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EDITORIAL

Jeden z důležitých životních faktů říká, že věci nejsou vždycky 
takové, jak se zdají. Stejně tak nám se zdá, že od posledního 
vydání časopisu Inspirace utekla jen chvilka a přitom už tady 
máme nové číslo. 

Tak cože vás v tomto vydání čeká? Kromě tradičního testování 
produktových novinek jsme se zaměřili na váš komfort - 
pomocníky do domácnosti, kteří vám usnadní práci a vy pak 
budete moci trávit spoustu času se svojí rodinou a přáteli. 

Dále jsme pro vás hledali tipy, jak si co nejvíce užít ten správný 
relax. Pro každého taková podzimní pohoda totiž znamená 
něco jiného.  Někdo si rád zaleze pod deku k zapálenému krbu  
s mnohostránkovou knihou. Jiný si sedne na pohovku k 
televizní obrazovce a zabere se do sledování skvělého filmu. Pro 
jiného to mohou být dlouhé procházky nebo sportovní aktivity  
v postupně se zbarvující přírodě.

Čemu jsme se však věnovali v tomto čísle nejvíc je káva. Den bez 
kávy si totiž podle průzkumu agentury InsightLab. nedokáže 
představit vice než 76 % lidí. Ti si dávají svůj oblíbený hrnek kafe 
minimálně jednou denně.  I nás káva provází každým pracovním 
dnem, proto pro nás tentokrát byla práce na tématu také velkou 
zábavou a poučením.

Otestovali jsme pro vás kávovary, které umí vyrobit jak silné 
espresso, tak lahodné cappuccino. Navíc jsme našli spoustu 
tipů, jak správně připravit ten nejlepší šálek. Teď už jistě při 
výběru nesáhnete vedle.

Bylo nám velkým potěšením setkat se s odborníkem na kávu 
na slovo vzatým a to mistrem pražičem Štefanem Renczem  
z regionální pražírny kávy, který nám připravil skvělou snídani 
spojenou s ochutnávkami různých druhů tohoto lahodného 
kofeinového nápoje. Popovídali jsme si s ním jak o kávové 
kultuře, tak o klasických i alternativních přípravách kávy. 

Ani tentokrát nepřijdete o své pravidelné rubriky jako je 
oblíbená křížovka, otázky na naše elektrospecialisty, kteří vám 
například poradí, jak nejlépe ochránit display svého telefonu 
před poškozením.  

A na závěr bych vám ráda popřála co nejkrásnější prožití 
podzimu, plného relaxu a pohody strávené třeba při čtení 
časopisu Inspirace s šálkem něčeho dobrého. A také přeji hodně 
energie, i když v některých náročných dnech může být energie 
těla složena z 90 % vody a 10 % kofeinu ;)

Za redakci Inspirace Lenka Mastešová
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Pište nám, odměníme vás!

Během léta jsme do redakce dostávali velmi milé reakce na minulé číslo věnované 
chalupaření, piknikům a grilování. Jsme nadšení, kolik z vás dá na naše rady, pořídí 
si nové kuchyňské pomocníky a zkouší naše recepty. Děkujeme moc za vaše vlastní 
tipy na to, jak si léto ještě více zpříjemnit. Mnoho z vás potěšil také průvodce 
Jak si vybrat ledničku, který vysvětlil všechny pojmy a funkce s nimi spojenými 
a pomohl tak lépe se orientovat a vybrat to nejlepší pro vás. Již tradičně jsme 
vybrali dva vzkazy od čtenářů, které nás opravdu zahřály na duši. Těmto vybraným 
dopisovatelům posíláme jako poděkování kávovar Tassimo.
Budeme rádi, když nám příště napíšete i vy, dáte nám vědět, s čím jsme vám 
pomohli, co se vám líbí a třeba i to, o čem byste si rádi přečetli příště.

Čtenář Allén Mirko Fojtů s rodinou ze Vsetína 
poslali milý děkovný vzkaz za tipy, proč si 
vybrat k focení fotoaparát a ne mobilní telefon 
a jaký. A dočkali jsme se také ukázek fotografií.

Přeji hezký a příjemný den tvůrcům časopisu Inspirace.  
S tímto skvělým čtvrtletníkem jsem se poprvé setkal zcela 
náhodou po svém příletu z USA, vlastně i díky doporučení 
českých krajanů žijících na Floridě. V Key Westu i na Miami 
Beach mi říkali, že pokaždé, když se rozmýšlejí, co si v Česku 
pořídit, sáhnou právě po Inspiraci. Líbí se mi vaše otevřenost 
a množství fundovaných informací. Právě to u prodejců  
v jiných resortech postrádám. Často nás ujišťují o vysoké kvalitě 
mobilních telefonů s vysokou úrovní fotografií a podobně, ale 
jako absolvent fotožurnalistiky na pařížské univerzitě, tedy  
v zemi, kde byl fotografii vlastně vystaven rodný list, jsem často 
diskutoval o kvalitě fotografií pořízených mobilním telefonem. 
Názor byl takřka jednotný. Mobilní telefon lze používat 
pouze v nezbytných případech; profesionální fotograf by měl 
používat přístroj garantující kvalitu použitelnou pro tisk. Jsem 
proto nadšen odborným vysvětlením možností, které nabízí 
fotoaparát na straně 78. Ostatně dcera díky vám pořídila 
CANON a fotí dle vašeho doporučení. 
Srdečné díky tvůrcům Inspirace s přáním pevného zdraví.  
Už se s rodinou a přáteli těšíme na další vydání. 
S pozdravem Allén Mirko Fojtů.

Paní Diana z Kolína nám napsala, jak si díky nám 
pořídila sušičku ovoce, se kterou zpracovává 
všechno ovoce, bylinky, ale i houby. 

Dobrý den všem v Euronics! 
Můj příběh je prostý - letní vydání časopisu Inspirace bylo tou 
symbolickou poslední kapkou, kterou přetekl pohár mého 
váhání a nerozhodnosti. Dnes mám doma novou sušičku 

ovoce - a nejen ji. Léta jsem sušila houby, ovoce a bylinky 
téměř stejně jako to dělali v době kamenné. Hezky rozložit 
na pekáče, dát na sluníčko a na noc vše sklízet. A ráno tenhle 
kolotoč nanovo. Výsledek byl někdy žalostný. Pak jsem si u vás 
přečetla o sušičce a zlákaly mne v ní krásně vyskládané kousky 
ovoce. Už jsem neváhala a ještě týž den byla sušička doma. 
A když jsme přinesli z lesa letošní první houby, všechny šly 
rovnou do sušičky a výsledek byl jedna radost. A od té doby 
suším vše. Jahody, maliny, bylinky i houby. A protože na stejné 
stránce byl také šikovný smoothie maker, koupila jsem ho také. 
Takže vše, co vyroste na zahrádce, teď usuším nebo připravím 
jako zdravou pochoutku v čerstvém stavu. 
Hezké léto přeje čtenářka Diana Králová.

Děkujeme Allénovi s rodinou i Dianě za krásná slova chvály, 
i když jsme vzkaz museli trochu zkrátit. Přejeme mu i jeho 
rodině pevné zdraví a už jen samé příjemné zážitky, i přes 
to, co všechno jeho rodinu potkává. Jsme moc rádi, že náš 
časopis dokáže být užitečný i v tak exotické krajině jako je jih 
USA. Popravdě by nás opravdu ani ve snu nenapadlo, že jsme 
se dostali až za oceán. Těší nás, že je 
naše práce vnímána pozitivně 
a v budoucnu pomyslnou 
laťku určitě posuneme ještě 
o kus výše. Vám Diano, 
přejeme hodně štěstí při 
sušení ovoce i hříbků, stejně 
jako při výrobě lahodných 
smoothie koktejlů. Neznáme 
lepší pocit, než vědomí,  
že jsme někomu 
usnadnili práci.

VZKAZY ČTENÁŘŮ
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Parní čistič Hoover  CA2IN1700D 011:
Váš nový nejlepší přítel (nejen) v domácnosti

S fenoménem parního čištění se setkáváme stále častěji – a to nejenom  
ve zdravotnických zařízeních nebo gastronomických provozovnách, kde maximální 
čistotu vyžadují přísné normy. Parní čističe jsou oblíbené i v domácnostech. Práce 
s nimi je jednoduchá a dostanou se i do míst, která byste jinak museli nechat 
napospas prachu. Jednoho takového pomocníka vám dnes představíme.

Proč vlastně parní čistič?
Během čistícího procesu je studená voda velmi rychle 
(15  vteřin) přeměňována na horkou páru, kterou 
přístroj vytlačuje ven. Je to jednoduché, efektivní a navíc  
i bezpečné. Díky vysoké teplotě jsou okamžitě odstraněny 
veškeré bakterie a nečistoty – a to i ty opravdu „zažrané“. 
Zcela bez čisticích prostředků a jakékoliv chemie.

Stará špína je rázem uvolněna a spáry, o kterých jste si mysleli, 
že je už nikdy pořádně nevyčistíte najednou září čistotou. 
Kouzlo? Ne, jen obyčejná horká pára. Její desinfekční 
účinky jsou až paradoxní. Dovedete si představit, kolik jste  
v průběhu let investovali jen do nákupu všemožných 
čistících prostředků, které navíc nejsou zrovna dvakrát 
šetrné? Tomu je nyní konec.

Nevěříte? Vyzkoušejte přímo v kuchyni
Že vám to celé zní trochu jako pohádka? Účinky horké páry 
si můžete vyzkoušet kdykoliv v pohodlí domova. Stačí dát 
v obyčejném hrnci vařit vodu a po dosažení 100 °C do ní 
prostě jen ponořit mastnou lžíci. Nežádoucí mastnota se 
vzápětí uvolní a vyplave na hladinu.

Obdobným způsobem pracuje také horká pára. Krom 
prachových částeček a jiných nečistot si hravě poradí  
i s mastnotou. Ale pozor, nesmí být vypálená – tam už by 
to bez použití čistících prostředků šlo jen stěží.

Hoover CA2IN1700D 011 – šampion ze světa 
páry
Tohohle pomocníka prostě chcete mít doma. Váží jen 
něco málo přes 3 kilogramy, takže manipulace s ním je 
opravdu snadná a umí všechno, na co si jen při úklidu 
vzpomenete. Do blyštiva vyčistí laminátovou podlahu, 
koupelnovou dlažbu a dokonce i zrcadla a skelné povrchy. 
Díky speciálnímu adaptéru se nezalekne ani 
tlustých koberců.

Právě při jejich čištění je parní čistič zvlášť užitečný. 
Společně s běžnými nečistotami dokáže zlikvidovat také 
plísně, roztoče nebo třeba bleší vajíčka, která zde mohli 
zanechat vaši domácí mazlíčci. Nemluvě o tom, že parní 
čistič CA2IN1D 011 dovede z koberce odstranit i zápach.

Tím ale výčet jeho dovedností zdaleka 
nekončí. Za pomocí proudu horké páry 
jednoduše vyčistíte také vanu, sprchový 
kout nebo umyvadlo. Žádnou překážkou není 

dokonce ani záchodová mísa nebo vodovodní 
baterie.

Tady snad jen malý tip – nejdříve vždy pečlivě 
vyčistěte odpadní sifony, protože právě z nich se 

uvolňuje značné množství bakterií, které se při 
následném čištění uvolňují právě do umyvadla nebo 
vany.

Moderní parní čistič Hoover CA2IN1700D 011 
obstará během několika desítek minut celou 

domácnost. Je lehký, skladný a především univerzální 
pomocnou silou. Od teď může být i vaše kuchyně 
vypulírována jako pověstné michelinské hvězdy. 
A kuchyní to rozhodně nekončí.

NOVINKY
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Šťavnatě a křupavě s parní troubou

Díky multifunkční parní troubě totiž dobré jídlo chutná ještě lépe. Získáte vše, co 
nabízí běžná trouba, a k tomu navíc i výhody páry. Ať už pečete maso nebo chléb, 
stačí přidat trochu páry a vaše pokrmy budou křupavé zvnějšku a plné chuti uvnitř.

Proč je příprava s párou nejlepší:
•  chutnější pokrmy
•  zdravější jídlo
•  snadné použití a čištění

Díky multifunkční parní troubě totiž dobré jídlo chutná ještě 
lépe. Získáte vše, co nabízí běžná trouba, a k tomu navíc i výhody 
páry. Ať už pečete maso nebo chléb, stačí přidat trochu páry  
a vaše pokrmy budou křupavé zvnějšku a plné chuti uvnitř. 

Přestože si spousta lidí myslí, že parní trouby slouží jen  
k přípravě „dietních“ jídel bez výrazné chuti, pravdou je, že se 
v nich dá připravit téměř jakýkoli pokrm. Zvládnou jak lehká, 
tak i vydatná jídla, typická pro českou kuchyni. Ať už v nich 
ale připravujete cokoliv, můžete si být jisti, že kvalita vašeho 
jídla bude prvotřídní, zcela srovnatelná s úrovní pokrmů  
ve špičkové restauraci.

Vaření v parní troubě je zdravé, neboť při něm potraviny 
neztrácejí vitamíny ani živiny a jejich přirozená chuť tak zůstává 
zachována. Pokrmy proto není potřeba příliš solit, kořenit 
ani k nim přidávat tuky. Podle odborníků jde o nejšetrnější 
způsob úpravy potravin. Nestane se vám, že z nezkušenosti  
či nepozornosti jídlo rozvaříte. I když přípravu jídla o pár minut 
přetáhnete, nebude to mít na jeho kvalitu žádný vliv.

Další výhodou je zkrácená doba přípravy pokrmů – díky 
kombinaci horkého vzduchu a páry také stačí při pečení 
nižší teplota. Navíc díky teplotní sondě je pečení mnohem 
jednodušší, stačí nastavit teplotu, umístit sondu do pokrmu  
a nemusíte nic hlídat. Trouba vám pak sdělí, že je hotovo.

Multifunkční parní trouby jsou ideálním pomocníkem i pro ty, 
kteří doma často vaří několik pokrmů najednou. Můžete péct 
jídla ve třech úrovních zároveň a být si jisti, že každé z nich 
bude perfektně připraveno. Díky extra velkému ventilátoru  
a speciálnímu proudění vzduchu je zaručeno, že od sebe jídla 
navzájem nepřevezmou vůni ani chuť. Kombinovat lze dobře 
především ty pokrmy, které se připravují při přibližně stejných 
teplotách. Čas přípravy shodný být nemusí, prostě některé 
jídlo necháte v troubě o něco déle.

Stejně tak jednoduše, jak jídlo připravíte, tak se zbavíte 
i nepořádku, který v troubě při jejím používání vzniká. 
Společnost Electrolux nabízí ve svých modelech inovativní 
řešení, která zajišťují nejsnazší možný způsob čištění. Vnitřek 
trub je vyroben z hladkého smaltu, který usnadňuje otření 
tuku a skvrn hned po použití trouby. K mytí vám postačí měkká 
houbička nebo utěrka z mikrovlákna a horký mycí roztok 
či voda s octem. Seznamte se například s těmito parními 
troubami Electrolux EOB8757AOX a EOB6631BOX. 

Mezistupněm mezi klasickou troubou a parní troubou jsou tzv. 
PlusSteam trouby (např. model Electrolux EOB3454AOX), které 
jsou ideální pro ty, kteří doma rádi pečou chleba, koláče nebo 
třeba buchty.

Skvělé výsledky jsou zaručeny díky prolisu ve dně trouby  
s vlastním topným tělesem. Po stisknutí tlačítka na ovládacím 
panelu se v troubě vytvoří zvýšená vlhkost, která trvá po dobu 
prvních 10 – 15 minut pečení. To umožní, aby těsto zcela 
vykynulo, na povrchu se vytvořila křupavá kůrka a prostředek 
těsta zůstal jemný a vláčný. Po zbytek doby pečení je v troubě 
suché teplo, díky kterému získá pečivo zlatohnědou barvu.

NOVINKY
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Samsung Gear 360: Outdoorová kamera,
před kterou se nic neukryje

Některé obrazy z každodenního života nás všech jsou tak působivé, že si jednoduše 
zaslouží být uchovány v plném rozsahu. Tam, kde záznamové schopnosti běžného 
fotoaparátu končí, to pro outdoorovou kameru Samsung Gear 360 naopak teprve 
začíná.

Éra 360 stupňů pohledu
Nikdo nemůže klasické fotografii upřít její výhody. Jistě si i vy 
čas od času rádi zalistujete rodinnými alby a připomenete si 
vzácné vzpomínky, které by jinak v paměti již notně zašedly.
Sečteno a podtrženo – vynález barevné fotografie je 
nepochybně významným milníkem v naší historii, ale vývoj  
u ní samozřejmě nekončí. Formát fotografie je občas 
poměrně omezující a právě na tento fakt se v dnešní době 
zaměřují inženýři z dílen předních výrobců elektroniky. A ruku  
na srdce – kdo někdy nezatoužil vyfotit si panoráma, jehož 
rozsahu nezůstane nic ukryto? Takový režim dnes už nabízejí 
i fotoaparáty na mobilních telefonech, ale pokud chcete 
opravdu top kvalitu, budete muset zavítat ještě kousek dále. 
Sférické kamery jsou malé pomocnice stvořené speciálně 
pro náročné fotografy. Dnes vám jednu z nich představíme – 
seznamte se, přichází Samsung Gear 360.

Dva objektivy vidí všechno 
Vysoce pokročilá sférická kamera Samsung Gear 360 pracuje 
hned se dvěma objektivy – z přední i zadní strany tak dokáže 
sejmout kompletní 180 stupňový obraz ve vodorovném  
i svislém směru. Ve výsledku dostanete celistvý 360° záběr,  
na kterém chybí opravdu jen to, co je lidskému oku nepřístupné. 
V tomhle směru si holt budeme muset počkat na to, co přinese 
budoucnost. Vaše vzpomínky na významné události nebo 
rodinnou dovolenou nyní dostanou úplně čerstvý nádech.  
A ti, kterým své snímky ukážete (nebo promítnete) si celou 
scenerii dokážou rázem představit mnohem živěji.

Úchvatné fotografie nebo video 
kdekoliv a kdykoliv
Nekladou se zde opravdu žádná omezení. Dle libosti můžete 
najednou používat jeden nebo oba objektivy a vytvářet 
působivé širokoúhlé fotografie nebo video. Fotky pořizujete ve 
vysoké kvalitě 25,9 megapixelů, video potom v rozlišení 3840 
x 1920. Takovou záznamovou schopností nepohrdnou ani ty 
nejpůsobivější obrazy. Sami ale dobře víme, že dechberoucí 
můžou být i zdánlivě obyčejné každodenní záležitosti.  
A kameru Samsung Gear 360 si můžete vzít s sebou opravdu 
kdykoliv. Je lehká (jen 152 g) a navíc dokonale odolná proti 
prachu i dešťovým kapkám. Pozor si dejte jen na místech, kde 
je focení zakázáno.

Domácí video s duší
Jak už bylo zmíněno výše, s chytrou kamerou Samsung Gear 
360 se můžete mrknutím oka proměnit v ostříleného tvůrce 
dokumentárních filmů. 360 stupňové zorné pole přece jen 
umožňuje skutečně hlubokou sondu do reality. A troškařit 
rozhodně nemusíte. Při vysokém rozlišení (duální 2560 x 
1280 při 30 fps) můžete nepřetržitě nahrávat až 140 minut, 
při nižším režimu (jednoduché 1920 x 1080 při 30 fps) pak 
dokonce úctyhodných 160 minut. V obou případech hravě 
překonáte stopáž posledního celovečerního filmu – a to už je 
nějaká podívaná.

