny 
pro opravdové hudební gurmány. Bez nabití vydrží hrát 
až 30 hodin.
Cena: 7.890 Kč

NOVINKA!
Elegantní linie, ostré hrany, tenké provedení a kombina-
ce špičkových materiálů dělá z modelu Aspire V Nitro 
vítěze soutěží krásy. Díky špičkové technologii tisku na 
panel „soft-touch NIL“ od společnosti Acer je horní kryt 
hotovou pastvou pro oči a textura je navíc příjemná na 
dotyk. Klávesnice s červeným podsvícením podtrhuje 
dramatičnost výkonu tohoto přístroje, který přichází 
s procesorem Intel Core i5, k dostání je však i s proce-
sorem Intel Core i7.
Cena: 27.990 Kč
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VÁNOČNÍ TIPYVÁNOČNÍ TIPY

Pro juniory…
dotykový tablet gogen 
maxipes Fík maxPad9 g1

elektrický pečicí hrnec eta Pečenka

elektronický fotorámeček  
Hyundai lF 817 multi

kapesní hra gogen  
maxipes Fík maxiHry 181

robotický čistič oken 
ecovacs Winbot2

… Pro seniory

NOVINKA!
K  dětskému tabletu GoGEN MAXPAD 9G1 si 
můžete bezplatně stáhnout deset zábavných 
výukových aplikací, které pomáhají dětem s po-
znáváním s poznáváním světa jako jsou Výukové 
kartičky, Malý záchranář, Animovaná první po-
moc, Logopedie, Matematika, Abeceda, Anglic-
ká slovíčka a další. Všechny aplikace jsou v češ-
tině. Pro bezpečné držení je tablet v silikonovém 
pouzdru ve fialové i modré barvě.
Cena: 2.999 Kč

vysílačky gogen  
maxivysílaČky
NOVINKA!
Sada dvou vysílaček od Maxipsa Fíka pro všechny malé 
vojáky, špiony a agenty, kteří chtějí být stále ve spojení 
se svým kamarádem, kamarádkou nebo svými rodiči. 
Ve volném terénu zvládají komunikovat až na vzdálenost 
sedmi kilometrů.
Cena: 699 Kč

digitální fotoaparát gogen 
maxipes Fík maxi Foto
Dětský foťáček je zajímavý designem Maxipsa 
Fíka, který potěší každé dítě. Umí pořizovat 
snímky i videa, které si malý fotograf může 
rovnou prohlédnout na displeji. Menší děti mí-
vají problém s přivřením jednoho oka, proto je 
foťáček vybaven dvěma hledáčky pro obě oči. 
Dětským ručkám je přizpůsoben i jeho tvar. 
K dispozici je ve dvou veselých barvách, oran-
žové a červené.
Cena: 1.499 Kč

K  dostání v  bílé, žluté a fialové. Kapesní hra GoGEN 
MAXIHRY 181 zaujme svým barevným provedením 
s obrázky postaviček z večerníčku Maxipes Fík. Hra má 
celkem 180 her, z nichž 19 je sportovních 3D s vysokým 
rozlišením a 161 vzrušujících arkádových her.
Cena: 999 Kč

Skvělý dárek a praktický pomocník, který sám do-
káže vyčistit skleněné plochy, okna, zrcadla – i bez 
rámu! Z  plochy nespadne díky dvoukomorovému 
systému podtlaku a pojistce proti pádu.
Cena: 8.990 Kč

radiopřijímač s Cd gogen maxipes Fík maxi radio
Do veselého designu s obrázky Maxipsa Fíka jsme zabalili CD přehrá-
vač, který zvládá samozřejmě formáty CD-R/RW, dále analogový FM/
AM tuner pro poslech rádia a to vše doplnili USB vstupem pro připojení 
flash pamětí nebo externích pevných disků na přehrávání skladeb ve 
formátu MP3. K dostání v barvách zelené a oranžové. 
Cena: 999 Kč

mixér, šlehač eta 
Fresco 1047 
Postačí jen pár minut a díky šlehači z řady 
Fresco se silným 350W motorem můžete 
vytvořit vynikající pokrmy. S nadstandardní 
výbavou máte vše potřebné hned při ruce. 
Nechybí ani praktický nerezový tyčový mixér.
Cena: 999 Kč

inspirace euronics • 4/20146

Designově povedený fotorámeček 
v  atraktivním provedení, který po-
mocí výklopného stojánku umístíte 
tam, kde se vám nejlépe hodí. Má 
kvalitní 8" (20,3 cm) LCD displej. 
Zobrazuje fotografie uložené na pa-
měťové kartě (SD/SDHC/MMC) 
nebo USB flash disku. Dokáže pře-
hrávat i  videa a  díky vestavěnému 
reproduktoru také  hudbu (MP3). 
Využít lze i hodiny, budík či kalendář. 
Cena: 1.499 Kč

Elektrický pečicí hrnec určený pro různé způsoby přípravy jídla – 
od klasického pečení masa, zapékání těstovin až po dušení a vaření. 
Jídla v něm připravená neztrácejí chuť, maso nevysychá a provoz 
je až o 80 % úspornější než klasická trouba. Bezpečnostní pojistka 
a prodloužená pětiletá záruka.
Cena: 2.999 Kč

budík Hyundai aC 9282 
Designový budík vás vždy přesně a spoleh-
livě probudí i s pomocí funkce opakovaného 
vyzvánění. Přesný čas je řízen pomocí rádi-
ového signálu DCF77. Barevný LCD displej 
s regulací jasu  zobrazuje datum, den v týd-
nu i pokojovou teplotu. Barva bílá a černá.
Cena: 399 Kč
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VÁNOČNÍ TIPYVÁNOČNÍ TIPY

do domáCnosti…

vysavač robotický ecovacs d77 zlatý
meteorologická stanice 
Hyundai Ws 2266 stříbrná

uHd televizor Philips 55Pus8809

vysavač podlahový 
eta dualic ii

mikrověž Hyundai 
ms138du3

soundbar samsung HW-H610 

blu-ray přehrávač sony bdP-s6200b 

Zubní kartáček oral-b  
d16.553u duo bílý/modrý

… do obýváku

Ecovacs D77 je praktický robotický vysavač 
2 v  1. Jeho speciální nabíjecí stanice obsahuje 
i ruční bezsáčkový vysavač. Tím, že Ecovacs D77 
kombinuje robotický i  ruční vysavač, zaručuje 
komplexní řešení úklidu ve vaší domácnosti.
Cena: 11.990 Kč

Pořiďte si domů nejen praktického po-
mocníka, ale také krásný interiérový do-
plněk. Meteostanice Hyundai WS 2266 je 
jedinečná díky svému průhlednému dis-
pleji. Ale oceníte ji také pro její praktické 
funkce. Zobrazuje naprosto přesný čas, 
teplotu, vlhkost vzduchu i fáze Měsíce.
Cena: 999 Kč

NOVINKA!
Ultratenký televizor 4K UHD se 
systémem Android a s  třístrannou 
funkcí osvětlení pozadí za televizo-
rem Ambilight. S mimořádně úzkým  
rámečkem si můžete zamilovat ještě 
větší porci obrazu. Pomocí dvojitého 
tuneru můžete sledovat nebo nahrá-
vat více než jeden program najed-
nou. Díky systému Android přichází 
televizor s  možnostmi, které znáte 
z  tabletů. Ideální přístroj zcela nové 
generace pro hračičky.
Cena: 54.990 Kč

Akumulátorový zubní kartáček pro každodenní ústní hygienu se systémem 
čištění 3D a profesionálním dvouminutovým časovačem (4x 30 s). Pro op-
timální výsledky čištění je tu jednokartáčová hlava Precision Clean s vlákny 
Interdental, vlákny Indicator a systémem FlexiSoft. Bezpečné indukční nabí-
jení s indikátorem nabíjení a nízké kapacity akumulátoru, dodává se s malou 
cestovní nabíječkou. 
Cena: 2.499 Kč

kuchyňský robot  
bosch mum52131
Kuchyňský robot Bosch MUM 52131 zvládá hně-
tení, šlehání, krájení, mixování, strouhání, krou-
hání i mletí masa. V kuchyni tak zastane hned 
několik činností. K dispozici jsou čtyři rychlosti 
plus pulzní spínač a 3,9litrová nádoba. A pokud 
by vám při vaření náhodou došla inspirace, pak 
s přístrojem dostáváte ještě DVD s recepty.
Cena: 4.990 Kč

espresso delonghi  
magnifica eCam22.110b
Kompaktní plnoautomatické espresso De-
Longhi Magnifica disponuje vysokým tla-
kem (15 barů) i objemným zásobníkem na 
vodu (1,8 litru). Kávu je možné připravovat 
z předem namleté i zrnkové kávy – s mož-
ností volby hrubosti namletí (13 variant). 
S  údržbou kávovaru pak pomůže samo-
čisticí funkce i odvápňovací program.
Cena: 9.990 Kč

Vynikající, energeticky úsporný vysavač o příkonu 
700 W dokáže vysávat se sáčkem i bez něj a účinně 
zachycuje prach pomocí až dvou HEPA filtrů. K dis-
pozici je v černé a ve zlaté barvě.
Cena: 2.799 Kč

Elegantní mikrověž v  moderním designu 
s oranžovým LED displejem, digitálním FM 
tunerem a  30 předvolbami přehrává CD, 
CD-R/RW, USB (max. 32 GB). Podpora 
formátu MP3, WMA, množství přednastave-
ných ekvalizačních křivek, dálkové ovládání. 
Výstupní výkon 2x 2,5 W.
Cena: 1.199 Kč

Podstavec Samsung SoundStand byl vyroben tak, aby 
doplňoval tenký televizor Samsung. Můžete ho umístit 
přímo pod televizor. Jeho elegantní design s nízkým 
profilem se hodí k televizorům s úhlopříčkou od 55 do 
60 palců. Mimořádně tenký profil s tloušťkou jen 35 mm 
činí z podstavce diskrétní doplněk vašeho systému do-
mácí zábavy, zatímco jeho vestavěný basový reproduk-
tor vám přináší výkonný zvuk.
Cena: 8.990 Kč

Sledujte své oblíbené filmy, fotografie a další v mnohem větší kvalitě 4K ve čtyř-
násobně větším detailu než běžné Full HD. Přidejte další rozměr s 3D a užijte 
si online vysílání díky ještě spolehlivějšímu připojení k síti Wi-Fi. To vše vám 
umožní tento designový a velmi dobře vybavený Blu-ray přehrávač.
Cena: 4.828 Kč
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outdoor a Fitness…
monitorovací náramek garmin vívofit 
+ snímač srdečního tepu

vysavač robotický eta bolero

kávovar kenwood Cmm610 stříbrný

outdoorová kamera sony Hdr-
-as100vW + sportovní set bílá

Čtečka e-knih gogen 
ereader 2

Hodinky garmin Forerunner 620 černé 

… eleganCe

Garmin vívofit je chytrý fitness náramek, který 
při nošení na ruce monitoruje pohybové aktivity. 
Na rozdíl od jiných je schopen nejen monitorovat 
denní a noční aktivity, ale s neuvěřitelnou roční 
výdrží baterií funguje i jako plnohodnotné fitness 
hodinky. Garmin vívofit je odolný vůči vodě. 
Cena: 3.990 Kč

Dvojitý rotační kartáč zvyšuje účinnost na kobercích a dva 
postranní kartáče uklidí kolem stěn. Překvapí látkovým fil-
trem pro zachycení nečistot. Vítaná je i možnost mopování. 
Díky senzorům výborně uklidí, nespadne ze schodů, zá-
sluhou virtuální zdi se vyhne nepatřičným místům a senzor 
znečištění upraví jeho režim úklidu. Jakmile úklid dokončí, 
vrátí se do nabíjecí stanice. Na jedno nabití uklízí 90 minut 
a znovu připraven vyrazit je za tři hodiny.
Cena: 9.999 Kč

Zajímavě koncipovaný kávovar na 
překapávanou kávu umožňuje uložit 
programy na kávu a osobní nastave-
ní. Disponuje skleněnou termo kon-
vicí a omyvatelným permanentním 
filtrem.
Cena: 1.848 Kč

Nová generace běžeckých GPS hodinek Garmin Forerunner 620 se bez 
nadsázky dá označit jako nejlepší běžecký GPS sporttester na trhu. Za 
pomoci jediného snímače na hrudi (není v ceně balení) je totiž schopen 
zjistit srdeční tep, kadenci, dobu dotyku nohy se zemí, vertikální oscilaci, 
ale také po ukončení tréninku spočítat hodnotu VO2Max. Díky pohy-
bovému čidlu v hodinkách měří tempo a vzdálenost i při běhu na pásu.  
Cena: 9.654 Kč

osobní váha leifheit bb 
Comfort select
Komfortní váha je vyrobena z bezpečnost-
ního skla a je vhodná pro tělesnou analýzu. 
Váha má funkci měření vody a tuku v těle. 
Má paměť až pro osm osob a zapíná se 
automaticky. Bezdrátový přenosný LCD 
displej zobrazuje naměřené hodnoty a do-
dávaný program umožňuje nahrávat si své 
hodnoty a vyhodnotit si analýzu na PC.
Cena: 2.990 Kč

Doba roztřeseného obrazu je pryč. Díky zabudov-
né stabilizaci obrazu SteadyShot můžete natáčet 
v  jakýchkoliv podmínkách: na motorce, na kole, při 
seskoku padákem, při sjezdu na lyžích. Baví vás po-
tápění a chcete mít i na tyto zážitky vzpomínku? I 
tohle je díky této kameře možné.
Cena: 9.389 Kč

NOVINKA!
Nová čtečka e-knih GoGEN eRea-
der 2 s Wi-Fi a se šestipalcovým 
displejem bude společníkem při 
dlouhých zimních večerech a na 
cestách. Má zabudované příjemné 
LED osvětlení, takže si můžete číst 
i ve tmě. Čtečka přehrává i hudbu. 
Do 4 GB vestavěné paměti uložíte 
až 3 000 knih. Zařízení podporu-
je i  microSD karty až do velikosti 
32 GB. 
Cena: 2.599 Kč

outdoorová kamera goPro Hd 
Hero3+ black edition
Kamera HERO3+ Black Edition je o 20 % 
menší a lehčí než její předchůdce. Přináší 
vylepšenou kvalitu obrazu a nové vlast-
nosti pro co největší všestrannost a účel-
nost. SuperView je nový videorežim, který 
umožní zachytit video z úctyhodné širo-
koúhlé perspektivy, režim Auto Low Light 
zase zvládne přizpůsobit počet snímků za 
sekundu pro skvělou výkonnost při níz-
kém stupni osvětlení.
Cena: 12.490 Kč

mobilní telefon lg g3 (d855),  
32gb shine gold zlatý
Hvězdný a  žádaný mobil překvapí 
5,5palcovým displejem nové ge-
nerace s  ultra jemným rozlišením 
QuadHD. Čelní strana přístroje s mi-
nimální plochou rámečku (75,4 % 
využívá displej). 13MPx OIS+ foto-
aparát s  laserovým zaostřováním, 
speciálním režimem s  možností 
přeostřit snímek i po vyfocení a zá-
znamem videa ve 4K (UHD) s rych-
lostí až 120 snímků za sekundu. 
Cena: 13.990 Kč

mobilní telefon  
apple iPhone 6 Plus 128gb 
Apple iPhone 6 Plus. Má cenu něco dodávat? Není jen 
větší – ale je ve všech směrech lepší. Má větší plochu, 
a přitom je podstatně tenčí. Je výkonnější, ovšem výji-
mečně úsporný. Kovový povrch hladce přechází v nový 
Retina HD displej. V jednom souvislém tvaru souzní 
hardware a software v dokonalém unisonu.
Cena: 28.984 Kč



Kdo někdy tyto plody viděl nebo dokonce vy-

pěstoval pár kuliček doma, ví, že vlastně kávu 

ničím nepřipomínají. Teprve její zrna ukrytá 

uvnitř plodů po usušení a upražení získají typic-

kou vůni a chuť, kterou si většina lidí oblíbila.

Od bobulí k vůni
Kávovník je doma prakticky na každém mís-

tě v okolí rovníku. Můžeme koupit kávu z růz-

ných zemí Ameriky, Afriky, Asie a  Oceánie, 

což ale neznamená, že byste kávu nemohli 

pěstovat doma. Sice to nepůjde na zahradě, 

ale ve skleníku nebo za oknem můžete do-

konce sklidit vlastní kávové bobule. Největ-

ším producentem kávy je Brazílie, ze které 

pochází zhruba třetina celé světové produk-

ce kávy. Podobně jako u  vína má i  u  kávy 

podnebí a  složení půdy vliv na  výslednou 

chuť nápoje, stejně jako odrůda a  způsob 

zpracování.

Všichni známe druh Arabica, která poskytuje 

kvalitní nápoj s  malým obsahem kofeinu. Vy-

žaduje však více péče, plodí později a je méně 

odolná proti škůdcům. Druh Canephora, který 

známe pod názvem Robusta, poskytuje vyšší 

sklizeň s menšími, méně kvalitními zrny s vyš-

ším obsahem kofeinu a  drsnější chutí. Téměř 

neznámý je nejvyšší kávovník používaný pro 

výrobu kávy – Liberica, dosahující výšky až 

20 metrů. Poskytuje nejvyšší výnosy, ale jeho 

kvalita je jen průměrná a káva hořká. Proto je 

využívána pouze ve směsích.

A  opět, stejně jako u  vína, existuje mnoho 

odrůd těchto kávovníků, které se vyznačují 

různými vlastnostmi ovlivňujícími chuť nápoje.

Po  sklizni přijde na  řadu oddělení kávových 

zrn od oplodí a slupek. Při suchém zpracování je 

káva sušena na velkých betonových plochách. 

Přitom je pravidelně prohrabávána a  otáčena, 

aby neplesnivěla. Jediné plesnivé zrno by to-

tiž dokázalo zničit velké množství ostatních. 

Po uschnutí se káva loupe. Takto byla původně 

zpracovávána zrna na  Arabském poloostrově, 

dnes hlavně v Brazílii, Vietnamu, Laosu a západ-

ní Africe. Káva tak získá plnou chuť s oříškovými, 

čokoládovými či karamelovými tóny.

Naopak při mokré cestě jsou plody 

ponořeny do  kádí, kde vyplavou na  povrch 
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Existuje už jen jediný nápoj, který se v oblibě vyrovná dobré kávě – a tím je čaj. Ale ten ani zdaleka 
nevoní tak jako káva, jejíž vůně okamžitě naladí naše chuťové pohárky na lahodný nápoj.  On to 
vlastně není jediný nápoj, ale nepřeberná paleta nejrůznějších nápojů s jediným základem pocháze-
jícím z červených či žlutých plodů rostliny s latinským názvem rodu Coffea (Arabica, Robusta – Cane-
phora nebo Liberica, Excelsa, Mauritiana a další). 

Příjemná
vůně kávy

VŠE O KÁVĚ
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A  jak tedy vybrat mlýnek? Pokud chcete 

rychlé mletí a nezáleží vám tolik na výsledku, 

postačí tříštivý, který je levnější. Záleží-li vám 

na udržení aroma kávy, je jasnou volbou mlý-

nek s keramickými kameny. Pokud chcete pít 

to nejlepší a neváháte obětovat čas a úsilí, je 

z  tohoto hlediska nejlepší klasický ruční mlý-

nek, kterým mlely kávu naše prababičky.

Rada na  závěr: nastavení hrubosti kávy 

provádějte u  všech mlýnků jen tehdy, pokud 

mlýnek právě mele.

Česká klasika
Je to sice už dávno, ale „turka“ jsme pili snad 

všichni. Dvě lžičky mleté kávy zalité vařící vo-

dou ve skleničce z varného skla, které se ří-

kalo, už nevím proč, duritka. Turek by se divil. 

Tuhle směs jsme osladili, zamíchali, nechali 

usadit lógr na  dně a  pomalu vychutnávali. 

Někteří odborníci tvrdí, že je nejvhodnější 

tuto směs po  zalití zamíchat, asi minutu si 

užít její vůni a rovnou vylít. Po první minutě se 

totiž začínají extrahovat nežádoucí třísloviny 

ze „dřeva“ kávy, které kazí její chuť a zatěžují 

trávení.

O dost lepší
Kávu připravenou ve  válci se sítkem zvaným 

French press do dvou minut po zalití oddělte 

zatlačením sítka na dno. Poté okamžitě serví-

rujte. Tento jednoduchý a  levný nástroj udělá 

kávu o poznání chutnější, než je český turek, 

a hlavně bez extrakce škodlivých látek.

Pro přípravu těchto nápojů využijeme s vý-

hodou energetické úspory varné konvice, 

kterých existuje nepřeberné množství. Jejich 

společnou vlastností je přímý ohřev vody spi-

rálou umístěnou přímo pod pláštěm dna. Tak 

se odbourávají ztráty způsobované přenosem 

tepla z  jiných zdrojů. Co do  energetické ná-

ročnosti ji předčí jen indukční ohřev. Při náku-

pu konvice dejte pozor na spolehlivé uzavření 

nedozrálé bobule, které jsou odstraněny. Poté 

se plody zbaví slupky s  částí dužiny a  putují 

do  kvasných nádrží, kde fermentují asi 36 

hodin, přičemž kvasinky a  enzymy rozkládají 

zbytky dužiny. Poté se zrna řádně promyjí 

a suší na betonových plochách. Chuť kávy tak 

získává lehké tělo s tóny ovoce a květin. Toto 

zpracování je dražší, proto se využívá zejména 

u kvalitních odrůd.

Existují i další způsoby loupání kávy. Nejexo-

tičtějším z nich vzniká káva cibetková (Kopi Lu-

wak) či sloní (Black Ivory), kdy se kávové bobu-

le nechají projít trávicím traktem těchto zvířat. 

Údajně ale není třeba se bát, že se kávová zrna 

setkají s exkrementy. Používají se jen ta, která 

vyjdou v  neporušené slupce, řádně se omyjí 

a  poté teprve oloupou. Pro svoji jedinečnou 

chuť jsou nejdražšími druhy kávy, prodávaný-

mi za cenu kolem 1 000 dolarů za kilogram.

Oloupaná zelená káva poté putuje k  ob-

chodníkům – změní majitele, místo a získá pře-

devším na ceně. Z této kávy pak pražírny mí-

chají různé směsi podle odrůd a původu kávy 

tak, aby dosáhly takových chutí a  kvality, že 

budou nejen chutnat, ale bude možné těchto 

vlastností dosahovat dlouhodobě. 

Dnes už málokdo ví, že jsme měli v Jihlavě 

jednu z  nejlepších evropských laboratoří pro 

zjišťování vlastností kávy, která byla využívána 

i zahraničními firmami. V té době byla všech-

na káva prodávaná u  nás označována kódy, 

z  nichž bylo možné vyčíst její kvalitu. K  naší 

škodě to dnes už neplatí.

Směsi se praží horkým vzduchem ve spe-

ciálních strojích a za stálého promíchávání tak, 

aby všechna zrna byla stejnoměrně upražena. 

Dalším krokem je mletí, které, jak víme, je nej-

vhodnější provést přímo před přípravou kávy. 

Přesto se prodává většina kávy mleté.

Příprava nápoje začíná mletím
Pro mletí kávy můžeme použít mlýnek tříštivý 

nebo s kameny. Tříštivý mlýnek je jednoduchý, 

téměř bezúdržbový, ale neumí vytvořit rovno-

měrnou hrubost kávových zrníček a  chce to 

hodně cviku, abychom dokázali odhadnout, 

kdy mlýnek vypnout, aby káva nebyla příliš 

hrubá, a přitom se nezačala přepalovat.

Mlýnek s kameny naproti tomu mele rovno-

měrně a umožňuje přesně nastavit maximální 

zrnitost pomleté kávy. Některé mlýnky melou 

rychle, zde může také hrozit přepálení kávy. 

Všimněte si, že pokud si necháte namlít kávu 

ve specializovaném obchodě s kávou, mlýnku 

to trvá dost dlouho. Pomalé mletí kávu tolik ne-

zahřeje a o to víc v ní zůstává aromatických lá-

tek. K jejich zachování slouží i vybavení mlýnků 

keramickými mlecími kameny, které také ome-

zí zahřátí kávy při průchodu mlýnkem.

TÉMA

Mezi dnešními milovníky kávy je nejoblíbenější  
espreso a všechny nápoje od něj odvozené, což je 

opravdu dlouhý zástup různých káv.

Varná konvice se zajímavým designem

LIKÉR

MLÉČNÁ PĚNA

ESPRESSO

Ristretto

Káva s velmi silnou chutí a aroma. Připraveno ze 7g kávy.

Ingredience:      káva
Množství kávy:  7g
Objem kávy:     20 ml

Silná a lahodná káva připravená ze 7g kávy při objemu 35 ml. Nejčastější způsob 
přípravy kávy. Je základem pro všechny kávové speciality.

Ingredience:      káva
Množství kávy:  7g
Objem kávy:     35 ml

Dvojité espresso. Dvojnásobné množství kávy o objemu 110 ml.

Ingredience:      káva
Množství kávy:  14g
Objem kávy:     70 ml

„Prodloužené "espresso“. Espresso s větším množstvím vody. Někdy dodáváno
s konvičkou horké vody, aby jste si kávu mohli dolít podle vaší chuti.

Ingredience:      káva
Množství kávy:  7g
Objem kávy:     110-200* ml

*podle chuti

Espresso s trochou našlehané mléčné pěny.

Ingredience:      káva, mléko
Množství kávy:  7g
Objem kávy:     35 ml

Klasické espresso s trochou likéru (5-10 ml).

Ingredience:      káva, likér
Množství kávy:  7g
Objem kávy:     35 ml

Klasické espresso se šlehačkou.

Ingredience:      káva, šlehačka
Množství kávy:  7g
Objem kávy:     35 ml

Oblíbená káva podávaná do speciálních cappuccino šálků. Připravená
z espressa a mléčné mikropěny  To vše ozdobeno posypem skořice.

Ingredience:      káva, mléko, skořice
Množství kávy:  7g
Objem kávy:     35 ml
Objem nápoje:  150 m

Ve sklenici podávaná mléčná mikropěna, zalitá espressem tak,
aby nedošlo ke smíchání vrstev.

Ingredience:      káva, mléko
Množství kávy:  7g
Objem kávy:     35 ml
Objem nápoje:  250 ml

Laté Macchiato doplněno o 5-10 ml likéru.

