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Milí čtenáři a čtenářky,

v novém, prvním čísle Inspirace tohoto roku vám přinášíme 
články věnované úspoře s moderními spotřebiči. Dozvíte se 
v nich, jak vzít peníze a čas do svých rukou. Hned na prvních 
listech časopisu si navíc prohlédnete elektronovinky, abyste byli 
v obraze, čím vším se na jaře roku 2015 můžete vybavit.
Říká se, že čas jsou peníze. V následujících článcích bychom vám 
chtěli ukázat, jak ušetříte obojí. Velké téma věnujeme těm, kdo 
chtějí šetřit peněženku. Jistě se rádi dozvíte, jaké spotřebiče 
koupit a přitom neprohloupit. Dáme vám tipy na chladničky, 
pračky, myčky, TV i vysavače s nejlevnějším provozem. Budou 
se vám hodit také rady, jak se ke svým spotřebičům správně 
chovat, aby vám padaly další mince do kasičky. 
A protože každý z nás je trochu pohodlný, v druhém článku 
tohoto čísla si řekneme, jak na to, abychom nemuseli vůbec 

vstávat z gauče a přitom dokázali ovládnout celou domácnost 
hlasovým povelem. S revolučními chytrými spotřebiči je to 
opravdu možné. Nahlédnete do světa digitálních domácností, 
které vám získají mnoho hodin navíc pro vaše koníčky. Ať už 
rádi sportujete, čtete, tvoříte nebo děláte cokoliv jiného. Chytré 
spotřebiče budou pracovat, zatímco vy si budete užívat.
Kromě toho jsme pro vás nově připravili rubriku, ve které se 
dozvíte, kdo vás obslouží ve vaší nejbližší prodejně, otestovali 
jsme elektroniku a čeká vás i tradiční křížovka. Ponořte se do 
čtení a vyberte si svůj chytrý a úsporný přístroj. Těšíme se na vás 
opět v druhém letošním čísle Inspirace.
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Samsung Galaxy S6 a Galaxy S6 edge: 
Smartphony budoucnosti jsou na světě!
Nové špičkové mobily, které se nacházejí na nejvyšší příčce vyspělých technologií společnosti Samsung, 
jsou Samsung Galaxy S6 a Samsung Galaxy S6 edge. Tito dva giganti mezi mobilními zařízeními se v 
prodejnách objeví v půlce měsíce dubna. Jejich design, výkon ani provedení nemají konkurence už jen 
z toho důvodu, že kostra se skládá ze skla a kovu, nikoli z nudného plastu. Samsung Galaxy S6 edge 
je dokonce opatřen unikátním displejem zakřiveným po obou stranách, který nejenže vypadá velmi 
svůdně, ale také je praktický.  Skleněné tělo obou nových smartphonů, které je vyrobené z nejtvrdšího 
dostupného skla Corning® Gorilla Glass® 4, bude dostupné v řadě barev s odstíny drahokamů. Barevná 
provedení  budou  bílá perla, černý safír, zlatá platina, modrý topaz a zelený smaragd. 

Doslova oslňující smartphony
Revoluční dvojka Samsung Galaxy S6 a Samsung S6 edge vás 
oslní! A to možná i doslova díky vylepšené světelnosti F1,9, 
čímž například umožní zachytit daleko ostřejší fotografie. 
Už se nebudete muset bát, že první krůček vašeho dítěte nebo 
váš jedinečný skok bungee jumpingu by snad mohl být 
rozmazaný. 16 megapixelový fotoaparát vylepšený optickou 
stabilizací vás ihned vyblejskne, když dvakrát stisknete 
domovské tlačítko. Na přímém slunci si klidně můžete sundat 
i sluneční brýle a přesto ve svém mobilu vše krásně přečtete. 
To proto, že je opatřen rozlišením Quad HD (2.560 x 1.440)  
s technologií Super AMOLED zajišťující dokonale ostré zobrazení.
Budete-li mít svůj Samsung S6 edge položený displejem dolů, 
snadno pomocí inovativních barevných notifikací rozpoznáte, 
kdo se vám snaží dovolat.

Vymazlená technologie,
nadstandardní možnosti
Smartphony s osmijádrovým procesorem, 3 GB operační 
paměti a k tomu navíc už žádným strachem z krádeže. 
Samsungy řady S6 jsou opatřeny nejen vyspělou technologií, 
ale i řadou vychytávek, které vám ušetří čas i zabezpečí vaše 
data. Váš mobil bude v bezpečí hlavně díky snímači otisků. 
Zkrátka mobil na váš otisk prstu! Funguje to tak, že nejprve 
zaregistrujete, co nejlépe svůj prst několikanásobným 
přiložením na domovské tlačítko. Po registraci máte více 
možností, jak využít senzor otisků prstů k zabezpečení 
svých dat. A to například k odemknutí telefonu, ověření 
identity, místo hesla apod. Stačí prst k senzoru přiložit 
pod jakýmkoliv úhlem. Také možnost virtuálního šifrování 
a technologie KNOX zajistí kvalitní zabezpečení vašeho 
Samsungu. Čas Vám ušetří třeba rychlý start. Také platební 
aplikace podporující MST (Magnetic Secure Transmission), 
NFC a platby pomocí čárového kódu, se kterými nákupy 
už nemohou být snadnější. Na vaší straně ve hře o čas je 
i vysokorychlostní LTE internet, rychlé nabíjení nebo 
možnost snadného spojení vašeho Galaxy S6 se Smart TV. 
Pouhým dotykem prstu tak můžete velmi snadno přenášet 
obsah displeje ze svého telefonu na obrazovku vaší Smart TV  
a naopak.