Rovnou sdílejte
Kamera Samsung Gear 360 využívá Bluetooth i Wi-Fi, snadno 
ji tak spárujete s chytrými telefony. Pokud jste vlastníkem 
některého z řady Samsung Galaxy, tím lépe. Váš smartphone 
se najednou promění v přenosnou promítačku. Pořízené 
fotografie a videa navíc snadno upravíte a rovnou je můžete 
i sdílet. Třešničkou na dortu je, že kamera je kompatibilní také 
s matkou všech sférických fotografií – službou Google Street 
View. S celým světem se tak můžete podělit o zážitky přímo  
z vaší ulice.

Zač je toho panoráma
Nekupujte zajíce v pytli – na internetu dnes najdete takřka 
nepřeberné množství galerií zřízených speciálně pro 360° 
fotografie. Jsme si jisti, že se vám po jejich zhlédnutí nejednou 
zatají dech. A právě takové neuvěřitelné 
snímky budete moci pořizovat i vy – 
s pomocí sférické kamery Samsung 
Gear 360.

NOVINKY
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Testování Honor 7 Lite: 
Obr s vynikajícím poměrem cena výkon

Před pár týdny se dostal do Česka nový Honor 7 Lite, který je ve světě známý jako 
Honor 5C. Tento telefon patřící sekundární značce čínského velikána Huawei totiž pro 
český a slovenský trh připravila model obohacený o čtečku otisků prstů. Já jsem se 
rozhodl, že tento exkluzivní model otestuji. Telefon se prodává ve třech barevných 
provedeních – mě padla do oka zlatá varianta. Co myslíte, stojí za koupi?
Design, zpracování: 
Překračuje hranice střední třídy
Vzhled nového Honoru 7 Lite nepřichází s ničím novým. Jeho 
vzhled se od prvních modelů moc nezměnil. S modernějším 
vzhledem by měl přijít až jeho nástupce, Honor 8. Telefon na první 
pohled působí elegantním a líbivým dojmem. Zadní kryt telefonu 
je z kartáčovaného hliníku, na kterém nejdou tolik vidět nečistoty 
a mastnota. Dominantními prvky na zádech telefonu jsou čtečka 
otisků prstů a modul 13 MPx fotoaparátu, který je mírně vystouplý 
ven z těla telefonu. Celkový dojem trochu kazí rámečky kolem 
displeje, které nejsou kovové. Přední stranu kompletně pokrývá 
tvrzené sklo Gorilla Glass 3. generace. Na horní straně telefonu se 
nachází 3,5 mm jack konektor, sekundární mikrofon, dioda, přední 
8 MPx fotoaparát pro selfie, senzor pro regulaci jasu a sluchátko. 
Při pohledu na spodní stranu vidíme jeden průměrný reproduktor, 
USB konektor a mikrofon. Na pravém boku vyčnívají dobře 
dostupná tlačítka pro zapínání přístroje a úpravu hlasitosti. Vlevo 
je pak šuplík pro SIM a microSD kartu. 

Obsah balení: Pouze základní výbava
Při koupi telefonu se vám do rukou dostane 
světle modrá krabička, která obsahuje samotný 
telefon, adaptér pro dobíjení, USB kabel  
a sponu k vytažení slotu pro SIM / paměťovou 
kartu. 

Hardware
Honor 7 Lite je výkonný telefon, který pohání 
čipová sada HiSillicon Kirin 650 od Huaweie. 
Osm jader zajišťuje dostatečný výkon pro 
příjemné používání základních funkcí telefonu i 
hraní většiny her. Pro fanoušky hry Pokémon Go, 
mám dobrou zprávu – i s touto aplikací si telefon 
poradí. Procesor, který má 4 jádra taktované 
na 2 GHz a zbylá 4 jádra na 1.7 GHz, doprovází 
operační paměť s kapacitou 2 GB. Interní úložiště 
má velikost 16 GB pro systém, aplikace a data. 
Z mého testování se nenaskytl žádný problém, který by telefon 
znehodnocoval. Naopak, telefon si bez větších problémů poradil  
i s náročnými hrami. V tomto bodu ale musím zmínit, že 2 GB RAM, 
jsou již v podstatě minimum a mohly být nahrazeny 3 GB RAM pro 
lepší stabilitu některých aplikací a her. Příjemné pro mě bylo i prostředí 
operačního systému Android 6.0 Marshmallow s nadstavbou EMUI 
4.1, která už prošla za dob svého působení velkým vývojem, je velmi 
dobře optimalizovaná a patří k těm nejlépe odladěným vůbec. 

Nabízí spoustu užitečných funkcí a aplikací, které stojí za vyzkoušení.

Display, zvuk a výdrž baterie
Rozlišení displeje je FULL HD při velikosti úhlopříčky 5,2“ s jemností 
obrazu 424 ppi, což je v této cenové kategorii stále velké plus. 
Ale kvalita obrazu nijak neohromí. Automatická regulace jasu 
za slunného dne nefungovala dobře, jas displeje často nebyl 
na maximum, jak by to bylo správně. Pozorovací úhly jsou velmi 
dobré, ale podání barev je v porovnání s jinými modely trochu 
utlumené a nevýrazné. Reproduktor taky příliš neoslní, hlasitost je 
spíše podprůměrná, což odpovídá této cenové relaci. Za to výdrž 
baterie je až překvapující. Díky kapacitě 3 000 mAh vydržela baterie 
na jedno nabití téměř celé dva dny, ačkoliv jsem ji vystavoval 
náročnějšímu provozu.  

Čtečka otisků prstů
Čtečka opravdu boduje a funguje skvěle. Je malinko pomalejší, než 
u lepších telefonů z vyšších cenových kategorií, svůj účel však plní 
na jedničku. Čtečku můžeme využít i pro přístup do souborového 
sejfu, pokud si chcete chránit některá svá citlivá data, můžete 

díky ní posouvat snímky v galerii, prohlížet videa, zobrazovat 
notifikace, přijímat hovory či nastavovat budík. 

Fotoaparát a natáčení videa
Fotoaparát se snímačem o rozlišení 13 MPx 
doplněný o objektiv se světelností F/2 není 
zrovna chloubou tohoto jinak výborného 
telefonu. Výsledné fotky jsou spíše průměrné  
a to za ideálních světelných podmínek. Snímky 
i videozáznamy postrádají barevnou věrnost, 
hloubku a detaily se slévají. Za zhoršených 
podmínek jsou fotky plné šumu, ale za cenu 
tohoto telefonu je výsledek odpovídající své 
kvalitě. Podobně je na tom i přední kamerka. 

Pochvalu si zaslouží fotografická aplikace, která  
je přehledná a má spoustu funkcí. 

Závěrečné hodnocení:
Za krásných 5 990 Kč můžete mít telefon, za který se rozhodně 
nemusíte stydět. Ve své třídě momentálně téměř nemá 
konkurenci. Jeho mínus bude jen spíše průměrný fotoaparát, 
mezi jinými ale vyniká svou výdrží baterie, kvalitním zpracováním, 
velmi dobrou čtečkou otisků prstů, svým vysokým výkonem  
a dobře odladěným operační systém Android 6.0 Marshmallow  
s nadstavbou EMUI 4.1.

TEST

Testoval Michal Nevařil
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Usnadněte si život 
s novými technologiemi
Ranní vstávání a s ním spojený shon patří k dennodenní rutině stejně jako třeba 
dobrá káva. Pokud navíc máte malé děti, které musíte připravit na celý den  
ve škole, jste často rádi, že se na celodenní zápřah vůbec připravíte. Neodbývejte 
se energetickým nápojem a sušenkami. I s velkou rodinou se dá ráno, potažmo celý 
den, zvládnout s přehledem. Stačí si vytvořit systém a využívat pomůcky, které 
vám každodenní rutinu zpříjemní. Koneckonců, kvůli tomu vznikli elektroničtí 
pomocníci.

Vůně čerstvé kávy vás vytáhne z postele
Rána jsou pro všechny z nás hektická. Budík několikrát 

posunete a stejně nakonec vstáváte na poslední chvíli. 

Posnídat, dát si ranní kávu, upravit si vousy nebo nanést 

make-up. To jsou pouze základní činnosti, které musíte 

každé ráno zvládnout. Ale jde to vůbec v tom ranním 

shonu stihnout? A zbude vám čas na vypravení dětí  

do školy?

Ranní shon je jedním z těch stereotypů, na který jsme si  

v průběhu let prostě zvykli. Ale vzpomeňte si na dobu, kdy 

jste měli minimum povinností a všechno jste zvládali levou 

zadní. Ten čas už je samozřejmě pryč, ale nezapomeňte,  

že to jde dělat i jinak. 

Jaké by to bylo probudit se s vycházejícím sluncem a cítit 

z kuchyně vůni čerstvě uvařené kávy? Kávovar s časovým 

spínačem vám ji připraví současně se zvoněním vašeho 

USNADNĚTE SI ŽIVOT
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budíku a rolety se přizpůsobí venkovnímu světlu tak, aby 

se vám co nejlépe vstávalo.

Pár doušků kávy a můžete se pustit do příprav na svůj den. 

Co nestihnete vypít, nalejte do termohrnku k celodennímu 

doplňování energie. V kvalitním nádobí nebo termosce 

vám nápoj vydrží horký i několik hodin.

A co byste řekli na kávovar, který můžete ovládat 

svým telefonem? Ráno vstanete a při vypínání budíku  

si „objednáte“ kávu podle svého gusta. Nastavit si můžete 

úroveň aroma, množství mléka, kávy i teplotu vašeho 

nápoje. Právě takový komfort nabízejí novinky na trhu - 

chytré kávovary.

S vůní čerstvé kávy vás může budit také vaše oblíbená 

hudba. Zvolte si některé z internetových rádií, hudbu 

z uložiště nebo disku se svými oblíbenými skladbami. 

Oblíbené songy vás nejenom nabijí pozitivní energií, ale 

zároveň vám vykouzlí úsměv na tváři, který vydrží po celý 

den.

Hladká tvář během čištění zubů
Ať ráno stíháte nebo ne, potřebujete v práci vypadat 

upraveně a odpočatě. Pánům s vousy pomůže kvalitní 

elektrický holicí strojek. Nemusíte nanášet pěnu a ke 

zkrácení porostu či k hladkému oholení vám stačí pár tahů 

po tváři. Za chvíli se z této činnosti stane rutina, kterou 

zvládnete během ranního čištění zubů. 

Nemusíte se bát ani nepořádku, už žádné vousy neulpí 

na umyvadle díky nejnovějšímu holicímu strojku Phillips, 

který vousy pomocí vakuového systému sbírá podobně 

jako vysavač. Dámy si zase s kvalitním fénem vysuší vlasy 

rychleji a ještě si stihnou vytvořit na hlavě jiný účes na 

každý den. 

Snídaně je základ úspěšného dne
Kávou snídani neodbudete, a i když vám nějakou energii 

dodá, dříve nebo později vás únava dožene. Potřebnou 

energii na celý den získáte z vydatné snídaně. Kvalitní 

kontaktní grill nejenže využijete k přípravě oběda nebo 

večeře, ale velmi rychle s ním zapečete tousty, bagety nebo 

pannini, které se hodí právě k snídani, ale i na svačinu do 

práce nebo do školy.

USNADNĚTE SI ŽIVOT
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Dětem i sobě můžete během několika chvil připravit 

kvalitní džus z čerstvého ovoce nebo dnes tak populární 

smoothie. Stačí naskládat do nádoby ovoce a během 

několika málo vteřin máte kvalitní ovocný nápoj bez ztráty 

živin.

Ovoce můžete kombinovat i se zeleninou a vytvářet 

tak nápoje nejrůznějších chutí dle vlastních preferencí. 

Fantazii se meze nekladou. Vyzkoušejte třeba vynikající 

kombinaci banánů se špenátem. Trochu skořice tomu 

dodá šmrnc a vy dostanete do těla hned po ránu pořádnou 

porci vitamínů.

Na večer se připravte už ráno
Bojíte se, že nestihnete všechno vybavení uklidit? Vyberte 

si takové, které je snadno omyvatelné v myčce. Její zaplnění 

vám zabere jen pár vteřin. 

Pokud vás už teď děsí, co připravíte k večeři, zadělejte den 

předem nebo ráno na těsto v domácí pekárně. Většina 

těchto přístrojů má časovač, na kterém si zvolíte proces 

přípravy a při příchodu domů na vás může čekat čerstvě 

upečený chleba, bageta nebo bábovka.

Teď už je ale čas odvézt děti do školy a odjet do práce. 

Svačinu dejte do jídelních boxů, kde se jí ani ve školním 

batohu nic nestane. Boxy jsou snadno omyvatelné, ale 

především ekologicky šetrné.

Zabezpečení domu vám dodá klid
Zapomněli jste doma zhasnout? Domů se vracet nemusíte, 

zvládnete to pouhými pár gesty v mobilní aplikaci. 

Chcete-li naopak při příchodu domů přijít do vyhřátého 

nebo klimatizovaného pokoje? I to zvládnete pomocí 

smartphone. Dokonce pokud si nejste jistí, jestli jste 

zamkli, můžete zabezpečení domu sledovat na dálku.

Nainstalujte domů IP kamery, senzory pohybu, kouřová 

čidla nebo inteligentní zásuvky a odjíždějte do práce nebo 

na dovolenou s pocitem klidu – vše zkontrolujete v mobilní 

aplikaci na svém telefonu. Stačí si vybrat z  nabídky. Na trhu 

najdete kompletní sady i domácí spotřebiče pod pojmem 

„chytrá domácnost“, které vám usnadní každodenní život.

USNADNĚTE SI ŽIVOT
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Robotický vysavač
doma uklidí, zatímco pracujete
S koncem pracovní doby nás často začínají děsit všechny 

úkoly, které musíme po příchodu domů udělat. Určitě 

byste si přáli, aby se aspoň některé vaše povinnosti zvládly 

samy. A věděli jste, že mohou?

Nechte vysávání celého bytu na robotickém vysavači. Ten 

vysmýčí každé místečko vašeho bytu stejně dobře, jako 

byste to udělali vy. Nádobí se také samo umyje v myčce  

a do jeho vyskládání můžete zapojit děti.

Úklid už je hotov a vám zbývá pouze nakrmit všechny 

hladové krky. Naštěstí jste si ještě ráno nechali v pekárně 

zadělat těsto na domácí chleba. A tak honem ke stolu!

Alespoň do malé míry zautomatizovaný domov je prostě 

radost sama.

Poseká trávník i pořeže dřevo
Všichni to znáte, často už při cestě z práce domů se těšíte, 

jak se vyvalíte k televizi, dáte nohy na stůl a až do večera 

budete odpočívat s ovladačem v ruce. Povinnosti vám to 

ale nedovolí a musíte se zapojit do koloběhu domácnosti. 

Oblíbené pořady si můžete na většině nových televizí 

pustit zpětně nebo nahrát do paměti přístroje. Berte to 

jako odměnu, protože bez práce přece nejsou koláče.  

A potom si dopřejte třeba sklenku vína. Nejenže 

zapomenete na všechny starosti, ale je to také výborné pro 

vaše zdraví. 

Trávník se sám ale neposeče, dřevo nepořeže a živý plot 

nezastřihne. Berte to pozitivně. Nejenže si u manuální 

práce výborně pročistíte hlavu, ale dáte si také do těla  

a můžete vynechat fitko.

Pokud máte správné vybavení, není to ani taková dřina. 

Sekačky se dělí podle toho, na jaký terén je budete používat, 

tedy členitý, rovný nebo svažitý. Nebo můžete stejně jako 

vysávání nechat sečení na robotovi. A mezitím co se vám 

bude starat o zarovnání trávníku, můžete zarovnat živý 

plot nebo uklidit popadané větve. Zbavíte se jich v drtiči 

zahradního odpadu. Ten vše sesbírá do sběrného koše  

a z odpadu založíte kompost.

USNADNĚTE SI ŽIVOT
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Čerstvé pečivo jedině z domácí pekárny
Říkáte si, že investovat do domácí pekárny je zbytečné? Že 

raději koupíte chleba v obchodě za pár korun, než aby vám 

přibyl další jednoúčelový krám do kuchyně?

Pak vás jistě potěší informace, že v pekárně uděláte nejen 

výborné pečivo, ale připravíte také těsto na pizzu, domácí 

koláče a v některých přístrojích také marmeládu nebo 

jogurt.

Ale ani chléb nemusí být stále stejný. Věděli jste, že 

přidáním pár ingrediencí vám vznikne třeba řecký chléb  

s olivami? Stačí přidat pár surovin do těsta a ráno při 

snídani se budete cítit jako na dovolené v Aténách.

 

Sportujte chytře, 
sportujte s novými technologiemi
Chytrá elektronika pronikla i do světa sportu a aktivního 

odpočinku. Pro sportování můžete využít svůj běžný 

smartphone, ale i chytré hodinky nebo speciální fitness 

náramky.

Chytré hodinky propojíte se svým telefonem a veškeré 

důležité informace budete mít hned „na ruce“. Přečtete 

si SMS, zjistíte, kdo vám volá nebo píše mail, ale hlavně 

můžete využít všemožné fitness funkce. Krokoměrem 

počínaje a GPS navigací konče.

Možností je opravdu mnoho a velkou výhodou chytrých 

hodinek je právě jejich variabilita. Díky různým aplikacím 

si jejich funkce přizpůsobíte přesně podle sebe.

Aplikace dnes existují snad už na všechno. A slušný výběr 

z nich máte úplně zdarma. Právě fitness aplikace jsou  

v posledních letech zvlášť populární. Jsou tu programy pro 

trénink celého těla i jednotlivé partie.

Chcete zvládnout sto kliků najednou nebo si vypracovat 

pořádné břišní svaly? Aplikace vám poradí s cvičebním 

plánem, výživou i pitným režimem. Z vašeho chytrého 

telefonu se rázem může stát digitální fitness trenér. Lákavé, 

nemyslíte?

USNADNĚTE SI ŽIVOT
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Fitness náramky jsou oproti tomu levnější, ale pro sport 

rozhodně ne horší variantou. Pokud máte rádi přehled 

o svém zdraví, jsou pro vás fitness náramky přesně tím 

pravým, bez čeho byste neměli ráno opouštět domov.

S fitness náramkem budete vědět, kolik jste za den ušli 

kilometrů, kolik jste přitom spálili kalorií i jaký měli tep. 

Navíc dokáží monitorovat váš spánek.

Hračky, o kterých se vám ani nesnilo
Není to jenom o technologiích pro dospělé. I pro děti 

existuje několik vychytávek, se kterými bude hraní ještě 

zábavnější.

Doslova šílenství způsobily v poslední době drony.  

Ty můžete ovládat pomocí speciálního panelu nebo svým 

smartphonem a létat s nimi po okolí. Velkou výhodou je 

to, že díky zabudované kameře přesně vidíte, co se kolem 

vás děje.

Můžete se na svět dívat z ptačí perspektivy a přitom 

objevovat věci, které zůstanou běžnému oku skryté.

 

Budoucnost je SMART, připravte se na ni
Technologické vychytávky popsané v našem článku jsou 

jen zlomkem toho, co můžete v blízké budoucnosti čekat. 

To, že využíváte chytré ledničky, pračky, kávovary nebo 

robotické vysavače jste si asi už zvykli. V příštích letech 

můžete očekávat ještě masivnější rozšíření zmíněných 

technologií a mnohem větší provázanost s našimi životy.

USNADNĚTE SI ŽIVOT



Technologie, které se vám dostanou pod kůži
Vždyť v jedné nejmenované firmě ve Švédsku zavedli pro 

zaměstnance na zkoušku mikročipy pod kůži. Každý kdo 

chce, si může nechat implantovat miniaturní čip do místa 

mezi palcem a ukazováčkem a využívat ho jako běžnou 

zaměstnaneckou kartu.

Právě zde se z pohledu budoucnosti samozřejmě nekladou 

žádné meze. Co může efektivně ušetřit čas na pracovišti, 

může fungovat i doma. Dovedete si představit, že byste  

už nepotřebovali klíče? Má to spoustu výhod. Takový čip 

jen tak někde nevytratíte.