Ingredience:      káva, mléko, likér
Množství kávy:  7g
Objem kávy:     35 ml
Objem nápoje:  250 ml

Laté Macchiato s příchutí oříšku, vanilky, čokolády, karamelu…

Ingredience:      káva, mléko, sirup s příchutí
Množství kávy:  7g
Objem kávy:     35 ml
Objem nápoje:  250 ml

Espresso

ESPRESSO

Espresso Macchiato

ESPRESSO

Lungo

ESPRESSO

HORKÁ VODA

MLÉČNÁ PĚNA

Espresso Corretto

ESPRESSO

LIKÉR

Espresso Con Panna

ESPRESSO

ŠLEHAČKA

Latte Macchiato

ESPRESSO

ZPĚNĚNÉ MLÉKO

MLÉČNÁ PĚNA Latte Macchiato Coretto

ESPRESSO

ZPĚNĚNÉ MLÉKO

SIRUP

MLÉČNÁ PĚNA Latte Macchiato s příchutí

ESPRESSO

ZPĚNĚNÉ MLÉKO

Cappuccino

ESPRESSO

MIKROPĚNA

Ca�ee Doppio

ESPRESSO

Káva s velmi silnou chutí a aroma. Připraveno ze 7 g kávy.
Ingredience: káva Množství kávy: 7 g Objem kávy: 20 ml

Silná a lahodná káva připravená ze 7 g kávy pri objemu 35 ml. 
Nejčastější způsob přípravy kávy. Je základem pro všechny 
kávové speciality.
Ingredience: káva Množství kávy: 7 g Objem kávy: 35 ml

Dvojité espreso. Dvojnásobné množství kávy o objemu 110 ml.
Ingredience: káva Množství kávy: 14 g Objem kávy: 70 ml

Prodloužené espreso. Espreso s větším množstvím vody. Někdy  do-
dáváno s konvičkou horké vody, abyste si kávu mohli dolít podle vaší 
chuti.
Ingredience: káva Množství kávy: 7 g Objem kávy: 110–200 ml

Espreso s trochou našlehané mléčné pěny. 
Ingredience: káva, mléko Množství kávy: 7 g Objem kávy: 35 ml

Klasické espreso s trochou likéru (5-10 ml).
Ingredience: káva, likér Množství kávy: 7 g Objem kávy: 35 ml

Klasické espreso se šlehačkou.
Ingredience: káva, šlehacka Množství kávy: 7 g  
Objem kávy: 35 ml

Ve sklenici podávaná mléčná mikropěna, zalitá espresem tak,
aby nedošlo ke smíchání vrstev.
Ingredience: káva, mléko Množství kávy: 7 g  
Objem kávy: 35 ml Objem nápoje: 250 ml

Latte Macchiato doplněné o 5-10 ml likéru.
Ingredience: káva, mléko, likér, Množství kávy: 7 g
Objem kávy: 35 ml Objem nápoje: 250 ml

Latte Macchiato s příchutí oríšku, vanilky, čokolády, karamelu…
Ingredience: káva, mléko, sirup s príchutí
Množství kávy: 7 g Objem kávy: 35 ml Objem nápoje: 250 ml

Oblíbená káva podávaná do speciálních cappuccino šálku. Připravená 
z espresa a mléčné mikropěny. To vše ozdobeno posypem skořice. 
Ingredience: káva, mléko, skořice Množství kávy: 7 g
Objem kávy: 35 ml Objem nápoje: 150 ml

Ristretto

přehled druhů káv

Espresso

Caffee Doppio

Lungo

Espresso Macchiato

Espresso Corretto

Espresso Con Panna

Latte Macchiato

Latte Macchiato Coretto

Latte Macchiato s příchutí 

Cappuccino

VŠE O KÁVĚ
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s  filtrem, kam přijde káva. Trubice napojená 

na její dno dosahuje až na dno spodní nádo-

by. Voda ve spodní vzduchotěsné nádobce je 

ohřívána zpravidla stylově lihovým kahanem, 

tím rozpíná svůj objem a je horká vytlačována 

vzhůru. Stoupá trubicí, až je všechna vytlače-

na do horní nádoby, kde extrahuje kávu. Poté 

je úkolem obsluhy kahan zhasnout a  nechat 

vykonat svoji práci podtlak, který ochlazová-

ním vznikne ve spodní nádobě a nasaje hoto-

vou kávu zpět.

AeroPress vyrábí kávu částečně překapa-

nou i protlačenou. Jde o válec s pístem, kte-

rý se zasune do horní polohy a otočí. Dovnitř 

válce se nasype káva, zalije vodou a  válec 

se uzavře víčkem s papírovým filtrem. Na to 

se nasadí šálek nebo sklenice a celá sesta-

va se otočí. Káva částečně protéká přes filtr 

sama, ale především jí pomůžeme zatlače-

ním na píst, kterým nápoj vytlačíme přes filtr 

do  šálku. Jednoduché, levné a  dobře čisti-

telné.

Percolator se v domácnostech nepoužívá, 

zato v živnostenské přípravě kávy ve velkém 

množství je celkem častý. Přístroj se vyzna-

čuje malou ohřívací komorou u dna, ve kte-

ré se malé množství vody přivede do  varu 

a  ten ji vytlačí přes stoupací trubici nahoru 

do  prostoru filtru s  kávou. Jakmile se tím 

uvolní tlak, otevře se ventil, do ohřívací ko-

mory přiteče nová voda a proces se opakuje. 

Hotová káva stéká zpět do zásobníku vody. 

Výhodou tohoto přístroje je jednoduchost 

provedení i  obsluhy a  rychlost přípravy vel-

kého množství kávy. Nevýhodou je ohřev již 

připravené kávy, která se v zásobníku míchá 

s ještě nepoužitou vodou a poměrně dlouhý 

čas extrakce. Káva tak opakovaně prochází 

vyššími teplotami, což má za následek silněj-

ší, hořkou chuť.

Stará páka
Ne že by pákové kávovary byly zastaralé a pře-

žité, ale začaly se používat dříve a dodnes jsou 

oblíbené i  profesionály. Jde totiž o  poměrně 

jednoduché a odolné přístroje, které perfektně 

plní svoji funkci, ovšem když je obsluhuje ně-

kdo, kdo to umí.

Základ přístroje tvoří blok pro ohřev vody 

(u  starších provedení zásobník) a  čerpadlo 

dodávající patřičný tlak. Domácí přístro-

je se chlubily tlakem až 15 barů, profesio-

nálové ale používají tlak kolem devíti barů.  

víka konvice, které je důležité pro bezpečnost 

při jejím převržení. Příjemný je i dobře viditelný 

vodoznak a ergonomické madlo.

Moka
Způsob vaření kávy, na který se trochu zapo-

mnělo, a  jednoduchý přístroj. Dolní nádobka 

pro naplnění vodou, do  které vkládáme sít-

ko s  kávou a  trychtýřem, dosahujícím téměř 

na  dno nádobky. Nad ně šroubujeme kon-

vičku na  kávu se středním dutým sloupkem. 

Když voda ve spodní části začne vřít, vytlačí ji 

její pára nahoru do konvičky přes filtr s kávou. 

Příprava je poměrně rychlá, káva se nedostá-

vá do styku s vodou příliš dlouho, voda je ale 

vařící, což není ideální. Káva je silnější než pře-

kapávaná, obsahuje více tříslovin, takže je víc 

hořká.

Nejrozšířenější jsou přístroje určené pro 

postavení na plotnu, kterou má již dnes má-

lokdo. Díky malému průměru dna a zpravidla 

magneticky nevodivému materiálu nejsou 

vhodné na  moderní indukční ani sklokera-

mické desky, kde je příliš velká ztráta energie. 

Jako výhodnější se jeví elektrické přístroje 

s  vlastním ohřevem, které mohou mít mož-

nost načasování přípravy, takže se můžete 

budit vůní kávy.

Překapávaná
Princip překapávání je jednoduchý. Káva 

umístěná ve zpravidla papírovém filtru se pře-

lije horkou vodou (správně 93 °C) a  nechá 

přes něj volně protéct do  konvice, ve  které 

kávu servírujeme. Káva je jemnější, s menším 

obsahem kofeinu a  dobře rozvinutou vůní. 

Pro tento způsob přípravy využijeme elektric-

ký překapávač, který zahřátí malé dávky vody 

dopravuje do filtru s kávou, již tak postupně 

extrahuje. Variant tohoto přístroje existuje 

velké množství, což svědčí o jeho oblibě. Ur-

čitě je to také díky jednoduché obsluze, kdy 

do přístroje valijete tolik vody, kolik chcete 

nápoje, vložíte filtr s kávou, zapnete a už se 

nemusíte ničím dalším zabývat. Přístroje se 

postarají i  o  udržení správné teploty nápoje 

buď tím, že skleněná konvice s nápojem stojí 

na plotýnce, která jej dohřívá, nebo káva teče 

do termosky, kde vydrží teplá podstatně déle. 

Některé přístroje umožňují přepínat mezi nor-

mální a  aromatičtější kávou, což je řešeno 

pomalejším překapáváním, které extrahuje 

víc aromatických látek, ale protože prodlužuje 

čas překapávání, nemusí jít vždy o  ty látky, 

které chceme. 

Časování začátku překapávání, které umož-

ňuje jednoduchá elektronika, potěší hlavně 

po  ránu. Donedávna byla hlavní nevýhodou 

překapávačů nutnost použití mleté kávy nebo 

mlýnku těsně před přípravou. Již se ale pro-

dávají kávovary, které mají integrovaný mlýnek 

a  těsně před začátkem překapávání si kávu 

samy namelou. To je potom ta správně voňavá 

kávička.

Překapávání jinak
Spíše dílnu alchymisty připomíná přístroj s ná-

zvem Vacuum pot, skládající se ze spodní 

baňky se vzduchotěsným uzávěrem, do  níž 

dáváme před vařením vodu, a  horní baňky 

TÉMA

O objevu kávy se traduje řada legend, 

takže se můžeme jen domnívat, zda 

povzbudivé účinky plodů keře kávy objevil 

habešský pasáček koz či arabský lékař. 

Za pravlast kávy se považuje Etiopie, od-

kud se divoká káva dostala ve 13. století 

do Jemenu, kde byla pěstována a kulti-

vována. Odsud se dlouho nedostala díky 

Arabům, kteří její pěstování hlídali. Vývoz 

zelených zrn byl pod přísnými tresty 

zakázán, aby se její pěstování nerozšířilo 

mimo arabský vliv. Důvodem byly zisky 

z obchodu s kávou (pochopitelně praže-

nou). Přesto se Holanďanům na počátku 

17. století podařilo semena kávovníku 

získat a založit plantáže v jejich koloniích 

v Indii, na Cejlonu (zde musel být později 

nahrazen pěstováním čaje, protože ká-

vovník zde devastovala houbová choroba) 

a později na Jávě.

Na konci 18. století pak holandská 

Východoevropská společnost vytlačila 

arabskou konkurenci na druhé místo 

v produkci kávy. Tajně se první káva 

dostala i do Ameriky, když ji roku 1720 

přivezl na ostrov Martinik Francouz 

Chevalier Gabriel Mathieu de Clieu 

a o deset let později lstí získal semena 

kávovníku brazilský důstojník Francisco 

de Melho Palheta. Díky němu je dnes 

Brazílie největším světovým producentem 

kávy. Dalšímu rozšíření kávových plantáží 

v širokém pásu zemí okolo rovníku se již 

naštěstí nedalo zabránit.

Naopak se pití kávy se již v 15. století 

rozšířilo do zemí blízkých Arabskému 

poloostrovu.  Turci si kávu přivezli z vo-

jenského tažení do Egypta roku 1517 

a zcela jí propadli. Odtud se šířila po moři 

do přístavních měst a do konce 17. století 

bylo podávání kávy běžné ve většině zemí 

Evropy. 

Oblíbenost kávy dala vzniknout roku 

1625 první kavárně v italských Benátkách 

a roku 1652 vznikly první kavárny v Pa-

říži a Londýně. U nás začal provozovat 

na konci 17. století nejprve pouliční prodej 

kávy Arab Gorgos Hatalah il Damaški, 

česky zvaný Jiří Deodat, který roku 1714 

získal měšťanské právo a založil první 

pražskou kavárnu pod malostranskou 

Mosteckou věží. Druhou kavárnu založil 

v Brně Turek Achmet a na konci 18. sto-

letí jich bylo u nás na devadesát. Jejich 

atmosféru si oblíbila dlouhá řada umělců, 

a tak jsou kavárny považovány za součást 

kulturního života dodnes.

Historie kávy

pokud chcete pít tu nejlepší kávu a neváháte  
obětovat čas a úsilí, je nejlepší klasický ruční mlýnek, 

kterým mlely kávu naše prababičky.

překapávač může být nově vybaven i mlýnkem na kávu.

automatická příprava nápojů s mlékem vyžaduje speciální 
příslušenství a programy kávovaru.

VŠE O KÁVĚ
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a dál i speciálními nádobkami a programy pro 

automatickou tvorbu mléčných nápojů. Nej-

modernější přístroje umožňují také automatic-

ké propláchnutí mléčného systému a  mohou 

být vybaveny dvěma samostatnými okruhy 

pro ohřev vody pro kávu a  mléko. To zrychlí 

přípravu nápoje.

Elektronické ovládání umožňuje přizpůso-

bovat přípravu kávy vašim potřebám, ať už 

nastavením množství vody, kávy, mléka nebo 

teplotou vody. Jen nastavení hrubosti mletí kávy 

se provádí ručně za chodu mlýnku u všech ká-

vovarů, které známe. Pro místa s tvrdou nebo 

ne úplně dobou vodou je vhodné zvolit přístroj 

vybavený vodním filtrem, který vodu vyčistí 

a  upraví i  její tvrdost. Pro kávu je vhodná při-

měřeně tvrdá voda s neutrálním pH. Protože je 

její podíl na objemu kávy většinový, ovlivňuje vý-

slednou chuť a kvalitu poměrně výrazně.

Jen málo se mluví o  nevýhodě automatic-

kých kávovarů. Většina těchto přístrojů name-

le čerstvou kávu, kterou posune do  výdejní 

šachty, ale z ní vypadne do šálku káva, kterou 

přístroj namlel při přípravě předchozího nápo-

je, případně ještě dříve. Proto je automatický 

kávovar vhodný tam, kde se připravuje denně 

větší množství kávy.

Přístroje na kapsle
Odborníci je nedoporučují, přesto si získá-

vají stále větší oblibu. Důvodem je nejjedno-

dušší manipulace s kávou, rychlost přípravy 

a jednoduchá údržba. Princip funkce je také 

jednoduchý. Káva, případně mléko vakuově 

balené ve  speciálních kapslích, potřebuje 

jen horkou vodu. Tu přístroj ohřeje ve výkon-

ném průtokovém ohřívači během několika 

sekund a dopraví pomocí čerpadla do kaps-

le, kterou předtím vložíte do speciálního dr-

žáku v  přístroji. Při zasunutí do  přístroje se 

probodne její obal a  tím se vytvoří vtokový 

a výtokový otvor. Kapsle tak vlastně supluje 

držák na kávu, filtr, případně i pěnič na mlé-

ko – podle typu kapsle. Po  použití ji stačí 

vyhodit. Jak jednoduché! Nevýhodou těch-

to přístrojů je kromě ceny kapslí i  omezení 

možností nastavení jenom na množství vody. 

Pro přizpůsobení různým nápojům umějí ně-

které přístroje přečíst čárový kód na  kapsli 

a  podle pokynů v  něm obsažených přizpů-

sobit množství, teplotu i  průběh dávkování 

vody do  kapsle. To rozšiřuje možnosti pří-

stroje tak, že může připravit velmi širokou 

škálu nápojů. Při přípravě nápojů s mlékem 

je vhodnější využít kapsle s kondenzovaným 

mlékem, které však využívají jen některé ká-

vovary. Sušené mléko méně zachovává pů-

vodní chuť mléka a část ho v kapsli po pří-

pravě zůstává.

Důležitou součástí je páka s  kovovým mik-

rofiltrem, ve  které dochází k  extrakci kávy. 

Hlavní rozdíly v  prodávaných přístrojích 

spočívají v  provedení a  vybavení. Nejdražší 

přístroje jsou v  nerezovém provedení vyba-

vené manometry podobně jako profesionální 

kávovary. Důležitější součástí je ale prostor 

pro nahřívání šálků na horní straně kávova-

ru. Nahřátý šálek zajistí, že káva rychle ne-

vychladne. Pákové kávovary jsou vybaveny 

parní tryskou, pomocí které vyrobíte s  tro-

chou cviku mléčnou pěnu, ohřejete a  na-

pěníte mléko, ale dá se využít i pro ohřívání 

nápojů. Dokonce jsem viděl tímto způsobem 

připravovat svařené víno (no, proti gustu 

žádný dišputát). Některé přístroje umějí dáv-

kovat vodu pomocí pamětí nebo připravovat 

poloautomaticky cappuccino případně latte 

macchiatto pomocí speciální konvičky pro 

tvorbu nápojů s mlékem.

Tlakem páry
Nejlevnější pákové přístroje fungují na pozmě-

něném principu, který vynechává čerpadlo 

a nahrazuje jej pouze tlakem páry vytvořeným 

v  uzavřeném bojleru pro ohřev vody. Takový 

přístroj vyvine tlak jen asi čtyři bary, což je pro 

tvorbu espresa málo. Výsledný produkt se pak 

nejvíce podobá kávě z přístroje moka.

Automaty
Stačí nasypat kvalitní kávu, nalít vodu a pří-

padně mléko. Pak nás dělí od dobrého nápoje 

jen jediný stisk tlačítka. Přístroj sám namele 

kávu, nadávkuje, stlačí, vyextrahuje nápoj, 

odstraní zbytky a dokonce si pohlídá, abyste 

jej pravidelně vyčistili. Zajistit kvalitní surovi-

ny, které jsou rozhodující pro chuť kávy, už 

je na vás.

Protože espreso je základem mnoha dalších 

nápojů, umí nejlevnější automatické kávovary 

vyrobit automaticky pouze to. Nechybí ale par-

ní tryska, kterou lze našlehat mléko, a vyrobit 

tak další nápoje, jen již ne automaticky. Vyšší 

modely jsou vybaveny plochou pro ohřev šálků 

TÉMA

Káva je v povědomí lidí zapsána jako 

nápoj, který může uškodit zdraví. Neprá-

vem. Ne že by její předávkování nemohlo 

organismu uškodit – ovšem je to stejné 

jako předávkování jakoukoli jinou, byť 

prospěšnou látkou. Podle posledních 

studií pomáhá přiměřené pití kávy proti 

celulitidě díky kofeinu a antioxidantům, 

které obsahuje. Stejné látky pomáhají 

chránit cévy proti poškození a zánětu, 

snižují riziko cukrovky druhého typu, 

Parkinsonovy i Alzheimerovy choro-

by a demence. Pro sportovce má mít 

dokonce vliv na zvýšení vytrvalosti uvol-

něním mastných kyselin z tukové tkáně 

a zvýšením hladiny adrenalinu. Nové 

studie přisuzují kávě dokonce preventivní 

účinky proti rakovině, zejména jater.

A kolik šálků kávy je bezpečné vypít? 

Je to individuální a záleží i na obsahu 

kofeinu. Některé materiály uvádějí až 

šest šálků denně. Protože však káva 

dehydratuje, je doporučeno po kávě 

vždy doplnit tekutiny vypitím sklenky 

vody. To je také důvod, proč v dobrých 

kavárnách dostanete ke kávě sklenku 

vody automaticky. 

Pozn. šéfredaktora: Pokud však 

sklenku vody v Itálii dopijete až do dna, 

urazíte baristu, protože tím dáváte 

najevo, že vám jím připravená káva 

nechutnala. 

Jediný druh kávy, který odborníci ne-

doporučují konzumovat, je český turek, 

tedy mletá káva zalitá horkou vodou. 

Zhruba po minutě se začínají extrahovat 

z lógru látky, které mohou škodit zdraví, 

a proto je podle odborníků nejlepší 

po uvaření českého turka kávu rovnou 

vylít. Správně připravená káva je extra-

hována 20 sekund až tři minuty (podle 

způsobu přípravy), což uvolní jen zdraví 

prospěšné látky.

Káva a zdraví

pákové kávovary jsou poměrně jednoduché  
a odolné přístroje, které plní svoji funkci, když je ale 

obsluhuje někdo, kdo to umí.

Asociace SCAE (Speciality Coffee Associ-

ation of Europe) byla založena na  setkání 

zástupců společenství propagujícího výji-

mečnou kávu a  kávovými nadšenci, které 

se konalo 5. června 1998 v Londýně. Cílem 

bylo založit sdružení, které bude prostřed-

nictvím specializovaných profesionálů šířit 

informace o  kvalitní kávě po  Evropě i  zbyt-

ku světa a bude se výrazně lišit od ostatních 

evropských kávových sdružení. Počet členů 

SCAE se každoročně zvyšuje a asociace je 

uznávána vládami i celosvětovými organiza-

cemi. Dnes má členy ve více než 50 zemích 

světa. Česká pobočka SCAE vznikla v roce 

2003. Od roku 2004 probíhá pod její záštitou 

národní nominační soutěž na World Barista 

Championship – nejprestižnější kávovou akci 

na světě. 

Hlavní soutěžní kategorií je Barista roku 

v  umění přípravy espresa a  cappuccina. 

Součástí vystoupení je také příprava vlast-

ního tzv. signature drinku. Důraz je kladen 

na  bezchybnou technickou vyspělost sou-

těžících, výběr kávy a umění ji správně pre-

zentovat. Velký prostor se věnuje i technolo-

giím baristického vybavení (mlýnky, kávovary 

apod.) a kvalitě vody. Hitem minulého roční-

ku světového mistrovství byla kontrola kvality 

mléka. 

Další, divácky nejatraktivnější kategorií je 

soutěž Latte art. Soutěžící v ní připravují ca-

ppuccina, do  kterých metodou free pour 

kreslí obrazce, přičemž se hodnotí zejména 

estetická kvalita. Tulipány či rozety v cappu-

ccinu se staly v posledním roce jakýmsi stan-

dardem a  znakem kvalitní kavárny. Stěžejní 

diskuse se v této disciplíně vede nad kvalitou, 

druhem a žádoucí teplotou použitého mléka.

Nejnapínavější kategorií soutěže je Cup 

tasting. V ní soutěžící poměřují kvalitu svých 

chuťových pohárků, neboť ve  vymezeném 

čase musejí vyřadit jeden ze tří vzorků, který 

se od zbývajících dvou liší, a to na deseti růz-

ných stanovištích. Cílem je bezchybné a co 

možná nejrychlejší rozpoznání nepříslušných 

šálků. V  této kategorii je Česká republika 

nejúspěšnější a v osobě Jana Komárka má 

úřadujícího vicemistra světa v Cup tastingu!

Tradiční a oblíbenou kategorií je Coffee in 

good spirits. V ní se baristé a nezřídka i bar-

mani snaží prezentovat co nejzajímavější spo-

jení espresa a alkoholického nápoje. Stěžejní 

je v tomto ohledu samozřejmě výběr alkoholu.

Poslední kategorií, nejotevřenější veřej-

nosti, je Brewers cup. Jedná se o  soutěž 

v  přípravě filtrované kávy. Tu si – na  rozdíl 

od espresa – je schopen udělat doma úplně 

každý. Kávoví nadšenci řeší rozdíly mezi způ-

soby mletí, teplotou a kvalitou vody.

autor: Milan Loucký, foto: Kávové Listy.cz

Barista roku aneb káva jako umění

překapávač je běžnou součástí snídaňových sad spotřebičů.

tryskou můžeme pustit horkou páru, kterou našleháme 
mléko do pěny.

fota: Electrolux, Kávové Listy.czinspirace euronics • 4/201418
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Espreso nemá chybu, i když mnozí nedají dopustit „na turka“, který ovšem není právě nejzdra-
vější. Faktem zůstává, že nejlepší je káva z čerstvě umletých zrn, z průzračně čistého kávovaru 
a kvalitní vody. Výborná je však i káva z kapslí, kde bez problémů najdete i stoprocentní arabiku, 
tedy kvalitu, a údržba je oproti klasickému kávovaru hračkou. Kapsle se sice zdají být drahé, ale 
kvalitní espreso vás přijde jen na zhruba osm korun a kávovar je vysloveně levný!

Espresso Saeco Poemia HD8323
cena: 2.999 Kč

Kávomlýnek Krups GVX242
cena: 1.799 Kč 

Espresso Krups KP100B 
cena: 1.399 Kč

Kávovar ETA Inesto 3174 90000
cena: 999 Kč

Espresso Saeco Intelia HD8753 
cena:  19.990 Kč

Espresso Bosch TAS3203
cena: 1.990 Kč

Velkou výhodou tohoto kávovaru je možnost volby mezi přípravou nápoje z kapslí (systém E. S. E.) 

nebo z mleté kávy. Zabudováno je čerpadlo s tlakem 15 barů, možnost napěnění mléka (ponořením 

trysky) např. pro cappuccino a k dispozici je také horká voda třeba pro instantní nápoje. Spotřeba 

kávovaru je 950 wattů a objem nádoby na vodu jeden litr.

• Provedení: černé

• Typ: kombinovaný, tj. manuální pákový a kapslový

• Rozměry (švh): 29,7 x 26,5 x 20 cm

• Hmotnost: 4 kg

K dispozici je zásobník na čtvrt kila kávových zrn a ochrana proti připálení při mletí. Nádoba na mle-

tou kávu, kterou můžete připravit v 17 stupních, je průhledná a množství kávy nastavíte rozměrným 

voličem na přední straně od dvou do dvanácti šálků. Příkon mlýnku je 110 W, mlecí kameny jsou kvůli 

snadnějšímu čištění vyjímatelné.

• Provedení: černé plus nerez

• Typ: vyjímatelné mlecí kameny 

• Rozměry (švh): 12 x 26 x 14 cm

• Hmotnost: 1,3 kg

Klasická příprava překapávané kávy je zde okořeněna možností mýt jednotlivé díly v myčce a zabu-

dováním časovače. Nechybí ale ani funkce přihřívání, 1,5litrová skleněná nádoba na kávu a displej 

s ukazatelem času. Filtr na kávu je jako obvykle vyjímatelný a o bezpečnost se vám postará tepelná 

pojistka. Potěší i funkce Drip Stop zabraňující odkapávání vody. 