A můžeme jít ještě mnohem dál. V ne tak vzdálené 

budoucnosti může být klasický pas nebo občanský průkaz 

jen pouhým přežitkem.

Někteří čtenáři docela pochopitelně namítnou, že taková 

míra kontroly „zvenčí“ by jim určitě nebyla po chuti, ale 

ruku na srdce – se soudobou modernizací celé společnosti 

a důrazem na maximální bezpečnost se tenhle aspekt věci 

prostě neodmyslitelně pojí. Jen vezměme v úvahu všechny 

kamerové bezpečnostní systémy, alarmy a tak podobně.

Budoucnost je prostě SMART, buďte takoví i vy.

 Inspirace 3 / 2016   |   17
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Usnadněte si život s   těmito tipy k nákupu
Dosud nejúčinnější robotický vysavač. iRobot Roomba série 800 nastavuje 
zcela nová měřítka kvality úklidu. Celková efektivita vysávání vzrostla díky 
nasazení revoluční čisticí technologie AeroForce o 50 %. Až 5x větší sací sílu 
doplňují nové gumové kartáče s vodicími drážkami, které účinně sesbírají 
prach, hrubé i velmi jemné nečistoty ze všech druhů podlah a koberců. 
Jelikož kartáče vyžadují naprosto minimální údržbu, stane se váš život  
s robotickým vysavačem Roomba zase o trochu pohodlnější. Navíc se nová 
Roomba 866 může pochlubit tišším chodem, dvakrát delší životností baterie 
a dvojnásobnou kapacitou sběrného koše. Investujte do své domácnosti  
a pořiďte si Roombu série 800 za skvělou cenu!

Muž dnešní doby má styl, vybírá oblečení s rozmyslem a pečuje  
o sebe. Péče samotná začíná u zastřihování vousů. A k dokonalému 
vzhledu vám pomůže perfektní zastřihovač vousů od Philips Series 
8500. Vaše vousy, knírek či kotlety upraví jako od profesionála, 
navíc nedělá zastřihovač s vakuovým systémem pro precizní 
zastřižení jakýkoliv nepořádek. Nemusíte uklízet koupelnu po 
každém zastřihávání! Dopřejte si pocit naprostého luxusu díky 
profesionálnímu zastřižení, a to úplně snadno a bez problémů. 
Díky nejúčinnější vakuové technologii nasávání vousů můžete 
zastřihovač Philips Series 8500 využít kdekoliv, třeba pro poslední 
úpravy před důležitou schůzkou nebo v autě cestou na jednání! Na 
úpravu strniště vám stačí jediný rychlý pohyb. Inovativní systém 
Lift and Trim nadzvedává vousy a následně je navádí k břitům. 
Výsledkem je rovnoměrné strniště nebo zastřižení jedním tahem. 
Odolné nerezové břity s dvojitým ostřím jsou navrženy tak, aby 
vydržely velmi dlouho i při zastřihování silných vousů. Vzájemným 
jemným třením se samy brousí.

Elektrický pečicí hrnec určený pro různé 
způsoby přípravy jídla. Od klasického pečení 

masa, zapékání těstovin, až po dušení a vaření. 
Jídla v ní připravená neztrácejí chuť, maso nevysychá 

a provoz je až o 80 % úspornější než klasická trouba. 
A nyní také v provedení MAX s příslušenstvím. Voňavé, 
šťavnaté maso a křupavý moučník zvládnete i mimo svou 
moderně vybavenou domácnost. Jak? ETA má řešení, které 
vám umožní v malých bytových kuchyních, 
na chalupě nebo na dovolené péct 
pohodlně bez toho, že by se 
vám zvýšila spotřeba elektrické 

energie a hlavně - stačí vám jediný 
spotřebič. Pečenka ETA.

Vysavač robotický iRobot Roomba 866, cena 14 989 Kč

Zastřihovač vousů Philips Series 7000 BT7210/15, cena 2 099 Kč

Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka MAX 0133, cena 3 599 Kč

TIPY K NÁKUPU
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Usnadněte si život s   těmito tipy k nákupu
Stolní vysokootáčkový mixér Vital Blend Digi ETA110090000 je špičkový multifunkční 
přístroj, který seká, drtí, míchá a mixuje studené i horké potraviny. Je ideální pro 
přípravu nápojů, koktejlů, zdravých smoothie, omáček, polévek, pomazánek, 
zmrzliny, džemů i přesnídávek. Jeho využití je opravdu široké. Specializuje se 
především na RAW stravu, která je revolucí ve zdravém stravování. Elektronické 
ovládání má 6 přednastavených programů. Jedním tlačítkem si tak můžete vytvořit 

například jemnou lískooříškovou nutelu, mandlové mléko, ovocné smoothie, 
ledovou tříšť nebo zeleninové puree. Další skvělé recepty najdete v knížce 

zdRAWě? hRAWě!, kterou najdete uvnitř balení. Proto neváhejte  
a namixujte si zdravou svačinku. K Vital Blendu Digi dostanete kromě 

knihy receptů i 2 sportovní láhve, taktéž vyrobené z odolného 
zdravotně nezávadného Tritanu. Obě lahve mají objem 

600 ml a mají praktické poutko na zavěšení. V letních 
dnech oceníte především neoprenový obal, který 
udrží teplotu nápoje. ETA na tento produkt poskytuje 
prodlouženou záruku 5 let na motor.

Technologie AEG SensiDry odstraňuje vlhkost z tkanin při poloviční teplotě 
než u běžných bubnových sušiček, aniž by význačně prodlužovala dobu 
sušení. Tím se zajistí, že tkaniny nejsou nikdy vystaveny nadměrnému teplu. 
Vaše oděvy si déle udrží kvalitu tkaniny, jakou měly v době jejich nákupu. 
Nízké teploty také pomáhají šetřit energii. Programy našeho jedinečného 
systému AbsoluteCare® přesně ovládají pohyb a teplotu sušicího bubnu. 
Vlněné kusy jsou drženy naplocho proti bubnu, čímž se napodobuje ploché 
sušení. Venkovní oblečení získá přesné množství tepla, aby se plně obnovila 
funkčnost jeho voděodolné membrány. Každá tkanina obdrží správný pohyb a 
teplotu k úplnému usušení, zatímco se uchovává jejich kvalita, vzhled a omak. 
Sušičky jsou vybaveny technologií ProSense®, která používá pokročilé snímače 
vlhkosti a teploty k úpravě délky sušení a spotřeby energie u jakékoliv velikosti 
náplně - ať se jedná o denní nebo týdenní náplň prádla. Šetří tak čas a energii, 
zatímco šetrně chrání oděvy, které milujete a nosíte každý den.

Peníze, drahocenný čas, čisticí 
prostředky, zdraví a krásu 
svých rukou a také životní prostředí. Tohle vše vám ušetří myčka nádobí Bosch 
Super Silence SMS58L72EU v univerzálním bílém provedení, vyznačující se svým 
obzvláště šetrným přístupem k životnímu prostředí a vašemu rozpočtu. Díky 
energetické třídě A++ nabízí myčka nádobí Bosch Super Silence SMS58L72EU 
mimořádně ekonomické mytí. Spotřeba energie v programu Eco 50 je přibližně 
262 kWh za rok. Spotřeba vody při stejném programu je pak přibližně 2660 litrů 
za rok, přičemž na jeden cyklus Eco 50 je spotřeba 9,5 l vody, což je mimořádně 
šetrné jak k přírodě, tak k vaší peněžence. A to díky jejímu programu Eco 50 (210 
min), který je vhodný pro pravidelné mytí běžně znečištěného nádobí. Je to 
vůbec nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie  
a jeho pravidelné používání šetří zdravotní prostředí, ale také vaší peněženku.  
A to není vše. Díky funkci AquaStop vám značka Bosch dává 100% doživotní 
záruku na škody způsobené vodou.

Stolní mixér ETA Vital Blend Digi RAW & Smoothie mix 1100, cena 7 999 Kč

Sušička prádla AEG LAVATHERM T8DEE48SC, cena 17 999 Kč

Myčka nádobí Bosch Super Silence SMS58L72EU, cena 12 990 Kč

TIPY K NÁKUPU
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Jak se parádně zrelaxovat 
v pohodlí vašeho obýváku
Volného času máte čím dál tím méně a ne vždy se vám chce za zábavou někam 
do přírody nebo města. Pro pětihvězdičkový relax už dnes ale nemusíte opouštět 
svou komfortní zónu. Vždyť právě gauč je čas od času tím, po čem toužíme ze všeho 
nejvíc. Žádný strach, když se téhle drobné neřesti nebudete oddávat přespříliš, 
neudělá z vás hned pecivála. Každý má přeci nárok dočista vypnout. Pomůžou vám 
s tím i různé elektronické hračky, které stačí naopak zase jen zapnout.

Vyzkoušejte chytrou televizi
a už nebudete chtít jinou
Když se řekne relaxování na domácí půdě, asi jako první 

vám na mysl přijde televize. Ve světě barevných obrazovek 

jde ale technologie mílovými kroky kupředu a od těch 

nejnovějších modelů už uživatelé čekají něco více, než 

jen bezduché tisíckrát okoukané povyražení. Po čem se 

poohlédnout, chcete-li dát vašemu obývacímu pokoji úplně 

novou vizáž?

Chytrý telefon má už dnes každý druhý, co ale chytrou 

televizi? Na rozdíl od té běžné ji můžete připojit k internetu 

a váš divácký zážitek se rázem posune na úplně novou 

úroveň. Dávno už to není jen o sledování toho, co je zrovna 

na programu jednotlivých stanic. Televize v současnosti 

představuje plnohodnotný zdroj multimediální zábavy. Na 

návštěvě u svých přátel nebo kolegů se dnes běžně setkáte 

s více než 50palcovými obrazovkami. S takovou televizí 

v mžiku proměníte jakýkoliv obývací pokoj ve svůj malý 

soukromý kinosál. Proč si tedy takový model nepořídit taky?

JAK RELAXOVAT
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S mobilním telefonem funguje ruku v ruce
Televizory s kategorickým označením Smart jsou plně 

kompatibilní s chytrými telefony nejrůznějších značek  

a modelů. Pomocí vzájemné synchronizace si pak na telefonu 

snadno navolíte, jaké YouTube video chcete právě sledovat 

na televizi – anebo klidně naopak. Váš smartphone na chvíli 

nahradí dálkové ovládání. Jde to ale i jinak – televize mají 

přímo ve svém prostředí integrovaný internetový prohlížeč, 

jehož prostřednictvím na internetu můžete sledovat celou 

řadu videoobsahu v nejrůznějších formátech. Některé 

televize mají funkci HbbTV, kdy pouhým stiskem červeného 

tlačítka získáte doplňkové informace a služby k televiznímu 

programu. Klidně si ale  můžete jen tak surfovat – to je ale 

asi přece jen pořád pohodlnější na notebooku nebo tabletu.

Jestli se ale rádi oddáváte chvílím domácí pohody při 

sledování vlogů nebo nejrůznějších vtipných kompilací, 

zavede vás chytrá televize přímo do ráje internetové zábavy. 

Na YouTube, největší světové videobance, najdete takového 

materiálu opravdu přehršel. A to nemluvíme o nejnovějších 

hudebních klipech, záznamech zahraničních talk show, 

koncertů nebo virtuálních prohlídek dalekých míst a krajin. 

Na své si zde přijde opravdu každý člen rodiny – od těch 

nejmenších až po dospělé.

Dívejte se na oblíbené pořady zpětně 
nebo si je rovnou nahrajte
Díky připojení k internetu dovedou chytré televize 

kouzla, o jakých by se vám dříve ani nesnilo. Internetový 

poskytovatel vám s různými balíčky ze své nabídky umožní 

sledovat jednotlivé programy klidně i sedm dní nazpět, 

nahrávat si oblíbené pořady nebo dokonce pozastavit 

aktuálně vysílanou relaci. SMART televizory dnes disponují 

zabudovanou pamětí, která je vám k těmto účelům plně 

k dispozici. V režimu zpětného přehrávání přitom snadno 

přetočíte otravné reklamy a konečně tak budete moci 

sledovat jen to, co opravdu chcete. Z drahocenného volného 

času konečně vytěžíte maximum. Ne, to už opravdu není 

utopie.

Tablet – malý pomocník s velkými možnostmi
S tabletem se setkal asi už každý z nás. Buď ho sami 

vlastníte, nebo jste po něm minimálně zatoužili – třeba při 

cestě vlakem, když se vám pod tíhou notebooku pomalu 

podlamovala kolena. Tablet ale není užitečným parťákem 

jen na cestách, přijde vhod také v pohodlí domova.

JAK RELAXOVAT
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Znáte to, odpočíváte po náročném dni na gauči, najednou 

vás něco napadne a potřebujete vyhledávat na internetu. 

Nebo se chcete odreagovat a zahrát si nějakou nenáročnou 

hru. Tablet je tady vždy pro vás. Ze široké nabídky aplikací 

vás určitě něco zaujme. Stačí chvíli hledat nebo si přečíst 

tipy od dalších nadšených uživatelů. Takových výběrů těch 

nejlepších appek je na síti nespočet.

Nové oblečení nebo akční letenky
Tablet vám dokonce umožní během odpočívání tak 

trochu pracovat. No dobře – řekněme raději splnit některé  

z předsevzatých úkolů. Plánovali jste zkontrolovat aktuální 

nabídku oblíbeného internetového obchodu? Webový 

prohlížeč na tabletu se směle vyrovná tomu na klasickém 

počítači. Můžete pohodlně procházet stránku za stránkou 

a klidně si i nakoupit. Pokud u své banky máte povoleny 

platby přes internet, nemáte už v cestě žádné další překážky.

Čtení pracovních e-mailů, konverzace s přáteli nebo 

brouzdání po sociálních sítích; s tabletem dostane 

používání internetu zbrusu nový rozměr – minimálně co se 

týče vašeho pohodlí.

Slíbili jste své drahé polovičce, že už konečně začnete 

zařizovat příští rodinnou dovolenou? Vyhledejte si 

nejvýhodnější letenky, najděte a zarezervujte ubytování 

s tím nejlepším výhledem a podívejte se, co si o cílové 

destinaci myslí uživatelé, kteří zde už byli před vámi. I tohle 

všechno dokážete přímo z gauče.

Co dalšího můžete dělat online?
Ve virtuálním světě máte takřka neomezené možnosti. 

Lidé tady pracují, baví se nebo se například vzdělávají. 

V internetových vodách najdete nepřebernou škálu 

elektronických knih. Mnoho z nich je přitom dostupných 

zcela zdarma. Do svého relaxačního rituálu tak můžete 

vnést trochu klasiky – zasnít se na chvíli nad dobrou knihou 

a vydat se do úplně jiných světů.

JAK RELAXOVAT
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Dá se zde i lecčemu naučit – a přitom stále odpočívat. 

Interaktivní prostředí internetu s sebou přináší mnoho 

výhod. Věci, které byste si třeba při čtení encyklopedie 

jen těžko představovali, si najednou můžete prohlédnout 

přímo na doprovodném videu. Jestli vás odjakživa trápila 

otázka jak to nebo ono zařízení vlastně funguje, teď je ta 

pravá chvíle tomu přijít na kloub.

Objevili jste něco delšího ke čtení? 
Pak jedině se čtečkou
Když už jsme zabrousili do světa krásné nebo odborné 

literatury, je třeba si něco povědět také o čtečkách knih. 

Jakmile si chcete přečíst článek delšího rozsahu, povídku 

nebo rovnou celou knihu, stává se tahle užitečná pomůcka 

téměř nezbytnou. Proč? Většina interaktivních čteček na 

trhu používá pro zobrazení textu displej s elektronickým 

inkoustem. Ten díky svým jedinečným vlastnostem na lidské 

oko působí skoro jako klasický tištění text a nezatěžuje jej 

tak elektrickým zářením. Vydržíte číst mnohem déle, aniž 

byste své oči zbytečně přetěžovali. Navíc v případě šera 

oceníte podsvícení displeje, aniž byste si museli rozsvěcovat 

ještě lampičku.

Paměť elektronické čtečky dokáže pojmout stovky až 

tisíce plnohodnotných knih najednou. Ať máte namířeno 

kamkoliv, všechny je můžete mít vždy s sebou. Čtečka přitom 

váží méně než většina klasických knih. Jedinou drobnou 

nevýhodou je možnost pouze černobílého zobrazení, ale 

ruku na srdce – opravdu potřebujete při čtení oblíbeného 

románu barevné ilustrace? Elektronické knihy neboli 

e-booky jsou navíc zpravidla mnohem levnější záležitostí 

než ty klasické, které si odnesete z knihkupectví.

Dobrá čtečka vám během čtení umožní nastavit si libovolnou 

velikost písma a její displej dokonce reaguje na okolní 

světlo. Jas se tedy vždy přizpůsobí aktuálním podmínkám  

a vy šetříte výdrž baterie. A ta bývá už tak dlouhá.

Čtečky knih jsou na trhu už pěkných pár let a jejich 

technologie se neustále vyvíjí. Dotykový displej, připojení 

k internetu prostřednictvím WiFi nebo možnost sdílení 

vlastních poznámek ke knihám na sociálních sítích. To 

všechno dnes čtečky dokážou. Pokud ve volném čase 

nepohrdnete dobrou knihou, jedna taková čtečka nesmí ve 

vaší domácnosti chybět. Ani ty nejlepší dostupné modely 

nestojí víc, než několik tisíc korun. Pokud se řadíte mezi 
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náruživé čtenáře, máte od nás dobrý tip.

Relaxujte při poslechu hudby
Dokážete se nejlépe odreagovat při poslechu kvalitní hudby? 

Ať už máte v oblibě jakýkoliv žánr, z velké části záleží také 

na technickém zázemí. Nic nedokáže poslech oblíbeného 

umělce nebo kapely znepříjemnit tak, jako špatný zvukový 

přenos. Za skvělou aparaturu přitom nemusíte utrácet velké 

částky.

Pokud nejčastěji posloucháte přes sluchátka z vašeho 

telefonu nebo přehrávače, slušný komfort pořídíte opravdu 

levně. Vše záleží na tom, jaké hudební formáty bude vaše 

zařízení podporovat, a samozřejmě především na paměti. 

Zvuková stopa v plné kvalitě může dosahovat i velikosti 

10 MB, dobře si tedy spočítejte, kolik místa budete vlastně 

potřebovat. Určitě ale nevybírejte jen podle kapacity 

přehrávače. Více místa často vede jen k naskladnění více 

hudby, kterou nakonec nebudete mít ani čas poslouchat.

Za relativně nízkou cenu se už dá pořídit i slušný audiosystém. 

Těm menším z nich říkáme mikrosystémy a rozhodně byste 

se na ně neměli dívat skrz prsty. Dokonale totiž naplňují 

pořekadlo „za málo peněz hodně muziky“. Takový hudební 

mikrosystém ve svém obýváku uvítají všichni, kdo si rádi 

poslechnou nějakou tu pecku, ale investice do profesionální 

aparatury za několik desítek tisíc je pro ně přinejmenším 

zbytečná.

Tyhle mašinky zvládnou všechno, na co si jen vzpomenete. 

Od přehrávání CD nosičů nebo souborů na USB úložišti až po 

přenos hudebních medií z jiného zařízení. To hravě umožní 

bezdrátové připojení Bluetooth. Tuhle šikovnou vychytávku 

uvítají zejména ti z vás, které už otravuje věčné přetahování 

hudebních souborů z jednoho zařízení na druhé. Prostě se  

v klidu posadíte a během několika vteřin můžete libovolnou 

muziku streamovat přímo ze svého telefonu, tabletu nebo 

přenosného počítače.