• Provedení: černý

• Typ: překapávací

• Rozměry (švh): 18,5 x 32,5 x 27,5 cm

• Hmotnost: 1,6 kg

Plně automatický kávovar s keramickým mlýnkem, tryskou na horkou vodu a funkcí „přípravy ka-

pučína na jeden dotek“. Pracuje s tlakem 15 barů a jeho spotřeba je 1 900 wattů, v pohotovostním 

režimu pak pouhý 1 W. Nádržka na vodu je odnímatelná o velikosti 1,5 litru a je kompatibilní s filtry 

Brita pro přípravu kvalitnější vody. Do kávovaru zastrčíte šálek o maximální výšce 13 cm. 

• Provedení: černo-ocelové

• Typ: plně automatický 

• Rozměry (švh): 25,6 x 44,4 x 34 cm

• Hmotnost: 10,8 kg

Kompaktní kávovar na kapsle (nápoje Jacobs Krönung a Milka) s tlakem 3,3 baru, provedený v nad-

časovém designu. Vyniká především jednoduchou a plně automatickou přípravou nápoje (nápojů). 

Nádržka na vodu o objemu 0,8 l je zabudována přímo v přístroji, nastavit můžete intenzitu nápoje (sílu) 

a nechybí ani automatický čisticí a odvápňovací program.

• Provedení: černo-šedé, šedo-modré a černé

• Typ: kapslový

• Rozměry (švh): 16,7 x 25,1 x 30,5 cm

• Hmotnost: 2,4 kg

káva jako od baristy 

Kávovar na kapsle typu Nescafé Dolce Gusto má tlak 15 barů a nabízí – jak je u kapslí zvykem – 

celou řadu nápojů, včetně kávy s mlékem, „snídaňové“ kávy či kvalitního espresa se vším všudy. 

Výhodou je rovněž tradičně jednoduché ovládání a také nekomplikovaná údržba. Díky svému ma-

lému půdorysu je Krups KP100B vhodný do menších kuchyní.

• Provedení: antracit

• Typ: kapslový

• Rozměry (švh): 15,9 x 28,7x 22 cm

• Hmotnost: 3,3 kg

NAŠE TIPY VŠE O KÁVĚ
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Doba přípravy: 

40 minut/4 porce

Těsto:

330 g hladké mouky 

3 vejce

Pesto: 

lístky medvědího česneku 

olivový olej

sůl

pepř

piniové oříšky

parmazán

Dále budeme potřebovat: 

150 gramů slaniny

250 ml smetany 

vyzrálý kozí sýr (parmazán) na posypání

Postup přípravy: Nejprve si připravíme 

pesto. Natrhané lístky medvědího česneku 

opláchneme, osušíme a  rozmixujeme s  oli-

vovým olejem, solí, pepřem, piniovými oříšky 

a trochou parmazánu. Hotové pesto můžeme 

skladovat v  lednici i  několik měsíců. Do mísy 

dáme mouku s vejci a necháme Gratus řádně 

vypracovat těsto. Hotové těsto rozdělíme na tři 

díly a vyválíme pomocí nástavce na lasagne až 

na  stupeň číslo 6. Během vyvalování podsy-

páváme polohrubou moukou. Poté těsto jed-

noduše nakrájíme na široké nudle za pomoci 

nástavce na tagliatelle. Nudle vaříme v osolené 

vodě, dokud nevyplavou. Na pánvi orestujeme 

nakrájenou slaninu, přidáme uvařené taglia-

telle a podlijeme smetanou (případně i vodou, 

ve které jsme vařili těstoviny), zlehka opepříme 

a přidáme 2 lžičky pesta z medvědího česne-

ku. Krátce povaříme. Na talíři posypeme hob-

linkami kozího sýra. 

Při přípravě tohoto pokrmu s výhodou využije-

me právě robot ETA robot Gratus Maxipasta (ná-

stavec na lasagne, tagliatelle) a nádobí Titanium.

Co budeme potřebovat: 

2 lžíce olivového oleje

1 cibuli nakrájenou na kostičky

4 prolisované stroužky česneku

1 malou nastrouhanou mrkev

čtvrtku nastrouhaného celeru

500 g mletého hovězího masa

3 sušená nasekaná rajčata

400 g nasekaných konzervovaných  

rajčat

150 ml červeného vína

lžičku směsi sušených bylinek  

(tymián, oregano, rozmarýn)

čerstvě mletý pepř a sůl

500 g čerstvých špaget 

Těsto: 

500 g hladké mouky

5 vajec   

Postup přípravy: Do mísy od robotu Gratus 

dáme mouku s vejci a necháme robot řádně vy-

pracovat těsto. Hotové těsto roz-

dělíme na  tři díly a  vyválíme 

pomocí nástavce na  lasa-

gne až na stupeň číslo 6. 

Během vyvalování lehce 

podsypáváme  polohru-

bou moukou. Poté těs-

to jednoduše nakrájíme 

na tenké nudle za pomoci 

nástavce na špagety. Nudle 

vaříme v hodně osolené vodě, 

dokud nevyplavou. Vaříme přibliž-

ně 3–4 minuty. Po uvaření ihned slijeme.

Na velké pánvi rozpálíme olej, pak ztlumíme 

oheň a  osmahneme na  něm cibuli, po  chvíli 

přihodíme i česnek, mrkev a celer. Asi po pěti 

minutách přidáme maso a směs mícháme,  

dokud se maso neopeče. Přisypeme sušená 

a  pak i  konzervovaná rajčata, přilijeme víno, 

osolíme, opepříme, všechno dobře promí-

cháme  a necháme na mírném ohni vařit 35 až 

45 minut. Maso by mělo zkřehnout a omáčka 

zhoustnout. 

Nakonec do  ní přidáme i  bylinky. Omáč-

kou poléváme uvařené špagety. Nechte si 

chutnat!

autor: Milan Loucký, foto: ETA

Možná se asi ptáte, čím je kuchyňský robot 

ETA Gratus Maxipasta tak unikátní? A věřte, že 

to není jen díky jeho modernímu, elegantnímu 

a přesto vysoce účelnému designu. ETA Gra-

tus Maxipasta má opravdu výjimečné vlastnosti 

a funkce, které bychom od zástupce této sku-

piny výrobků i očekávali. A tak robot disponuje 

funkcemi šlehání, míchání, hnětení, mixování, 

strouhání, mletí masa a  máku, plní uzeniny, 

a dokonce s ním lze vytvořit i duté trubičky a li-

sované pečivo. 

Silný motor s příkonem 1 200 W uvnitř robotu 

ETA Gratus Maxipasta disponuje planetárním 

systémem otáčení, které zaručuje dokonalé 

a hladké zpracování těsta. Jeho otáčky sleduje 

neustále vnitřní zpětná vazba, díky níž se au-

tomaticky regulují otáčky motoru podle tuhosti 

zpracovávaného těsta. Jde o jeden z nejvýkon-

nějších motorů robotů na trhu. Ostatně společ-

nost ETA na motor dává záruku deset let. Tím 

je zákazníkům jasné, 

že výrobce své novin-

ce věří, a  proto si může 

dovolit formu desetileté 

Prodlužky záruky.

Dalším příjemným  be-

nefitem tohoto robotu je 

jeho celokovové provede-

ní včetně hnětacích háků, 

což zaručuje vysokou 

pevnost a dlouhou život-

nost. Pokud budete ETA 

Gratus Maxipasta sledo-

vat při činnosti, překvapí 

vás jeho tichý chod i  při 

velkém zatížení. Bezpečnou manipulaci s  robo-

tem umožňuje výkyvné rameno, které nedovolí 

samovolné spuštění stroje, pokud není i s nástav-

ci přiklopeno v pracovní poloze, kdy se pracovní 

nástroje nacházejí třeba v hnětací míse. 

Obecně velkou výhodou je, že v kuchyňském 

robotu ETA Gratus Maxipasta dokážete připra-

vit téměř cokoliv. Aby to vše přístroj zvládl, má 

k dispozici velkokapacitní nerezovou mísu o ob-

jemu 5,5 litru včetně průhledného krytu, sou-

částí dodávky je i skleněný mixér o objemu 1,2 

litru, nástavec na strouhání, metličky na šlehání, 

hnětení a míchání.

Odborník na těstoviny
Kuchyňský robot ETA Gratus Maxipasta si na-

víc získá srdce všech milovníků italské kuchyně, 

protože obsahuje v základní výbavě také násta-

vec na lisování a výrobu domácích tvarovaných 

těstovin či kráječ na různé typy těstovin (trenet-

te) a nástavec na lasagne. Opravdoví těstovino-

ví fajnšmekři si pak mohou ještě navíc dokoupit 

nástavec na tagliatelle.

ETA Gratus Maxipasta je ideální volbou 

pro výrobu nejrůznějších druhů dortových 

směsí, kynutých těst, ale také polev či ná-

plní, zvládne připravit třeba i  bramborovou 

kaši. Připravíte v  něm koktejl nebo krémo-

vou polévku a  díky nástavci na  strouhání 

zase nastrouháte sýry, zeleninu nebo oříšky. 

S  masomlýnkem zvládnete velmi chutnou 

boloňskou omáčku a s mlýnkem na mák při-

pravíte hlavní pokrm nebo chutnou buchtu 

jako od  babičky. Planetární systém míchá-

ní se postará o  kvalitnější a  systematičtější 

zpracování obsahu nádoby tak, aby těs-

to neulpívalo na  stěnách míchací mísy, ale 

zpracovaly se všechny ingredience, které 

do ní byly vloženy. 

Model ETA Gratus Maxipasta má funkci Pul-

se pro uvedení motoru do maximálních otáček 

po  dobu, kdy toto tlačítko držíte. Jinak jsou 

otáčky samozřejmě regulovatelné plynule v zá-

vislosti na nastavené volitelné rychlosti a inten-

zitě zpracování surovin. 

Robot je stabilní, rychlý a jednoduše ho slo-

žíte. Snadno se ovládá a stejně tak jednoduchá 

je i jeho údržba. Vedle nízké hladiny hluku dis-

ponuje bezpečnostní tepelnou pojistkou a sta-

bilními nožičkami proti prokluzu. Hospodyňky 

a kuchaři jistě uvítají i to, že většinu příslušenství 

lze mýt v myčce.

PROFIL

… s kuchařem Pavlem václavíkem,  
šéfkuchařem hotelu lanterna

boloňské špagety

tagliatelle s pestem z medvědího česneku

vaříme po italsku… 
robot eta gratus maxipasta

cena: 15.999 Kč

výbava:

velkokapacitní nerezová mísa 
o objemu 5,5 l včetně průhledného 
krytu (pro zpracování až 1,5 kg 
mouky), skleněný mixér 1,2 l 
(nepohlcující pachy a barvy 
mixovaných potravin), strouhací 
nástavec (krouhač) se čtyřmi 
druhy struhadel, hnětací hák, 
šlehací metla, mísicí metla, mlýnek 
na maso o průměru 62 mm (tři 
velikosti mlecích destiček, nástavec 
na plnění uzenin, nástavec na tvorbu 
trubiček, tvořítko na strojové 
cukroví, pěchovadlo), mlýnek 
na mák, nástavce na protlačování 
tvarovaných těstovin, kráječ 
na trenette, nástavec na lasagne

rozměry 
(švh); 
hmotnost:

380 x 355 x 290 mm; 16,6 kg

ETA Gratus Maxipasta

Novinka od společnosti ETA se jmenuje ETA Gratus Maxi-
pasta. ETA se od loňského roku pyšní oceněním nejprodáva-
nějšího kuchyňského robotu, kterým byla předchozí verze 
ETA Gratus. Letos na podzim tedy na jeho úspěchy navazuje 
funkcemi nabitá ETA Gratus Maxipasta.

RECEPTY
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TEST

Přístroj s  jednoduchým otočným ovladačem 

umožňuje zvolit jednu ze sedmi rychlostí nebo 

momentový provoz, který využijete nejvíce se 

sekáčkem nebo tříštivým mlýnkem. Odklápění 

ramene v úhlu asi 120° od vodorovné i svislé 

osy vytváří více prostoru pro pohodlnější vklá-

dání potravin. Čtyři místa pro připojení nářadí 

naznačují široké možnosti, které by bylo mož-

né využít s dalším příslušenstvím. 

Mlýnek na  maso je vybaven mlecí deskou 

se středně velkými otvory. Nasazuje se do čel-

ního pohonu. Střední pohon využívá nástavec 

na strouhání s vlastní mísou a  třemi vložkami 

pro střední strouhání, plátkování a  škrábá-

ní těsta na  bramborák. Je poháněn pomocí 

hřídele, na  kterou lze nasadit ostrý dvoubřitý 

srpový nůž pro sekání zeleniny, sýra, masa, 

přípravu kaší a podobné přípravy. Lis na citru-

sy nasaditelný na mísu strouhacího nástavce 

je posledním dodaným rozšířením tohoto ná-

řadí. Do zadního rychlého pohonu můžete vlo-

žit mixér s  ostrými noži nebo tříštivý mlýnek. 

Samozřejmostí je i třídílné základní nářadí pro 

hnětení, míchání a šlehání. 

Zkušenosti
Základní nářadí nemá nastavitelnou výšku, 

proto jsme vyzkoušeli, jaké minimální množství 

bílkového sněhu a žloutkové majonézy je robot 

schopen ušlehat. Na majonézu ze dvou žlout-

ků rovnou zapomeňte, šlehací metla je jen roz-

táhne po dně a pak už se jich vůbec nedotýká. 

Nepomůže ani přidání oleje. Teprve při čtyřech 

žloutcích se začíná tvořit majonéza, ale jen po-

malu a neochotně. Bílkový sníh je na tom lépe, 

při třech bílcích se začíná tvořit snadno. Pře-

ci jen je bílku ve vejci víc než žloutku. Jakmile 

začne nabývat, není už problém vytvořit tuhý 

sníh. Zkrátka šlehá dobře, ale metly se pohy-

bují moc vysoko.

Buchty
Zkouška hnětení s  plnou mísou znamená 

husté těsto ze 700 g mouky, 450 ml mléka, 

75 g tuku, dvou vajec, 30 g droždí a 60 g cuk-

ru. Zpočátku rychlostí 1 pro zamíchání a na-

konec rychlostí 3 robot uhněte i  toto husté 

těsto bez větších problémů. Výkyvy ramene 

s  motorem při řádném záběru nejsou nic 

mimořádného u  tohoto typu robotů, takže 

se nemusíte obávat. Těsto po uhnětení mů-

žete nechat rovnou v míse robotu vykynout 

a  po  hodině znovu chvíli hnětat. Po  dalším 

vykynutí už lze vytvarovat buchty a  plnit 

marmeládou, tvarohem, mákem nebo čím-

koli, co vám chutná.

Univerzální struhadlo
Strouhací nástavec funguje perfektně zejména 

díky ostrému noži a struhadlům. Plátky z okur-

ky byly hotovy během několika vteřin a strou-

hání asi půl kila mrkve trvalo asi 90 sekund. 

Kuchyňské roboty se v poslední 
době prodávají nejčastěji jen 
se základní vybavením. Tím je 
míchací, šlehací a hnětací ná-
řadí, mísa a zpravidla strouhací 
nástavec se třemi noži. To ale 
znamená, že musíte spoustu 
příslušenství dokoupit, pokud 
je ovšem výrobce vůbec nabízí. 
Proto nás těší, že nový robot 
Philips HR7958 je již v základní 
sadě vybaven kromě zmíně-
ného nářadí i mixérem, tříšti-
vým mlýnkem, lisem na citrusy, 
mlýnkem na maso a sekacím 
nožem pro strouhací nástavec. 

dobře vybavený
kuchyňský robot Philips Hr7958 Zkoušeli jsme i struhadlo na bramborák, které 

funguje dobře, výsledkem je velmi jemně na-

škrábané těsto. Škoda jen, že nejde zamíchat 

ve  stejné míse jinak než pomocí srpového 

nože. Míchací nástavec pro mísu struhadla by 

se docela hodil.

Srpový nůž zpracovává sýr, seká zeleninu, 

a proto se hodí pro přípravu pomazánek. Jen 

je třeba si uvědomit, že suroviny, které chceme 

posekat na  jemno, musíme přidat jako první 

a naopak. 

Citronáda
K nádobě struhadla se připojuje i odšťavňovač 

citrusových plodů. Vybaven je jednou velikos-

tí vytlačovacího trnu, který se nejlépe hodí 

na pomeranče. Vymačkat šťávu z citronů nebo 

grepů se podaří také, ale použití dalších ná-

stavců s vhodnou velikostí by práci rozhodně 

usnadnilo.

Koktejly
Mixér s  nádobou o  vyznačeném maximálním 

obsahu 1,25 litru pochopitelně neumožňuje 

mixovat stejné množství koktejlu, ale plnou 

hladinu můžeme využít u  omáček a  polévek. 

Rozumné plnění u  pěnivých potravin je však 

jen do jednoho litru. Vyzkoušeli jsme na baná-

novém koktejlu, který byl rozmixovaný do pěny 

během asi deseti sekund. U nápojů, které pění 

více, je nutné počítat s ještě větší rezervou, aby 

nápoj nepřetekl. Při nasazování mixéru je nut-

né dodržet polohu madlem dozadu, protože 

jen v té lze mixér nasadit.

Mlýnky
Při zvolení stupně 7 (doporučeno v  návodu) 

zvládá v pohodě plný průtok masa, který do-

volí vkládací otvor. Střední velikost otvorů při-

ložené mlecí desky odpovídá většině běžných 

jídel. Vzhledem k ceně celé sestavy je pocho-

pitelné, že mlýnek nemá širší výbavu.

U  nejmenšího příslušenství s  noži si sám 

nejsem jistý zařazením. Můžeme jej použít jako 

sekáček na oříšky, koření, bylinky nebo v nouzi 

jako tříštivý mlýnek na kávu. 

Hodnocení
Trochu nás překvapilo, že rozdíl mezi otáčkami 

naprázdno a  při zatížení je poměrně vysoký. 

Nejde o regulaci otáček, ale výkonu, což zna-

mená, že při práci s potřebou vyššího výkonu 

je třeba využít vyšší stupeň, například mlýnek 

na  maso stupeň 7. Vysoké otáčky při chodu 

naprázdno se prostě po zatížení sníží. Kladně 

hodnotíme množství příslušenství v  základní 

sadě, chybou však je, že zatím není jakákoli 

možnost jeho rozšíření. Netypické odklápění 

ramene poskytuje víc prostoru pro práci s ná-

řadím, což je příjemné.
kladně hodnotíme množství příslušenství v základní sadě, na další si musíme  počkat.

doporučená cena: 9.999 Kč

druh:

se sklopným ramenem, 
pohony: planetový pro 
metly, čelní, horní pomalý, 
horní rychlý

rychlosti:
sedm stupňů + 
momentový provoz

příkon: 900 W

maximální náplň, 
objem mísy:

1,3 kg těsta – asi ze 
700 g mouky, 4 litry

příslušenství:

metly míchací, šlehací, 
hnětací, mixér, tříštivý 
mlýnek, mlýnek na maso, 
strouhací nástavec – tři 
struhadla + srpový nůž, 
lis na citrusy

rozměry (švh); 
hmotnost:

467 x 288 x 264 mm; 
7,2 kg

Philips HR7958

Čokoládové sušenky se solí
V tomto zimním čase není nic lepšího než zavrtat se pod teplou deku. A co k tomu? Čoko-

ládové sušenky se sklenkou mléka? Pro někoho možná klišé, ale pokud na vás jde splín, 

prostě není nic lepšího.

Potřebujeme: 

170 g hladké mouky

25 g holandského kakaa

lžičku jedlé sody

150 g změklého másla

100 g hnědého cukru

50 g cukru krupice

lžička fleur de sel (případně kvalitní moř-

ské soli) 

150 g kvalitní hořké čokolády

Postup přípravy: Smícháme máslo, 

cukr a sůl. Mouku smícháme se sodou, 

kakaem a prosejeme. Čokoládu nasekáme na kousky a spolu s moukou přidáme k vymí-

chanému máslu. Rychle zpracujeme. Vše je nejlepší dělat v robotu tak, aby se vám máslo 

pod rukama nerozpouštělo. Z těsta uděláme dva válečky o průměru asi 3 cm a dáme na 2 

hodiny odpočinout do lednice. 

Poté krájíme kousky velké asi 1 cm a pokládáme na plech vyložený pečicím papírem. Dáme 

do trouby rozehřáté na 170 °C péct na 12 minut. Podáváme po vychladnutí – vydržíme-li 

čekat. Sušenky vás naprosto nadchnou právě touto skvělou kombinací čokolády a soli.

Vánoční tvarohová štóla
Potřebujeme: 

370 g hladké mouky

120 g cukru krupice nebo třtinového cukru

1 lžičku vanilkového extraktu

1 lžíci prášku do pečiva

150 g změklého másla

250 g měkkého plnotučného tvarohu

2 velká vejce

1 lžíci rumu

hrst nasekaných vlašských ořechů

hrst nasekaných mandlí

hrst nakrájených sušených švestek

hrst brusinek nebo hrozinek

kousek rozpuštěného másla na potření

trochu moučkového cukru na posypání

Postup přípravy: Do robotu nasypeme mouku, cukr a prášek do pečiva. Zapneme na 

nejvyšší obrátky a necháme robot chvilku pracovat, aby se prášek do pečiva rovnoměrně 

rozmíchal. Tvaroh, vanilkový extrakt, vejce, rum a změklé máslo přidáme do sypkého zá-

kladu. Zpracujeme měkké, vláčné těsto.

Nasekáme si ořechy a ovoce a po promíchání těsta je do něj přidáme a zapracujeme. Kdo 

nechce sekat ručně, může ořechy nasekat v nádobě se sekacími noži. Na pomoučeném 

vále si rozválíme obdélník. Velikost se řídí velikostí našeho plechu. Jednu třetinu přehneme 

doprostřed obdélníku a na ni přehneme druhou. Upravíme tvar, přemístíme na plech vylo-

žený pečicím papírem a dáme péct do trouby vyhřáté na 180 °C. Pečeme 45 minut. Jestli 

už je těsto uvnitř dobře upečené, zjistíme vpichem špejle, která musí zůstat suchá. Pokud 

je obalená těstem, ještě pečeme dál.

Ihned po vytažení z trouby potřeme rozpuštěným máslem a hustě posypeme cukrem. 

Buďte si jistí, že nevydržíte čekat do vychladnutí. Štóla krásně voní máslem a ovocem.

Další recepty hledejte na: www.bohynekuchyne.cz

RECEPTY

užijte si zimní pohodu!
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lungo. Pěnění mléka funguje perfektně, pěna 

je hustá a  trvanlivá, takže můžete vytvořit jak 

cappucino, tak i latte macchiatto. Uložit si však 

můžete jen jedno z  nich. Nastavitelná výška 

šálku 7–11 cm ale není dostatečná pro vysokou 

sklenic. To je komplikace, ovšem nikoli nepře-

konatelná. Pro milovníky teplého mléka je také 

určeno jedno místo v  paměti. Množství vody 

na čaj uložit nelze.

Nastavení síly kávy ve třech stupních řídí dél-

ku mletí a  je v paměti umístěno zvlášť, protože 

je nutné si jej zvolit vždy před přípravou nápoje, 

i když ho volíme z paměti. Nastaveno je pak pro 

všechny nápoje, což si pamatuje i  po  vypnutí. 

Podle zvuku mlýnku usuzujeme na  pomalejší 

mletí, které je (spolu s  keramickými kameny) 

dobré pro zachování správné chuti i drahé kávy. 

Očista
Po každém použití je nutné provést mytí nádob-

ky na mléko, kterou můžeme vložit i do myčky 

nádobí společně s  odkapávací podložkou. 

O odvápnění si kávovar sám řekne. Proces trvá 

asi 30 minut a potřebuje obsluhu. Výrobce pře-

depisuje konkrétní prostředek Saeco, a výslov-

ně zakazuje použití octa (s octem jsou opravdu 

špatné zkušenosti). Společně s  tím je vhodné 

provést údržbu spařovací jednotky a očistu ná-

dobky na mléko speciálním prostředkem (jed-

nou do měsíce). Hodní díl nádobky je možné 

rozmontovat pro snazší čištění. Plášť přístroje 

lze čistit vlhkým měkkým hadříkem, případně 

s trochou neabrazivního saponátu.

Hodnocení
Velkou pochvalu udělujeme uspořádání nádo-

bek na vodu a kávu, které jsou přístupné okolí. 

Ovládání je intuitivní, takže se jej rychle naučí-

te. Škoda jen, že je možné předvolit pod jedno 

tlačítko s nápojem pouze jednu hladinu vody, 

takže při vícečlenné domácnosti je nutné zvolit  

kompromis.

Kombinace černého plastu a  kovového čelní-

ho panelu vypadá elegantně a  bude se hodit 

do  kaž dé kuchyně. Celý běžný provoz lze ob-

sloužit zepředu a  shora. Směrem dopředu vy-

táhnete nádržku na vodu i schránku na použitou 

kávu a shora nasypete zrnkovou, případně i mle-

tou kávu. Odkapávací podložka se vytahuje také 

dopředu. Ideální i do malé kuchyně.

Horní víko na  zásobník kávy zaujme měk-

kým těsněním, které zabrání přístupu vzduchu 

ke kávě. V násypce pak můžeme najít regulaci 

hrubosti mletí, které lze provádět jen tehdy, po-

kud se kameny mlýnku točí. Při potřebě vyjmutí 

spařovací jednotky, což není tak časté, budeme 

potřebovat místo napravo, abychom mohli ote-

vřít stěnu a vyjmout ji. 

Speciální pozornost si zaslouží nádobka 

na  pěnění mléka, kterou lze lehce rozebrat 

na jednotlivé díly a ty pak jednoduše umýt.

Ovládání
Grafický ovládací panel obklopený sedmi tla-

čítky je přehledný a díky nápovědě na displeji 

snadno ovladatelný. Po  stisku tlačítka Start 

přístroj provede proplach a nahřeje vodu. Čtyři 

tlačítka pro rychlou volbu nápoje nabízejí „malé 

a velké“ espreso, cappuccino a nápoje tvořené 

parní tryskou, jako horké mléko nebo horkou 

vodu na čaj. Pod každou touto předvolbou lze 

uložit vlastní nastavení. Uložit lze i množství na-

pouštěného horkého mléka, ale nikoli množství 

horké vody na čaj.

Ovlivnit sílu nápoje množstvím namletí kávy 

lze provést tlačítkem ve  třech stupních nebo 

navolit bez mletí a  již umletou kávu nasypat 

rovnou do  spařovací komory šachtou ve  víku 

zásobníku na  kávu. Pod tlačítkem Menu pak 

najdeme další možnosti. Nastavení teploty spa-

řování ve třech stupních je dostatečné. Posunu-

tí času přepnutí do pohotovostního režimu se 

hodí při větším množství připravovaných nápo-

jů, kdy je vhodné tuto dobu prodloužit. Ve stavu 

s  rozsvíceným displejem jsme naměřili odběr 

2,1 W a  0,4 W ve vypnutém stavu. Nastavení 

kontrastu displeje využijete při umístění přístroje 

na světle. Tvrdost vody ovlivní četnost odváp-

ňování, což bychom nepodceňovali, protože 

vodní kámen je u kávovaru nebezpečnější než 

u pračky. Výhodou může být využití filtru Inten-

za, který lze namontovat do nádržky na vodu. 

Další volbou je odvápnění, které můžeme spus-

tit i „mimo pořadí“.

Zkušenosti
Po prvním zapojení je nutné kávovar proplách-

nout a první kávu vylít, protože konzervační tuky 

mohou být i v mlýnku na kávu. Po zapnutí dojde 

vždy k  propláchnutí okruhů a  jejich předehře-

vu, což znamená, že káva je vždy připravována 

z čerstvé vody.

Připravené ristretto sice neodpovídá před-

stavám baristů co do  množství, ale je možné 

jej nastavit do  programu správně, stejně jako 

TEST

Vaříte kávu často a rádi si po-
chutnáte i na kávových nápo-
jích s mlékem? Kávovar Saeco 
HD8753 nabízí přípravu kávy 
na jediný dotek, a to i u mléč-
ných nápojů. Jako bonus zís-
káváte možnost mýt nádobku 
na mléko, pěnič a odkapávací 
podstavec v myčce nádobí. 

Za dobrou cenu
kávovar espresso Philips saeco Hd8753

Pro rodinu, která konzumuje více káv a nápojů s kávou, jde o výborného pomocníka.

doporučená cena: 24.999 Kč

druh přístroje:

automat s keramickým 
mlýnkem, automatickým 
pěničem mléka 
a displejem

tlak spařování: 15 bar

příkon maximální/
stand-by:

1 900 W/0,4 W

druhy nápojů; paměť:
ristretto, lungo, 
cappuccino; ano, jedna 
pro každý nápoj

zásobníky voda; 
káva:

1,5 l; 300 g zrnkové kávy

rozměry (švh); 
hmotnost:

253 x 354 x 460 mm; 
9,7 kg

Philips Saeco HD8753

10
0% TESTOVÁNO

TIP
INSPIRACE

Café Vanilla Ice

Potřebujeme: 

dvojité espreso (60 ml)

1 vanilkový lusk

2 lžičky strouhané čokolády

2 kopečky vanilkové zmrzliny

1 malý šálek drceného ledu (80 ml)

Postup přípravy: Vanilkový lusk naříz-

neme podélně a vyškrábeme dřeň do šál-

ku.  Do  šálku s  vanilkovou dření nalijeme 

dvojité espreso a  směs poté nalijeme 

do mixéru. Do mixéru přidáme 2 kopečky 

vanilkové zmrzliny, 2 lžičky strouhané čoko-

lády a malý šálek drceného ledu. Vše dobře 

promícháme a nalijeme do sklenic.

Lotus Caramel café

Potřebujeme: 

1 šálek espresa

150 ml mléka

40 ml sirupu Amaretto (s příchutí mandle)

čokoládový toping

karamelový toping

Lotus karamelové sušenky

Postup přípravy: Na dno ozdobné sklen-

ky nalijeme trochu čokoládového topingu. 

V misce vyšleháme mléko do pěny. Ama-

retto smícháme s  mléčnou pěnou a  po-

malu vlijeme do  sklenky. Připravíme čer-

stvé espresso a nalijeme ho velmi pečlivě 

do  sklenky. V  sáčku rozdrtíme sušenky 

Lotus (k drcení využijeme kuchyňský vále-

ček). Nakonec nápoj ozdobíme drobky ze 

sušenky a karamelovým topinkem.

Latte Macchiato Baileys

Potřebujeme: 

Espreso 

1 cl kondenzovaného mléka

1 sklenici napěněného mléka

1 cl Baileys

Postup přípravy: Ve skleničce smícháme 

kondenzované mléko a  Baileys.  Nalijeme 

směs do sklenice Latte Macchiato. Sklenici 

doplníme alespoň do 2/3  napěněným mlé-

kem.  Nakonec vlijeme espreso – středem 

mléčné pěny.

RECEPTY

kávová pohodička
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Jestliže se profesionální fény liší něčím, co po-

znáte okamžitě, je to hmotnost. I  tento fén je 

těžší než fény pro domácnost, což je pochopitel-

né, protože střídavý motor stavěný na 230 V se 

opravdu nedá zkonstruovat bez vyššího podílu 

mědi a železa. Domácí fény jsou vybaveny stej-

nosměrnými motorky na nízké napětí, které jsou 

sice lehčí, ale jejich životnost je podstatně nižší. 

Fén i  se šňůrou váží 782 g, což odpovídá 

deklarovaným 555 g jen na  přístroj. Přívodní 

kabel je příjemně masivní a  Rotocord slouží-

cí proti zamotávání přívodního kabelu je také 

proveden poctivě. Poměrně nápadný je i malý 

průměr výstupního otvoru, který tak zajišťuje 

vysokou rychlost výstupního vzduchu. V zadní 

části najdeme ochranné sítko sloužící proti na-

sátí zejména dlouhých vlasů do fénu. V balení 

jsou také dva různě široké zužovací nástavce, 

které se používají k dalšímu zrychlení a  lepší-

mu směrování proudu vzduchu. 

Ovládání
Rychlost proudění vzduchu ovládaná třípoloho-

vým přepínačem s polohami 0, 1 a 2 poskytuje 

konstantní a v případě polohy dvě i velmi silný 

proud vzduchu díky zmíněnému střídavému 

motoru. Tři polohy přepínače teploty znamenají 

také dva stupně teploty vzduchu a v poloze 1 

vzduch studený – pro fixaci účesu – ten mů-

žeme rychle získat stisknutím tlačítka v přední 

části madla, které současně vypne ohřev vzdu-

chu a zařadí vyšší rychlost jeho proudění.

Zkušenosti
Sušení vlasů silným proudem vzduchu probíhá 

rychle a i bez nástavců je proud vzduchu velmi 

silný. Oceníte délku kabelu třímetrového kabelu, 

který dovolí i profesionální kadeřnici bezproblé-

mový pohyb okolo celého holičského křesla. 

Použití nástavců ocení hlavně profesionálové. 

Širší z nástavců je proveden dvouplášťově, což 

znamená manipulaci s ním bez nutnosti dotýkat 

se částí zahřátých průchodem horkého vzdu-

chu. Jejich nasazování zatlačením nikoho ne-

překvapí. Jednoduché a rychlé. Je pravda, že 

fén je o poznání těžší než fén pro domácnost, 

mezi profesionálními přístroji je však lehký.

Snažil jsem se prozkoumat fén zvenčí na-

tolik, abych zjistil cokoli o  zdroji negativních 

iontů, kterými se přístroj chlubí na obale, ale 

i když jsem použil dobré světlo i brýle, cokoli, 

co by připomínalo takové zařízení, jsem v čás-

tech zraku dostupných nenašel. Zřejmě tedy 

bude ukryto v rukojeti. Účinky iontů bývají po-

znat hlavně při fénování dlouhých vlasů, což 

vyzkoušela kamarádka, která potvrdila jedno-

dušší tvorbu účesu s omezením vlasů trčících 

po vyfénování z účesu ven díky statické elek-

třině. Ionty tedy skutečně fungují. 

Hodnocení
Švýcarskou Valeru SX9500RC ocení hlavně 

profesionální i poloprofesionální kadeřníci a  lidé 

s dlouhými vlasy, kteří potřebuji rychlé vysuše-

ní a  bezproblémovou úpravu účesu. Konstruk-

ce fénu napovídá dlouhou životnost a  dobrou 

ochranu před vlasy uvnitř přístroje, které jsou 

schopny jej v krátké době zničit. Ocenění si za-

slouží i dlouhý kabel a Rotocord, který spolehlivě 

zabraňuje jeho zamotávání při jakékoli manipula-

ci. Systém omezení hlučnosti, který je rozhodně 

znát, je už jen jakousi třešinkou na dortu. 

TEST

Designově velmi povedený, ladně působící pří-

stroj je lehký v  ruce a díky pogumované zadní 

části těla se dobře drží. Přední část nečinného 

přístroje tvoří jen lesklou černou plochu, pod kte-

rou se zobrazí symboly LED displeje – pokud je 

v činnosti. Odnímatelná hlava se třemi frézkami 

udělá místo, abychom mohli využít i zastřihova-

cí nástavec vybavený nastavitelným hřebenem. 

Stanice SmartClean PRO díky černé barvě ladí 

se strojkem a její ovládání je provedeno také pod 

tmavým plastem s podsvětlenými symboly.

Zkušenosti
Při změně systému holení si musejí vousy zvyk-

nout na nový strojek alespoň týden, proto při 

několika prvních holeních jsem měl nepříjem-

ný pocit tahání vousů. Při čtvrtém holení však 

nepříjemné pocity ustaly 

a holení na sucho i za mok-

ra bylo rychlé a  pohodové. 

Brzy jsem se naučil držet 

linie okrajů na kotletách a vy-

zkoušel zastřihovač. Funguje 

perfektně a myslím, že úpra-

va plnovousu s  ním bude 

hračkou. Pokud by někoho 

napadlo použít ho na  vlasy, 

byla by to s  úzkým břitem 

zdlouhavá práce, ale strojek 

by ji určitě zvládl.

Příjemně mne překvapi-

la nízká hlučnost, která se 

nezvýšila ani při holení nebo 

čištění pod vodou. Výdrž 

akumulátoru jsem vyčerpal 

za  14 dnů jen o  jeden dílek 

při pravidelném důkladném 

holení každý den. Strojek si 

můžete vzít bez nabíječky 

klidně i  na  hodně dlouhou 

dovolenou. Ukazatel nabití je 

sice třístupňový, ale jednotli-

vé LED stupně se postupně 

zhasínají, takže lze poměr-

ně přesně odhadnout, kolik 

energie zbývá. 

Očista 
Kromě vyfoukání nasucho a  opláchnu-

tí proudem vody je možné umístit strojek 

do SmartClean stanice, která jej dobije a vy-

čistí automaticky. Jak to dělá? Očistu se zapne 

pomocí dotekového tlačítka, které se zvýrazní 

při umístění strojku do stanice. Čištění indikuje 

pulzující ikona. Probíhá tak, že se do prostoru 

hlavy střídavě napouští a vypouští čisticí kapa-

lina, kterou strojek občas více či méně zamí-

chá frézkami. Kapalina mírně pění, což pomá-

há v odplavování nečistot. 

Poté nastává sušení mírným ohřevem, in-

dikované na  displeji stanice. Čištění trvá ko-

lem dvaceti minut, poté strojek suší asi čtyři 

hodiny, což nevadí, protože to dělá bez naší 

přítomnosti.

Hodnocení
Na každý holicí strojek si musí pokožka nejprve 

zvyknout. Pak je holení jednoduché a  rychlé. 

Koupací stanice přispívá k  pohodlí uživatele 

a úspoře času. Ocenili jsme tichý provoz, kte-

rý je jen o trochu hlučnější při nasazení stříhací 

hlavice, nízkou hmotnost strojku a jeho přiroze-

né, bezpečné držení.

TEST

Holicí strojek, který se postará 
o svoje nabíjení a čistotu není 
novinkou. Tyto přístroje se těší 
stoupající oblibě snad právě 
proto, že žijeme rychle a s údrž-
bou a čištěním nechceme 
ztrácet čas. Proto se blíže podí-
váme na frézkový holicí strojek 
Philips S 9111 s čisticí stanicí 
a speciální zastřihovací hlavicí 
s nastavitelnou délkou střihu.

tiché a pohodlné holení
frézkový holicí strojek Philips s 9111

kladně hodnotíme množství příslušenství v základní sadě, na další si musíme  počkat.

doporučená cena: 8.499 Kč

holicí systém:
rotační třífrézková hlava, 
zastřihovací hlava

čištění:
na sucho, pod vodou, 
ve stanici SmartClean 
PRO

napájení:
akumulátory Li-Ion, plné 
nabití na 50 minut holení 
za 1 hodinu

rozsah napětí: 100–240 V

rozměry strojku 
(švh):

60 x 160 x 60 mm

hmotnost: 167 g

Philips S 9111

autor: Miloš Chadt, foto: Philips

strojek můžete jen opláchnout pod vodou.

systém zabraňující vniknutí vlasů do přístroje najdete po 
sejmutí zadní mřížky. systém současně omezuje hlučnost.

fén valera Professional sx 9500rC

Profi fénování
Fén SX9500RC z řady Swiss Silent Professional švýcarské značky Valera 
upozorňuje už obalem na motor s vysokou životností. Jde o střídavý 
motor s životností dva tisíce hodin v provozu. Fén je relativně lehký, 
váží jen 555 g, a přitom jeho turbína dokáže vyvinout rychlost proudu 
vzduchu 120 km/h s průtokem 72 m3/hod. Tolik reklama na krabici.

doporučená cena: 2.499 Kč

max. příkon udáva-
ný/naměřený:

1 700–2 000 W/1 775 W

počet teplot/ 
rychlostí

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

ionizace: ano

délka přívodního 
kabelu:

3 m

Valera Professional SX 9500RC

konstrukce přístroje napovídá dlouhou životnost a dobrou ochranu před nasátím vlasů.

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

Stupeň Rychlost 1 Rychlost 2

1 – studený 80 W 130 W

2 – střední 922 W 970 W

3 – horký 1 342 W 1 775 W
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Když se podíváte na  fotografii, uvidíte jedno-

duchý styl s parádním čtyřramenným podstav-

cem, který ho má trochu okořenit, což se podle 

našeho názoru opravdu podařilo. Koření ho 

ale i více než slušná výbava v podobě čtyř roz-

hraní HDMI a  trojice USB. Pokud budete chtít 

napojit nějaké starší zařízení, typicky video, 

můžete sáhnout po konektoru SCART. Televi-

zor je vybaven tunery DVB-T, DVB-C, DVB-S/

S2 a  podporuje aktivní 3D zobrazování. Jeho 

obrazovka s  plošným podsvícením (znamená 

to, že je zabudováno na zadní straně) má stále 

ještě rozumnou hloubku 63 mm a používá 200 

Hz obnovovací frekvenci.  

Solidní spotřeba, kvalitní EPG
Instalace televizoru je provedena výborně, 

na což si Samsung potrpí. Doporučujeme projít 

všechny kroky, včetně připojení k internetu a ak-

tualizace firmwaru. Tu sice můžete vynechat, ale 

vždy je lepší mít ji za sebou. Dálkový ovladač je 

kompaktní, jak je bohužel v poslední době zvy-

kem, takže tlačítka jsou menší a  příliš u  sebe. 

Tam, kde bývá Enter, je vstup do chytrých funkcí 

a i to vyžaduje trochu cviku. Menu nastavení je už 

klasické s možností kolovat a vše tak jde rychle. 

Na seznam kanálů se nedostanete přes Enter, 

ale musíte sáhnout po tlačítku „Ch list“.

Programová nabídka (EPG) je jako obvykle 

dělána výborně. Nechybí ani obraz ani zvuk, te-

levizor se však při nastavení upozornění na po-

řad z pohotovostního režimu neprobudí. Dobrou 

zprávou je, že pokud televizoru nastavíte, aby 

automaticky reagoval na poměr stran u příchozí-

ho pořadu, klapne to. Alespoň v našem případě 

jsme s tím neměli žádný problém. Změna pomě-

ru stran obrazu má navíc na dálkovém ovladači 

tlačítko, takže to lze udělat velice operativně. 

A  jak je na  tom televizor se spotřebou? Jak 

bylo řečeno, patří mu energetická třída A+ (roční 

spotřeba 69 kWh) a za provozu si vezme pou-

hých 50 wattů. V pohotovostním režimu je to ne-

patrně horší, ale vzhledem ke kategorii je < 0,3 W 

stále ještě rozumné. 

Smart TV pracuje, ale…
Výrobce chtěl zjevně vstup do této části ulehčit, 

ale povedl se mu spíše opak. Při zmáčknutí tla-

čítka nejprve vidíte úzkou lištu na spodním okraji, 

kde se mají zobrazovat nejpoužívanější funkce, 

což ne vždy funguje. Teprve poté můžete vstou-

pit do jedné ze tří obrazovek, z nichž jedna je vy-

hrazena miniaplikacím. Budete ale muset jednak 

chvíli počkat a  jednak chvíli listovat, protože si 

televizor nepamatoval, kde skončil. Českých mi-

niaplikací je tu však celá řada a Samsung v tom-

to ohledu skutečně exceluje. Jediné, co tu ne-

najdete, je vstup do archivu televize Prima, který 

si na rok propachtoval Panasonic. Jinak nechybí 

Filmbox a nejnovější přírůstek – Lego TV. Je tu 

rovněž ikonka s HbbTV, které je ovšem třeba nej-

prve povolit, což je bolest všech televizorů této 

značky (vstupte do  menu nastavení a  hledejte 

volbu „Datová služba“). HbbTV poté na kanálech 

České televize pohodlně vyvoláte přes červené 

teletextové tlačítko, takže do chytrých funkcí ani 

nemusíte. 

Pokud chcete pracovat i s otevřeným webo-

vým prohlížečem, potřebujete něco k  ovládání 

kurzoru. Klávesnici s dotykovou destičkou či ně-

jaký pohybový ovladač můžete připojit buď přes 

USB nebo Bluetooth. My jsme vyzkoušeli Trust 

Wireless Keyboard & Air Mouse kombinovaný 

s drobounkou klávesnicí a ovládající se pohybem 

ruky, resp. předloktí. Televizor si s klávesničkou 

rozuměl solidně a po stlačení OK se kurzor obje-

vil dokonce i v běžném televizním vysílání. 

Samsung 40H6270 je rozhodně povedeným 

kouskem a  patří k  tomu nejlepšímu, co jsme 

letos od  této značky vyzkoušeli. Za  rozumnou 

a nyní ještě sníženou cenu, nabízí solidní obraz 

i  barevné podání včetně mnoha režimů, napří-

klad Fotbal, které v kategorii do 20.000 Kč roz-

hodně obstojí. V rámci této cenové relace obstojí 

i převod z nízkého na vysoké rozlišení, navíc je tu 

nadprůměrná výbava a také nadprůměrný zvuk. 

Reproduktory vyzařující směrem dolů se oprav-

du činí, a  pokud k  tomu připočtete kompletní 

tunerovou výbavu, vychází – za danou cenu – 

poměr cena/výkon více než výborně!

TEST TEST

autor: Miloš Chadt, foto: autor, ETA

Z  krabice vybalíte kromě klasické univerzální 

hubice i speciální hubici na tvrdé podlahy a hu-

bici s rotačním kartáčem. Třídílné příslušenství 

je zredukováno na dvě části, ale funkci hubice 

s  kartáčem zastane sklopná část štěrbinové 

hubice. Dobrý nápad! Nechybí teleskopic-

ká trubice a  hadice s madlem. Vidět je důraz 

na utěsnění všech spojů, aby se vzduch nedo-

stával do sacích cest jinudy než hubicemi.

Ovládání zapnutí a navíjení přívodního kabelu 

dvěma nášlapnými tlačítky nepřekvapí, ale je to 

to nejlepší, co bylo vymyšleno. Otočný ovladač 

výkonu lze také regulovat dost dobře nohou, 

takže se k vysavači nemusíme ohýbat.

Praktické zkušenosti
Před používáním vždy kontrolujeme filtry, kte-

ré jsou umístěny ve schránce na sběrný sáček 

(dvouvrstvý ochranný před motorem) a  také 

pod krytem s mřížkou (Hepa 12 a  jemný mo-

litan). Očekávali jsme poněkud slabší vysavač, 

ale již měření podtlaku, které provádíme jako 

první, nás naprosto vyvedlo z omylu. Tentokrát 

jsme měřili i příkon, který při něm vysavač po-

třebuje. 

I  sací výkon bude vysoký. Poznáte to podle 

toho, jak se vysavač přisaje ke koberci, když jej 

pustíte naplno. Nová konstrukce motoru a  ze-

jména sacích turbín je cítit nejen na výkonu, ale je 

i slyšet. Vysavač pochopitelně hlučí, ale podstat-

ně méně než vysavače starší konstrukce. Jediná 

opravdu hlučná činnost je vysávání pomocí ro-

tačního kartáče. Ocenili jsme i naviják přívodního 

kabelu, který funguje svižně a má dostatečnou 

sílu i při už téměř navinutém kabelu.

Příslušenství

O  zatěsnění průchodu vzduchu víte, platí to 

však i pro hubice. Utěsnění prostoru oproti pod-

laze není příliš nápadné, ale například postranní 

lišty sahají níž. Na univerzální hubici nic dalšího 

vylepšeno není, ale rotační kartáč je zajímavý 

plastikovým krytem přední části a  šoupětem 

pro přisávání vzduchu, což snižuje uměle jeho 

výkon. Kartáč sbírá bezvadně, ale jeho údržba 

je problémová. Demontovat je možné jen kryt 

turbíny, což řeší její případné zablokování na-

sátým předmětem. Kartáč demontovat nejde 

a bohužel mu chybí i drážka, která by usnad-

nila přestřižení namotaných vláken a tím i  jeho 

snazší vyčištění. Hubice na  hladké podlahy 

funguje dobře a také se dobře čistí, protože je 

konstrukčně jednoduchá.

Hodnocení
Výkon vysavače je v  poměru k  jeho příkonu 

překvapující. Vysavač dobře nahradí modely 

s  mnohem vyšší spotřebou a  není třeba mít 

strach z  nekvalitně vysátých prostor. Filtrace 

Hepa 12 vyhovující i  alergikům a  univerzální 

sáček Unibag, u  kterého nemusíte přemýšlet 

o typu vysavače při nákupu, považujeme za vý-

hody. Plus spatřujeme i v příslušenství, které je 

připraveno pro každý vysávaný povrch.

Od 1. září 2014 je zakázáno prodávat vysa-
vače s příkonem vyšším než 1 600 W. Pokud 
se tedy nyní s takovým vysavačem setkáte 
v obchodě, jde jen o doprodej skladových 
zásob. Tím to ale nekončí. Od 1. září 2017 pak 
bude zakázáno prodávat přístroje s příkonem 
nad 900 W. Pokud si říkáte, zda bude vůbec 
možné s tak sníženým příkonem vůbec něco 
vysát, nabízíme vám recenzi vysavače ETA 
Manoa 2501, který je vybaven motorem o pří-
konu 900 W a tedy splní i přísné omezení EU 
od roku 2017.

vysavač budoucnosti
vysavač eta manoa 2501

Sací výkon vysavače je v poměru k jeho příkonu skutečně opravdu překvapující.

cena: 3.299 Kč

filtrace; velikost 
sáčku:

Hepa H12; UniBag 3 l

podtlak max. 
naměřeno:

21 kP (automatické 
omezení výkonu)

příkon max.  
udávaný/měřený:

900 W/870 W

rozměry (švh); 
hmotnost: 

435 x 235 x 305 mm; 
8,48 kg

ETA  Manoa 2501

Poloha 
regulátoru

Vyvinutý 
podtlak

Maximální 
naměřený 
příkon

Minimum 16 kPa 400 W

Střed 19 kPa 700 W

Maximum 21 kPa 870 W

pět hubic umožní uklidit jakýkoli povrch.

televizor samsung 40H6270

jedním slovem povedený

cena: 13.490 Kč

úhlopříčka, formát: 102 cm (40"), 16:9

obrazovka:
LCD, podsvícení LED 
(plošné), 1 920 x 1 080 
bodů

tuner a zvuk:

DVB-T, DVB-C, vše i HD 
(MPEG-4), DVB-S S2, 
analogový;  
zesilovač 2x 10 W

vstupy/výstupy 
(výběr):

vzadu: 4x HDMI, SCART, 
digitální optický audio 
výstup, sluchátka, 3x 
USB, Wi-Fi

rozměry (švh); 
hmotnost:

907 x 605 x 265 (bez 
podstavce 63) mm; 9,1 kg

Samsung 40H6270

kvalitní televizor pro méně náročné, kterým však nabídne spoustu možností připojení.

Úhlopříčka 102 centimetrů, plošné podsví-
cení LED diodami a energetická třída A+. 
Spotřeba je jednou z několika výhod tohoto 
cenově výborně posazeného televizoru.

10
0% TESTOVÁNO

TIP
INSPIRACE



inspirace euronics • 4/201432 33inspirace euronics • 4/2014autor: Bohumil Herwig, foto: Lenovo

Yoga je druhou generací zajímavě navržených 

tabletů integrujících v sobě natáčitelný kovový 

stojánek a akumulátor umístěný v bytelném tu-

busu. Přichází v osmi- (20 cm) a desetipalcové 

(25 cm) verzi s  operačními systémy Android, 

resp. Windows, a  vše doplňuje ještě verze 

13palcová (33 cm), taktéž s  Androidem. Ta 

má navíc zabudovaný projektor, takže Tablet 

2 Pro, jak se jmenuje, je ještě unikátnější než 

verze s menší úhlopříčkou. A aby toho nebylo 

málo, můžete si vybrat mezi verzí Wi-Fi a Wi-Fi 

s podporou mobilních dat, včetně u nás právě 

zaváděného ultrarychlého LTE. Za něj si připla-

títe pouhou tisícikorunu!

Funkce jako z westernu
Režim „Pověs“ v  tomto ohledu opravdu fun-

guje! Integrovaná hliníková opěrka je totiž na-

točitelná ve 180 stupních a má v sobě otvor, 

za nějž tablet zavěsíte třeba nad dřezem a uži-

jete něco videa či internetové televize. Celko-

vě vzato má tablet čtyři pozice. V jedné si ho 

pohodlně opřete pro sledování filmu (stojánek 

je překvapivě stabilní) nebo naklopíte v ostřej-

ším úhlu, přičemž i zde máte – tedy ve volbě 

úhlu – na  výběr. Navíc 

se díky tubusu výborně 

drží v ruce, a když tab-

let opřete bez stojánku, 

díky výrazně těžší části 

polohu často i  udr-

ží. Design je navržen 

opravdu excelentně 

a  na  trhu nic takového 

od  konkurence nena-

jdete. A protože tubuso-

vá část zjevně obsahuje 

akumulátor se značnou 

kapacitou, je udávaná výdrž – v  kombinova-

ném provozu – plných 18 hodin! 