Nenechte se mýlit, tyhle audiosystémy ze sebe dokážou 

vydat pořádně hutný zvuk a to ani nemluvíme o basech. Tak 

dejte pozor, abyste si nerozhašteřili sousedy.

Zajímavou alternativou jsou přenosné reproduktory 

menších velikostí. Pokaždé si ho umístíte přesně tam, kde 

ho bude zapotřebí a naplno si vychutnáte špičkový zvuk. 
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Ten bývá do prostoru přenášen ze všech stran a úhlů, není 

se tedy třeba obávat jakýchkoli „hluchých“ míst.

Další nezpochybnitelnou výhodou jsou u těchto 

reproduktorů baterie, které na jedno nabití vydrží klidně až 

12 hodin. Budoucnost je bezdrátová.

Je mnoho způsobů, jak si pořádně odpočinout a moderní 

technologie dokáží pomoci i s touto oblastí lidského života. 

Která z uvedených technologických vychytávek zaujala 

právě vás?

Bezpečnost především
Při surfování v internetových vodách můžete narazit na cenné 

poklady. Tak třeba v tištěných médiích jen sotva najdete 

aktuálnější informace, než na velkých zpravodajských 

portálech s dlouholetou tradicí. S nezpochybnitelnými 

výhodami jdou ale ruku v ruce i různá nebezpečí. Připravení 

se ale nemusí ničeho bát.

Když na chvíli zůstaneme u zpráv a všelijakých informací, 

dávejte pozor na jejich věrohodnost. Na internetu vládne 

téměř bezmezná svoboda projevu a publikovat tady dnes 

může úplně kdokoliv. Nezapomeňte ale, že ne všechno musí 

být automaticky pravda. Pokud se tedy pídíte po něčem, co 

je pro vás obzvlášť důležité, dejte pozor na zdroj a zjistěte si 

napřed něco o jeho důvěryhodnosti.

Dalším tématem, o kterém jsme se v článku zmínili, je 

nakupování online. Pokud po vás prodejce vyžaduje platbu 

předem, dejte si tu práci a podívejte se, co o něm píší jiní 

uživatelé. Tím se dostáváme k velké výhodě internetového 

světa – o svých (zejména špatných) zkušenostech se tady 

každý rád rozepíše. Vy se tak můžete zprostředkovaně 

dozvědět leckdy cenné informace takříkajíc „ze zákulisí“.

Pokud se rozhodnete v online prostředí pro použití kreditní 

karty, stačí vám k tomu pouze údaje, které jsou uvedeny 

přímo na jejím povrchu. Svá data proto nikdy nevkládejte do 

formulářů na podezřelých nebo neprověřených e-shopech. 

Na internetu číhá spousta podvodníků, kteří po údajích  

z vaší kreditky doslova prahnou. Jejich zneužití je totiž více 

než snadné.

Nebezpečí zde pochopitelně hrozí i „zvenčí“. Pokud svou 

platební kartu ztratíte, okamžitě si ji nechte u své banky 

zablokovat. Zloděj nebo nálezce sice bez znalosti PIN kódu 

nebude schopen provést výběr z bankomatu, na internetu 
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si ale může libovolně nakoupit. Nezapomeňte se proto 

chránit. Banky dnes již pro online nákupy nabízí například 

potvrzení v podobě bezpečnostního kódu. Ten vám zašlou 

v SMS zprávě.

Ještě větší důraz na bezpečnost je třeba klást u dětí. Než 

je vůbec pustíte k internetu, poučte je o rizicích, která zde 

hrozí. Na síti se v dnešní době leckdo vydává za někoho 

jiného. Obzvlášť v útlém věku by si děti přece jen měly 

hledat přátele spíše ve svém okolí a skutečném světě.

Co mohou na internetu dělat děti?
Tím se dostáváme k dalšímu velkému tématu – jak se na 

internetu mohou zabavit ti nejmenší? K dispozici je vám 

několik serverů, které se zaměřují přímo na ně. Najít je není 

nijak těžké. Jsou na nich jednoduché hry, hádanky nebo 

třeba interaktivní omalovánky. Nechybí ani možnost učení 

hrou, která vás jako starostlivé rodiče zaujme asi nejvíce. 

Virtuální hry by vydaly na vlastní článek. Spoustu jich děti 

mohou hrát přímo v prostředí internetového prohlížeče, 

samozřejmě zdarma.

Pro děti školou povinné internet představuje pokladnici 

informací všeho druhu. Není snad nic, co by tady nenašly. To 

se hodí zejména při psaní školní aktuality nebo odborného 

referátu. I tady ale samozřejmě platí výše zmíněné pravidlo 

o důvěryhodnosti zdroje.

Internet má dětem rozhodně co nabídnout. Když se jej 

naučí rozumně využívat, budou mít do budoucna značnou 

výhodu. Online je už celý svět a v budoucnu se internet 

do našich životů zapojí pravděpodobně ještě větší mírou. 

Určitě děti ale nenechávejte celé dlouhé dny jen tak bezduše 

bloudit po internetových stránkách, všeho s rozumem.
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Zamilujte si podzim v Beskydech: 
relaxujte ve Spa hotelu Lanterna
Spadané listí šustící pod nohama, chladivý vzduch tak čistý, že se vám z něj až 
zatočí hlava, horký bylinkový čaj popíjený v teple po celodenní procházce ve dvou, 
uvolňující masáž nebo na jazyku se rozplývající speciality vyhlášeného šéfkuchaře.

Jestli si přesně takto představujete pár dnů volna  

v podzimním čase, zajeďte si do Spa hotelu Lanterna  

v Resortu Valachy Velké Karlovice. Vezměte partnera nebo 

třeba nejlepší kamarádku a ujeďte do Beskyd, kde si užijete 

dokonalé hýčkání uprostřed krásné přírody vybízející  

k pěším procházkám i výletům na kole. Při pobytu ve 

Spa hotelu Lanterna vás navíc čeká neomezená relaxace  

a vynikající regionální gastronomie.

Bazény, masáže i saunové rituály
Spa hotel Lanterna patří v České republice  

k nejvyhledávanějším wellness hotelům. Milovníky 

relaxace láká díky příjemné poloze uprostřed přírody, 

klidné atmosféře, pečlivému personálu a bohaté nabídce 

služeb. Hotelové spa je otevřeno denně od 7 do 22 hodin 

a ubytovaní hosté ho mohou využívat zcela neomezeně. 

Třešinkou na dortu je bohatá nabídka masáží. Pro dokonalé 

uvolnění vyzkoušejte například thajskou olejovou masáž 

nebo některé z obličejových ošetření v Beauty salonu. 

Potřebujete procítit každý sval v těle? Dopřejte si ayurvédu 

nebo balijskou masáž v podání rodilých balijců.

Za další relaxaci si můžete zajet do 3,5 km vzdáleného 

centra Wellness Horal s termálními bazény se slanou vodou 

vyhřívanou na příjemných 36 °C. Až devětkrát denně 

tu zažijete oblíbené saunové rituály, v areálu je i fitness 
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centrum a přímo u hotelu si můžete zahrát golf nebo třeba 

vypůjčit segway či elektrokolo pro výlet do přírody ve dvou.

Gastro zážitky: To nejlepší z Valašska
Po relaxaci či procházce přírodou přijde vhod něco teplého 

do žaludku. Pro hosty hotelové restaurace Vyhlídka je 

od září do konce října připraveno degustační menu To 

nejlepší z Valašska, v listopadu je vystřídá neméně lákavé 

menu Procházka Francií a samozřejmě také nabídka 

Svatomartinských vín. Každý, kdo se jednou setká se 

zážitkovou gastronomií šéfkuchaře Pavla Václavíka a jeho 

týmu se nemůže dočkat, až ochutná další z jeho vynikajících 

výtvorů, které na první pohled připomínají spíše umělecká 

díla. 

Další zajímavou příležitostí pro gurmány bude ve středu 28. 

září degustační večer s šéfkuchařem Terasy U Zlaté studně 

Pavlem Sapíkem. Sedmichodové menu snoubené s víny 

představí to nejlepší z nabídky kuchyně, které si pravidelně 

získává prestižní ocenění – naposledy v roce 2015 získala 

titul Nejlepší restaurace v České republice dle Travelers‘ 

Choice Awards 2015.

Nebo navštivte 16. listopadu Noc bílých lanýžů. K těmto 

vzácným delikatesám budou servírovány další vybrané 

pokrmy a vína dovezená speciálně pro tuto příležitost  

z italské „lanýžové“ oblasti Piemont.

Romantické hýčkání ve dvou
Kdo by si chtěl všechny ty relaxační a gurmánské zážitky 

zpestřit aktivitou, může si protáhnout svaly třeba při některé 

z jógových víkendů. Pro ženy se chystá beauty pobyt s Miss 

ČR Michaelou Salačovou. Nebo využijte některý z další 

nabídky zvýhodněných pobytů ve Spa hotelu Lanterna, 

které zahrnují vybrané procedury v ceně. Pro relaxační 

pobyty ve dvou je jako stvořený balíček Romantické hýčkání 

– pobyt na 2 nebo 3 noci s masáží, obličejovým ošetřením  

a snídaní do postele v ceně. 

A co třeba strávit tu první zimní dny a užít si Vánoce  

v Beskydech? Spa hotel Lanterna nabízí vánoční  

i silvestrovské pobyty. 

Více na www.lanterna.cz
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Tipy na akce a pobyty:
2. – 4. 9.  Yoga wellness víkend s Lucií Rojas

16. – 18. 9. Jóga víkend s Irenou a Robertem Hýblerovými

28. 9. Degustační večer s Pavlem Sapíkem (Terasa U Zlaté 

studně)

1. – 2. 10. Karlovský gastrofestival

16. – 17. 11. Noc bílých lanýžů

4. – 5. 12. Šašek a královna aneb Etiketa u stolu pro děti s 

Ladislavem Špačkem

Navštivte Karlovský gastrofestival!
Velké Karlovice o prvním říjnovém víkendu opět ovládne 

Karlovský gastrofestival, tradiční svátek všech labužníků 

a milovníků (nejen) valašské kuchyně, který se během 

uplynulých let stal jednou z největších akcí svého druhu 

v České republice. Nenechejte si ani vy ujít jeho 8. ročník. 

Vstup je jako každý rok zdarma a čekají vás nejen ochutnávky 

nejrůznějších specialit, ale i další doprovodný program.

V sobotu 1. a neděli 2. října tak můžete opět ochutnávat 

ty nejlepší speciality restaurací, penzionů a hotelů v údolí 

Léskové. Mezi gastro zastávkami se můžete projít po 

cyklostezce Bečva nebo se popovézt turistickým vláčkem, 

koňským povozem či historickým autobusem. 

Těšte se i na doprovodné programy, například mezinárodní 

farmářský trh plný domácích produktů, kuchařské show  

s mistry kuchaři, řemeslný jarmark, hudební vystoupení  

a opět bude připravena i frgálová manufaktura s možností 

zkusit si výrobu frgálů. Nechybí ani zábava a atrakce pro 

děti.

Tradičně je součástí Karlovského gastrofestivalu i soutěž  

o nejlepší frgál a soutěž o nejlepší klobásu. Velkým lákadlem 

a každoroční tradicí gastrofestivalu jsou i galavečeře 

pro náročné gurmány s kuchaři hotelů Lanterna a Horal, 

které vždy zpestří menu hostujícího kuchaře ověnčeného 

prestižní michelinskou hvězdou. 

 

Více: www.karlovskygastrofestival.cz 

Tipy na ubytování: 
www.valachy.cz

www.velkekarlovice.cz 
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TIPY K NÁKUPU

Dokonale relaxujte s   těmito tipy k nákupu

Televize Philips 55PUS6561, cena 32 990 Kč

Čtečka e-knih GoGEN EREADER 2, cena 1 899 Kč

Přenosný reproduktor LG NP5550B, cena 2 490 Kč

Krása televizoru 4K Ultra HD spočívá 
v tom, že si vychutnáte každý detail. 
Technologie Philips Pixel Precise 

Ultra HD převádí jakýkoli obraz vstupu 
na vaší obrazovce do úchvatného 

rozlišení UHD. Užijte si plynulý a zároveň 
ostrý pohyb obrazu a výjimečný kontrast. 
Objevte temnější tóny černé, jasnější odstíny 
bílé, živé barvy a přirozené tóny pleti – vždy  
a z jakéhokoli zdroje. Díky jedinečné 
technologii Ambilight společnosti Philips 
je obrazovka mnohem širší – a zážitek ze 
sledování mnohem hlubší. Mimořádně široká 
záře svítí ze tří stran televizní obrazovky na 
okolní stěny. Barva, živost a vzrušení překračují 
hranice obrazovky a zaplní váš obývací pokoj 
úchvatným a intenzivním diváckým zážitkem.

Čtečka e-knih GoGEN eReader 2 vám bude skvělým společníkem 
doma i na cestách. Do 4 GB vestavěné paměti uložíte až 3000 knih. 
Zařízení navíc podporuje micro SD karty až do velikosti 32 GB. 

Můžete mít tak svou vlastní knihovnu kdykoliv po ruce, ať už doma 
nebo na cestách. Čtečka e-knih GoGEN eReader 2 v elegantním černém 

provedení disponuje 6“ e-Ink displejem, který vyniká mimořádnou 
čitelností i na přímém slunci. Displej nabízí vysoké rozlišení 1024 x 
758 pxl s 16 stupni šedi. Čtečka má v sobě zabudované příjemné 
LED osvětlení, díky kterému si můžete číst dokonce i za horšího 
světla nebo ve tmě. Intenzitu podsvícení displeje můžete nastavit 
v 8 různých úrovních. Čtečku lze však využít i k přehrávání hudby, 
například ve formátu MP3. Díky integrované wi-fi se můžete připojit  
i na internet.

Přenosný reproduktor LG se stane nejen díky svému nadčasovému 
designu doplňkem vaší domácnosti. Tento reproduktor vás 
překvapí řadou užitečných funkcí a hlavně mimořádnou kvalitou 

přenášeného zvuku. LG Auto Sound Engine a dva pasivní zářiče totiž 
poskytují plný rozsah zvuku a srozumitelnost na jakékoliv úrovni poslechu. 
Můžete si tak dopřávat mimořádnou kvalitu zvuku z reproduktoru 
opravdu kdekoliv. Velkou výhodou je možnost bezdrátového připojení 
reproduktoru LG pomocí Bluetooth s jakýmkoliv chytrým zařízením. Ať 
už se jedná o notebook či telefon, přebytečné kabely vám již nebudou 
otravovat život. Funkce Multi Point umožňuje připojení reproduktoru 
LG pomocí Bluetooth až ke třem zařízením současně. Na jedno nabití si 
můžete užívat až 15 hodin poslechu. Reproduktor se dobíjí pomocí kabelu 
přes microUSB a je možné přehrávat hudbu i během dobíjení.



Nový náramek Gear Fit2 nabízí GPS, 
interní kapacitu paměti 4 GB a certifikaci 

krytí IP68, díky které je odolný proti prachu a vodě. Fitness 
náramek Samsung Gear Fit2 má ve výbavě GPS a senzor tepové frekvence, 
takže poskytuje přesné a podrobné informace o průběhu cvičení a naměřených 

hodnotách. Zároveň uživatel získává okamžitou zpětnou vazbu o tréninku. 
Prohnutý Super AMOLED displej (barevný) s vysokým rozlišením pro 
snadné monitorování cvičení nebo čtení zpráv a odpovídání na textové 
notifikace.
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TIPY K NÁKUPU

Dokonale relaxujte s   těmito tipy k nákupu

Mikrosystém Panasonic SC-PM250EC-S, cena 2 590 Kč

Dotykový tablet Acer One 10, cena 4 990 Kč

Domácí pekárna ETA Siestina 1150, cena 1 999 Kč

Poradí si se všemi hlavními 
hudebními formáty, které se dneska 
nosí. Zvládne klasická CD, CD-R, 

CD-RW, díky možnosti připojení USB 
vám přehraje skladby, které jste si stáhli 
z počítače ve formátu MP3 či WMA,  

a neznámou pro něho není ani možnost 
bezdrátového připojení Bluetooth. 

Pokud tedy nechcete složitě stahovat hudbu  
z vašeho tabletu, notebooku či chytrého 
telefonu nejprve na USB, můžete ji streamovat 
přímo z pohodlí vašeho gauče a nic dalšího 
neřešit.

Někdy potřebujete tablet, 
někdy notebook. Už si 
nemusíte vybírat, protože 
přístroj Acer One 10 nabízí obojí. 
Ať už pracujete nebo se díváte s přáteli na video, na přístroji Acer One 
10 vždy najdete ten správný režim. Vyberte si ze čtyř režimů – režim 
Notebook pro psaní, režim Pad pro používání dotykové obrazovky 
nebo režimy Stan a Displej, když se chcete bavit. Provedení přístroje 
Acer One 10 s magnetickým pantem bez mechanického spojení 

usnadňuje přechod mezi režimy. 

Plně automatická příprava zajišťuje optimální předehřev, 
hnětení, dostatečné kynutí (hlazení) a kvalitní pečení 
bez nutnosti vašeho zásahu. Celkem 10 předvolených 
programů pro přípravu chleba, těsta, včetně programu 
pro přípravu marmelády.  Funkce odloženého 
startu umožňuje až o 13 hodin (v krocích 
po 10 minutách) odložit přípravu chleba. 
Večer tedy lze nachystat suroviny pro 
chléb a ráno jej čerstvý servírovat.

Fitness náramek Samsung Gear Fit2, cena 4 990 Kč



Čerstvost, 
kterou si zamilujete

Nový systém VitaFresh v NoFrost 
chladničkách Bosch uchová vaše potraviny 
plné vitamínů a až 3× déle čerstvé.

Více na www.bosch-home.cz
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Dopřejte si vynikající kávu 
v pohodlí domova
Mnoho z nás si svůj den nedokáže představit bez ranní kávy. Postupem času se  
z jejího popíjení stal rituál, kterým odstartujeme nový den, setkání s přáteli nebo 
naopak ukončíme obědovou pauzu. O popularitě kávy hovoří fakt, že je hned 
po oleji druhou nejobchodovanější komoditou na světě. Bezesporu ale je tou 
nejoblíbenější – kávu pije drtivá část populace, a ačkoliv byla ve svých počátcích 
velmi drahá a dostupná pouze v lékárnách, prošlapala si cestičku téměř do každé 
domácnosti.

Vaši hosté se budou cítit jako v kavárně
Nabídnout hostům šálek kávy se stalo dobrým zvykem 

a vlastně i samotným ztělesněním pohostinnosti. Ještě 

donedávna byla v našich končinách nejrozšířenější káva 

turecká či instantní. S vynálezem domácích espresso 

přístrojů se ale leccos změnilo. V posledních letech vzaly 

naše domácnosti útokem kapslové kávovary – především 

díky snadné údržbě. V současné době tak našim hostům 

můžeme nabídnout nápoj prakticky srovnatelný s tím, jenž 

vám připraví v kavárně, a to přímo z pohodlí domova. 

Kvalitní kávovary za rozumnou cenu
Současná nabídka kávovarů za dostupné ceny je dostatečně 

široká. Jak si ale kávu připravit tak, aby byla co nejkvalitnější? 

Nestačí zakoupit drahý přístroj – to je pouze začátek. 

Potřebujete nakoupit kvalitní kávu, o které víte, kdy byla 

upražena. Káva je totiž nejlepší právě dva až tři týdny po 

upražení, poté již ztrácí svou charakteristickou chuť i vůni. 

O KÁVĚ
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Obecně se doporučuje nakupovat kávu zrnkovou a mlít si 

ji podle vlastní potřeby. Káva po umletí ztrácí své vlastnosti 

již po 15 minutách, proto je vhodné zakoupit také mlýnek, 

ať už ruční, nebo elektronický. Dražší kávovary mají mlýnek 

už zabudovaný. 