Výrobce si je buď dost jist, nebo chce být 

prostě solidní, a  tak na webu udává i přesné 

specifikace podmínek měření: 

• dvě hodiny webového prohlížení, Wi-Fi za-

pnuto, podsvícení LCD na 40 %, 

• dvě hodiny přehrávání videa (720p), Wi-Fi vy-

pnuto, podsvícení LCD na 40 %, 

• 3,81 h přehrávání hudby, Wi-Fi vypnuto, dis-

plej zhasnut,

• 10,35 h čtení knihy, Wi-Fi vypnuto, podsvíce-

ní LCD na 20 %.

Naše měření probíhalo při přehrávání videa 

(takto to děláme vždy) a dospěli jsme k 8,5 ho-

dině, přičemž dobití za provozu (opět při pře-

hrávání videa) trvalo něco málo pod čtyři hodi-

ny, což je stále ještě solidní. Nabíjení obstarává 

dobíječka s  konektorem MicroUSB, napájecí 

zdroj má plné 2 A!

A  abyste si udělali ještě lepší obrázek 

o době provozu: čistě při přehrávání videa Le-

novo udává 11,7 h. Podsvícení ale bylo nasta-

veno na 40 %, kdežto v našem testu nejčastěji 

probíhalo na 100 %. Rozdíl ve výsledcích tudíž 

není tak velký, jak by se mohlo na první pohled 

zdát.

Tablet hodně jinak
Yoga 2 se výtečně drží v  ruce nejen díky aku-

mulátorovému tubusu, který má z  jedné strany 

připojení sluchátek a  z  druhé tlačítko zapnutí/

vypnutí, ale i díky zvrásněné zadní straně. Ele-

ganci v  tomto případě doplňuje vysoká funkč-

nost, a to se nám rovněž hodně líbilo! Méně už 

pak nedotažená sladěnost hardwaru a softwaru 

daná především novostí a  jistou nedotažeností 

samotného operačního systému Android 4.4, 

u kterého navíc Google poněkud tápe v uživatel-

ském rozhraní. S tím ale bojuje už dlouho, takže 

se můžeme jen domnívat, že to časem zmizí. 

Naše standardní testovací aplikace pra-

covaly všechny s  výjimkou Prima Play, která 

rovnou ohlásila nekompatibilitu. U čtečky knih 

Cool Reader jsme ještě narazili na  drobnost 

v souvislosti se softwarovými ovládacími tlačít-

ky, která se dala vyvolat pouze z menu čtečky 

a nikoli samostatně. Například hry Air Attack 

HD či Angry Birds pracovaly bez problémů, 

stejně jako tři aplikace České televize. 

Tablet Lenovo Yoga Tablet 2 představuje vý-

jimečný kousek, na  jaký jinde nenarazíte. Pár 

nesrovnalostí se – doufejme – brzy napraví nej-

spíše i s aktualizací operačního systému. Tab-

let ale stojí za to už teď, a to i díky výbornému 

fotoaparátu, který si poradí i s nižší světelnou 

hladinou. Nedivte se proto, že vám „dvojku“ 

můžeme vřele doporučit!

TEST
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Sestavit ho sice dá nějakou práci, ale výsle-

dek stojí za  to. Jen nesmíte chtít televizor 

ovládat přes zabudované joystickové tlačítko 

s  OK uprostřed. To je totiž skryto těsně nad 

ním, zezadu za  nápisem LG. Dostat se tam 

není jednoduché ani pro běžnou ruku, natož 

pro nějakou větší či baculatější. Tady LG zjev-

ně sáhlo vedle. Zbytek je však po designové 

stránce vymyšlen výborně a díky zanedbatel-

ně širokým rámečkům máte pocit, že se obraz 

snad vznáší v prostoru. V tomto ohledu je zřej-

mé, že televizoru bude umístění na stěně nebo 

na nějakém držáku vysloveně slušet! Ostatně 

platí to i  o menší verzi 49UB850V se 124 cm 

úhlopříčky, která přijde na 29.990 Kč.

Výtečný pohybový ovladač 
V ceně dostanete hned dva dálkové ovladače. 

Poněkud příliš kompaktní klasiku s dobře či-

telnými tlačítky a horším rozložením (zejména 

EPG) a futuristický pohybový ovladač. Ten má 

tlačítek jen pár, ale jeho výhodou je zabudova-

né kolečko à la počítačová myš. Lehce se jím 

přepnete mezi televiz-

ními kanály a parádně 

funguje i  na  webové 

stránce, kde zajistí 

snadný a  jednoduchý 

posun. Výrazný kurzor 

ovládáte prostým pohybem ruky, resp. před-

loktí, a  funguje to výborně nejen v  chytrých 

aplikacích.

Menu nastavení je taktéž děláno slušně, ale 

bohužel se v  něm nedá kolovat, takže místy 

zbytečně zdržuje. Televizor s operačním systé-

mem Web OS se také v tomto okamžiku uka-

zuje jako poněkud pomalý, což se projevuje 

například v EPG. Kupodivu to není znát v pře-

chodu do  chytrých funkcí na  tlačítku Smart. 

V nich najdete řadu českých miniaplikací, včet-

ně on-line videopůjčoven Filmbox a Voyo, ale 

také ty světové, jako například YouTube. 

Přehled programové nabídky (EPG) se při 

prvním vyvolání (v rámci jednoho zapnutí televi-

zoru) objeví až za několik sekund a po tuto dobu 

je obraz i zvuk vypnut. Při dalším vstupu se ale 

EPG objeví prakticky ihned. Na pořady v něm 

se můžete nechat upozornit a televizor se – ku-

podivu – z pohotovostního režimu probudí. Mů-

žete je také nahrát či využít funkce sledování ži-

vého televizního vysílání se zpožděním. V tomto 

ohledu pracovalo toto LG spolehlivě, stejně jako 

u archivu České televize přes HbbTV.

S obrazovkou typu IPS
Televizor se značně velkou úhlopříčkou by měl 

zvládat mnohé. V tomto případě žádnou výtku 

nemáme, a to ani pokud jde o kvalitu zpraco-

vání, se kterou jsou některé značky poslední 

dobou na štíru. Vedle toho, že je televizor ně-

kdy trochu pomalejší, jsme narazili na  jediný 

problém: nevyzpytatelně se chovalo Wi-Fi Mi-

racast, což je systém pro propojení s mobilním 

telefonem. Wi-Fi jako takové však bylo napros-

to bez problémů a připojení na internet bylo dí-

lem okamžiku. Díky výtečnému pohybovému 

ovladači a předpřipraveným záložkám několika 

českých serverů je webový prohlížeč vyslove-

ně příjemný a překvapivě dobře se ovládá. Je 

to snad první televizor, u kterého jsme na něco 

takového narazili!

Vzhledem k úhlopříčce a rozlišení Ultra HD 

(více viz téma čísla) potěší i  rozumná spotře-

ba 123 wattů (pohotovostní režim pod 0,3 W) 

a s roční spotřebou 180 kWh je televizor zařa-

zen do energetické třídy B. 

Rozlišení Ultra HD neboli 4K, jak se mu také 

říká, televizor podporuje zcela automaticky, 

takže se o nic nemusíte starat. Znamená to, že 

si běžný signál z televizního tuneru sám převe-

de na ultravysoké rozlišení, i když u obyčejné-

ho DVB-T je občas znát, že se mu to ne zcela 

podaří. To je ovšem úděl všech podobných 

zařízení. Pokud registruje HD kvalitu, obraz 

se skokově promění a vidět to bylo na DVB-T 

multiplexu 7, kde se šíří HD kanály České tele-

vize. Obraz dokonce v tomto okamžiku získal 

i překvapivou hloubku.

Ultra HD signál pak televizor zvládá i z roz-

hraní USB 3.0, HDMI 2.0 a také při příjmu sig-

nálu z internetu. Stačí mít rychlé připojení a za-

brousit typicky na  YouTube a  uvidíte hodně 

zajímavé věci! A také výborně podané, protože 

zabudovaný LCD panel typu IPS patří k tomu 

nejlepšímu, co lze dnes vidět!

TEST

ultra Hd televizor lg 55ub850v

obraz na úrovni
Má čtyřikrát více obrazových bodů než Full 
HD, ale má také výbornou výbavu a chytré 
funkce s řadou českých aplikací. Jak vidíte 
ze snímku, je tu i parádní design s apartním 
celokovovým podstavcem.

cena: 27.990 Kč

úhlopříčka, formát: 139 cm (55"), 16:9

obrazovka:
LCD (IPS), podsvícení 
LED v rámu, 3 840 x 
2 160 bodů

tuner a zvuk:

DVB-T, DVB-C, vše i 
HD (MPEG-4), DVB-T2, 
DVB-S/S2, analogový; 
zesilovač 2x 10 W

vstupy/výstupy 
(výběr):

HDMI 2.0, 3x HDMI 1.4, 
SCART, sluchátka, USB 
3.0, 2x USB 2.0, Wi-Fi

rozměry (švh); 
hmotnost:

1 233 x 727 x 38 mm; 
27,5 kg

LG 55UB850V

Překvapivě vyvážený televizor provedený v nádherném stylu a s kvalitním zpracováním.

10
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INSPIRACE

kovová pohoda
tablet lenovo yoga tablet 2

 Lenovo Yoga Tablet 2 představuje výjimečný kousek, na jaký jinde nenarazíte.

cena: 7.999 Kč

displej:
25,7 cm (10,1"), 16:10,  
1 920 x 1 200 bodů

procesor; paměť 
a disk:

Intel Atom Z3745, 
1,86 GHz, čtyřjádrový; 
2 GB RAM, 16 GB (plus 
mechanika microSD)

napájení: Li-Ion, 9 600 mAh

vstupy/výstupy:
MicroUSB, sluchátka (jack 
3,5 mm), Wi-Fi, Bluetooth

rozměry (švh); 
hmotnost: 

255 x 183 x 3,0–7,2 mm; 
600 g

Lenovo Yoga 2 FHD

10
0% TESTOVÁNO

TIP
INSPIRACE

Střední cenová třída, solidní výbava, výborný Full HD 
displej typu IPS a zpracování jako z nejvyšší třídy. Pokud 
oželíte „načinčané“ funkce, z nichž řadu stejně nepotřebu-
jete, dostanete něco, o čem se konkurenci může jen zdát. 
Tablet s opravdu funkčním stojánkem!
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GPS navigace se s  mapami (Teleatlas 2014), 

které dostanete v ceně i s doživotní aktualiza-

cí a včetně radarů, zaměřuje na Evropu a do-

voluje – vedle režimu auto – dokonce i  režim 

nákladního vozidla. Ten máte měsíc zdarma, 

poté je třeba přihlásit se k jinému druhu odbě-

ru, protože u „náklaďáku“ či karavanu potřebu-

jete například zadat i výšku vozidla. 

Pokud jde o kameru, ta na-

táčí v HD Ready, což je určitě 

solidní, a  pracuje současně 

s navigací. Kameru musíte mít 

správně umístěnou tak, aby 

zvládla natáčet situaci před 

vozidlem (zadní – couvací – ka-

mera nelze napojit) a  vy jste ji 

zároveň mohli rozumně obsluhovat. Obrovský 

širokoúhlý dotykový displej tomu hodně napo-

máhá. 

Příjemně velký displej…
U ovládání si musíte zvyknout na to, že je tře-

ba na něj trochu přitlačit. Pokud máte navigaci 

v autě na stojanu, může to někdy být problém. 

Naštěstí tlačítka jsou rozměrná, takže nemusí-

te řešit, zda se trefíte, navíc některé věci dělá 

navigace za vás automaticky. Například změ-

nu zobrazení, pokud přijíždíte ke  křižovatce 

(prostorový náhled), sledování stylu vaší jízdy 

pro přesnější odhad doby dojezdu a nechybí 

ani upozornění na rychlejší jízdu, takže povo-

lenou rychlost hlídá za vás. Pohlídá i umístění 

vašeho vozu a  pomůže vám najít místo, kde 

jste ho nechali.

Vyhledávat můžete podle nejrůznějších kri-

térií, jako je klíčové slovo, adresa, PSČ či pří-

mo podle souřadnic. Vyhledávání však v oje-

dinělých případech trvá dost dlouho, i když je 

hledané místo od vás jen pár kilometrů vzdá-

lené. Můžete si nechat vyhledat i  takzvaná 

místa zájmu. Vedle prostého zadání trasy si 

můžete cestu také nasimulovat, což se někdy 

hodí. 

Pro přepnutí do režimu kamery se stačí do-

tknout zobrazené ikony a  pak menší ikonky 

s  kamerou. Záznam začne okamžitě. V ceně 

dostanete i počítačový program MioMore pro 

plánování a  archivaci vašich cest, s  nímž lze 

navíc i aktualizovat mapové podklady.

První verze, ale dobrý základ
Minusem je méně citlivý displej a  dotykové 

ovládání si také nepředstavujte jako na mobil-

ním telefonu či tabletu. To je bohužel problém 

současných navigací a výrobci by měli pojmout 

fakt, že dotykové ovládání dneška je už „trochu 

někde jinde“. Tady budete muset být jednak tro-

chu důraznější a po volbě budete muset chvilku 

počkat, než se akce provede. Méně příjemná je 

ještě jedna věc. Pokud navigaci fyzicky vypne-

te, budete si následně muset vždy projít úvod-

ním odsouhlasením bezpečnostních předpisů 

a několika dalšími hlášeními.  

Na Mio Combo je znát, že jde o první verzi. 

Po přechodu do kamery se ocitáte v trochu ji-

ném prostředí, zvyknout si je třeba i na  to, že 

pro zastavení nahrávání musíte opět mačkat 

ikonku kamery, protože obvyklé Stop tu není. 

Při přehrávání záznamu je už ale vše v pořádku. 

Škoda, že nelze vyfotit snímek, což by se mohlo 

někdy hodit. Tady v podstatě jen záznam nahra-

jete, přičemž mu můžete zapnout automatické 

přisvětlení (jiné volby – s výjimkou formátování 

karty – tu nejsou), a přehrajete. V Mio Combo 

není možné ani mazat, což by se také hodilo. 

Jde však o první verzi, ale tohle je určitě směr, 

kterým se navigace vydají. A užitečný! 

Na zařízení ovšem oceníte záznam ve vyso-

ké kvalitě. Poskytne vám totiž detailní rozlišení 

situace včetně registrační značky účastníka 

a záznam tak může být důkazním materiálem 

v době hodně módního a nebezpečného čes-

kého „vybržďování“.

TEST

Šikovná kombinace
navigace s autokamerou mio Combo 5107 lm

Mio Combo má přehledný displej a tlačítka, záznam provádí i za horších podmínek.

cena: 4.790 Kč

objektiv:
úhel záběru 120°, 
světelnost 2.4F, skleněné 
čočky

mapy v ceně:
44 zemí Evropy, doživotní 
aktualizace

displej: dotykový, 12,7 cm (5")

video; záznamové 
médium:

1 280 x 720 bodů, 
přisvětlovací LED; karta 
microSD

napájení:
autozapalovač; 
akumulátor, Li-Ion, 1 000 
mAh

vstupy/výstupy:
miniUSB, reproduktor, 
sluchátka (jack, 3,5 mm), 
2x mechanika microSD

rozměry (švh); 
hmotnost (včetně 
akumulátoru): 

135 x 82 x 13 mm;  
190 g

Mio Combo 5107 LM

Není nejlevnější, ale umí to nejdůležitější – provede vás po 
cestách, které neznáte, a zároveň vám dovolí si je zazna-
menat jako video s rozlišením HD Ready. Pro nahrávku 
stačí jen zmáčknout tlačítko na dotykovém displeji.

na zadní straně vidíte výrazný objektiv kamery obkroužený 
čtyřmi přisvětlovacími leD.

UHD
ROZLIŠENÍ

KATALOG NOVINEK 

34 990,-
NEJVĚTŠÍ SÍŤ V ČR • VÍCE NEŽ 140 PRODEJEN www.euronics.cz
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VÁNOČNÍ 

139 cm

4K UHD 3D SMART LED TV LG 55UB850V
• rozlišení 4K UHD (3 840 x 2 160), 4K upscaler – přepočet do UHD, 100 Hz, IPS panel
• tuner DVB-T/T2/C/S2, Cinema 3D pasivní, Smart TV – internetový prohlížeč, vestavěná Wi-Fi, HbbTV
• nahrávání z TV vysílání přes USB, 4x HDMI, 3x USB
• 2 ks 3D brýlí v balení, standardní dálkové ovládání + Magic Motion Remote v balení

WebOS
OPER. SYSTÉM

Poznejte nový rozměr 4K
V dnešní době jsou 4K televizory tím nejlepším co se nabízí. Standard Ultra HD s více než 8 miliony pixelů

nahrazuje dnes běžně dostupný Full HD se zhruba 4x nižším počtem zobrazovacích bodů.
Obraz je díky tomu maximálně ostrý, kvalitní a zobrazované barvy jsou až neuvěřitelně reálné.

VÁNOČNÍ 



121 cm

8 990,-

21 990,-

122 cm

3D Smart televizor Samsung UE48H6650
• rozlišení Full HD (1 920 x 1 080), 600 Hz CMR, Micro Dimming, 2x tunery DVB-T/C/S2 
• 3D aktivní, Smart TV – internetový prohlížeč, vestavěná Wi-Fi, HbbTV
• nahrávání TV vysílání, 4x HDMI, 3x USB, fotbalový mód, 2 ks 3D brýlí v balení
UE40H6650 – úhlopříčka 102 cm, cena 16 990 Kč
UE55H6650 – úhlopříčka 139 cm, cena 31 990 Kč

A++
EN. TŘÍDA

S2
SAT. TUNER

3D Smart televizor Philips 48PFS6609
• rozlišení Full HD (1 920 x 1 080)
• technologie Ambilight, pomocí které je obrazovka opticky 
  větší až o 10 cm, 200 Hz PMR, tuner DVB-T2/C/S2 (MPEG4)
• Smart TV – internetový prohlížeč, 3D aktivní
• vestavěná Wi-Fi, HbbTV, nahrávání TV vysílání přes USB
• Miracast, 3x HDMI 2x USB, 2 ks 3D brýlí v balení

19 990,-

Smart LED televizor
GoGEN TVF 40276 WEB
• rozlišení Full HD (1 920 x 1 080), 100 Hz CMP, DVB-T/C tuner
• GoGEN Smart Center, nahrávání TV vysílání přes USB
• Smart TV – internetový prohlížeč, HbbTV
• Time shift – sledování pořadů s časovým posunem
• Wi-Fi ready, 2x HDMI, 2x USB 
TVF 48276 WEB - úhlopříčka 122 cm, cena 11 990 Kč

Otočný televizní držák GoGEN
• pevná konstrukce
• kompletní montážní příslušenství
• velikost: 400 x 400, cena 2 499 Kč
• velikost: 200 x 200, cena 799 Kč

Pokojová anténa GoGEN
• velmi dobrý příjem TV signálu 
  díky zesílení 20 dB
• elegantní plochý vzhled
• včetně napájecího adaptéru

Rychlá a snadná instalace na zeď

499,-

102 cm

DVB-S2
SAT. TUNER

TWIN
TUNERY

4jádrový
PROCESOR

-

100 Hz
CMP

SMART
TV

AMBILIGHT
TECHNOLOGIE

2 499,-

NOVINKY EURONICS

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

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

15,6"

10 990,-7 999,-

4jádrový
PROCESOR

HVĚZDA ZÁBAVY

4 GB
PAMĚŤ

HVĚZDA DOMÁCNOSTIHVĚZDA DOMÁCNOSTI

500 GB
DISK

13 999,-

2 GB
GRAFIKA

8 GB
PAMĚŤ

15,6"

11 990,-

2 GB
GRAFIKA

8 GB
PAMĚŤ

15,6"

4jádrový
PROCESOR

Brašna na notebook 15,6" Case Logic
• kvalitní zpracování, atraktivní moderní vzhled
• perfektní vnitřní uspořádání
• prostorná a dobře přístupná přední kapsa 999,-

Chladicí podložka pro notebooky 
Trust Cooling Stand Xstream
• zesiluje výkonnost chlazení vašeho notebooku
• pogumovaný rám chrání notebook před poškrábáním
• lze snadno uložit do brašny na notebook

599,-

Notebook Lenovo IdeaPad G50
• procesor AMD A6 6310 (2,4 GHz)
• grafická karta AMD Radeon R4
• webkamera, Wi-Fi
• HDMI, 3x USB, Bluetooth
• Microsoft Windows 8.1

Notebook Asus X552MD
• procesor Intel Pentium N3530 (2,16 GHz)
• 4 GB operační paměti RAM
• grafická karta nVidia GeForce 820M
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB 3.0
• Microsoft Windows 8.1

4jádrový
PROCESOR

1 GB
GRAFIKA

1 TB
DISK

15,6
"

Notebook Notebook HP 355 G2
• procesor AMD A8 6310 (1,8 GHz)
• 4 GB operační paměti RAM
• grafická karta AMD Radeon R5
• DVD±R/RW mechanika
• HDMI, Wi-Fi, USB 3.0, Bluetooth
• Microsoft Windows 8.1

4jádrový
PROCESOR

2 GB
GRAFIKA

1 TB
DISK

HVĚZDA ZÁBAVY HVĚZDA ZÁBAVY

Notebook Lenovo IdeaPad Z50-75
• procesor AMD FX 7500 (3,3 GHz)
• 1TB pevný disk HDD + 8GB SSD
• grafická karta AMD Radeon R7 M255 2GB
• DVD±R/RW mechanika, HDMI, USB 3.0
• Bluetooth, Microsoft Windows 8.1



od  499,-

3 990,- 7 999,-

Funkční pouzdro na tablet 
GoGEN se stojánkem
• pohodlné přehrávání fotek, videa, čtení
• materiál syntetika

Externí baterie GoGEN
pro mobilní telefony a tablety
• elegantní vzhled, bílá barva
• kapacita 5 200 mAh, cena 499 Kč
• kapacita 7 800 mAh, cena 699 Kč
• kapacita 10 400 mAh, cena 899 Kč

Dotykový tablet GoGEN MAXPAD 7
• výukové aplikace, silikonové pouzdro v ceně
• menu v českém jazyce, rodičovská kontrola 1 999,-

4jádrový
PROCESOR

Dotykový tablet Asus 
MeMO Pad ME176CX
• procesor Intel Atom Quad-Core (1,33 GHz)
• 1 GB operační paměti RAM, Bluetooth, Wi-Fi
• Android 4.3 Jelly Bean

7"
IPS DISPLEJ

16 GB
PAMĚŤ

2 990,-

7"
 DISPLEJ

4jádrový
PROCESOR

8"
IPS DISPLEJ

Dotykový tablet Lenovo 
Yoga 2 FHD
• Full HD rozlišení (1920 x 1200)
• procesor INTEL Atom Z3745 (1,86 GHz)
• 2 GB operační paměti RAM
• GPS, Wi-Fi, Bluetooth, Android 4.4 KitKat

4jádrový
PROCESOR

10,1"

16 GB
PAMĚŤ

10,1"
IPS DISPLEJ

Ochrání tablet proti poškrábání
a ztlumí následky pádu či jiných nástrah

úhlopříčka 7" za 349 Kč 
úhlopříčka 8" (7,85") za 399 Kč
úhlopříčka 9" (9,75") za 449 Kč
úhlopříčka 10" (10,1") za 449 Kč

od  349,-

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Dotykový tablet
Acer Iconia Tab A1-840
• procesor INTEL Atom Z3735G (1,83 GHz)
• 1 GB operační paměti RAM 
• Wi-Fi, Bluetooth
• přední + zadní kamera 
• Android 4.4 KitKat

BAREVNÉ PROVEDENÍ

16 GB
PAMĚŤ

Nabíjejte svůj telefon
nebo tablet kdekoli

Mobilní telefon LG F60
• procesor Qualcomm Quad-Core (1,2 GHz)
• 4 GB vnitřní paměti
• 1 GB operační paměti RAM 
• slot na kartu microSD
• Bluetooth, NFC, LTE 
• Android 4.4 KitKat

5 Mpx
FOTOAPARÁT

4,5"
DISPLEJ

4jádrový
PROCESOR

Mobilní telefon LG F60
• procesor Qualcomm Quad-Core (1,2 GHz)
• 4 GB vnitřní paměti
•
•
•
•

NOVINKY EURONICS

5 999,-

1 999,- 2 999,-

11 990,-

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

5 990,-

4 GB
PAMĚŤ

4"
DISPLEJ

DUAL
SIM

Mobilní telefon
Acer Liquid Z200
• 2jádrový procesor (1 GHz)
• slot na kartu microSD
• 3G, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 
• 2Mpx fotoaparát
• Android 4.4 KitKat

4,5"
DISPLEJ

DUAL
SIM

4jádrový
PROCESOR

Mobilní telefon 
Lenovo A328
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 4 GB vnitřní paměti
• 1 GB operační paměti RAM
• 5Mpx fotoaparát
• Wi-Fi, Bluetooth 
• Android 4.4 KitKat

3 990,-

Mobilní telefon
Samsung Galaxy S III Neo
• 16 GB vnitřní paměti
• 1,5 GB operační paměti RAM
• podpora microSD karet
• 3G, Wi-Fi, Bluetooth 
• GPS, EDGE
• Android 4.4 KitKat

8 Mpx
FOTOAPARÁT

4,8"
SUPER AMOLED

4jádrový
PROCESOR

Konzole Xbox 360 + 4 hry
• nový design konzole Xbox 360
• pohybový senzor Kinect
• bezdrátový ovladač, HDMI, Wi-Fi
• hry: Forza Horizon + Kinect Sports 1
  + Kinect Adventures + Dance Central 3
Verze s 500GB pamětí
• cena 7 999 Kč

4 GB
PAMĚŤ

HERNÍ KONZOLE
NEJNOVĚJŠÍ GENERACE

PlayStation 4 500 GB 
+ hra DRIVECLUB
• nejvýkonnější herní zařízení nové generace
• Wi-Fi, Blu-ray, Bluetooth, Full HD, HDD 500 GB
• ovládání hlasem a gesty, nový ovladač 
  DualShock 4 s vylepšeným pohybovým 
  senzorem, dotykovou plochou, zabudovaným 
  reproduktorem a mikrofonem