Nakupujte jen množství kávy,
které spotřebujete
Kávu máme koupenou, není ovšem namletá, nýbrž  

v zrnkové podobě. Jak ji ale uchovávat, pokud jste koupili 

velké balení? Ve vzduchotěsné nádobě vydrží zrnková káva 

i při pokojové teplotě. Neprospívá jí ovšem sluneční svit, 

nádoba by tedy měla být světlu nepropustná. 

V lednici káva navlhne
Někteří lidé zase preferují skladování kávy v lednici. Jsou 

zvyklí v ní uchovávat potraviny, tak proč by neprodloužila 

čerstvost kávy? Opak je ale pravdou. Chlad působí na 

oleje v kávových zrnech tak, že ztuhnou. Po vytažení  

a následném rozemletí pak nejsou dostatečně extrahovány. 

Takto skladovaná káva přichází o svou specifickou chuť 

a to je velká škoda. Rizikem je i vlhkost, která kvalitu kávy 

ovlivňuje podobně nežádoucím způsobem.

Jaké tedy máte možnosti, pokud si chcete doma připravit 

výbornou kávu? Nejrozšířenější je bezesporu takzvané 

espresso – káva  je připravována pomocí velkého tlaku. 

Espressovače mohou být pákové (kdy se o výměnu  

a přípravu kávy staráte vy) nebo automatické (vyžadují od 

vás pouze mačkání tlačítek a výběr požadovaného druhu 

kávy). Oba tyto přístroje mají své výhody a stejně tak oba 

vyžadují určitou míru údržby. Takřka bezúdržbové jsou jen 

kávovary kapslové. 

Základem dobré kávy je kvalitní espresso
V nabídkách prodejců po Česku a Slovensku najdete espresso 

často pod chybným názvem piccolo, který si tento nápoj 

získal díky své velikosti. Má pouhých 30 ml a barista vám 

ho připraví ze sedmi gramů kávy. Ty jsou za dobu 25 sekund 

protlačeny vodou o tlaku 8-10 barů a teplotě 88-90 °C. 

Vyvinutý tlak vytvoří na hladině kávy zvláštní mikropěnu, 

takzvanou cremu. 

Pokud je pro vás espresso chuťově příliš výrazné, můžete 

si nechat připravit takzvané lungo. To se připravuje ze 

stejného množství kávy jako espresso, ale extrahuje se 45 

až 60 sekund. 

O KÁVĚ
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Menší variantou espressa je naopak ristretto – tento způsob 

přípravy kávy pochází ze Sicílie, kde kvůli tamním vysokým 

teplotám bylo klasické espresso zmenšeno na 20 ml, aby 

nedocházelo ke zvyšování teploty organismu. Ristretto si 

připravíte tak, že snížíte dobu extrakce nebo namelete kávu 

najemno, aby se za 25 vteřin protlačilo menší množství 

vody. 

Pokud pijete kávu bez mléka a chcete jí co největší množství, 

existuje jediná správná alternativa – americano. Svůj název 

si podle legendy získalo tak, že pro americké vojáky bylo 

za druhé světové války espresso příliš silné, dolévali si jej 

proto vodou. Tento nápoj připravíte tak, že zalijete espresso 

horkou vodou v poměru 1:5. Pozor, nepropouštějte celý 

objem vody přes páku kávovaru, takto připravený nápoj 

by vám příliš nechutnal a obsahoval by zbytečně velké 

množství kofeinu.

Cappuccino
Zkušený barista vám naservírováním správně připraveného 

cappuccina dopřeje nejen chuťový, ale také vizuální zážitek. 

Základem tohoto nápoje je 30 ml espresso, doplněné 

horkým mlékem, na jehož povrchu je vytvořena 2 cm 

vysoká mléčná pěna. Teplota mléka by neměla přesáhnout 

65 °C. Třešničkou na dortu je takzvaný latte art. Nejčastěji 

vám barista na pěnu namaluje srdíčka, tulipány nebo tzv. 

rozety. Na cappuccinu nemá co dělat čokoládový posyp 

nebo skořice. 

ESPRESSO

ESPRESSO

ESPRESSO

ESPRESSO ESPRESSO

ČOKOLÁDA

ČOKOLÁDA

ESPRESSO ESPRESSO ESPRESSO

VODA NAŠLEHANÉ MLÉKO

NAŠLEHANÉ MLÉKO
NAŠLEHANÉ MLÉKO

ZMRZLINA
NAŠLEHANÉ

MLÉKO

MLÉČNÁ PĚNA

MLÉČNÁ PĚNA MLÉČNÁ PĚNA MLÉČNÁ PĚNA

MLÉČNÁ PĚNA

O KÁVĚ
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Caffè latte má oproti cappuccinu větší objem – více než 250 

ml. Základem je také espresso, zbytek nápoje je dotvořen 

takzvanou mikropěnou. 

Staňte se baristou s pákovým kávovarem
Pokud jste milovníkem nejen samotné kávy, ale také rituálu 

její přípravy, je pro vás pákový kávovar tím pravým. Na rozdíl 

od automatických kávovarů nemá ten pákový zásobník na 

kávu. Umletou kávu je nutné před přípravou každého šálku 

upěchovat do sítka takzvaným tamperem. Sítko pak do 

kávovaru nasadíte pomocí páky.

Pákové kávovary vyžadují od uživatele určité zkušenosti. 

Výslednou kávu totiž ovlivňuje nejen hrubost namletí kávy, 

ale také síla jejího upěchování v sítku a především pak doba 

extrakce. 

Výhodou je možnost využití takzvaných podů – papírových 

sáčků plných naporcované kávy. Při takové přípravě kávy 

nedochází k ušpinění sítka. Kávu po použití jednoduše 

vyhodíte. 

Vyhněte se levnějším přístrojům, které vyvinou tlak 

kolem 3 barů – k přípravě espressa 

je zapotřebí tlak 8-10 barů, 

poohlédněte se proto raději 

po kávovarech s čerpadlem. 

Světovým lídrem na trhu  

s kávovary je italská společnost 

De’Longi. Její kávovary patří  

k těm cenově dostupnějším, také 

proto je najdeme v opravdu mnoha 

domácnostech. Pákový kávovar 

De’Longhi ECP35.31 je vyroben 

z kombinace nerezové oceli  

a pevného plastu. Velmi užitečný 

je nahřívač šálků a také tryska 

na páru, se kterou vytvoříte 

bohatou a krémovou mléčnou 

pěnu pro vynikající cappuccino. 

Za velmi příznivou cenu 

pořídíte také snadno ovladatelný 

ruční kávovar Saeco Poemia 

HD8423/19, který se pro svou 

vysokou užitnou hodnotu těší 

O KÁVĚ
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u milovníků kávy velké oblibě. Má tlakový filtr, který vytvoří 

dlouhotrvající lahodnou pěnu a bohaté aroma z každé 

kávové směsi. Kávu vytváří při vysokém tlaku 15 barů, což 

je zárukou naprosto dokonalého šálku plného intenzivní 

chuti. Velkou výhodou je, že kávovar dokáže připravit nápoj 

jak z čerstvě namleté kávy, tak i z kapsle. Jednoduše si 

můžete zvolit, na co máte zrovna chuť. 

Automatické kávovary – káva s minimem práce
Velkou výhodou automatických kávovarů je, že vám 

odpadají starosti s kontrolou množství kávy i kontrolou 

správné délky extrakce. 

Automatický kávovar kávu před použitím namele na 

správnou hrubost dle specifikace vámi zvoleného nápoje. 

Moderní přístroje často pracují s časovačem, který jej připraví 

k použití ve vámi zvolený čas. Plocha na předehřívání šálků 

je pak příjemným bonusem. 

Pokud zakoupíte přístroj se zásobníkem na mléko, můžete 

si kromě lahodného espressa vychutnat také cappuccino 

nebo latté.

Dalším příjemným bonusem je také téměř nulová údržba – 

kávovary se o sebe postarají samy, na vás je jen vyprázdnit 

vyjímatelné zásobníky kávy. 

Plnoautomatický Espresso 

DeLonghi ECAM 350.75 S 

je dostupný v exkluzivním 

stříbrném provedení 

s dynamickým designem. 

Kávovar má intuitivní 

ovládací panel s grafickým 

displejem a podsvícenými 

dotykovými tlačítky pro co 

nejsnazší použití. Jediným 

stiskem si tak vytvoříte 

espresso, cappuccino, 

latte macchiato nebo 

horké napěněné mléko 

pro ty nejmenší. Kávovar 

má rovněž funkci automatického čištění. 

Na vás tak zbývá pouze výběr nápoje. 

Díky Espresso Saeco HD8914/09 Incanto se váš domov 

mrknutím oka promění v oblíbenou kavárnu. Zatoužili jste 

po koncentrované chuti lahodného espressa nebo latté  

s krásně hustou pěnou? Kávovar 

Saeco vám připraví až sedm 

druhů kávy. Obsahuje mlýnek  

s keramickými kameny, který 

je k zrnkům šetrný a dostane 

z něj ty nejlepší chutě  

a vůně. Od vaší oblíbené 

kávy vás tak dělí pouze 

stisknutí tlačítka. 

Pokud hledáte skladný 

kávovar, který vám doma 

nebo v kanceláři nezabere 

moc místa, tak je pro vás ideální tento 

stroj na kapsle. 

Výsledný nápoj připravíte vložením kapsle s kýženou 

příchutí. Běžně se prodávají kapsle na 

espresso, cappuccino či varianty  

s různými příchutěmi. Stisknutím 

tlačítka tak připravíte espresso  

s mléčnou pěnou. 

Svým designem inspirovaným 

kapkou kávy vás přístroj zaujme 

na první pohled. 

Až ochutnáte,

 nebudete už chtít 

pít nic jiného. 

Připravit si můžete 

teplé i studené 

nápoje. Kávovar má 

rovněž funkci dávkování množství 

vody – při přípravě kávy se 

tak klidně můžete věnovat 

něčemu jinému. 

Jednoduše připravíte 

kávu také v nadčasovém 

kapslovém kávovaru 

Bosh Tassimo Vivy TAS 

1252. Proces přípravy kávy 

probíhá výhradně uvnitř 

kapslí T Disc –  ty zůstanou 

po použití čisté a suché. 

Nemusíte se tedy bát 

zašpinění při jejich likvidaci.

O KÁVĚ
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DeLonghi ECAM 350.55 B DeLonghi PrimaDonna
Elite ECAM650.75 MS Krups EA816B70 Philips HD8847/09

Tlak čerpadla 15 bar 15 bar 15 bar 15 bar

Nastavitelná teplota kávy

Použití mleté kávy

Tryska na páru

Zásobník na mléko

Cena 22 990 Kč 45 990 Kč 12 990Kč 15 999 Kč

Shrnutí

Nejnovější kávovar DeLonghi řady 
Dinamica - výhodou jsou nové, lepší 

povrchové materiály, velký objem nádobky 
na zrnkovou kávu a hlavně dotykové 

ovládání s velkým grafickým displejem. 
Kávovar má více přednastavených 

programů než konkurence a lépe vyřešené 
plnění vodou i odkapávací misku. 

Nevýhodou je vyšší cena.

Výhodou tohoto modelu je prvotřídní 
technika zabalená v luxusním provedení. 
Přístroj má 4,3“ barevný dotykový dislej, 

kterým ovládáte většinu funkcí. Výhodou je 
termo karafa s dvojitými stěnami pro delší 

uchování mléka v nízké teplotě  
a speciální karafa na horkou čokoládu. 

Jedná se o první SMART přístroj na českém 
trhu - možno ovládat přes mobilní telefon 

speciální aplikací.

Výhodou jsou kompaktní rozměry - jedná se 
o nejmenší plnoautomatickou řadu na světě, 

výhodou je karafa s nevšedním designem. 
Nevýhodou je ale naopak umístění nádoby na 

vodu zezadu přístroje, je špatně přístupná a také 
má menší displej.

Přístroj z nižší cenové hladiny. Výhodou je funkce 
Coffee Switch, kterým přepínáte mezi volbou 

kávy espresso a tzv. překapávanou kávou. 
Tuto funkci nabízí jen Philips Saeco. Mírnou 

nevýhodou je velikost nádobky na zrnkovou 
kávu a složitější konstrukce přístoje. Mléčná 

karafa je z kvalitního materiálu, napěňuje bez 
problémů.

Porovnání poloautomatických
espress s napěňováním mléka

O KÁVĚ
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DeLonghi ECAM 350.55 B DeLonghi PrimaDonna
Elite ECAM650.75 MS Krups EA816B70 Philips HD8847/09

Tlak čerpadla 15 bar 15 bar 15 bar 15 bar

Nastavitelná teplota kávy

Použití mleté kávy

Tryska na páru

Zásobník na mléko

Cena 22 990 Kč 45 990 Kč 12 990Kč 15 999 Kč

Shrnutí

Nejnovější kávovar DeLonghi řady 
Dinamica - výhodou jsou nové, lepší 

povrchové materiály, velký objem nádobky 
na zrnkovou kávu a hlavně dotykové 

ovládání s velkým grafickým displejem. 
Kávovar má více přednastavených 

programů než konkurence a lépe vyřešené 
plnění vodou i odkapávací misku. 

Nevýhodou je vyšší cena.

Výhodou tohoto modelu je prvotřídní 
technika zabalená v luxusním provedení. 
Přístroj má 4,3“ barevný dotykový dislej, 

kterým ovládáte většinu funkcí. Výhodou je 
termo karafa s dvojitými stěnami pro delší 

uchování mléka v nízké teplotě  
a speciální karafa na horkou čokoládu. 

Jedná se o první SMART přístroj na českém 
trhu - možno ovládat přes mobilní telefon 

speciální aplikací.

Výhodou jsou kompaktní rozměry - jedná se 
o nejmenší plnoautomatickou řadu na světě, 

výhodou je karafa s nevšedním designem. 
Nevýhodou je ale naopak umístění nádoby na 

vodu zezadu přístroje, je špatně přístupná a také 
má menší displej.

Přístroj z nižší cenové hladiny. Výhodou je funkce 
Coffee Switch, kterým přepínáte mezi volbou 

kávy espresso a tzv. překapávanou kávou. 
Tuto funkci nabízí jen Philips Saeco. Mírnou 

nevýhodou je velikost nádobky na zrnkovou 
kávu a složitější konstrukce přístoje. Mléčná 

karafa je z kvalitního materiálu, napěňuje bez 
problémů.

Porovnání poloautomatických
espress s napěňováním mléka
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Podzimní
sklizeň
Vybrali jsme pro vás z našich 

nejzajímavějších podzimních receptů!

PODZIMNÍ SKLIZEŇ
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Mrkvová polévka se zázvorem

Potřebujeme
• 6 ks mrkve

• 5 cm zázvorový kořen

• 250 ml kokosového mléka

• 1 ks menší cibule

• koriandr nebo petrželka

• 1 lžíce másla

• sůl, pepř

Postup
Nadrobno nakrájejte cibuli a mrkev. 

Zázvor nastrouhejte nahrubo. V hrnci 

rozehřejte lžíci másla a přidejte 

cibuli. Nechte ji lehce zesklovatět 

a přidejte mrkev a zázvor. Chvilku 

opečte a poté zalejte kokosovým 

mlékem a vodou.

Dochuťte solí a pepřem a nechte 

společně povařit. Stačí 10-15 minut. 

Poté vše dohladka rozmixujte. Na 

talíři posypte nasekaným koriandrem 

nebo petrželkou. Pokud máte rádi 

chuť zázvoru nebo chcete udělat 

polévku zdravější, přidejte do talíře 

ještě nahrubo nastrouhaný zázvor.

PODZIMNÍ SKLIZEŇ
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Dýňová polévka se šalvějí

Potřebujeme
• 600 g máslové dýně

• 200 ml vody

• několik lístků 

  čerstvé šalvěje

• 2 stroužky česneku

• 1 pomeranč

• 500 ml kokosového mléka

Postup
Zbavte máslovou dýni ostrým nožem 

slupky a nakrájejte ji na malé 

kousky. Nasekejte si nadrobno česnek 

a společně vložte do hrnce. Přidejte 

šťávu a dužinu z jednoho pomeranče, 

dva lístky šalvěje, kokosové mléko, 

vodu a dochuťte solí. Na plotně 

vařte doměkka, poté rozmixujte. 

Hotovou dýňovou polévku můžete 

ještě vylepšit. Na pánvi rozpalte 

trochu olivového oleje a přidejte 

pár lístků šalvěje. Opečte šalvěj 

dokřupava. Křupavými lístky 

potom ozdobte polévku. Nakonec 

dochuťte polévku špetkou čerstvě 

rozemletého chilli.

Mezi oblíbené podzimní polévky patří dýňový krém.
Je jemný, voňavý a tak dobrý.

PODZIMNÍ SKLIZEŇ
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Mrkvové muffiny 
s pomerančovou vůní

Potřebujeme
• 300 g jemně nastrouhané

  mrkve

• kůra a šťáva z jednoho

  menšího pomeranče

• 120 ml slunečnicového

  oleje

• 2 vejce

• 150 g cukru krupice

• 185 g hladké mouky

• špetka skořice

• 1/2 prášku do pečiva

Postup
Smíchejte spolu všechny tekuté 

ingredience: vejce, olej, pomerančovou 

šťávu a přidejte i kůru. 

Zvlášť smíchejte všechny „pevné“ 

ingredience, tedy cukr, mouku, prášek 

do pečiva a přidejte i špetku skořice. 

Oloupejte a nastrouhejte mrkev. 

Tekutou směs s mrkví přidejte do 

„pevné směsi“ a důkladně promíchejte. 

Do plechu na muffiny si připravte 

košíčky a naplňte je do 3/4. 

Z hrsti cukru, mouky a kousku másla 

ručně umačkejte drobenku, přidejte 

nasekané mandle nebo vlašské ořechy. 

Každý muffin ozdobte troškou drobenky 

a dejte péct do vyhřáté trouby na 200 °C 

po dobu 20 minut. Jestli jsou muffiny 

propečené zjistíte, když je propíchnete 

špejlí – neměly by lepit.

Nádherně nadýchané a voňavé bochánky s křupáním nahoře. 

PODZIMNÍ SKLIZEŇ
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Pekelně pálivá pečená dýně 

Potřebujeme
• 1/2 dýně Hokaido

• 4 brambory

• 1 cibuli

• olivový olej

• sůl

• 4 kuličky pepře

• 1/4 lžíce skořice

• 1,5 chilli papričky

• řecký jogurt 

  nebo zakysanou smetanu

Postup
Dýni nakrájejte na měsíčky, brambory 

a cibuli na kousky. Vložte je do 

zapékací mísy, osolte a polijte 

troškou olivového oleje. 

V hmoždíři rozdrťte pepř, sušené 

chilli papričky a skořici. Chilli 

si dávkujte dle vaší chuti a stupně 

pálivosti papriček. 

Kořením poprašte zeleninu v misce, 

promíchejte a dejte péct na 180 °C asi 

45 minut. 

Podávejte ji horkou se studeným 

dresingem. Ten připravíte jednoduše 

osolením a opepřením jogurtu či 

zakysané smetany. 

Uvařte si něco, co vás zahřeje barvami
a extra ostrou chutí.

PODZIMNÍ SKLIZEŇ
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Burgery z řepy
Skvělá a chutná alternativa masových burgerů.

Potřebujeme
• 4 střední řepy

• 3 vejce

• 1 lžička tymiánu

• sůl, pepř, olej

• 100 g sýru s modrou 

  plísní

• 120 g mletých ovesných

  vloček

• 4 stroužky česneku

• 1 lžíce petržele

• 4 celozrnné bulky

• řeřichu, čerstvou 

  zeleninu

Postup
Oloupanou syrovou řepu nastrouhejte 

najemno a pořádně z ní vymačkejte 

co nejvíc tekutiny. Přidejte vločky, 

vajíčka, prolisovaný česnek, tymián, 

nasekanou petržel, sůl a pepř  

a pořádně promíchejte. Aby vločky 

nasákly, tak směs nechejte 20 minut 

odležet. 

Z připravené hmoty vytvarujte 

4 placičky a osmažte je na oleji 

dozlatova. Na každou pak dejte kousek 

sýra a posypte řeřichou. Burgery 

můžete dát na chvíli zapéct pod 

gril, aby se sýr roztekl. Podávejte 

v celozrnných houskách s čerstvou 

zeleninou. 

PODZIMNÍ SKLIZEŇ
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Smoothie s lesním ovocem

Lahodný osvěžující nápoj z lesních plodů

Potřebujeme
• 250 g lesního ovoce

• 250 g hustého jogurtu

• třtinový cukr nebo med

• 1 lžíce chia semínek

Postup
Všechny suroviny společně rozmixujte. Použijte 

k tomu tyčový mixér, stolní mixér nebo speciální 

mixér na smoothie, který všechny suroviny 

rozmixuje do krásně jemné hmoty. 

Důležité je, aby ovoce i jogurt byly vychlazené. 

Nápoj je tak více osvěžující.

PODZIMNÍ SKLIZEŇ

další podzimní recepty 

a tipy najdete na 

www.pecenevarene.cz



 Inspirace 3 / 2016   |   47

Rozhovor o kávě s Mr. Coffee: Dobré espresso  
si člověk pamatuje víc, jak špatnou milenku

V roce 2013 si společně se svou přítelkyní založil kavárnu Mr. Coffee v centru Zlína. 
Po několikaletých zkušenostech s provozem kaváren v zahraničí se rozhodl pro 
vlastní podnik, kde by lidem mohl ukázat, že káva není hořká nebo kyselá. Naopak, 
chtěl lidem ukázat celou škálu chutí a vůní. V roce 2014 ke kavárně přibyla také 
pražírna, kde Štefan Rencz může s kávou experimentovat a připravovat ji přesně 
na míru svých zákazníků.

Jak ses dostal ke kávě a vůbec k práci baristy? 
Stala se tvoje láska ke kávě i tvou prací 
nebo to bylo jinak?
Mně káva nechutnala vůbec. Já jsem kávu začal pít až  

v Londýně. Když jsem se tam dostal, myslel jsem, že mluvím 

docela dobře anglicky. Jenže jsem se dostal do luxusní čtvrti 

mezi lidi, kteří mou angličtinu neakceptovali. Tam jsem začal 

v kavárnách a restauracích umývat nádobí, chystat sendviče 

a poznal jsem tam kamaráda – baristu ze Slovenska, který 

mě ke kávě přivedl. Měl tam přirozenou autoritu a zákazníci 

ho zbožňovali. To se mi moc líbilo a taky jsem to chtěl 

dělat. Vyzkoušel jsem to a začalo mě to bavit. Přesně si 

pamatuji dvě zákaznice, kterým jsem připravil cappuccino  

s čokoládou a obrázkem nahoře.  A tehdy jak mi poděkovaly, 

jsem přesně věděl, že tohle chci dělat. Pro ten pocit. 

Po dvou letech jsem se dostal na stejnou pozici. Obsluhoval 

jsem tam dokonce i světové hvězdy, jako jsou Rod Stewart, 

Gwyneth Paltrow, Paul McCartney, James McAvoy. Začal 

jsem pak i sám trénovat nováčky a účastnit se různých 

baristických soutěží.

Teď se ale více věnuješ pražení kávy. 
Je to velká zodpovědnost?
Je to tak. Teď už spíše jen pražím a o přípravu kávy pro 

zákazníky se stará náš personál. Ten už umí připravit lepší 

kávu než já. Pražení kávy mě ale moc baví, je to skvělá 

práce. Na začátku to sice nebylo lehké, ale teď už mám celý 

proces pod kontrolou. Moje práce není jednotvárná, každý 

den se něco nového učím. A když přijde nové zrno, necítím 

bolest a snesu sem do pražírny tunu a půl a těším se na jeho 

zpracování. Pražení kávy je ale hodně o detailech. Abyste 

koupili správné zrno, správně ho skladovali, nepřepálili 

jej… Například když si dám kávu, ať už u nás, nebo někde 

jinde, přesně podle chuti poznám, kde kdo udělal chybu.

Kolik kávy denně vypiješ?
Když jsem v práci, tak docela dost. Ráno se vždy těším na 

prvního zákazníka, se kterým si dám první kávu, a potom do 

oběda stihnu třeba čtyři. Ne však nějak extra silné, klidně 

jen Cascaru, což je takový kávový čaj vyrobený ze slupek 

kávových třešní. Když ale jedu na dovolenou, klidně vydržím 

čtyři – pět dní bez kávy a nemám ani žádný absťák. Ale když 

se pak vrátím, tak to zase doháním.

ROZHOVOR
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ROZHOVOR



Jaké základní druhy kávy jsou 
a jaké jsou jejich vlastnosti?
Na světě rozlišujeme dva základní druhy - robusta a arabica. 

Arabica je náročnější na pěstování, ale za to má lepší aroma 

a chuť.  Světově je nejrozšířenější a v dobrých kavárnách 

vám nabídnou kávu z čerstvě upražené 100 % arabicy.

Robusta je odolnější rostlina, která se pěstuje zase  

v jiných podnebných pásech a rodí méně kvalitní a levnější 

kávu. Bohužel v Česku a na Slovensku je používána ve 

většině kaváren a v kávových směsích, které koupíte  

v supermarketech. Lidé tady jsou na ni zvyklí, protože dělá 

typickou pěnu a obsahuje mnohem více kofeinu.

Liší se nějak chuť kávy z různých zemí?
Určitě, každá je jiná. Nerad zevšeobecňuji kávu, ale lze 

poznat kávu z Afriky nebo třeba Brazílie. Každá z nich má 

jiné ideální pražení. Když mi přijde nové zrno, vyzkouším 

třeba čtyři různá pražení a teprve potom se rozhoduji, jak je 

budu zákazníkům prodávat.

Jak ovlivňuje způsob pražení chuť kávy?
Na začátku nám dojdou vzorky kávy, které upražíme  

a ochutnáváme. Na základě výsledné chuti se rozhodneme 

pro to či ono zrno. Káva je ovoce, takže je přirozeně kyselá, 

ale čím déle ji pražíme, tím ztrácí na kyselosti a zvyšuje se 

hořkost a tělo. Je důležité vybrat vhodnou kávu na každý 

způsob přípravy.

Co bys poradil laikovi, který by chtěl pít 
opravdu dobrou kávu?
Na začátek bych mu poradil něco konzervativnějšího. Třeba 

Brazílii či Guatemalu, které jsou tmavěji pražené. Lidé jsou tu 

bohužel zvyklí pít spálenou kávu a kvalitní kávy jim přijdou 

kyselé. Káva ale není jenom hořká nebo kyselá, má mnohem 

víc chutí. Zákazníka tak musíme postupně „vychovávat“.  

Když přijde nový zákazník, vždycky mě zajímá, jak bude kávu 

připravovat a jak by chtěl, aby chutnala. To je nejdůležitější. 

Na co si dát při přípravě kávy doma pozor?
Vždycky byste měli dbát na kvalitu kávy, vědět odkud 

pochází a kdy byla pražená. To u kávy ze supermarketů 

často chybí, protože je to káva stará a navíc ještě spálená.

Kávu byste měli mlít až před přípravou, protože cca po 

15 minutách ztrácí aroma a chuť. Lidé dělají chybu, že 

zalévají kávu horkou vodou, čímž ji spálí. Lepší je  pořídit 

si  filtrovanou vodu a ohřátou na cca 90 °C s ní kávu zalévat. 
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Také je dobré si všechny „pomůcky“ nahřát, aby nedocházelo 

k tepelným ztrátám.

Potom záleží na metodě, jak si kávu chcete připravit. Ale chce 

to vždy najít čas a trochu si s tím pohrát. Ideální je  pořídit si  

na přípravu kávy aeropress, chemex, hario v60 nebo třeba 

french press. V každém z nich je příprava i výsledná chuť 

trochu jiná a každý tedy musí zkoušet a hledat to, co je pro 

něj nejvhodnější.

 

A co říkáš na kávu zalitou mlékem?
Já osobně kávu s mlékem už dlouho nepiji. Maximálně když 

jsem delší dobu na dovolené, tak si dám macchiato.  Ale 

nic proti tomu nemám. Sto lidí, sto chutí. Nenazval bych to 

kažením kávy. Pokud mu to takto chutná, ať to klidně pije. 

Jen mě mrzí, že lidé často kávu ani neochutnají a už do ní 

mléko přidávají. A to stejné platí také se slazením. Lidé tím 

chtějí něco zakrýt – že jim káva přijde hořká, že se nedá 

vypít.

Například ale u nás, když uděláme zákazníkovi třeba dobré 

cappuccino s dobře našlehanou pěnou z plnotučného 

mléka, cukr nám vrací, protože už je to sladké přirozeně. 

Díky tomu objednáváme o třetinu méně cukru než dříve. 

Turek?
Nic proti němu nemám. Když mi ho třeba někdo udělá  

v džezvě, tak je to malá hutná káva a hrozně rád ho vypiju. 

Lidé dělají při přípravě turka chybu, že jednak použijí 

spálenou kávu, kterou ještě přepálí horkou vodou. A je 

jedno, jestli ho zalijí nadvakrát nebo natřikrát. Taky jim 

často chybí jeden malý krok navíc – po chvíli scedit kávovou 

sedlinu, aby se do kávy neuvolňovaly škodlivé látky.

Když doma někdo používá kávovar, dá se říci,
jakým druhům kávy by se měl vyhnout, 
protože se na takovou přípravu nehodí? 
Vysloveně takto bych to neřekl. Domácí espresso je  

o nějakém kompromisu. Na přípravu domácího espressa, aby 

fakt stálo za to a splňovalo nějaký standard, potřebujeme 

nemalou finanční investici, a proto je na doma lepší 

filtrovaná káva, která se dá též připravit na tisíc způsobů.

ROZHOVOR
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TIPY K NÁKUPU

Tipy pro dobrou kávu

Kónický kávomlýnek GRAEF 
CM702 v černém elegantním 
designu potěší všechny gurmány, 
kteří preferují tradiční rituál přípravy 
kávy a rádi si umelou voňavá kávová 
zrna v pohodlí domova. S kávomlýnkem 
precizní německé společnosti 
Graef uchováte vysokou kvalitu 
mleté kávy a její intenzivní 
aroma. Vyhoví každé chuťové 
buňce s širokou nabídkou 
nastavení jemnosti.

Vychutnejte si kávu 
z klasického moka kávovaru 
Tescoma Paloma. Ergonomická 
rukojeť ze žáruvzdorného 
plastu – nepálí, opatřeno 
silikonovým těsněním. Vhodný 

pro použití na plynových, 
elektrických nebo 
s k l o k e r a m i c k ý c h 
sporácích, kapacita 

vystačí na 3 šálky.

Cítíte tu vůni čerstvě pražených kávových zrn? Jen znalý labužník dokáže ocenit 
šálek lahodného nápoje připravený z těch nejlepších odrůd jemné arabicy nebo 
výrazné robusty. Vychutnejte si tu pravou chuť s intenzivním aroma a pro větší 
požitek si kávová zrna umelte těsně předtím, než si kávu přichystáte! Nezbytným 
pomocníkem se vám stane kávomlýnek Tefal GT110838 v moderním černém 
provedení, který zvládne během chvilky umlít zrna až pro 9 šálků voňavé kávy. 

Šlehač se sítkem snadno a rychle 
připraví cappuccino, latte macchiato, 

ledovou kávu s hustou pěnou 
nebo nějaký mléčný 

koktejl. Výborně napění teplé 
mléko do kávy nebo dětské 
kakao či caro. 

Určitě jste se již 
několikrát pokoušeli 
vytvořit doma 
mléčnou pěnu, 

která by pevně držela tvar 
a přitom se vám na jazyku 

rozplývala jako sametový 
krém. Objevte tajemství 

automatického pěniče mléka 
Guzzanti GZ 008 a vychutnejte si 
opravdu dokonalou lahodnou 
pěnu. Tento přístroj vám 
perfektně našlehá mléko, 
se kterým caffe latte, 
capuccino či ledová káva 
dostanou zcela jiný chuťový rozměr.

Kávomlýnek GRAEF CM702, cena 2 890 Kč

Kávovar Tescoma PALOMA, cena 399 Kč

Automatický pěnič mléka Guzzanti GZ 008, cena 1 949 Kč

Vyzkoušejte
přípravu kávy 
pomocí french 
press. Konvice 
Tescoma Teo je 
vynikající pro 

přípravu a podávání 
čaje nebo kávy, je vyrobena ze 

žáruvzdorného skla, prvotřídní 
nerezavějící oceli 

a odolného plastu. 

Konvice Tescoma Teo 1 l, cena 499 Kč

Napěňovač mléka Orion 0,5 l, cena 269 Kč

Kávomlýnek Tefal GT110838, cena 599 Kč
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Křížovka o sadu hrnků a balení kávy
Vyluštěte správně tajenku podzimního čísla Inspirace a vyhrajte jeden ze tří setů složených z kilogramu kvalitní kávy Saeco 
Gold a čtyř kávových hrnečků v celkové hodnotě 999 Kč.

Znění tajenky zasílejte do 1. listopadu 2016 na e-mail: inspirace@euronics.cz nebo poštou na adresu: Euronics ČR, a. s., časopis Inspirace, Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín. 
Do předmětu zprávy nebo na poštovní obálku uveďte předmět „Křížovka podzim 2016“. Uveďte prosím Vaše jméno, adresu, e-mailový a telefonní kontakt. V případě výhry 
a správného znění tajenky vás budeme o výhře informovat. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu Inspirace. Výherci z minulého čísla 2/2016, jejíž tajenka zněla „ELEKTRONICKÁ 
ARCHIVACE ÚČTENEK“, jsou tito: Jana Klimešová, Plzeň; Jaroslava Šenkeříková, Zlín; Jana Brabcová, Praha 4. Těmto výhercům pošleme jeden ze tří  cestovních fénů ETA Rosalia  
v hodnotě 349 Kč. Upřímně gratulujeme. Soutěžící zasláním odpovědi souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely značky Euronics.

KŘÍŽOVKA
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Mobilní telefon Honor 7 Lite
• procesor Octa-Core (1,7 GHz)
• Full HD rozlišení 1920 x 1080
• 16 GB vnitřní paměť
• 2 GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 3000 mAh 
• Android 6.0 Marshmallow

KATALOG NOVINEK 
PODZIMNÍ

5,2"
IPS DISPLEJ

13 Mpx
FOTOAPARÁT

DUAL
SIM

8jádrový
PROCESOR

BAREVNÉ PROVEDENÍ
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101 cm

19 990,-

UHD SMART televize Philips 55PUS6101
• rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160), 800 Hz
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• SMART TV - internetový prohlížeč, HbbTV, Wi-Fi
• vylepšení obrazu: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming
• 4x HDMI, 3x USB
49PUS6101 - úhlopříčka 123 cm, cena 15 990,-
43PUS6101 - úhlopříčka 108 cm, cena 13 490,-

13 990,-

21 990,-

7 490,-

LED televize GoGEN TVF 40N525T
• rozlišení Full HD (1920 x 1080), 200 Hz CMP
• DVB-T/T2/C tuner (H.265/HEVC)
• 2x HDMI, 1x USB
• nahrávání TV vysílání a Timeshift
TVF48N525T - úhlopříčka 122 cm, cena 9 990,- 
TVF32N525T - úhlopříčka 81 cm, cena 5 990,- 

SMART televize Samsung UE40K5572
• rozlišení Full HD, PQI 400 Hz, Micro Dimming Pro, OS Tizen
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC), 3x HDMI, 2x USB
• SMART TV - internetový prohlížeč, HbbTV, Wi-Fi
UE49K5572 - úhlopříčka 123 cm, en. třída A+,
                             cena 17 990,- 
UE32K5572 - úhlopříčka 80 cm, en. třída A,
                             cena 10 990,- 

UHD SMART televize LG 49UH661V
• rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160), PMI 1200 (100 Hz)
• IPS panel, funkce HDR Pro
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• WebOS 3.0, Magic Zoom
• SMART TV - internetový prohlížeč, HbbTV, Wi-Fi
• 3x HDMI, 2x USB

T2 H.265
TUNER

4K UHD
ROZLIŠENÍ

A+
EN. TŘÍDA

A+
EN. TŘÍDA

139 cm

55UH661V - úhlopříčka 139 cm, cena 29 990,- 
43UH661V - úhlopříčka 108 cm, cena 16 990,- 

T2 H.265
TUNER

4K UHD
ROZLIŠENÍ

102 cm

123 cm

A
EN. TŘÍDA

TIZEN
OPER. SYSTÉM

SMART
TV

A+
EN. TŘÍDA

40 MĚSÍCŮ
ZÁRUKA

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

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

NOVINKY EURONICS

15,6"

15,6"

8 990,-

2 299,-

6 666,-

9 590,-

2 GB
PAMĚŤ

32 GB
DISK

10 990,-

Notebook
Lenovo IdeaPad Z50-75
• procesor AMD A10 7300 (1,9 GHz)
• grafická karta AMD Radeon R6 M255
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, 3x USB
• Windows 10

Notebook 
Asus F540SA
• procesor INTEL N3050 (1,6 GHz)
• grafická karta Intel HD Graphics
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, 2x USB
• Windows 10

Notebook 
Acer Aspire One Cloudbook 14
• procesor INTEL N3050 (1,6 GHz)
• grafická karta Intel HD Graphics
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, 2x USB
• Windows 10 + Office 365

4 GB
PAMĚŤ

13 999,-

2 GB
GRAFIKA

8 GB
PAMĚŤ

1 TB
DISK

Notebook
HP 15-af114nc
• procesor AMD A6 6310 (1,8 GHz)
• grafická karta AMD Radeon R4
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, 3x USB
• Windows 10

4 GB
PAMĚŤ

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ

15,6"

Notebook
Lenovo IdeaPad G50
• procesor AMD A4 6210 (1,8 GHz)
• grafická karta AMD Radeon R5 M230
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, 3x USB
• Windows 10

4jádrový
PROCESOR

2 GB
GRAFIKA

1 TB
DISK

8 GB
PAMĚŤ

Myš Logitech MX Master
• tvar vymodelovaný podle otisku skutečné ruky
• laserový snímač polohy, funguje i na skle
• rozlišení až 1600 DPI
• chytré rolovací kolečko s adaptací rychlosti
• unikátní kolečko pro ovládání palcem
• na jedno nabít až 40 dní provozu

14"

1 TB
DISK

4jádrový
PROCESOR 15,6"

4jádrový
PROCESOR

1 TB
DISK

FULL HD
ROZLIŠENÍ

FULL HD
ROZLIŠENÍ
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2 590,-

Power Bank GoGEN 
8000 mAh s LED svítilnou
• pro dobíjení mobilů, tabletů, 
  akčních kamer a malé elektroniky
• 2 USB výstupy (2,1 a 1 A) umožňují 
  nabíjet 2 zařízení současně
• vestavěná výkonná LED svítilna
• microUSB kabel součástí balení

Mobilní telefon
Huawei Y3 II
• procesor Quad-Core (1 GHz)
• 8 GB vnitřní paměť
• 1 GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2100 mAh 
• Android 5.1 Lollipop

8000 mAh
KAPACITA

Mobilní telefon 
Lenovo Moto X Play
• procesor Octa-Core (1 GHz)
• Full HD rozlišení 1920 x 1080
• 16 GB vnitřní paměť
• 2 GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 3630 mAh 
• Android 6.0 Marshmallow