PlayStation 4 500 GB 
+ hra DRIVECLUB
• nejvýkonnější herní zařízení nové generace
• Wi-Fi, Blu-ray, Bluetooth, Full HD, HDD 500 GB
• ovládání hlasem a gesty, nový ovladač 
  DualShock 4 s vylepšeným pohybovým 
  senzorem, dotykovou plochou, zabudovaným 
  reproduktorem a mikrofonem

500 GB
PAMĚŤ

3 990

BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ



Digitální zrcadlovka Nikon D3200 + 18-55 AF-S DX VRII
• Full HD video, citlivost  ISO 100 až 12800, 11bodový systém AF zaostřovaní
• kompaktní objektiv se zasouvacím tubusem 18 – 55 mm (27 až 82,5 mm kinofilm) 
  s optickou stabilizací VR II
• 7,5cm LED displej
• režim PRŮVODCE
  v českém jazyce

4 990,- 1 590,-

Přenosný reproduktor Sony SRS-BTS50B
• bezdrátové připojení k chytrému zařízení
• 2kanálový reproduktor s výkonem 5 W
• vestavěné handsfree pro příjem telefonních 
  hovorů, odolnost proti postříkání vodou
• výdrž na jedno nabití až 10 hodin

10 990,- 9 990,-

24,2 MPx
ROZLIŠENÍ

CMOS
ČIP

Digitální zrcadlovka Canon EOS 1200D + 18-55 DC  
• CMOS čip, citlivost ISO 100 až 6400, 9bodový systém AF zaostřovaní 
• 7,5 cm LED displej s 460 000 body, aplikace EOS průvodce 
  do vašeho chytrého zařízení
• ukládání obrazu: RAW, JPEG
• video: MOV
• objektiv 29–88 mm 
• v balení 8GB SD karta 
  a brašna CANON ZDARMA

DÁRKY
+

 

EOS 1200D

CASHBACK

cena 8 990 Kč po uplatnění 1 000 Kč 
bonusu na www.canon.cz/winter-cashback

Mikrověž Philips MCD5110
• mikrověž 2.0, digit. PLL FM tuner s RDS 
  (20 předvoleb), DVD mechanika – přehrává CD/DVD
• upscaling – převzorkování DVD na Full HD
• podporované formáty: MP3/WMA/DivX/
  DVD-Video/JPEG, funkce Karaoke

USB
VSTUP

100 W RMS
 VÝST. VÝKON

HDMI
VÝSTUP

Blu-ray přehrávač
Sony BDP-S1200B
• přehrává všechny běžné typy médií včetně 
  obsahu USB, upscaling – zvýšení na Full HD
• 5.1kanálový výstup, LAN (Ethernet)

USB
VSTUP

HDMI
VÝSTUP

DÁREK
+

 za 1,-
HARRY POTTER -
RELIKVIE SMRTI 2

1 990,-

5"
DOTYK. DISPLEJ

5 290,-

18 MPx
ROZLIŠENÍ

CMOS
ČIP

5 W
VÝKON

Navigace TomTom GO 50 Europe LIFETIME
• 3D mapy – zobrazení orient. bodů
• Speak & Go – zařízení lze ovládat také hlasem
• mapy celé Evropy (45 zemí) s doživotní 
  aktualizací map ZDARMA

MAPY CELÉ EVROPY
+ DOŽIVOTNÍ AKTUALIZACE

NOVINKY EURONICS

1 399,- 2 999,-

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

Espresso Krups KP100B 
NESCAFÉ Dolce Gusto 
Piccolo PF
• pro horké i studené nápoje
• extrémně rychlý, čistý a jednoduchý provoz
• tlak čerpadla 15 barů, příkon 1 460 W
• pouze pro kapsle Nescafé Dolce Gusto
• 6 kapslí zdarma k vyzkoušení
• barva: antracit

Elektrický pečicí hrnec 
ETA Pečenka 0133 90000
• vaření, dušení, pečení, zapékání
• až o 80 % úspornější než 
  klasická trouba, příkon 475 W  
• víko se skleněným průzorem 
 

Professional Care 500
 • čisticí pohyb 3D (pulzuje, osciluje a rotuje)
 • 7 600 oscilačně rotačních pohybů/min
 • 20 000 pulzací/min
 • časovač signalizuje dvě minuty čištění
 • akumulátorový provoz
+ dětský elektrický zubní 
kartáček Oral-B Mickey Mouse
 • čisticí pohyb 2D odstraní až o 100 % více 
  zubního plaku než běžný manuální kartáček
 • velmi šetrný k dětským zubům a dásním
 • hudební časovač
 • akumulátorový provoz

1 899,-

Zubní kartáček Oral-B 
rodinné balení

2 999,-

Holicí strojek
Philips PT920/18 
PowerTouch
 • 3 frézky, plovoucí holicí hlava
 • síťový i akumulátorový provoz
 • snadné čištění – omyvatelný 
  (systém QuickRinse)
 • výklopný zastřihovač 
  pro kotlety a knír

13 999,-

Epilátor Philips SC2008/11 Lumea
• systém Philips Lumea IPL je nejefektivnější 
  bezdrátové řešení IPL 
• umí hotové zázraky, pokud jde o zabránění 
  dorůstání chloupků na tváři i na těle
• pravidelně aplikované jemné světelné impulzy 
  udrží hedvábně hladkou pokožku každý den

4 999,-

Kuchyňský robot ETA 
Mezo 0033 90000
• motor s příkonem 700 W
• kovová převodová kola
• planetární systém míchání pro kvalitnější 
  a systematičtější zpracování obsahu nádoby
• plynulá regulace otáček pro volitelnou rychlost
• praktický, tichý a účinný pomocník 

4,3 l
OBJEM



14 990,-

29 990,-

18 990,-

Seznamte se s BOSCHskou KOMBINACÍ!

+

 8 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

A++
EN. TŘÍDA

Pračka Bosch WAT24460BY 
•1 200 ot./min, LED displej, VarioDrum, EcoSilence Drive: tichý asynchronní   
  motor s dlouhou životností a desetiletou zárukou
• AntiVibration Design: zaručuje stabilitu a tišší chod při praní a odstřeďování
• (V x Š x H): 84,8 x 59,8 x 59 cm, cena13 990 Kč

VARIOPERFECT – RYCHLE NEBO ÚSPORNĚ
dvě možnosti, jeden výsledek

Sušička prádla Bosch WTW85460BY
• kondenzační sušička s tepelným čerpadlem
• LED displej, vnitřní osvětlení bubnu, tiché sušení 65 dB
• systém šetrného sušení – SensitiveDrying:    
  hebké prádlo díky unikátní struktuře bubnu
•  (V x Š x H): 84,2 x 59,7 x 63,3 cm, cena19 990 Kč

 8 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

-30 %
A+++

EN. TŘÍDA

CENA SETU SUŠIČKY + PRAČKY

Pračka LG F82A8TD 
Premium
• 1 200 ot./min
• speciální programy: 
  dětská péče, péče o pokožku,
   sportovní prádlo, antialergické
   máchání, funkce 6 MOTION
  – 6 pracích pohybů
• dotykový LED displej
• chromová dvířka
• (V x Š x H): 85 x 60 x 59 cm

A+++
EN. TŘÍDA

8 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

Kondenzační 
sušička prádla 
AEG T86580IH3
• velký LCD displej
• spolehlivý a odolný 
  invertor motor
• tichý provoz – jen 65 dB
• LED vnitřní osvětlení
• (V x Š x H): 85 x 60 x 60 cm
 

A++
EN. TŘÍDA

Inteligentní systém OptiSense 
– zajistí praní s minimální spotřebou

TEPELNÉ ČERPADLO

DÁREK
+

 smartphone Acer Liquid 
 Z200 v hodnotě 1 999 Kč

více na: www.vzdyneconavic.akce-aeg.cz/

8 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

SELFCLEANING CONDENSER™ 
– záruka nejúspornějšího sušení
  s automatickým čištěním kondenzátoru

NOVINKY EURONICS

11 990,-

13 990,- 8 990,-

A++
EN. TŘÍDA

17 990,-

OSOBNÍ ODBĚR
EXPRES A VYZVEDNĚTE ZDARMA NA PRODEJNĚ ZA 60 MINUT

www.euronics.czREZERVUJTE SI ZBOŽÍ NA
PLATÍ PRO VÝROBKY SKLADEM NA PRODEJNĚ

Myčka nádobí 
Siemens SN25N285EU
• kapacita 13 jídelních sad, hlučnost 46 dB
• funkce turboSpeed zvládne mytí 
  za rekordních 20 min 
• (VxŠxH): 84,5 x  60 x 60 cm

PŘÍBOROVÁ
ZÁSUVKA

MULTIFUNKČNÍ
TROUBA

Sklokeramický sporák Mora CS 715 MW   
• objem 49 l, drátěné závěsy 
• el. zapalování, 6 funkcí (horní, dolní, 
  kruhové topné těleso, ventilátor)
• digitální programovatelné hodiny
• ukazatel zbytkového tepla
• (VxŠxH): 85 x 50 x 60,5 cm

TLUMENÉ
DOVÍRÁNÍ 
DVÍŘEK

A
EN. TŘÍDA

Beznámrazová 
chladnička 
Bosch KGN36XL32
• displej na dveřích
• funkce supermrazení 
  a superchlazení
• úsporné LED osvětlení
• oddělená regulace pro chladicí 
  a mrazicí část
• MultiAirflow ventilační systém
• chladnička 234 l/mraznička 86 l 
• (VxŠxH): 186 x 60 x 65 cm 

18
6 c

m

NEREZ
PROVEDENÍ

Přihrádka ChillerBox
– 2x déle čerstvé maso a ryby

A++
EN. TŘÍDA

Chladnička 
Electrolux 
EN3613MOX 
• automatické odmrazování
• chladnička 226 l 
• mraznička 111 l
• (VxŠxH): 185 x 59,5 x 64,7 cm

NEREZ
PROVEDENÍ

A++
EN. TŘÍDA

18
5 c

m

Inteligentní systém FreeStore – dopraví 
chladný vzduch všude, kde je to třeba





TELEVIZORY A SOUNDBARYTÉMA

Prohnuté televizory,

a ultra Hd

internetové  
videopůjčovny

Televizory s Androidem právě přicházejí na trh, možná si na ně ale budeme muset 
počkat až do příštího roku. V každém případě letos okoření nabídku televizorů 
hned několik hitovek, ať už budou v Ultra HD či dokonce v prohnuté Ultra HD po-
době. Ovšem s LCD obrazovkami! 
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Hitem podzimu a přicházejících Vánoc budou 

zcela jistě především prohnuté LCD televizory. 

Především se můžeme těšit na televizory s ob-

razovkami Ultra HD (říká se jim také 4K) s roz-

lišením 3 840 x 2 160 bodů, a speciálně u LG 

bude radost pohledět na verze s obrazovkami 

LCD IPS. 

Na trhu by se měl v co nejkratší době obje-

vit i prohnutý televizor s operačním systémem 

Android – Philips 9100. A  když jsme u  této 

značky, k  dostání bude i  Media Player UHD 

880 (viz foto), který vašemu televizoru s  roz-

hraním HDMI 2.0, nutným pro napojení 4K 

přístrojů, zajistí přehrávání Full HD, a dokonce 

i Ultra HD videí ze vzdálených serverů on-line 

videopůjčoven. Ty jsou dalším trendem, a  to 

i  u  nás. V  současných chytrých televizorech 

jich najdete hned několik a ani na ně dnes ne-

zapomeneme. Mimochodem, české filmy Hoří, 

má panenko, Markéta Lazarová, Ostře sledo-

vané vlaky a  Všichni dobří rodáci jsou první, 

které byly do 4K převedeny, a najdete je ve vi-

deopůjčovně Topfun. 

Chytré televizory jedou!
O Smart TV jste nejspíše už slyšeli, ale možná 

si nejste zcela jisti, v čem všem vám mohou být 

užitečné. Připojení k  internetu, což je v tomto 

případě základ, je jedna věc, a zavedená před-

stava, že byste si na televizoru prohlíželi webo-

vé stránky, je věc druhá. Při testu televizoru 

LG 55UB850V, který najdete na  jiném místě 

tohoto čísla, jsme ale v této souvislosti narazili 

na zajímavou věc – pohybový ovladač Magic 

Control si natolik rozuměl s televizorem, resp. 

webovým prohlížečem, že byla radost s  ním 

i s webovými stránkami pracovat – a to se nám 

opravdu tak často nestává. 

Představa prohlížení webových stránek přes 

běžný dálkový ovladač je stále ovšem poně-

kud kuriózní. Pokud to myslíte vážně, zakupte 

buď dotykový ovladač, který nabízejí všichni 
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ve  4K. K  dispozici má být i  miniaplikace pro 

novinku jménem Ivio, známou zatím především 

z počítačů.

Hit dneška: Ultra HD aneb 4K
HD kvalitou se dnes myslí rozlišení Full HD 

(1 920 x 1 080 bodů), i když někdy také ješ-

tě tzv. HD Ready, tedy od  nějakých 1  280 x 

1 024 bodů výše. Ultra HD (či také 4K) se však 

srovnává pouze s Full HD a oproti němu nabí-

zí 4x více obrazových bodů, což je opět třeba 

zdůraznit. 

Jde o rozlišení 3 840 x 2 160 bodů, i když 

některé televizory nabízejí nepatrně více. Vy-

zkoušeno už ale bylo i  televizní vysílání typu 

8K a hádáte správně, že má 8x více obrazo-

vých bodů než Full HD, a  tudíž ještě 2x více 

než Ultra HD. Jemnost v detailech je v tomto 

okamžiku dohnaná až do krajnosti. I když se 

můžeme bavit o  tom, zda 8K má (bude mít) 

smysl, 4K, tedy UHD, smysl rozhodně má! Je 

to jasně vidět nejen při přímém porovnání s Full 

HD, ale i zcela separátně. Tomu, kdo ho ještě 

neviděl v  praxi, doporučujeme navštívit něja-

kou prodejnu, ideálně takovou, kde vám před-

vedou i chování při televizním příjmu z DVB-T 

multiplexu 7, přes nějž se vysílají HD kanály 

České televize. V  tom okamžiku je to oprav-

dový zážitek! 

Nejlevnějším přístrojem na  trhu Ultra HD 

je Panasonic AX630 s  úhlopříčkou 102 cm 

(40“) prodávaný za  19.990 Kč (122 cm přijde 

na  27.999 Kč a  140 cm na  36.999 Kč). Levné 

modely – a bavíme se pouze o modelové pro-

dukci 2014/15, a  to ještě u masových značek 

– nenabízejí především podporu základu Ult-

ra HD, čímž je kodek H.265 (říká se mu také 

HEVC), a to ani na tuneru ani na rozhraní USB 

3.0 či HDMI 2.0 a ani při příjmu 4K z  interne-

tu. Slouží tak vlastně jako Ultra HD monitor, 

kterému externí zařízení, například zmiňovaný 

Media Player Philips, musí signál Ultra HD pěk-

ně připravit a poslat ho už zpracovaný. Dražší 

a drahé modely 4K televizorů už dekodér tohoto 

typu mají, takže například dokážou překódovat 

a zobrazit i Ultra HD videa třeba z YouTube. 

Bez ohledu na  cenu televizoru si ale vždy 

dávejte pozor na to, abyste měli k dispozici co 

nejvíce rozhraní HDMI 2.0! To totiž pro napojení 

výše zmiňovaného přehrávače – ale také třeba 

budoucího tunerového UHD set-top boxu – na-

prosto nutně potřebujete. Zde se vše dá rozdělit 

snadno na televizory s jedním HDMI 2.0 a na ty 

ostatní. Jak tušíte, to první není z hlediska vaší 

investice ideální. Pokud jde o USB 3.0, to po-

slouží k tomu, abyste mohli Ultra HD obsah pře-

hrát i z flash paměti či externího disku. Pokud 

ho ovšem televizor pochopitelně umí rozkódo-

vat, což dokážou zejména dražší modely. 

Otázka za milion: Full HD,  
nebo Ultra HD?
S tím, jak se sbližují cenové kategorie a hlavně 

jak Ultra HD televizory vstupují i  do  menších 

úhlopříček, nastává nutně doba přímého stře-

tu s přístroji s rozlišením Full HD. Dnes hodně 

frekventovanou otázkou bývá: „Mám si koupit 

televizor s  rozlišením Full HD, nebo už raději 

sáhnout po Ultra HD?“

V tomto ohledu skutečně velice mnoho zá-

leží na  tom, co od  televizoru vlastně chcete, 

kolik peněz na něj máte a koneckonců i  jaký 

televizní signál používáte. Nejlevnější Ultra HD 

s nejmenšími úhlopříčkami 102 cm atakují hra-

nici 20.000 Kč. Solidní Full HD televizor koupí-

te o pět o šest tisíc levněji. Pokud ale chcete 

do malé místnosti, kde jste dosud měli řekně-

me 81 cm, televizor větší, Ultra HD se 102 cm je 

zde naprosto na místě, protože pokud se vám 

rozměrově vejde, můžete ho sledovat z kratší 

vzdálenosti (řekněme o čtvrtinu až o třetinu).

Pokud se ptáte po kvalitě obrazu, Ultra HD 

má dvě strany: obraz se nám u něj zdá lepší, 

velcí výrobci, nebo zkuste nějaký doplňkový, 

např. od Trustu. Vždy si ale dobře ověřte, že 

váš chytrý televizor takové příslušenství pod-

poruje a  že s  ním dokáže komunikovat. Buď 

přes Bluetooth, což bývá časté, nebo přes 

adaptér zasunutý do  USB. Může ale také jít 

o klávesnici s dotykovou destičkou a úspěšně 

jsme v tomto ohledu několikrát vyzkoušeli pro-

dukty Logitechu. 

Vedle řady widgetů, které mají chytré televi-

zory zabudované, je tu i výborná funkce jmé-

nem Skype. Tu dnes nabízejí levnější i dražší 

přístroje a  u  těch prvních si musíte kameru 

s mikrofony dokoupit. Ovšem telefonování tím-

to způsobem, zvláště v okamžiku, kdy komu-

nikuje více lidí, je opravdu o třídu jinde než přes 

počítač a můžeme to jen doporučit!

I to je důvod, proč se tzv. Smart TV prodá-

vají čím dál tím lépe! 

Videopůjčovny v chytrých  
televizorech
Jedním z důvodů, proč si koupit chytrý tele-

vizor, je, že pokud si správně vyberete, máte 

k dispozici nejen HbbTV České televize, tedy 

její archiv (funguje prakticky na všech součas-

ných Smart TV, díky všeobecné podpoře Hbb-

TV), ale také tzv. widgety (miniaplikace) pro 

některé české on-line videopůjčovny. A jak už 

víte, k dispozici už jsou i filmy ve 4K a také 3D, 

včetně cestopisných. 

Chytrý televizor znamená televizor připoje-

ný k internetu. Pokud k němu nechcete tahat 

ethernetový kabel pro LAN, vyberte si takový, 

který buď už má zabudováno bezdrátové Wi-

-Fi, nebo se k  němu dá dokoupit v  podobě 

USB adaptéru. 

Dlužno ještě podotknout, že HbbTV České 

televize (viz foto) je zdarma, stejně jako Prima 

Play v televizorech Panasoniku (ten ji má zatím 

jako jediný). On-line videopůjčovny jsou už po-

chopitelně placené. 

Nabídka se liší značka od  značky, takže 

to, jaký televizor si vyberete, určuje, do  jaké 

videpůjčovny budete nasměrováni. Nejobvyk-

lejšími jsou Topfun a Voyo a najdete je u LG, 

Panasoniku, Philipsu a  Samsungu. Posledně 

jmenovaný výrobce má nabídku nejrozsáhlejší 

a  mj. nabízí i  HBO Go a  O2 TV. LG se zase 

chlubí miniaplikací pro přístup na  Filmbox, 

která chce v  nejbližší době nabídnout i  tituly 
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philips Media player uHD 880 je ultra HD přehrávač, 
který bude postaven na nejnovějším operačním 

systému android l a mimo jiné zvládá i tzv. 
streamované ultra HD (kodek H.265 – HeVc), tedy 

„živě“ přenášené přes internet. poslouží jako doplněk 
televizorů philips řady 8900 a vyšší a ke koupi by měl 

být na počátku příštího roku za 249 eur.

• Čtyřikrát vyšší rozlišení (3 840 x 2 160 

bodů) ve srovnání s Full HD (1 920 x 

1 080 bodů) nabízí jemnější a detail-

nější obraz, jako vystřižený z filmové-

ho plátna.

• Na UHD se ve srovnání s Full HD lze 

dívat – při stejné úhlopříčce obrazov-

ky – z menší vzdálenosti. Jednoduše 

řečeno, obrazové body nejsou tolik 

vidět a obraz je tak celistvější.

• Převod Full HD filmů a televizních HD 

kanálů bývá u 4K televizorů většinou 

bezproblémový a výsledkem je tak – 

v drtivé většině případů – lepší obraz 

(viz výše).

• Při převodu z nízkého rozlišení, 

typicky z běžného DVB-T, silně záleží 

na datovém toku vysílání, resp. na-

hrávky. Tady je to jednoznačné! Čím 

vyšší je datový tok (u videonahrávky 

velikost souboru), tím je převod a vý-

sledný obraz lepší s méně artefakty 

všeho druhu.

• Ke koupi jsou už od 102 cm (40“), což 

je ale jen několik modelů a typicky 

se bavíme o nějakých 140, 150 cm 

úhlopříčky.

Hlavní výhody Ultra HD
nejviditelnějšími novinkami sezony 2014/15  

jsou prohnuté lcD televizory, ultra HD a streamování 
(živé vysílání) přes internetovou síť.

pohybový dálkový ovladač lG Magic remote uc97 používá 
kolečko ve stylu počítačové myši. podobně se například 

na webové stránce i chová (pohybuje s ní nahoru či dolů). 
Výtečná věc!

značka philips se proslavila i osvícením pozadí televizoru systémem ambilight, který – i podle očních lékařů – opravdu funguje 
a snižuje únavu očí. Dodnes ho navíc nikdo nenapodobil, i přesto, že u zákazníků slaví stále obrovský úspěch. Mimochodem 

nejnovější verze umí dokonce spolupracovat s leD žárovkami Hue!
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ovšem je třeba vědět, že jednou za čas zazlobí 

natolik, že vidíte rozpité okraje, nejasné detaily 

a značný pokles mj. ostrosti, a to například i při 

vysílání ze studia (pochopitelně posuzujeme 

podobné přístroje). Na  Full HD vysílání tako-

véto problémy nejsou. S kvalitnějším datovým 

tokem a  vyšším rozlišením je však výpadků 

méně a méně a  i  zde je obraz hladší, jakoby 

podobný filmovému plátnu.

Celkově vzato se tak kloníme k  Ultra HD 

televizorům. Jak bylo ale řečeno, pokud si 

chcete být do budoucna jistější (kvalitní tele-

vizor našinec nekupuje ani každých pět let), 

dbejte na  to, aby byly k zabudovány alespoň 

dvě nebo lépe tři rozhraní HDMI 2.0. Podle nás 

se to vyplatí a paradoxní je, že to nyní s cenou 

příliš ani mnoho nesouvisí.

Nastupuje Android, ale…
Operační systém Google Android nastupuje 

nejen v  zařízeních určených k  nošení (hodin-

ky, sportovní pásky), ale také v  televizorech. 

Jako první uvedla takovéto přístroje na  letoš-

ním veletrhu IFA společnost TP Vision vlastnící 

značku Philips. Nejde ale zatím o připravovaný 

systém Google Android TV či jak se bude příští 

rok jmenovat, ale o běžný Android 4, jaký zná-

te z mobilních telefonů a tabletů. 

První modely patří k řadě 8800 (následovat 

jich letos bude dalších šest) a  jsou vybaveny 

obrazovkou typu Ultra HD, šestijádrovým pro-

cesorem a osvícením pozadí Ambilight. Video-

obsah a nejrůznější aplikace, včetně herních, 

budou dostupné jak přes tržiště Google Play, 

tak jako widgety, i  když se to pochopitelně 

týká jen části z  nich. Ty z  Google Play po-

chopitelně musejí být uzpůsobeny k  provozu 

na Philips Smart TV, resp. musejí dovolovat vý-

stup na velkou obrazovku. V každém případě 

bude zabudován přístup ke službám Googlu, 

včetně prohlížeče Google Chrome, YouTube, 

Google Movies a  Google Music. Pokud jde 

o hry z Google Play, výrobce zatím jen oznámil 

podporu s tím, že ovládat je bude možné buď 

kurzorem v dálkovém, resp. pohybovém ovla-

dači, nebo s pomocí dokoupitelného herního 

ovladače, gamepadu.

Philips v  souvislosti s  Androidem oznámil 

jeho zabudování do  celkem sedmi řad mo-

delového roku 2014/15, takže ho najdete jak 

ve Full HD přístrojích vybavených čtyřjádrovým 

procesorem (8100 a  8200), tak především 

v Ultra HD. Úplně prvním je pak 55PUS8809 

s úhlopříčkou 140 cm, nabízený za 69.900 Kč 

a patřící do energetické třídy A+. Má kompletní 

tunerovou výbavu, tedy včetně DVB-S/S2, čty-

ři rozhraní HDMI a mj. i možnost komunikovat 

s televizorem v jiné místnosti (posílat na něj au-

dio/videosignál). 

Soundbary  
nejen vylepšují zvuk…
To „navíc“ lze definovat hned v  několika ro-

vinách. Předně výborně vypadají, takže se 

budou u  vás doma náramně vyjímat, ať už 

je položíte pod televizorem nebo přiděláte 

na stěnu. Často mají i možnost připojení mo-

bilu či tabletu přes Bluetooth, takže poslouží 

i pro přehrávání muziky. Ty dražší pak nejenže 

nabídnou více zabudovaných reproduktorů, 

ale hlavně reproduktorů směrových, takže 

mohou simulovat i  zvuk prostorový. Navíc 

mají už i  externí bezdrátový subwoofer a  je-

jich zprovoznění je dílem okamžiku a hlavně 

bývá automatické. 

Obrovskou výhodou soundbarů napoje-

ných přes rozhraní HDMI (ARC) je to, že pra-

cujete s  jedním dálkovým ovladačem a  ten 

speciální prakticky nepotřebujete. Soundbar 

se zapne společně s televizorem a společně 

se také vypne. Televizoru řekne (nebo mu to 

řeknete vy), že používáte externí reprodukto-

ry (soundbar), takže prosté zesílení hlasitosti 

na dálkovém ovladači televizoru způsobí ze-

sílení hlasitosti na soundbaru. Párování, tedy 

napojování telefonů s  Bluetooth je u  nejvyš-

ších modelů jednoduché, protože pouze sta-

čí dotknout se místa označeného jako NFC 

(musí ho podporovat i  telefon), a  pak už si 

vesele vyhráváte.

Soundbary lze rozdělit na levné (2.500 až 

5.000 Kč) a dražší (nad 9.000 Kč). Střední tří-

du zastupují třeba LG NB4540 vhodný pro 

modely kolem 47 palců úhlopříčky nebo pak 

LG NB5540 pro 55palcové televizory, oba 

systému 4.1 s bezdrátově připojeným subwo-

oferem, nebo systému 2.1, například Sam-

sung HW-H450/H550/H551 s  k  subwoo-

feru bezdrátově připojeným soundbarem či 

na horní hranici střední třídy cenově se po-

hybující model Samsung 4.1, který vypadá 

jako podložka pod televizor – a  to je často 

výborný kompromis  

mezi cenou, možnost-

mi a  zvukovou kvalitou. 

S  cenou roste počet 

zabudovaných repro-

duktorů (nastupují i smě-

rové), přicházejí subwoo-

fery, resp. bezdrátové 

subwoofery, a  celkově 

roste kvalita materiálová 

i  zvuková. V  nejvyšších 

cenových relacích pak 

narazíte na  soundba-

ry kombinované s  FM 

rádiem a  přehrávačem 

CD, DVD a  Blu-ray dis-

ků. Těmi proslul zejména 

Philips. 

Jak vidíte, soundbary jsou dnes podstatně 

levnější, než bývaly. Na  značku a exkluzivitu 

si v běžné třídě už nikdo nehraje, i když niž-

ší cena s sebou mj. nese i  to, že pracují na-

příklad jen ve  stereu či mají omezený počet 

vstupů. V  každém případě nabídka je dnes 

široká a vyberete si jak co do vlastností, tak 

co do ceny.

TELEVIZORY A SOUNDBARYTÉMA

LG: I když sází na prohnuté i běžné LCD 

televizory s rozlišením Ultra HD, stále si 

ponechává ve hře technologii OLED. Ta 

sice dává excelentní obrazové výsledky, 

ale jsou s ní potíže. Ultra HD v podobě 

LCD nyní u LG představuje devět řad začí-

najících na 102 cm a končících kdesi nad 

dvěma metry. Liší se počtem zabudova-

ných rozhraní USB 3.0 a HDMI 2.0 a také 

podporou operačního systému Web OS, 

která začíná u modelu UB850V (viz recen-

ze v tomto čísle). 

Samsung: Tady je cítit sázka především 

na prohnuté LCD televizory v rozlišení Ultra 

HD, i když dozvuky z OLED stále přetrvá-

vají. Ultra HD je k dispozici v hned několika 

řadách a v případě HU6900 už od 102 cm 

opět od zhruba 20.000 Kč (v této řadě na-

jdete ještě 126 a 138 cm). Celkově je u nás 

k dispozici 17 televizorů končících na skoro 

900.000 Kč a 216 cm. Pokud toužíte po te-

levizoru prohnutém, zkuste se podívat 

na HU7100 nebo na HU8000. Samsung 

přizpůsobil trendům i soundbary, které 

nabízí rovněž v prohnutém provedení.

Philips: Prohnuté i klasické LCD televizory 

s Ultra HD, u vyšších modelů pak jasný 

příklon k operačnímu systému Android, 

byť zatím v klasické mobilové podobě. 

Zatímco v roce 2013 byla u této značky 

ke koupi jedna Ultra HD řada, letos by 

jich mělo být už sedm. Výrobce stále sází 

na propracované osvětlení pozadí Ambi-

light, u nejvyšších modelů pak dokonce 

na externí bezdrátový subwoofer. O televi-

zorech s Androidem píšeme výše.

Panasonic: Zde Ultra HD začíná u řady 

AX630 ve třech velikostech, přičemž 

102 cm přijde na 20.000 Kč. Další dvě 

velikosti jsou 122 a 140 cm a vždy před-

stavují něco jako 4K monitor, takže mají 

větší počet rozhraní HDMI 2.0, k nimž 

připojujete jednotlivá zařízení zvládající 

dekódovat H.265 (HEVC), což je u Ultra 

HD norma. Další dvě řady AX900 a X940 

už dekódování podporují přímo v televizoru 

a v době, kdy budete číst tento článek, by 

měly právě přicházet na trh.

 

 

Ultra HD a masové značky

rozlišení Full HD má 1 920 x 1 080 obrazových  
bodů. ultra HD neboli 4K má přesně 4x více  

bodů, tedy 3 840 x 2 160 bodů. obraz je zřetelně 
jemnější a detailnější a můžete se na něj dívat  

z kratší vzdálenosti. 

na zářijovém veletrhu iFa 2014 v Berlíně philips představil první prohnuté lcD televizory vybavené operačním systémem 
android a ultra HD obrazovkami.

K televizorům philips 65pus9809, tedy řadě 9000, dostanete 
rovnou i bezdrátový externí subwoofer, který je koncipován tak, 

aby se vešel například pod pohovku či křeslo.

Momentálně nejlevnější televizor pro ultra HD je philips 40pus6809, můžete ho nyní  
získat za cenu 17.990 Kč.

ultra HD televizor nabízí hodně jemný obraz jakoby bez obrazových bodů, a to i při pohledu zblízka. není divu, na stejné ploše je 
jich ve srovnání s televizorem s obrazovkou typu Full HD čtyřikrát více.

pětapadesátipalcový 4K televizor sony X8505 může být doplněn exkluzivní hudební lištou sonos playbar.
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Dnešní tipy upozorňují na špičkový obraz často s extrémně vysokým rozlišením Ultra HD, které 
nabízí nesrovnatelně více detailů a kterému také věnujeme téma čísla. Novinky upoutají i často 
mohutným zvukem a někdy mají dokonce i zabudované basové reproduktory neboli subwoofery. 
Pokud si ho však chcete ještě více vyšperkovat, máme pro vás i jeden elegantní soundbar.

Televizor LG 65UB950V
cena: 65.289 Kč

Televizor LG 49UB850V
cena: 27.990 Kč 

Televizor Philips 50PUS6809 
cena: 22.590 Kč

Soundbar LG NB5540
cena: 7.990 Kč

Televizor Samsung UE65HU8500 
cena:  129.990 Kč

Televizor Samsung UE55H8000
cena: 51.990 Kč

Televizor s úhlopříčkou 165 cm a rozlišením Ultra HD (3 840 x 2 160 bodů) vybavený novým ope-

račním systémem Web OS lokalizovaným i do češtiny. Kompletní tunerovou sadu doplňuje 35 wattů 

audio systému a subwoofer a také Wi-Fi s  podporou Wi-Fi Miracast. Televizor je se spotřebou 

152 wattů, resp. roční spotřebou 22 kWh, zařazen do energetické třídy A.

• Vstupy a výstupy (výběr): 4x HDMI, 3x USB, sluchátka, Wi-Fi

• Rozměry (šv): 1 093 x 646 mm

Televizor s úhlopříčkou 124 cm, rozlišením Ultra HD, tedy 3 840 x 2 160 bodů a do češtiny lokalizo-

vaným operačním systémem Web OS. Díky obrazovce typu LCD IPS si dlouho zachovává barevnou 

věrnost a nabízí i mimořádně velké pohledové úhly, a to ze všech stran. V ceně dostanete i výtečný 

pohybový ovladač. Recenzi větší verze 55UB850V najdete v tomto čísle! 

• Vstupy a výstupy (výběr): 4x HDMI, 3x USB, sluchátka, Wi-Fi

• Rozměry (šv): 1 093 x 646 mm 

Je určen jak pro připojení k televizoru, tak pro napojení z mobilních zařízení, a to vždy přes Bluetooth 

s automatickou synchronizací zvuku. Virtuálně simuluje reproduktorový systém typu 4.1, přičemž 

subwoofer je bezdrátový. Celkový výkon je 320 wattů a podporovány jsou dekodéry Dolby Digital 

i DTS. Výška soundbaru je pouhých 35 mm, takže ji umístíte v podstatě kamkoli – na stěnu i pod 

televizor. Tento soudbar je osazen špičkovým 28bitovým 192kHz audiopřevodníkem Hi-Fi DAC.  

• Vstupy a výstupy (výběr): USB, Bluetooth

• Rozměry soundbaru (švh): 1 020 x 35 x 82 mm

Prohnutý televizor s úhlopříčkou 165 cm a rozlišením Ultra HD (3 840 x 2 160 bodů),  na kterém 

můžete sledovat 4K obsah z on-line videopůjčovny Topfun. Impozantní je i zvukový výkon 60 wattů 

(4x 10 W + 20 W subwoofer), zdvojené TV tunery, kompatibilita se všemi možnými zdroji signálu Ultra 

HD a také technologie Smart Evolution pro hardwarovou aktualizaci. 

• Vstupy a výstupy (výběr): 4x HDMI, 3x USB, sluchátka, Wi-Fi

• Rozměry (šv): 1 451 x 892 mm

•  do 31. 12. 2014 platí akce vrácení 10.000 Kč od výrobce po zakoupení tohoto televizoru

Prohnutý televizor s úhlopříčkou 140 cm s klasickým rozlišením Full HD, tedy s 1 920 x 1 080 body, 

nabízí mj. 20W subwoofer a kompletní tunerovou výbavu, a to dokonce ve zdvojené podobě! Můžete 

tak jeden pořad sledovat a druhý třeba nahrávat. O dostatečný výkon se stará čtyřjádrový procesor, 

technologie Smart Evolution zase o to, aby vám televizor nezastaral. Za dva tři roky ho tak můžete 

aktualizovat, a to i hardwarově.

• Vstupy a výstupy (výběr): 4x HDMI, SCART, 3x USB, sluchátka, Wi-Fi

• Rozměry (šv): 1 233 x 759 mm

• do 31. 12. 2014 platí akce vrácení 10.000 Kč od výrobce po zakoupení tohoto televizoru

Pohlédněte do tváře ultra Hd 

Ultra HD přístroj s rozlišením 3 840 x 2 160 bodů a úhlopříčkou 127 cm s kompletní tunerovou vý-

bavou a zajímavě řešeným podstavcem. Zabudován je procesor s dvojím jádrem, Wi-Fi s podpo-

rou Miracast pro přístup z mobilních zařízení a potěší i zařazení do energetické třídy A+ (spotřeba 

je 60 wattů, roční spotřeba 88 kWh).

• Vstupy a výstupy (výběr): 3x HDMI, SCART, 2x USB, sluchátka, Wi-Fi

• Rozměry (šv): 1 123 x 662 mm

NAŠE TIPY TELEVIZORY A SOUNDBARY



Není televize jako televize. Hitem letošního roku jsou jednoznačně ULTRA HD televize. 
Nabízejí nejkvalitnější obraz, vynikající zvuk a vysoké rozlišení, které nemá na současném 
trhu obdoby. Trendem není jen UHD technologie, ale i maximálně velká obrazovka, která 
celkový požitek ze sledování ještě více podtrhne. Ať už sháníte středně velkou či přímo 
obří televizi, při volbě UHD budete rozhodně spokojeni.

ULTRA HD
3840 × 2160

FULL HD
1920 × 1080

Ostrý a ještě ostřejší
Na UHD televizi můžete sledovat všechny své oblíbené pořady i filmy a nehraje roli, zda jsou natočeny 
ve 4K rozlišení či nikoliv. Díky funkci LG upscaler umí UHD televize převádět jakýkoliv obraz do 4K kvality. I běžné 
televizní vysílání dokážou vylepšit tak, že každý detail je ostrý a naprosto přesný.

Obraz bez hranic
Zobrazovací panel je klíčovým prvkem každé televize, protože určuje její celkovou kvalitu. Díky IPS panelu, 
kterým jsou vybaveny všechny UHD televizory od LG, je pozorovací úhel těchto televizí mnohem širší a zob-
razené barvy naprosto jasné a věrné.  

Hudba budoucnosti
Kvalitní přední reproduktory LG televizí dodají hloubku a umocní celkový dojem ze sledovaného fi lmu. I bez doda-
tečné audio techniky se z obývacího pokoje stane příjemné domácí kino, které si přizpůsobíte dle vlastní potřeby.

Chytrá televize
Televize už není jen zobrazovač, ale plnohodnotný zdroj zábavy a domácí společník. Uživatelské rozhraní 
webOS je jednoduché, přehledné a hravé. Bavit vás bude i samotné nastavení televize. Využívat můžete bez-
drátový přenos obrazu z notebooku či smartphonu nebo nakupovat filmy a praktické aplikace z pohodlí 
vlastního domova. 

KVALITA 
4K OBRAZU
A ZVUKU

ULTRA HD TV

Poznejte nový rozměr 4K! Užijte si nejživější 3D obraz v ultra vysokém rozlišením a ultra 
velikosti. ULTRA HD ožívá v kvalitě 4K 3D+. Nejkomfortnější 3D obraz na světě je v roz-
lišení 4K zároveň nejostřejší. Díky čtyřnásobnému rozlišení je zobrazení 3D obsahu lepší 
a realističtější než kdykoli v minulosti. 

ULTRA ČISTÝ 
& ULTRA REÁLNÝ 

OBRAZ 4K
LG. Pro radost

Zvuk od značky Harman/Kardon
Špičková řada televizorů LG se může chlubit vytříbenou kvalitou zvuku dosaženou ve spolupráci se značkou 
harman/kardon, předním řešením v oboru. Uspokojte svůj zrak i sluch v diváckém zážitku zprostřed-
kovaném společností LG.

Věrná přesnost barev
ULTRA IPS nabízí nejvěrnější podání barev v porovnání s původním obrazem díky přesnosti v každém 
obrazovém bodě při rozlišení ULTRA HD.

Užijte si 3D obraz v Ultra HD kvalitě
Nejpohodlnější 3D brýle světa jsou také zárukou nejjasnějšího a nejostřejšíhoobrazu.Kvalitu brýlí 
ULTRA HD CINEMA 3D vylepšuje dokonalý jas, který divákovi umožňuje užívat si brilantní 3D obraz, jenž 
netrpí nižší světlostí ani mihotavými stíny jako v případě konvenčních 3D brýlí. Při čtyřnásobném rozlišení 
je 3D obraz úžasnější a realita hmatatelnější než kdykoli dříve.

Tru-ULTRA HD engine
Tru-ULTRA HD Engine je mozkem panelu ULTRA HD, který zvyšuje kvalitu ULTRA HD upscaleru. LG ULTRA 
HD TV s tímto vysoce výkonným procesorem diváka plně uspokojí bezchybným zobrazením detailů, a dále 
tak zvyšuje úroveň zobrazovací technologie.

ULTRA HD
CINEMA 3D

ULTRA HD TV
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zahlédnout u LG nebo Philipsu a Asusu. Novin-

kou byl monitor Philips 4K Ultra High Definition 

se čtyřikrát větším množstvím pixelů na  pa-

lec, než mívají Full HD displeje. Předváděn byl 

v úhlo příčkách 32 a 40 palců.

Na stánku Philipsu nelze ovšem opomenout 

ani Smart All-In-One dotykové monitory – což 

jsou samostatná multimediální zařízení, řízená 

operačním systémem Android. Ovládají se do-

tykově na obrazovce. K vidění zde byl 21:9 pa-

noramatický Ultra Wide Screen monitor s rozli-

šením 3 440 x 1 440 pixelů.

Tablety a smartphony
Jestliže trh s tablety – zdá se – je hodně naplněn, 

přesto stále výrobci uvažují o tom, že je možné 

do něj dostat další a další modely. Cesty jsou ale 

naprosto opačného rázu. Zatímco většina firem 

se snaží dodávat na trh tablety laciné (a oslovit 

tak především rodiče studentů a  žáků základ-

ních škol, přičemž v  mnoha případech útočí 

na  city kupujících i  provedením výrobků v  po-

době zvířátek či různě pomalovaných modelů), 

druhá cesta je o velikosti, výbavě, vysokém rozli-

šení a rovněž i o stylu použití. Tady jsou zajímavé 

tablety společnosti Sony, které jsou voděodolné, 

mají úžasné displeje a nevadí jim otřesy. 

Vzniká skupina výrobků, které jsou ještě 

odolnější proti otřesům, prachu a vodě. Takové 

tablety už dodává na trh Panasonic, který uvedl 

další modely, ale i Samsung přišel s novým mo-

delem tabletu určeného pro sektor B2B. Galaxy 

Tab Active byl vytvořen speciálně pro podniky. 

Je odolný a obstojí v náročném podnikatelském 

prostředí. 

Chytré hodinky
Chytrými hodinkami budeme brzy zahlceni, 

vždyť byly k vidění na každém rohu. Samsung 

nové modely ozdobil ve spolupráci se společ-

ností Swarowski. Nám se ale nejvíce líbily ty, 

které prezentovala společnost LG. LG G Watch 

se od ostatních liší provedením. Mají kulatý ci-

ferník a na ruce působí decentně a elegantně. 

Konkurenty pro toto zboží je třeba hledat samo-

zřejmě u společnosti Samsung, která předsta-

vila i chytré hodinky Galaxy Gear S.

Prvenství v oblasti chytrých hodinek – a má-

lokdo to ví – však patří společnosti Sony, která 

s nimi přišla jako první. Díky amatérskému mar-

ketingu však jejich hodinky v první verzi zcela 

zapadly. Sony letos představilo aktualizovanou 

verzi hodinek, stejně jako třeba Asus. 

Outdoorové kamery
Jedním z  atraktivních stánků byl stánek spo-

lečnosti GoPro. Tato firma rozhýbala trh s out-

doorovými kamerami, které se dají připevnit 

na  přílbu, na  rameno, ale třeba i  na  psí obo-

jek. Novinka, kamera GoPro Hero 3+, snímá 

v i UHD rozlišení. Z předváděných filmových zá-

běrů bylo jasné, že existence outdoorových ka-

mer má svůj smysl a že slouží k tomu, abyste se 

mohli dostat znovu v maximální kvalitě do doby, 

kdy jste scénu snímali. Kromě GoPro byly tako-

vé kamery k vidění i u Sony, které už přineslo 

druhou generaci těchto kamer a  samozřejmě 

– jak jinak – tyto kamery ukazoval i Panasonic 

i spousta dalších firem. 

2 v 1
Krátký název kapitoly souvisí s  třídou tabletů 

a notebooků 2 v 1. A jedou v tom všichni – Acer, 

Asus, Dell, Lenovo i další. Základem ovšem je 

dost důležitá věc: nový procesor Intelu. Spo-

lečnost Intel uvedla právě zde nové procesory 

Intel Core M. Díky jim odzvonilo větrákům v ta-

bletech, noteboocích – a právě v přístrojích typu 

2 v 1. Novou architekturu procesorů již nebude 

nutné chladit proudem vzduchu, ale pouze pa-

sivními chladiči. Proto se očekává atak výrobců 

s extrémně plochými zařízeními 2 v 1 na trh. Ten 

nastane v prosinci a vlna nástupu strojů 2 v 1 se 

pak očekává na jaře příštího roku. 

Výkonné robotické vysavače
Samsung představil Powerbot VR9000, robo-

tický vysavač, který díky pokročilým technolo-

giím umožňuje zcela automatický a maximálně 

komfortní úklid podlahy. Díky vysokému sacímu 

výkonu danému využitím technologie Digital In-

verter má až 60krát vyšší sací výkon než běžné 

robotické vysavače a předznamenává začátek 

nové éry úklidu. Samsung ale nebyl jediný, kdo 

takový vysavač předvedl. Dalším byla známá 

firma Dyson, která přišla s podobným koncep-

tem. Dyson 360 Eye používá výkonný motor 

Dyson V2. Ovládat jej bude možné i přes mo-

bilní telefon. 

Myčka se silou vodopádu
Také se vám stává, že při mytí nádobí v myčce 

se neumyje nádobí a příbory umístěné v rozích 

myčky? Je to dáno otočnými ramínky, která 

zásobují vodou v podstatě jen válcový prostor 

nad nimi. Samsung předvedl systém Water Wall 

neboli vodní stěnu, která využívá principu po-

hyblivého ramínka, jež se nepohybuje otočně, 

ale jezdí sem a tam zpředu dozadu a zpět. Pak 

vykryje celý prostor myčky a  vy můžete oče-

kávat špičkový výsledek pro všechno nádobí, 

které je v myčce uloženo. 

Vodopád nápadů
Z mnoha nápadů jsme vás upozornili jen na ty 

nejvíce trendové. A  aby vám nic neušlo, příš-

tí rok si IFA 2015 nenechte ujít ani vy. Berlín je 

krásný, IFA ještě více a  novinky vás mnohdy 

uchvátí.

Hit sezony: prohnuté televizory
Ono to není zase nic tak úplně nového, proto-

že prohnuté televizory jsou s námi už přes rok. 

Samsung na IFA ovšem předvedl 105palcovou, 

takzvanou Bandable (ohebnou) UHD televizi 

21:9. Ta může být plochá, ale díky motorovému 

pohonu se obrazovka dokáže zakřivit. Tato te-

levize se přizpůsobí každé příležitosti. Prohnutá 

obrazovka vtáhne do děje a zprostředkuje divá-

kovi hluboký zážitek, při větším počtu diváků je 

pro ideální zážitek lepší sledovat obsah na plo-

ché obrazovce.  

Prohnutá UHD TV Samsung 21:9 rovněž 

s úhlopříčkou 105 palců je největší svého dru-

hu na světě. Rozlišení 11 milionů pixelů (5 120 x 

2 160) přináší 5x lepší obraz než Full HD a do-

káže upravit jakýkoli obsah do rozlišení UHD. 

Ve  stánku LG zase prezentovali první UHD 

OLED prohnutý televizor s úhlopříčkou 77 pal-

ců. Je až s  podivem, že LG jako jediná firma 

neztratila kontakt s technologií OLED a každo-

ročně ukazovala novinky v této technologii tele-

vizorů. Společnost TCL nabízela údajně největší 

UHD prohnutý televizor na trhu se 110palcovou 

úhlopříčkou. 

Prohnuté jsou i soundbary
Soundbar má tu výhodu – ve srovnání s domá-

cím kinem s mnoha reproduktory –, že je kom-

paktní, umisťuje se pod televizor a dosáhne se 

s ním zajímavých zvukových efektů. Není pro-

blém, aby přenos zvuku do nich byl bezdrátový 

za  pomoci Bluetooth. Jejich velikost je různá, 

ale volí se tak, aby byly podobně široké, jako 

je televizor. Tak dosáhnete skvělého zvukového 

prostorového vjemu. 

Samsung však vyšel z  toho, že pokud jsou 

prohnuté televizory, měly by být prohnuté 

i soundbary. Prostě to patří k době, odpovídá 

to trendům, dobře „to“ k sobě pasuje, a navíc to 

i dobře hraje a výrobci mají další marketingový 

argument, že zvuk z prohnutého soundbaru se 

lépe směruje k uším diváků. 

Monitory a monitory
Trendem dneška jsou monitory velké. Pak jsou 

tu monitory širokoúhlé, které dokážou zobrazit 

i 3D obraz – tady jde především o herní moni-

tory, které pak díky polarizovaným brýlím mo-

hou jednomu hráči podávat jinou informaci než 

tomu druhému. Takové monitory bylo možné 

IFA 2014

Chytré hodinky, 
prohnuté televizory, 
outdoorové kamery a 2 v 1
Začátkem září se v Berlíně odehrál veletrh IFA 2014, každoroční výkladní skříň světa spotřební elek-
troniky. Tento veletrh ukázal, jaké trendy se na trhu objeví na Vánoce a na počátku příštího roku. 

Na IFA se objeví spousta zajímavých vý-

robků, a pokud projdeme všechny stánky, 

můžeme z  toho, co jsme viděli, shrnout 

trendy, které nás čekají na konci roku a na 

začátku roku příštího. Tady jsou:

• prohnuté televizory  

(LG, Loewe, Samsung);

• prohnuté soundbary (Samsung);

• chytré hodinky (Asus, LG, Samsung);

• procesor Intel Core M jako základ 

zařízení 2 v 1;

• outdoorové kamery  

(GoPro, Panasonic, Sony);

• robotické vysavače s vyšším sacím 

výkonem (Dyson, Samsung);

• externí disky připojitelné přes Wi-Fi 

(WD).

Trendy konce roku 2014

REPORTÁŽ

revolučnímu procesoru intel core M bude stačit pouze 
pasivní chlazení. stává se tak základem dalších, velmi 

plochých zařízení typu 2 v 1, tabletů i netbooků. 

ukázky toho, kam lze upevnit outdoorovou kameru Gopro. 
na hlavu koloběžkáře či na psí obojek, abyste mohli poznat, 

o čem je skutečný psí život. existují ale i držáky rovnou na dvě 
kamery, jejichž záznam můžete později složit a prohlédnout 

si zážitek ve 3D.
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RECEPTROZHOVOR

Mám oblíbenou hrdinku – Betty Mac Do-

naldovou. Miluji její knížky, sestra spisova-

telky se jmenovala Mary a  vyznávala teorii, 

že kdokoliv může dělat cokoliv. Já si myslím 

totéž. Ale kdybych si nedělala legraci, tak 

bych řekla, že všechno souvisí s psaním, a já 

jsem proto autor, který ví, jak co a kde říct, 

co napsat.

Nezapomenutelné jsou vaše příhody va-

šich příbuzných. Vy jste to dokázala po-

dat s  nezapomenutelnou grimasou, že 

jsem u Rybiček odpadával pod stůl smí-

chy. Kam na ty příhody chodíte? A co ří-

kají ti, o nichž hovoříte? 

Jsem autorka, spisovatelka, nepíšu životopisy 

a  neříkám vše úplně popravdě. Moji blízcí to 

vědí…

 

V  té souvislosti mě napadá, zda jste 

doma spíše introvert, nebo extrovert, jak 

se zdáte na televizní obrazovce…

Jsem extrovertní introvert. Má kamarádka se 

mi směje, že tím, že jsem na jevišti či před ka-

merou, si vytvářím docela fajn obranný val, 

abych nesplynula s kolektivem.

Jste žena mnoha řemesel. Známe vás 

jako úspěšnou šéfredaktorku, moderá-

torku, nyní i kuchařku. Jste ozdobou růz-

ných akcí a dokážete poradit ženám, jak 

se mají chovat, líčit, co mají dělat. Existu-

je ještě něco, co byste si ráda sama zku-

sila? Co jste ještě nedělala a říkáte si, tak 

tohle bych určitě ještě chtěla zkusit?