Mobilní telefon 
Lenovo Moto G
• procesor Quad-Core (1,4 GHz)
• 8 GB vnitřní paměť
• 1 GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2470 mAh 
• Android 6.0 Marshmallow

voděodolná
KONSTRUKCE

4 444,-
BAREVNÉ PROVEDENÍ

Mobilní telefon
Acer Liquid Z630
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 16 GB vnitřní paměť
• 2 GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 4000 mAh 
• Android 5.1 Lollipop

    3 990 ,-

Mobilní telefon
Coolpad Torino S
• procesor Quad-Core (1,2 GHz)
• 16 GB vnitřní paměť
• 2 GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 1800 mAh 
• Android 5.1 Lollipop

4,5"
DISPLEJ

5 Mpx
FOTOAPARÁT

4jádrový
PROCESOR

4jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

21 Mpx
FOTOAPARÁT

5,5"
IPS  DISPLEJ

8jádrový
PROCESOR

5"
IPS DISPLEJ

599,-

4 499,-

7 999,-

BAREVNÉ PROVEDENÍ

4,7"
IPS DISPLEJ

8 Mpx
FOTOAPARÁT

DUAL
SIM

SAMSMA310FZWAETL

BAREVNÉ PROVEDENÍ

5,5"
IPS DISPLEJ

8 Mpx
FOTOAPARÁT

4jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

13 Mpx
FOTOAPARÁT

4jádrový
PROCESOR

FULL HD
ROZLIŠENÍ

8 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

NOVINKY EURONICS

3 990,-

4 999,-

3 490,-
Dotykový tablet Lenovo TAB 2 A10-30
• procesor Quad-Core (1,1 GHz)
• 1 GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 5.0 Lollipop

LED
DISPLEJ

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

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

Power Bank GoGEN 8000 mAh
• pro dobíjení mobilů, tabletů, akčních kamer a malé elektroniky
• Li-Pol baterie, 2 USB výstupy (2,1 a 1 A)
  umožňují nabíjet 2 zařízení současně
• LED displej zobrazující stav akumulátoru
• vestavěná LED svítilna
• microUSB kabel součástí balení

599,-

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

Dotykový tablet Huawei MediaPad T1 8.0
• procesor Quad-Core (1,2 GHz)
• 1 GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 4.3 KitKat

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

2 390,-

4jádrový
PROCESOR

7"
IPS DISPLEJ

Dotykový tablet 
Huawei MediaPad T1 7.0
• procesor Quad-Core (1,2 GHz)
• 1 GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 4.4 KitKat

Dotykový tablet
Lenovo Yoga Tab 3
• procesor Quad-Core (1,1 GHz)
• 1 GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• 8 Mpx přední kamera
• Android 5.1 Lollipop

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

7"
DISPLEJ

2 190,-
4jádrový

PROCESOR

8"
IPS DISPLEJ

8 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

8"
IPS DISPLEJ

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

10,1"
IPS DISPLEJ

8000 mAh
KAPACITA
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8 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

NOVINKY EURONICS

3 990,-

4 999,-

3 490,-
Dotykový tablet Lenovo TAB 2 A10-30
• procesor Quad-Core (1,1 GHz)
• 1 GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 5.0 Lollipop

LED
DISPLEJ

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

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

Power Bank GoGEN 8000 mAh
• pro dobíjení mobilů, tabletů, akčních kamer a malé elektroniky
• Li-Pol baterie, 2 USB výstupy (2,1 a 1 A)
  umožňují nabíjet 2 zařízení současně
• LED displej zobrazující stav akumulátoru
• vestavěná LED svítilna
• microUSB kabel součástí balení

599,-

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

Dotykový tablet Huawei MediaPad T1 8.0
• procesor Quad-Core (1,2 GHz)
• 1 GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 4.3 KitKat

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

2 390,-

4jádrový
PROCESOR

7"
IPS DISPLEJ

Dotykový tablet 
Huawei MediaPad T1 7.0
• procesor Quad-Core (1,2 GHz)
• 1 GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 4.4 KitKat

Dotykový tablet
Lenovo Yoga Tab 3
• procesor Quad-Core (1,1 GHz)
• 1 GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• 8 Mpx přední kamera
• Android 5.1 Lollipop

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

7"
DISPLEJ

2 190,-
4jádrový

PROCESOR

8"
IPS DISPLEJ

8 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

8"
IPS DISPLEJ

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

10,1"
IPS DISPLEJ

8000 mAh
KAPACITA
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Přenosný reproduktor JBL Flip3
• výkon 16 W, USB vstup
• Bluetooth pro bezdrátové sdílení hudby
• příjem telefonních hovorů
• odolný proti postříkání vodou
• Li-Ion baterie s výdrží 10 hodin

Bezdrátová klávesnice
GoGEN WKB 360 CZ
• univerzální využití pro SMART TV,
   PC i notebook
• integrovaný 4" touchpad
• dosah až 8 m
• mini USB přijímač

3 490,-

1 349,-

7 690,-

AV
VSTUP

USB
VSTUP

Minisystém Sony MHC-V11
• výkon 250 W, funkce MEGA BASS
• Bluetooth pro hudbu
   z vašeho chytrého zařízení
• digitální FM tuner s RDS
• CD mechanika, přehrává MP3/WMA
• 2x vstup pro mikrofon - funkce Karaoke
• USB vstup, AV vstup 

2 990,-

899,-

Sada příslušenství
Rollei pro outdoorové kamery
• 23 ks příslušenství pro dokonalé záběry
   sportovních zážitků a rodinných dovolených
• kompatibilní s akčními kamerami GoPro,
   GoGEN, SJ-CAM, Rollei, Lamax, C-Tech, …
• držáky a adaptéry pro upevnění na tělo, kolo,
   surf, karoserii motocyklu/auta, plováky, atd.

Fotoaparát Nikon Coolpix B500
• 16Mpx CMOS čip, Full HD video se stereo zvukem
• 40x optický zoom (22,5 - 900 mm)
• světelnost F3.0-F6.5
• 7,5cm naklápěcí LCD displej s 921 000 body
• optická VR stabilizace účinná
   v plném rozsahu zoomu
• Wi-Fi, funkce SnapBridge

6 990,-

Outdoorová kamera 
Lamax Action X8 Electra
• 12Mpx CMOS čip, funkce autokamery 
• rozlišení videa až 4K/10fps
• vysoce kvalitní Full HD video 1080p/60 fps
• úhel záběru 170°, 3,8cm LCD displej
• časosběrné video i foto, integrovaná Wi-Fi
• vodotěsné pouzdro do 30m 
• 2 ks Li-Ion baterie a kompletní příslušenství v balení

40x
ZOOM

CMOS
ČIP

Wi-Fi
PŘIPOJENÍ

CMOS
ČIP

Wi-Fi
PŘIPOJENÍ

KOLO BRUSLE

SKATEBOARD

SURF

POTÁPĚNÍLYŽE

IDEÁLNÍ PRO SMART TV

68 dB
HLUČNOST

A
EN. TŘÍDA

NOVINKY EURONICS

7 999,-

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

Vysavač Rowenta RO6383EA 
Silence Force Compact AAAA
• ECO motor 750 W
• objem prachového sáčku 3,5L
• mini turbohubice, hubice na tvrdé podlahy
• třída účinnosti vysávání koberců
   a tvrdých podlah: A
• třída emisí prachu z vysavače: A

2 099,-5 999,-

3 990,-

Stolní mixér
ETA Vital Blend Digi
• vysokootáčkový mixér
•  výkon 1800 W
• profesionální pomocník při výrobě
   smoothie a RAW pokrmů

Espresso
DeLonghi ECP35.31
• tryska na páru “Cappuccino System”:
   mísí páru, vzduch a mléko v bohatou
   a krémovou mléčnou pěnu

Parní čistič
Hoover CA2IN1D 011
• parní mop + ruční parní čistič (2 v 1)
• příkon 1700 W
• adaptér na koberec, stěrka na okna
• elektron. nastavení množství
   páry (min, med, max)
• manuální přidávání páry

5 999,-
Odšťavňovač 
ETA Vital Press 1032 90000
• pomalé odšťavňování pro zachování maxima
   vitamínů, živin a intenzity chutí
   z lisovaného ovoce a zeleniny

4 490,-

Zastřihovač vousů Philips
BT7210/15
• 20 nastavení délky se zajištěním volby,
   0,5–10 mm s přesností 0,5 mm
• AKU i síťový porovoz (Li-Ion baterie)
• balení obsahuje: 2 hřebeny,
  malý detailní zastřihovač, pouzdro

NEREZ
PROVEDENÍ
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68 dB
HLUČNOST

A
EN. TŘÍDA

NOVINKY EURONICS

7 999,-

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

Vysavač Rowenta RO6383EA 
Silence Force Compact AAAA
• ECO motor 750 W
• objem prachového sáčku 3,5L
• mini turbohubice, hubice na tvrdé podlahy
• třída účinnosti vysávání koberců
   a tvrdých podlah: A
• třída emisí prachu z vysavače: A

2 099,-5 999,-

3 990,-

Stolní mixér
ETA Vital Blend Digi
• vysokootáčkový mixér
•  výkon 1800 W
• profesionální pomocník při výrobě
   smoothie a RAW pokrmů

Espresso
DeLonghi ECP35.31
• tryska na páru “Cappuccino System”:
   mísí páru, vzduch a mléko v bohatou
   a krémovou mléčnou pěnu

Parní čistič
Hoover CA2IN1D 011
• parní mop + ruční parní čistič (2 v 1)
• příkon 1700 W
• adaptér na koberec, stěrka na okna
• elektron. nastavení množství
   páry (min, med, max)
• manuální přidávání páry

5 999,-
Odšťavňovač 
ETA Vital Press 1032 90000
• pomalé odšťavňování pro zachování maxima
   vitamínů, živin a intenzity chutí
   z lisovaného ovoce a zeleniny

4 490,-

Zastřihovač vousů Philips
BT7210/15
• 20 nastavení délky se zajištěním volby,
   0,5–10 mm s přesností 0,5 mm
• AKU i síťový porovoz (Li-Ion baterie)
• balení obsahuje: 2 hřebeny,
  malý detailní zastřihovač, pouzdro

NEREZ
PROVEDENÍ
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15 490,-

7 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

A+++
EN. TŘÍDA

1200
OTÁČEK/MIN

SLIM
PROVEDENÍ

7 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

A+++
EN. TŘÍDA

1400
OTÁČEK/MIN

8 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

A+++
EN. TŘÍDA

1600
OTÁČEK/MIN

8/6 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

1400
OTÁČEK/MIN

Automatická pračka
LG F72A8HDS2
• antialergické máchání
• TurboWash™: úspora času, vody a elektřiny
• 6 MOTION DD: šest pracích pohybů bubnu
• Fuzzy logic: inteligentní systém praní
• V x Š x H: 85 x 60 x 48 cm

Automatická pračka se sušičkou 
Whirlpool WWDC 8614
• displej, unikátní program na vlnu
• 10 let záruka na tichý SenseInverter motor
   na základě registrace spotřebiče
   na www.whirlpool.cz/registrace
• V x Š x H: 84 x 59,5 x 54 cm

15 990,-

Automatická pračka 
AEG Lavamat L69682VFLC
• LCD displej
• technologie PowerJet využije veškerý prací
   prostředek a udržuje dávkovač čistý
• pohodlné plnění a vyprazdňování
   s mimořádně velkým otvorem dvířek
• V x Š x H: 85 x 60 x 52 cm

10 990,-

Automatická pračka
Bosch WAN28260CS
• snadné a pohodlné ovládání
  LED displeje a otočného voliče
• ActiveWater™: dvojstupňová množstevní
   automatika optimalizuje spotřebu
• AntiVibration Design: zaručuje stabilitu
  a tišší chod při praní a odstřeďování
• V x Š x H: 84,8 x 59,8 x 55 cm

12 990,-

A
EN. TŘÍDA

SENZOROVÁ TECHNOLOGIE 6.SMYSL
- automaticky upravuje prací a sušící
  cyklus, aby uspořila energii, čas a vodu

SteamCare™
- parní program proti pomačkání vláken

VarioPerfect – rychle nebo úsporně
- dvě možnosti, jeden výsledek

TECHNOLOGIE AUTOSENCE
- automaticky upraví čas, spotřebu
  vody i energie podle velikosti náplně

TrueSteam™
- parní praní + parní aviváž + osvěžení prádla

15 990,-

NOVINKY EURONICS

OSOBNÍ ODBĚR
EXPRES A VYZVEDNĚTE ZDARMA NA PRODEJNĚ ZA 60 MINUT

www.euronics.czREZERVUJTE SI ZBOŽÍ NA

PLATÍ PRO VÝROBKY SKLADEM NA PRODEJNĚ

19 990,-

A+++
EN. TŘÍDA

26 990,-

Multifunkční vestavná trouba 
Electrolux EOB6631BOX
• LED displej
• zasunovací otočné knoflíky
• extra velký ventilátor pro rovnoměrnou
   přípravu pokrmů
• funkce pro pečení pizzy
•  V x Š x H: 59,4 x 59,4 x 57 cm  

Beznámrazová lednice 
LG GBB60SWGFS
• praktická sklopná police
• vnitřní LED displej
• oddělená regulace teploty
   pro chladničku a mrazák
• objem chladničky 250 l / mrazničky 93 l
• V x Š x H: 201 x 59,5 x 65 cm

19 490,-

A+++
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

74 l
VNITŘNÍ OBJEM

NEREZ
PROVEDENÍ

A+
EN. TŘÍDA

A+
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

Beznámrazová lednice
Bosch KGN39AI45
• premium LED osvětlení nejen ze stran, ale i shora
• displej
• elektronická regulace teploty odděleně
   pro chladící a mrazící část
• objem chladničky 279 l / mrazničky 87 l
• V x Š x H: 203 x 60 x 66 cm

SYSTÉM NOFROST
- rovnoměrné chlazení
  bez vytváření ledu a námrazy

VITAFRESH PLUS
- udrží potraviny až dvakrát
  déle čerstvé 
- ryby a maso díky extra 
  chladné teplotě a ovoce
  i zeleninu díky optimální
  vlhkosti vzduch

NOFROST TECHNOLOGIE
NATUREFRESH
- tři funkce, které vaše potraviny
   udrží déle čerstvé. Systém chlazení
   NatureFRESH vhání chladný vzduch
   několika průduchy, takže prostor
   chladničky je rovnoměrněji vychlazen. 

PEČÍCÍ TEPLOTNÍ SONDA
- zasunete sondu do středu masa
   nebo ryby, nastavíte teplotu a až bude
   pokrm upečen tak, jak si přejete,
   budete na to upozorněni

PARNÍ FUNKCE
- kombinace 25% páry
  + klasické pečení

BEZNÁMRAZOVÁ NO FROST TECHNOLOGIE
- oddělené ovládání chladícího a mrazícího prostoru

Beznámrazová lednice 
ETA 136090010
• vnitřní LED osvětlení, elekt. regulace teploty
• dotykové ovládání s LED displejem
• vnitřní výrobník ledu
• objem chladničky 345 l/ mrazničky 172 l
• V x Š x H: 177 x 90,5 x 65,5 cm
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15 990,-

NOVINKY EURONICS

OSOBNÍ ODBĚR
EXPRES A VYZVEDNĚTE ZDARMA NA PRODEJNĚ ZA 60 MINUT

www.euronics.czREZERVUJTE SI ZBOŽÍ NA

PLATÍ PRO VÝROBKY SKLADEM NA PRODEJNĚ

19 990,-

A+++
EN. TŘÍDA

26 990,-

Multifunkční vestavná trouba 
Electrolux EOB6631BOX
• LED displej
• zasunovací otočné knoflíky
• extra velký ventilátor pro rovnoměrnou
   přípravu pokrmů
• funkce pro pečení pizzy
•  V x Š x H: 59,4 x 59,4 x 57 cm  

Beznámrazová lednice 
LG GBB60SWGFS
• praktická sklopná police
• vnitřní LED displej
• oddělená regulace teploty
   pro chladničku a mrazák
• objem chladničky 250 l / mrazničky 93 l
• V x Š x H: 201 x 59,5 x 65 cm

19 490,-

A+++
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

74 l
VNITŘNÍ OBJEM

NEREZ
PROVEDENÍ

A+
EN. TŘÍDA

A+
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

Beznámrazová lednice
Bosch KGN39AI45
• premium LED osvětlení nejen ze stran, ale i shora
• displej
• elektronická regulace teploty odděleně
   pro chladící a mrazící část
• objem chladničky 279 l / mrazničky 87 l
• V x Š x H: 203 x 60 x 66 cm

SYSTÉM NOFROST
- rovnoměrné chlazení
  bez vytváření ledu a námrazy

VITAFRESH PLUS
- udrží potraviny až dvakrát
  déle čerstvé 
- ryby a maso díky extra 
  chladné teplotě a ovoce
  i zeleninu díky optimální
  vlhkosti vzduch

NOFROST TECHNOLOGIE
NATUREFRESH
- tři funkce, které vaše potraviny
   udrží déle čerstvé. Systém chlazení
   NatureFRESH vhání chladný vzduch
   několika průduchy, takže prostor
   chladničky je rovnoměrněji vychlazen. 

PEČÍCÍ TEPLOTNÍ SONDA
- zasunete sondu do středu masa
   nebo ryby, nastavíte teplotu a až bude
   pokrm upečen tak, jak si přejete,
   budete na to upozorněni

PARNÍ FUNKCE
- kombinace 25% páry
  + klasické pečení

BEZNÁMRAZOVÁ NO FROST TECHNOLOGIE
- oddělené ovládání chladícího a mrazícího prostoru

Beznámrazová lednice 
ETA 136090010
• vnitřní LED osvětlení, elekt. regulace teploty
• dotykové ovládání s LED displejem
• vnitřní výrobník ledu
• objem chladničky 345 l/ mrazničky 172 l
• V x Š x H: 177 x 90,5 x 65,5 cm
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Jan Horák: Většinu novinek 
si sám vyzkouším a „osahám“
Jan Horák je produktovým specialistou pro informační technologie v Euronics. 
Má tedy na starosti mobilní telefony, notebooky či nositelnou elektroniku, které 
se prodávají zákazníkům na prodejnách i na e-shopu. O svém sortimentu má 
maximální přehled a všichni jeho kolegové ví, že se na něj mohou spolehnout.  
Ve svém volném čase ale raději opouští všechna chytrá zařízení a sportuje.

Ahoj Honzo, v Euronics pracuješ jako produktový 
specialista pro oblast IT. Jak ses k této práci 
dostal a jak dlouho už pro Euronics pracuješ? 
Ahoj, cesta na pozici, ve které jsem dnes začala už před 10 
lety. To jsem nastoupil na nově otevřenou prodejnu Euronics 
jako prodavač ledniček a praček. Po roce jsem přešel na prodej 
televizí, audio a video techniky a postupně se z pozice prodejce 
vypracoval na pozici zástupce vedoucího prodejny.  Když se 
v roce 2008 chystalo otevření nového obchodního centra 
ve Zlíně, kde jsme připravovali novou, zrekonstruovanou 
prodejnou Euronics, přešel jsem na pozici vedoucího prodejny, 
byl u jejího zrodu a několik let tuto prodejnu vedl. Koncem roku 
2010, kdy se začal zvedat zájem o prodej notebooků a celkově 
IT techniky, se rozrůstalo i oddělení nákupu IT ve skupině HP 
TRONIC. Tam jsem přešel na post produktového specialisty IT 
a mobilních telefonů a tato pozice mi zůstala dodnes s malými 
obměnami.

Proč zrovna IT? Je to tvoje srdeční záležitost, 
o kterou ses vždycky zajímal i sám 
ve svém volném čase?
Mám vystudovanou slaboproudou elekroniku se zaměřením 
na počítače, takže IT segment mě provází už od doby, kdy 
notebooky byly v začátcích a o dotykových tabletech ještě 

nikdo neměl tušení. A navíc IT segment a mobilní telefony 
jsou, dle mého názoru, nejzajímavější a nepřitažlivější částí 
trhu s elektronikou.

Zkus nám blíže popsat, jak tvoje práce 
probíhá a v čem spočívá. 
Základem práce je výběr produktů, které budeme našim 
zákazníkům nabízet prostřednictvím prodejen, letáků, online 
kampaní i webu euronics.cz. Tento výběr probíhá společně 
s category managerem daného segmentu a ve spolupráci  
s výrobci. Ve chvíli, kdy vybereme zajímavý produkt  
a shodneme se na jeho správné ceně pro zákazníka, řeším jeho 
zařazení do promo akcí, jeho zviditelnění v připravovaných 
kampaních, vyzdvižení jeho klíčových parametrů a kontrolu 
dostupnosti pro prodej. Spolupracuji při projektech zrodu 
nových prodejen nebo jejich rekonstrukcí, na vytváření 
marketingových kampaní nebo výběru produktů, které budou 
exkluzivně k dostání v prodejní síti Euronics.

Dá se říci, že u telefonů a notebooků probíhá asi 
nejrychlejší vývoj v oblasti elektra. Dostáváš se 
i ty sám k úplným novinkám, které jsou pro nás 
běžné uživatele ještě dalekou budoucností? 
Testuješ novinky sám, než je pustíš do prodeje?

POZDRAV
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Ano, hlavně v oblasti mobilních telefonů je uvedení klíčových 
novinek na trh velmi sledované. A je důležité, abychom se  
v našem týmu k novinkám dostali co nejdříve a byl dostatek 
času připravit vše potřebné pro uvedení a prodej novinky v síti 
Euronics. Většinu novinek si sám vyzkouším a „osahám“, ale na 
důkladnější testování mi nezbývá potřebný čas, takže tuto roli 
přenechávám kolegům.

Co tě za poslední dobu v této oblasti nejvíce 
zaujalo? Kam bude podle tebe trh dále směřovat? 
Nahradí někdy mobily či tablety plnohodnotně 
pracovní PC?
Určitě mě zaujaly trendy ohnutých a zakřivených displejů  
u mobilních telefonů a také nová kategorie virtuální reality, která 
se určitě bude ještě hodně rozvíjet. O tom, že by tablety a mobily 
plně nahradily pozice notebooků a počítačů nejsem v dnešní době 
přesvědčený. Stále je klíčová velikost a pohodlnost práce. Mobily 
a tablety jsou vhodnější pro konzumaci a vstřebávání obsahu  
a informací. Pro práci a vytváření obsahu je klasický notebook  
v dnešní době vhodnější. Zároveň si ale dokážu představit, že 
přijde doba, kdy přijdu do práce, domů nebo do kavárny jen  
s mobilem nebo jiným malým zařízením, které bude mít 
dostatečný výkon a schopnosti se připojit k monitoru a klávesnici 
a bude tak možné jej použít jako pracovní stanici.

Rozmáhá se trend wearables, tedy nositelná 
elektronika. Nosíš sám nějaké? Jak si myslíš, že 
se jejich podoba nebo využití změní v blízké 
budoucnosti (cca 2-5 let)?
Používám chytré hodinky, které mi hlásí, kdo mi volá, aniž bych 
měl mobil přímo u sebe. Nebo mi ukáže příchozí zprávu a já 
tak poznám, jestli musím reagovat ihned, nebo to chvíli vydrží.  
A zároveň hodinky používám při sportu, když jdu běhat, 
nebo na kolo a vidím tak aktuální formu nebo spíš neformu. 
Vývoj v této oblasti bude určitě postupovat směrem  
k dalším možnostem propojení s více zařízeními a možností 
komunikace navzájem mezi sebou.

Horkým tématem jsou také  smart technologie, 
které máme také v sortimentu. Používáš něco
i doma? 
Klíčový smart výrobek u nás doma je televize, přes kterou je 
možné se připojit na internet a děti tak mají „neomezený“ 
přístup k pohádkám… A pro mě je nepostradatelnou součástí 
smartphone, který hodně používám jako hotspot k připojení 
na internet k notebooku v místech, kde není dostupná Wi-Fi.

Sleduješ také nejnovější hry a aplikace?
Co třeba Pokemon Go? Chytl jsi nějakého?
Pokemon Go jsem osobně nezkoušel, ale z čistě pracovních 
důvodů si tuto aplikaci nainstalovali kolegové z našeho týmu. 
A někteří tomu hodně propadli… Takže základní představu,  
o co jde, mám. Podobně to je i s dalšími hrami nebo aplikacemi. 
Pokaždé se najde někdo z nás, kdo si to vyzkouší a s ostatními 
se podělí o své zkušenosti a pocity.

Kdybys měl vybrat jeden produkt ze svého 
sortimentu, bez kterého se neobejdeš, který by 
to byl a proč?
Určitě je to mobilní telefon, který používám jak pro práci, 
tak pro komunikaci s rodinou a přáteli. Slouží mi jako zdroj 
informací i zdroj zábavy, například ve spojení s brýlemi pro 
virtuální realitu.

Mluvíme tu stále o novinkách. Zkus ale prozradit, 
co se děje se zastaralou IT technikou, která je už 
prakticky neprodejná. 
Odváží se někam? Recykluje se?
Tak jako všechna elektrozařízení je i IT technika shromažďována 
ve sběrných stanicích a probíhá likvidace, která je samozřejmě 
ekologická. Případně se části recyklují a používají při výrobě 
nových výrobků.

V tomto čísle se hodně zabýváme kávou a její 
přípravou. Patříš spíše mezi kávové „barbary“, 
nebo si kávu pečlivě vybíráš, připravuješ 
a vychutnáváš?
Patřím mezi „barbary“, mám raději černý čaj než kávu. Tu si 
dávám zcela výjimečně a neumím patřičně ocenit její chuť  
a účinky.

Zmínil jsi, že používáš chytré hodinky při sportu. 
Jak nejraději dobíjíš baterky? Sportem?
Přesně tak. Nejraději trávím volný čas aktivním pohybem. 
Chodím běhat, na spinning, na kolo s dětmi nebo se jen tak 
„vymlátit“ do tělocvičny.

I když podzim teprve začíná, Vánoce 
se nezadržitelně blíží. Co bude podle 
tebe letošním hitem?
Určitě to budou, tak jako poslední roky, mobilní telefony a herní 
konzole. Z nově nastupujících kategorií pak chytré hodinky  
a brýle pro virtuální realitu.

Jméno Jan Horák
Věk 31 let
Znamení rak
Introvert nebo extrovert extrovert
Ideální relax sport
Káva nebo čaj čaj
Nepostradatelný elektro  mobilní telefon
pomocník
Vysněná destinace  Finsko, byl jsem tam 
 už 3x a určitě se vrátím!

POZDRAV
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Ptáte se našich elektrospecialistů

Chytré telefony stále více prostupují do všech aspektů našeho života, málokdo si už 
dovede představit, že by svůj domov opustil bez telefonu. S každým novým modelem 
se zvyšuje vybavenost a výrobci se předhánějí ve funkcích, které má právě ten daný 
vlajkový model. Na svém smartphonu tak můžete spravovat nejen sociální sítě  
a vyřídit veškerou komunikaci, ale také třeba na dálku ovládat svůj domov. To kromě 
praktičnosti navyšuje také cenu zařízení a o to více si uživatelé svého přístroje cení. Co 
vše s těmi nejnovějšími modely dokážete a jak je chránit, aby vám vydržely co nejdéle, 
se dozvíte v odpovědích od našich elektrospecialistů. 

Dobrý den, slyšel jsem, že se schyluje k nějaké 
další „revoluci“ v příjmu televizního vysílání. 
Můžete mi přiblížit, o co se vlastně jedná  
a jak se v budoucnu tyto změny dotknou nás 
diváků?
Dobrý den, od roku 2011 naše televize přijímají pozemní 

vysílání (přes anténu) v digitálním standartu DVB-T. Část 

vysílacího pásma, kde je toto DVB-T vysílání šířeno, je třeba 

uvolnit pro rozšíření mobilního vysílání LTE. Proto se bude 

přecházet na nový standart s označením DVB-T2 (H.265/

HEVC). Zde bude možné do jedné vysílací sítě umístit více 

televizních stanic a také dojde ke zlepšení kvality vysílání 

(obrazové a pravděpodobně i zvukové – bohužel nikoliv 

obsahové).

Větší část starších televizorů vybavených pouze DVB-T 

tunerem si s novým formátem DVB-T2 (H.265/HEVC) 

neporadí. K tomu budete potřebovat nový televizor 

anebo set-top-box vybavený právě tunerem, který bude 

podporovat tento nový standart.

Co když nemá vaše televize DVB-T2 (H.265/
HEVC) tuner zabudovaný už z výroby?
V tom případě budete nutné si pořídit novou televizi a nebo 

dokoupit samostatný set-top-box s DVB-T2 ( H.265/HEVC).

Co ale vlastně přinese nový vysílací standard DVB-T2? Vyšší 

kvalitu obrazu, vysílání v HD rozlišení na větších televizích 

a pravděpodobně se dokonce navýší i samotný počet 

televizních stanic.

Podle posledních informací se první vysílací multiplexy 

nového typu objeví nejdřív v roce 2017. S tím samozřejmě 

přijde i vypínání současného standardu DVB-T. To ale 

kompletně vymizí až na začátku února 2021 (dle prohlášení 

Vlády ČR). Tzv. „přechodné období“, kdy bude vysílání šířeno 

souběžně v DVB-T a DVB-T2 (H.265/HEVC), bude dostatečně 

dlouhé. 

Takže není třeba nikam spěchat. Pokud ale plánujete 

pořízení nové televize, doporučujeme již vybírat z modelů, 

který DVB-T2 (H.265/HEVC) podporuje. Na našich webových 

stránkách Euronics.cz si v kategorii Televize jednoduše 

zvolíte filtr DVB-T2 (H. 265 / HEVC) a automaticky se vám 

zobrazí jen tyto modely.

Dobrý den, v poslední době mě velmi zaujal 
fenomén takzvaného chytrého domova „smart 
home“. Co všechno si mohu do domácnosti 
pořídit a jak mi to usnadní život? Ve zkratce, 
jak to všechno vlastně funguje?
V posledních letech je kolem nás čím dál více „chytré 

techniky“. Chytré jsou mobilní telefony i televize, bylo tedy 

OTÁZKY A ODPOVĚDI
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jen otázkou času, kdy rozumu nabydou i celé naše domovy. 

Samozřejmě, že trochu přeháníme. Jako smart home se 

každopádně označuje místo, které využívá posledních 

výdobytků elektroniky za jediným účelem – usnadnit vám 

život. Hranice se téměř nekladou. Pomocí chytrého telefonu 

můžete ovládat vytápění domácnosti, intenzitu světla, 

bezpečnostní kamerový systém nebo třeba internetové 

rádio.

Všechno začíná u chytré řídící jednotky a připojení k 

internetu. Chytrá zařízení, která dokáží ovládat spotřebiče 

ve vaší domácnosti, snadno spárujete s řídící jednotkou a ta 

už zajistí, abyste svoji domácnost mohli ovládat a sledovat 

prostřednictvím speciální aplikace pohodlně ze svého 

smartphone nebo tabletu.

Pro začátek můžete zkusit třeba malou startovací sadu 

D-Link Home SMART HD Starter Kit, kterou najdete v naší 

nabídce. Komplet je zaměřen na bezpečnost a umožňuje 

vám sledovat váš domov 24 hodin denně. Instalace zařízení 

je snadná a doma se rázem budete cítit mnohem bezpečněji.

S našimi kompletními sadami ale můžete jít ještě dále. 

Pomocí telefonu můžete ovládat topení v celém domě, 

detekovat únik vody nebo dokonce pozorovat celý interiér 

doslova jako na dlani. Právě to umožňuje chytrý set iNELS – 

Dům pod palcem.

Název je to opravdu trefný. Můžete být klidně na 

dovolené – potřebujete jen aktivní připojení k internetu  

a najednou můžete ovládat klimatizaci, osvětlení nebo 

měřit teplotu pomocí bezdrátových senzorů. Taková sada je 

již samozřejmě trochu dražší, ale protože vám může pomoci 

s úsporou energie, vyplatí se o jejím pořízení přemýšlet. 

Navštivte některou z našich prodejen a personál vám 

ochotně poradí s výběrem toho správného zařízení právě 

pro vaši domácnost.

Chci svůj smartphone co nejvíce chránit, abych 
ho nemusel kvůli poškození vyměnit za nový 

dříve, než sám budu chtít. Telefony jsou přece 
jen konstruovány stále tenčí a tedy logicky i 
křehčí... Poradíte mi, jak předcházet takovému 
„úrazu“?
Ochraně mobilních telefonů (chcete-li smartphonů) se 

dnes přikládá mnohem větší pozornost, než kdy předtím. 

Jsou drahé a jejich minimalistickému designu nějaké ty 

škrábance nebo prasklinky opravdu nelichotí. Základní 

ochranu zajistí samozřejmě obal – těch na trhu najdete 

nespočet. Nezapomínejte, že vedle estetické funkce by 

měl především chránit. Vyhněte se tedy těm nejlevnějším 

modelům a opatřete si pevnější obal, který něco vydrží.

Ten ochrání tělo smartphonu, ale jeho nejcitlivější část – 

displej – je stále v ohrožení. Některé obaly jsou na přední 

straně mírně vystouplé, při dopadu se tedy displej povrchu 

nedotkne. Ale ani to neplatí vždy. Stačí malý kamínek nebo 

jakákoliv jiná překážka a je zle.

Všichni samozřejmě známe nejrůznější ochranné folie. Ty 

jsou ale často až moc vidět a při sebemenším kontaktu 

prakticky s čímkoliv na nich zůstávají nepěkné škrábance. 

Avšak pokrok v této oblasti přinesl na trh fólie Invisible 

Shield. Fólie díky své plasticitě i při pádu telefonu nikdy 

nepraskne a navíc díky své struktuře několika vrstev  

a použité nanotechnologii disponuje „samoopravovací“ 

schopností, kdy škrábance po krátkém čase sama zacelí. 

Tloušťka folie je pouhých 0,2 mm.

Dalším řešením je nalepení speciálního tvrzeného skla na 

displej. Tzv. Tempered Glass Screen Protector se vyznačuje 

velmi vysokou tvrdostí, tudíž je prakticky „nepoškrábatelné“. 

Díky jeho snadné aplikaci zapomeňte na otravné vzduchové 

bubliny. Jeho hladká oleofobní vrstva přináší příjemné 

ovládání dotykového displeje telefonu a snadné čištění 

ochranného skla. Tloušťka skla může být až 0,5 mm. Ve 

srovnání s fólií je sklo křehčí a tudíž může při velmi silném 

nárazu prasknout, ale díky rozložení energie nárazu 

zpravidla zabrání poškození displeje mobilního telefonu.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
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ZÁVĚREM

Euronics prodejny v novém konceptu
Konec léta přál otevírání tří prodejen Euronics v  novém 
konceptu. Prvního otevření se 19. srpna dočkala prodejna 
v Praze na Černém Mostě. Hlavní novinkou je vytvoření 
pohodlného zázemí pro výdej zboží zejména objednaného 
z e-shopu www.euronics.cz. Prodejna o rozloze více než 
400m2 nabídne zákazníkům větší komfort pro zákazníky  
a lepší přehled o veškerém nabízeném zboží. 

Nově se zákazníci mohou na prodejnách setkat s tzv. kiosky, 
tedy prostory s interaktivními tablety, na kterých zákazník 
může dohledat doplňkové informace o jednotlivých 
produktech. Případně si může objednat jak zboží, které je 
na prodejně ihned k odběru, nebo jakékoliv zboží z nabídky 
Euronics, které mu doručíme později.

 25. srpna jsme v prostoru nového obchodního centra Galerie 
Přerov, která byla postavena na místě bývalého obchodního 
domu Prior, otevřeli novou obchodní jednotku. Její nákupní 
plocha je nyní 550 m2, je tedy o 350 m2 větší než dříve. Třetí 
otevřenou prodejnou je pak od 2. září prodejna v Opavě  
v OC Tesco Silesia na ulici Těšínská na ploše 450 m2.
Plánujeme i nadále modernizovat své prodejny po celé České 
republice, aby poskytovaly zákazníkům co nejpřehlednější 
prostor a nejpohodlnější nákupy v moderním designu.

Srovnáváme síly s profesionály
Srpen patřil v Euronics již tradičně terénnímu triatlonu 
VALACHY MAN.  Tento závod, který se konal v Novém 
Hrozenkově na Vsetínsku, získal za dobu svého konání 
pověst jedné z největších triatlonových akcí v tuzemsku. 

Závěrem

Euronics se stal i letos hrdým partnerem závodu. Tato 
sportovní akce je velmi oblíbená jak u široké veřejnosti, 
tak u samotných zaměstnanců, kterých se každoročně do 
závodu přihlašuje více a více. To je jasný indikátor toho, že 
organizátoři každým rokem připravují zajímavější program 
pro všechny věkové kategorie, které se pak snaží o dobré 
umístění.

Pátek 5. srpna se na startu sešlo 620 dospělých závodníků 
na dvou trasách různé náročnosti a ve štafetách, a k tomu 
300 dětí. Do plavání, jízdy na kole a běhu se rok co rok hlásí 
větší počet účastníků, a i přes neustálé navyšování kapacity, 
byl triatlon vyprodaný dlouho předem.

I letos se VALACHY MAN dočkal speciálních hostů. Například 
olympijského vítěze v akrobacii na lyžích Aleše Valenty, který 
se protentokrát zhostil role startéra. Na start se pak postavil 
do štafety spolu s dalšími dvěma náhodnými závodníky  
z řad široké veřejnosti.

„Byla to moc příjemná akce, drtivá většina sportovců si to 
sem přijela především užít a bylo to na atmosféře hodně 
znát. Celkově na mě Beskydy působí, že je tu vždycky 
všechno na pohodu. Beskydy znám dobře, najezdil jsem tu 
stovky kilometrů na kole a není moc míst, kde bych se cítil 
tak dobře jako tady,“ okomentoval Aleš Valenta.

Více informací o této akci získáte na www.valachytour.cz
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15 690,-
17 990,-

Cena pro Vás!

Takhle už to dále nejde.
Potřebujeme novou kuchyň.

Sporák už dosluhuje, digestoř neodsává
a myčka nádobí by se také hodila.

Kde já na to vezmu?
Hodila by se nějaká sleva.

Zkusím se podívat,
co by na to řekli v Euronics.

17 990,-

Výborně!Přesně totohledám!

Tak a výběr mám hotový!
Teď uvidíme, co mi nabídnou.

3KWRC

Skvělé! Výběr je ještě lepší než jsem původně 
očekával. A výsledná cena je velmi rozumná.

Kdo ví, jestli bys měla takovou radost, kdybys věděla, že jsem díky Euronics ušetřil na svoji 
novou golfovou hůl!

Kam s tím,
pane?

Do kuchyně,
prosím!

Tak co drahoušku,
 jsi spokojená?

Ano, tohle jsem si už dlouho přála.
Skvěle jsi to zařídil!



INDIVIDUÁLNÍ
CENOVÁ NABÍDKA
Chcete si vybavit domácnost novými spotřebiči

za zvýhodněnou cenu? Oslovte nás!

Vyplňte formulář na www.euronics.cz/cena-na-miru
nebo volejte na 577 055 777

spotřebiče přesně 
podle vašich požadavků

možnost získat
výhodnou cenu

bezplatné doručení 
pohodlně k vám domů

nadstandardní přístup 
v rámci bezplatné služby

VÝHODY