Ale ano, já bych možná docela ráda zkusila 

režii svého scénáře… Ale… Nakonec nevím… 

Člověk zas nemusí zkusit úplně všechno, ne?

To určitě. A jak se vám vlastně líbí v Po-

čátcích? Místní kuchař vám byl za kmotra 

u křtu vaší kuchařky… 

Jakub Kohák je moc fajn a  jsem ráda, že je 

mým partnerem aspoň v seriálu.

Máte v  rukávu nějaký recept, se kterým 

byste ráda seznámila naše čtenářky?

Polévka máčánka je typická pro západní Ukra-

jinu, pro Rusíny, kteří ji konzumují na Štědrý ve-

čer. Dejte vařit kuře a sušené houby, když je vše 

měkké, vyjměte, vývar přeceďte a vlijte půl litru 

šťávy z  kyselého zelí, zahustěte hladkou mou-

kou, osolte a vložte zpět maso a houby a vlijte 

rozpuštěné máslo s asi pěti stroužky drceného 

česneku. Je to úžasně zdravé a strašně dobré… 

Vím, že jste uživatelkou moderních tech-

nologií – nic víc. Moderní technologie 

vám tedy slouží. Změnilo se v tom něco, 

stala jste se specialistkou třeba v užívání 

chytrého mobilu či chytré televize?

Mám ajfon a ajmac a všechno aj aj, a taky asi 

čtyři televize, které jsou chytré, ale ne natolik, 

aby neukazovaly hloupé pořady.

Ráda vaříte tak, jako my, muži, srdcem 

a  do  připravovaného pokrmu dáváte to, 

co vás napadne, takže připravené jídlo 

odráží právě vaše duševní rrozpoložení? 

Zapisujete si recepty, které se vám po-

vedly?

Vařím jako muži, hodně improvizuji, pokaždé je 

vše jinak, nic si nezapisuji… 

A  co kuchyňští pomocníci? V  nováckém 

televizním pořadu vaříte doma. Jste pří-

znivkyní nových, moderních pomocníků, 

jako jsou kuchyňské roboty, nebo raději 

stále hnětete těsto s vařečkou v ruce? 

Dobrý robot – to je super pomocník, bez mixéru 

se neobejdu a čerstvý chleba z pekárny je mňam!

A vaříte ráda sama, nebo máte raději ko-

lem sebe rotu pomocníků – muže, děti, 

které pověříte přípravou některých po-

chutin, aby „si to taky užili“? 

Nejradši vařím sama, ale pak doufám, že se 

zjeví služebnictvo a vše po mně uklidí. Zjeví se 

většinou jen tchyně, ale vydá za regiment.

Protože jde o vánoční číslo, co byste do-

poručila jako nejvhodnější vánoční dárek 

do  kuchyně – elektrický a  nějaký jiný, 

účelný? 

Ať neteče ti doma do bot, 

na dřinu si pořiď robot!

A jaký byste dala našim hospodyňkám tip 

na dárek pro jejich muže?

Když nezavřeš svou chlebárnu,

tak ti koupím pekárnu!

A  naopak, čím by měli muži obdarovat 

ženy? 

Diamanty, smaragdy, porsche..., anebo „as-

poň“ láskou… 

Děkuji vám za rozhovor!

Paní Pawlowská, co vás přivedlo za  ku-

chyňkou linku před televizní obrazovku?

Dostala jsem nabídku proto, že jsem napsala 

tři knížky s  recepty – Až se mě dcera zeptá, 

Zeptej se mámy a Chuť do života. Jsou to pří-

běhy mé rodiny s rodinnými recepty. Když mi 

zavolala producentka a chtěla vědět, zda bych 

mohla vařit před kamerou, řekla jsem „jasně“.

A vaření vás baví? Kam chodíte pro inspi-

raci na recepty?

Vaření mne baví, protože nevařím denně. Pro 

inspiraci nejraději jezdím do Francie, do Vídně 

a do Toskánska. Ve všech těchto zemích jsou 

kořeny mých předků, a  tak mi absolutně ladí 

s rodinnými tradičními jídly.

Před začátkem pořadu jste říkala v  jed-

nom rozhovoru, že nejste žádná velká 

kuchařka – čemuž tedy vůbec nevěřím –, 

ale ráda vaříte pro své blízké. Co mají vaši 

blízcí od vás vlastně nejraději?

Myslím, že mi jdou moc dobře pečená masa, 

plněné dorty a  husté polévky. Jehněčí ode 

mne, říká syn, je prý nejlepší na světě!

Říkala jste, že nejbližší je vám kuchyně 

česká, trochu i maďarská, a pak i němec-

ká. Proč?

Maminka je z  Prahy, ale její pradědeček byl 

Němec, táta je z  Ukrajiny, ale jeho babička 

byla šlechtična z  francouzsko-polské větve. 

Táta žil na  západní Ukrajině, která každou 

chvíli patřila někomu jinému – Polákům, Ru-

sům, Maďarům… Takže přinesl z  každé ku-

chyně něco… 

V Česku se říká, že „… Jára Cimrman byl 

osobnost, která svou činnosti zasypa-

la sama sebe“. V  dobrém smyslu slova 

bych použil podobné přirovnání i na vás. 

Nejprve časopisy o  celebritách, skvělé 

Banánové rybičky, vaše role v Doktorech 

z  Počátků je skutečně famózní. K  tomu 

i  další role, moderování, psaní knížek, 

vyšly vám i kuchařky. Teď vaření. Co vás 

k tomu vlastně přivedlo?

Milan Lasica na otázku, proč nemá v  televizi 

vlastní pořad, odpověděl: „Já nevařím.“

pro své blízké
ráda vařím

Halina Pawlowská by se dala přirovnat k vichřici, která se nezapomenutelně vepsala do duší di-
váků a čtenářů, všech těch, kteří četli její časopisy nebo sledovali vynikající oddechový pořad 
Banánové rybičky. Nyní si paní Halina zahrála s chutí a přesvědčivě roli v Doktorech z Počátků. Paní 
Pawlowská je žena mnoha řemesel, a tak se s ní můžeme nově setkávat i v pořadu o vaření, který 
vysílá televize Nova. Pořad má prozaický název: U Haliny v kuchyni. 

Potřebujeme: 0,3 kg kuřecího masa, 

0,25 kg čerstvých nebo mražených hub 

(nebo 50 g předem namočených suše-

ných hub), 0,4 l šťávy z kysaného zelí, 

3 lžíce hladké mouky, 4 stroužky česne-

ku, 1 cibuli, 2 lžíce oleje, 4 lžičky másla, 

½ lžičky drceného kmínu, bobkový list, 

mletý černý pepř, sůl

Postup přípravy: Na oleji osmahneme 

najemno nakrájenou cibuli, přidáme 

drobně nakrájené kostky drůbežího 

masa a krátce orestujeme. Zalijeme asi 

4 dl osolené vody a povaříme 15 minut 

s bobkovým listem a kmínem. Přidáme 

kostičky hub a zalijeme šťávou z kysa-

ného zelí. Společně vaříme 25 minut.

Mezitím asi ve 2 dl vody rozmícháme 

mouku. Když houby a maso změknou, 

zahustíme polévku moučnou kašičkou 

a povaříme 10 minut. Nakonec přidáme 

najemno nastrouhaný česnek. Na talíři 

polévku opepříme a přidáme lžičku 

másla.

Dobrou chuť!

Máčanka od Haliny Pawlowské
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na dokonce až do 15 let, navíc je zde v ceně 

i pozdní oběd.

Na běžkách údolím i po  
hřebenech
Velké Karlovice jsou čím dál populárnější mezi 

běžkaři. V  údolí je pravidelně upravováno 

na 40 km tras pro pohodovější výlety, jimž navíc 

půvabnou kulisu dotvářejí chaloupky rozeseté 

kolem řeky i na úbočích a četné hospůdky. Dal-

ších 50 km stop najdete na okolních horských 

hřebenech vedoucích až ke Vsetínu. 

Významnou novinkou letošní zimy má být za-

sněžovaný běžkařský okruh v délce 900 metrů 

pod hotelem Horal. Stopa bude vedena kolem 

louky, která v létě slouží jako golfové hřiště.

Koupání, exotické masáže  
a saunové rituály
Po  aktivně prožitém dni přijde vhod kvalitní 

relaxace. Největším lákadlem Velkých Karlovic 

je relaxační centrum Wellness Horal v  hotelu 

Horal s trojicí termálních bazénů se slanou vo-

dou vyhřívanou na 36 °C. Součástí je i fitness 

centrum a  rozlehlý saunový svět s  nabídkou 

thajských, ayurvédských a balijských masáží, 

nezapomenutelnými saunovými rituály, vede-

nými profesionálním saunérem, od  podzimu 

nově nabízí i jedinečný turecký hammam. 

K  zimě neodmyslitelně patří saunování. 

Saunové rituály za účasti saunéra, který víří 

horký vzduch v  sauně a  podává návštěvní-

kům různé tělu prospěšné produkty k potí-

rání pokožky, skutečně stojí za to vyzkoušet!  

Rituály se konají zdarma až devětkrát denně 

a jeden z nich v devět hodin ráno je přizpů-

soben malým dětem.

Právě Velké Karlovice si v posledních letech zís-

kávají velkou popularitu. Délkou ani množstvím 

sjezdovek sice nemohou konkurovat Alpám, 

avšak doprovodnými službami a  komfortním 

zázemím pro ubytování i relaxaci si v ničem ne-

zadají s evropskými středisky, navíc s bonusem 

snadnější časové dostupnosti, krásné valašské 

krajiny a tuzemských cen.

Několik areálů na dosah
Zdejší terény uspokojí hlavně rodiny s dětmi, re-

kreační lyžaře a běžkaře, kteří vedle sportu vy-

žadují i možnost relaxace a další zábavy. Něko-

lik areálů můžete využít přímo v obci, k dalším 

v okolí je to do 20 minut cesty autem.

Zajímavostí je připravovaná novinka letoš-

ní zimní sezony. Vybrané skiareály spojily síly 

a chystají společný skipas. Lyžaři si tak budou 

moci každý den zalyžovat jinde – a za zvýhod-

něnou cenu. Skipas bude platit v areálech Ra-

zula, Machůzky, Jezerné a Kyčerka ve Velkých 

Karlovicích a  dále v  areálu Karolinka v  blízké 

stejnojmenné obci a  ve  vyhlášeném středisku 

Kohútka.

Ačkoli valašské kopce na pohled vypadají 

na  mírné profily, najdete tu i  obtížnější sjez-

dovky s délkou přes kilometr. Jednou z nich 

je FIS sjezdovka Razula (ve Ski areálu Razula) 

dlouhá právě jeden kilometr s převýšením 210 

metrů, na které občas trénuje i známý sjezdař 

Martin Vráblík. Ve Ski areálu Razula mají na-

víc jediný snowtubing v  regionu a můžete tu 

využít i akci Lyžuj a plav, propojující lyžování 

s  koupáním – k  vybraným skipasům získáte 

hodinový vstup zdarma do termálních bazénů 

Wellness Horal.

Zimní dovolená s dětmi zdarma
Zvláště rodiny s  dětmi ve  Velkých Karlovicích 

určitě ocení zvýhodněný pobyt Zimní dovolená 

v Beskydech, který nabízí zdejší Resort Valachy 

ve  svých hotelech Lanterna a Horal. Zahrnuje 

skipas do  Ski areálu Razula, snídani, večeři, 

volný vstup do  relaxačního centra Wellness 

Horal s termálními bazény, animační programy 

pro děti a podle délky pobytu masáž, bowling 

a další bonusy.

V  hotelu Horal mají děti do  12 let ubytová-

ní na  přistýlce zdarma, ve  Spa hotelu Lanter-

BESKYDYZIMNÍ DOVOLENÁ

Chcete si při zimní dovolené užít nejen lyžování či běžky, ale také koupání, saunování a v neposlední 
řadě i dobré jídlo? Vydejte se do nejvýchodnějšího cípu Zlínského kraje – do Velkých Karlovic. Zima 
v Beskydech vás určitě okouzlí. Kdo by v zimě odolal šálku čerstvě praže-

né kávy? Pokud se zastavíte v relaxačním 

centru Wellness Horal v  Resortu Valachy 

Velké Karlovice, ve chvíli odpočinku mezi 

koupáním a saunováním si určitě dopřej-

te kávu, kterou připravují ve zdejším Vital 

baru.

Kávu s  názvem Vallachio čerstvě praží 

pro Wellness Horal rodinná pražírna Laura 

Coffee z Ostravy. Pro Wellness Horal vytvo-

řila jedinečnou směs ze zrn z Brazílie a Kos-

tariky. Espresso směs Vallachio je čerstvě 

napražena ze 100% kávy arabica. V její chuti 

rozpoznáte nádech lískových oříšků s kaka-

em, na závěr vás mile překvapí silná chuť 

koření s čokoládou. V nabídce je osm druhů 

káv včetně variant bez kofeinu. 

Kávu Vallachio si můžete ve Vital baru 

koupit také s  sebou domů ve stylovém 

papírovém balení. Jedinečnou novinkou 

jsou atraktivní designové termohrnky. Svou 

oblíbenou kávu si tak můžete vzít kamkoli 

s sebou a popíjet ji stále horkou.

Více informací: www.wellnesshoral.cz.

Wellness Horal má vlastní značku kávy: Vallachio

za lyžováním, relaxací i gurmánskými zážitky
do velkých karlovic

Vánoční pobyty: Utečte předvánoč-

nímu stresu, užijte si pohodové svátky. 

Vánoční pobyty v hotelech Lanterna 

a Horal zahrnují štědrovečerní večeři, 

masáž, lyžování na Štědrý den zdarma 

a další bonusy. Více na www.valachy.cz. 

Tip pro páry: Pobyt Romantické 

hýčkání ve Spa hotelu Lanterna na dvě 

nebo tři noci zahrnuje masáž, kosme-

tiku, romantickou večeři a snídani do 

postele. Více informací najdete na  

www.lanterna.cz. 

Jednodenní relaxace: Nemáte čas na 

vícedenní dovolenou? Zkuste Wellness 

den pro zdraví či Spa day – zvýhodněný 

balíček v relaxačních centrech hotelů 

Lanterna a Horal. Zahrnuje celodenní 

pobyt v relaxačním centru, masáž a tří-

chodové menu, vše za cenu masáže. 

Více na www.wellnesshoral.cz.

Další tipy na pobyty

Beskydy nabízejí terény začátečníkům i zkušeným lyžařům. sjezdovku razula 
(na snímku) využívají k tréninkům i profesionálové.

Velké Karlovice jsou ideálním terénem pro výšlap na 
sněžnicích. půjčit se je můžete ve ski areálu razula.

saunové rituály nabízí až devětkrát denně relaxační centrum 
Wellness Horal v hotelu Horal.
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V soutěži můžete vyhrát jednu z cen, které vidíte 

na obrázcích. V tento okamžik prozradíme jen 

tolik, že nápady pro odpovědi na naše otázky 

najdete buď přímo v tomto čísle Inspirace Euro-

nics nebo na webu www.euronics.cz. 

Odpovědi na otázky zasílejte do 23. prosin-

ce 2014 na  e-mail inspirace@motyl.cz nebo 

poštou na  adresu: Inspirace Euronics, P.  O. 

Box 218, 757 01 Valašské Meziříčí. Do před-

mětu e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte 

heslo „Soutěž“. Pro rychlejší jednání o zaslání 

výhry uveďte své telefonní číslo. Výherci budou 

zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde 

v pondělí 23. března 2015.

Soutěžte i na Facebooku!
Vyfoťte se s časopisem Inspirace číslo 4/2014 

(tím, který právě držíte v  ruce) kdekoli chcete 

– před prodejnou nebo v  prodejně Euronics, 

doma, na půdě, venku, na horách, v dolech, 

prostě kde se vám zamane (fotoaparátem 

nebo jako selfie pomocí mobilu) nebo při ja-

kékoliv vaší aktivitě a  umístěte tuto fotografii 

na  facebookovou stránku společnosti Euro-

nics (www.facebook.com/EuronicsCR). Dvě 

nejoriginálnější fotografie odměníme krouha-

čem Moulinex Fresh Expres nebo ručním vy-

savačem Rowenta. 

Pozor! Tato facebooková fotosoutěž probíhá 

jen do 18. prosince 2014.

HRAJTE S NÁMI O CENY ZA 25.000 KČ... 

velká vánoční soutěž
Soutěžíte s námi už jedenáctý rok, a jelikož se známe opravdu dobře, připravili jsme pro vás soutěžní 
hru, která pro vás jistě nebude náročná. A přichystané výhry vám navíc určitě zpříjemní vaši domácí 
vánoční pohodu. I proto jsme tentokrát nachystali sedm exkluzivních cen, které rozdělíme podle 
následujících pravidel. Ale hrajte s námi o ceny i na Facebooku!

Výherci soutěže z minulého čísla Inspirace Vyhrajte ceny od síťového specialisty, jsou tito: první cenu, kterou je špičkový směro-

vač (router) TP-LINK Archer C7, vyhrává Miroslav Krupík z Rožnova pod Radhoštěm. Druhou cenu, směrovač (router) TP-LINK TL-

-WR1043ND, získává Martin Holan z Přerova. Cenu třetí, sadu powerline adaptérů pro přenos dat po elektrickém rozvodu, vyhrává 

Renata Raclavská ze Žďáru nad Sázavou. A konečně čtvrtým výhercem opakovače signálu, který posílí intenzitu Wi-Fi signálu v proble-

matických místech, kde je kvalita Wi-Fi signálu od Wi-Fi směrovače nízká, modelu TP-LINK TL-WA850RE, je Alena Příhodová z Vodňan. 

Všem výhercům srdečně blahopřejeme a těm, kterým to nevyšlo, držíme palce v dalších kolech!

1. Kolik prodejen čítala prodejní síť Euronics k datu 1. listopadu 2014?
2. Jaká prodejna sítě Euronics je nejmladší? Tedy která byla otevřena jako  

nejnovější (otevřená  do 1. listopadu 2014), a kde? 
3. Čím se vyznačuje služba osobní odběr Express a jak funguje?
4. Kolik čísel Inspirace Euronics vyšlo v tomto roce?
5. Jaký je název speciální místní kávy, kterou vaří v hotelu Horal  

ve Velkých Karlovicích? 

Výherci z minulé soutěže z čísla 3/2014

1x kávovar dolce gusto

2x krouhač moulinex Fresh express

1x epilátor rowenta  
lovelly elite

1x žehlička tefal

1x ruční vysavač  
rowenta extenso

1x vysavač Philips  
Performer Pro

soutěžní otázky velké vánoční soutěže:

... A VYHRAJTE NĚKTEROU Z NICH

Výborný pomocník do kuchyně, který vám 
bude stále po ruce. 

Vynikající a oblíbený kávovar na kapsle 
nescafé, který díky tlaku 15 barů vytvoří vždy 

tu nejchutnější kávu.

obratný pomocník při úklidu s nově tvarovanou hubicí typu 
triactive, která účinně bojuje s jemným i hrubým prachem. 

epilátor s masážním nástavcem 
a kuličkami pro redukci bolesti 

a masírování.

žehlička s nejlepším skluzem díky 
dvouvrstvé žehlicí ploše. 

Vysavač do každé kuchyně. 
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KřÍŽOVKA

autor: Milan Loucký, foto: Philips

Znění tajenky zasílejte do pátku 27. února 2015 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 křížovku. Pro rychlejší jednání o zaslání výhry uveďte své telefonní číslo. Výherci 
budou zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde v pondělí 23. března 2015. Výherci křížovky z minulého čísla, jejíž tajenka zněla „Zažijte stylové pohodové léto s Gogen 
a Euronics“, jsou tito: Zdeněk Láska z Brušperka, Jiří Sluka z Frýdlantu nad Ostravicí, Jan Musil ze Vsetína, Vladimíra Machálková z Uherského Ostrohu, Ludmila Vaculíková 
z Vizovic, Dagmar Voborská z Loštic, Ivan Koš ze Zlína, Dagmar Ulrichová z Králíků, Milan Baroš z Křenovic a Libor Fišer z Postřelmova. Ti všichni vyhrávají stylus Gogen 2v1 
a stínítka do auta.

Monitory Philips se vyznačují řadou chytrých funkcí, jež zpříjemňují a usnadňují práci s  nimi. Jednou z  nich je 
SmartContrast, která… (dokončení v tajence). Dva správní luštitelé tajenky získají monitor Philips 223V5LSB.

monitory Philips pro práci i zábavu
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Euronics vždy dostál tomu, co se od něj čeká, 

a tak zákazníci v okolí nových prodejen vždy v  

poštovní schránce našli speciální otevírací leták, 

který nebylo radno hned vyhazovat. Byly v něm 

totiž nabízeny obrovské slevy, platné při oteví-

rání nových prodejen, což byl pro nemálo lidí 

zajímavý podnět k tomu, aby vyrazili hned první 

den na nákup. Ostatně, kde je možné získat de-

setiprocentní slevu na celý nabízený sortiment 

nebo koupit třeba kuchyňský robot renomo-

vané značky za  čtvrtinu jeho původní ceny či 

kombinovanou ledničku s mrazákem se slevou 

blížící se polovině původní ceny? Určitě se to 

vyplatilo, o čemž svědčily velké fronty zájemců 

před nově otevíranými prodejnami. Na přícho-

zí čekal dobře vyškolený personál, který vždy 

zvládl nápor na prodejnu s nadhledem a profe-

sionalitou. Příchozí navíc k nákupu dostali ještě 

dárek. 

Prodejen bylo otevřeno dost a my se podívá-

me společně na to, které to byly. 

27. 8. 2014 – Varnsdorf 

V  tomto případě jde o  prodejnu Bukáček – 

Euronics Elektro, umístěnou v  ulici Legií 2236 

ve Varnsdorfu. I když nejde o novou prodejnu, 

ale o  prodejnu znovuotevřenou s  významně 

upravenou prodejní plochou, která čítá rovných 

328 m2, důležitá pro vás je informace, že v této 

prodejně je její součástí i kuchyňské studio. To 

se hodí, protože výlet do téhle prodejny za no-

vou kuchyňskou linkou může skončit tím, že si 

nejen odvezete návrh nového řešení, ale rovnou 

si vyberete i potřebné spotřebiče. 

4. 9. 2014 – Litovel
Prodejna Euronics Elektro se nachází v  ulici 

Příčná 1272/9 v Litovli. Jde o prodejnu franší-

zového typu, takže má stejnou filozofii prodeje, 

jakou mají prodejny samotné sítě Euronics. To 

znamená především všechno zboží maximálně 

snadno dostupné, s tím, že o obsluhu se starají 

školení prodavači. Nová prodejna má plošný 

výměr prodejní plochy 338 m2.

31. 10. 2014 – Praha, OC Quadrio
Po několika letech, kdy vlaky metra projížděly 

stanicí Národní, se tato stanice otevřela znovu 

nejprve pro cestující. Nevzhledná díra, která 

zela nad stanicí a  vznikla po  původní stanici 

metra, se ale během krátké doby změnila v mo-

derní nákupní centrum Quadrio. Na  Národní 

třídě tak přímo z výstupu z metra můžete vejít 

do  moderního prostoru, kde najdete i  novou 

špičkovou prodejnu Euronics. První návštěvní-

ky přivítalo Quadrio 31. 10. 2014 přesně v sym-

bolických 11 hodin a 11 minut. Atak kupujících 

na novou prodejnu, která se stala v síti Euronics 

v Praze šestou, nastal hned 11 sekund po ote-

vření nového centra, kdy doběhli první zájemci. 

Prodejna v exkluzivních prostorách nabízí spo-

třební elektroniku, televizory, mobilní techniku 

a  tablety, malou bílou techniku, přičemž jsou 

tu prezentovány exkluzivně některé modely te-

levizorů, mobilních telefonů i  tabletů. Prodejna 

se stane místem, kde výrobci budou uvádět 

některé zboží exkluzivně na  trh. K  tomu má 

prodejna 350 m2 prodejní plochy dostupných 

ve  druhém patře. Pro příchozí, kteří mnohdy 

brali jezdicí schody po  dvou, tu čekaly napří-

klad slevové kupony v hodnotách až 500 korun. 

Ve stanici Národní třída se mohli Pražané každý 

den od pátku 31. 10. do čtvrtka 6. 11. potkávat 

s hosteskami Euronics ve výrazných modrých 

bundách a ty jim den co den rozdávaly zajímavé 

slevové kupony, které pak cestující mohli uplat-

nit rovnou v prodejně v Quadriu.

Možná pro vás může být zajímavé, že u zad-

ního východu z Quadria najdete obrovskou so-

chu Franze Kafky, která je postavena z nerezu 

a jejíchž 42 pater se různě otáčí a vytváří zajíma-

vé kreace. Autorem návrhu je David Černý a vy 

si můžete vychutnat pohled na  toto zajímavé 

dílo z  další restaurace sítě Kogo, před kterou 

je instalována. 

13. 11. 2014 Frýdek-Místek,  
OC Frýda
Již podruhé ve  Frýdku-Místku – tak by bylo 

možné charakterizovat prodejnu Euronics Elek-

tro v  obchodním centru Frýda, které najdete 

na adrese Na Příkopě 3727 a k dispozici tu pro 

výběr máte celých 430 m2 prodejní plochy. Jed-

ná se o vlastní prodejnu sítě.

27. 11. 2014 Cheb, OC Tesco
Prodejna Euronics Elektro v obchodním centru 

Tesco v Chebu na ulici Pražská 2494/15 otevře 

své brány zákazníkům 27. 11. Nová prodejna 

je franšíza, ale je k nerozeznání podobná jiným 

standardním prodejnám sítě ECS. 

Cena pro Euronics
Značka Euronics se stala finalistou soutěže 

Shop roku 2014, kde následně získala skvělé 

druhé místo Ceny kvality – elektronika, vyhlašo-

vané letos v říjnu v Praze.

CO NOVÉHO V EURONICSU

stále se rozrůstáme
Od předchozího čísla uběhlo čtvrt roku a přesto příznivcům elektroniky přibyly další prodejny sítě 
Euronics. Tentokrát pro vás máme velkou nadílku.

originální sirupy známých značek - bez konzervantů a umělých barviv

až 85 litrů osvěžující limonády z jedné bombičky

univerzální bombička pro všechny výrobníky sody na trhu

Pořiď si domů limonádovník!
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