Samsung Galaxy S6 / S6 edge

Displej: 5,1" Quad HD (2560 x 1440)
 Super AMOLED
Operační systém: Android 5.0 Lollipop
Rozměry: 143,4 x 70,5 x 6,8 mm
 142,1 x 70,1 x 7,0 mm
Hmotnost: 138 g / 132 g
Procesor: Octa-Core (4x 2.1 GHz, 4x 1,5 GHz)
Operační paměť: 3 GB
Vnitřní úložiště: 32 GB / 64 GB / 128 GB
Konektivita: 3G, LTE 4G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth
Fotoaparát: 16 Mpx OIS; 5 MPx přední kamera
Baterie: 2550 mAh / 2600 mAh
Doporučená cena: od 19 799 Kč

NOVINKY
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LG G Flex 2
Jedinečný elegantní zakřivený design
5,5" Full HD P-OLED displej, zcela vás pohltí
Jedinečně zakřivený 5,5" Full HD displej zprostředkovává 
pohlcující zážitek ze sledování obrazu, který je jako živý. 
Výsledkem zakřivení displeje telefonu jsou optimální pozorovací 
úhly s minimálním leskem a odrazem světla.

Samoobnovovací technologie
Model G Flex 2 si neustále udržuje svůj nadčasový vzhled 
díky samoobnovovací technologii, která z povrchu zadního 
krytu přirozeně odstraňuje škrábance a drobné vady. Rychlost 
regenerace zadního krytu se liší v závislosti na okolní teplotě, 
hloubce škrábanců a míře opotřebení povrchu. V případě 
hlubokých škrábanců může být schopnost regenerace omezená.

Vyspělý fotoaparát 13Mpx OIS+ 
Díky pokročilé funkci OIS+, která zajišťuje stabilizaci obrazu, 
můžete pořizovat dokonale ostré snímky vysoké kvality. Funkce 
Touch & Shoot pak umožňuje pouhým dotykem jakéhokoli 
místa na displeji bleskově pořizovat úchvatné fotografie.

Fotografování a zobrazení snímků gestem
Nemusíte již natahovat ruku a snažit se stisknout spoušť 
fotoaparátu. Jednoduchým gestem ruky můžete pořizovat 
lepší selfie bez nutnosti mačkat jakákoli tlačítka. Poslední selfie 
si můžete ihned prohlédnout s pomocí funkce Gesture View, 
která automaticky otevře galerii vašich snímků, jakmile dáte 
ruku s fotoaparátem modelu G Flex 2 dolů.

Výkonný osmijádrový procesor
Výkon a vysokou rychlost, kterou potřebujete k provádění 
více úkonů současně, vám poskytne procesor Qualcomm® 

Snapdragon™ 810 s integrovaným 64-bit osmijádrovým CPU a 
nejnovější a nejlepší operační systém Android.

Rychlé nabíjení
Díky urychlenému nabíjení, které zajistí dobití baterie na 50 % 
kapacity za přibližně 40 minut, můžete trávit méně času 
dobíjením a více času aktivitami, které máte rádi.

Glance view
Šetřete baterii a čas s funkcí Glance View. Aktuální čas a jiné 
údaje můžete kontrolovat i při vypnuté obrazovce jednoduchým 
přetažením prstu kdekoli na displeji.

LG G Flex 2

Displej: 5,5" Full HD (1920 x 1080), kapacitní
 P-OLED s tvrzeným sklem Gorilla Glass 3
Operační systém: Android 5.0 Lollipop
Rozměry: 148,9 x 53,3 x 7,1 (9,4) mm
Hmotnost: 152 g
Procesor: Qualcomm® Snapdragon™ 810 Octa-Core
 (4x 2.0 GHz, 4x 1,5 GHz) + GPU Adreno 430
Operační paměť: 2 GB
Vnitřní úložiště: 16 GB
Paměťová karta: microSDHC až do 128 GB
Konektivita: 3G, LTE 4G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth
Fotoaparát: 13 Mpx OIS+ a 2,1 MPx přední kamera
Baterie: Li-Ion 3000 mAh, integrovaná
Doporučená cena: 16 990 Kč

NOVINKY
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SUHD TV Samsung 
UE55JS9002T

O krok napřed díky nanokrystalům
Perfektní barvy, vynikající kontrast a oslňující jas. Právě 
těmito vlastnostmi, a nejen těmi, dotaženými k naprosté 
dokonalosti se honosí televize Samsung UE55JS9002T. Řadí 
se mezi vlajkové produkty, které společnost Samsung hrdě 
označuje písmenem „S“ jako právě SUHD televize. A čím 
tato televize tak vyniká? Využitím epochální nanokrystalové 
technologie, díky které se dočkáte věrných barev s velkým 
rozsahem odstínů. Nanokrystalové polovodiče televize 
SUHD přenáší různé barvy světla v závislosti na jejich velikosti  
a výsledkem jsou nejčistší barvy s nejvyšší světelnou 
účinností dostupnou na trhu. Pokocháte se vesmírnou 
černou, která má hloubku, i andělsky čistou bílou! Celkově 
od této televize získáte 64krát více barev než od klasické 
LCD TV.

Lepší než v kině nejen 
díky zakřivené obrazovce
Zakřivená SUHD TV Samsung UE55JS9002T vás téměř  
doslova obejme a vtáhne do centra dění. Získáte 
s ní čtyřikrát vyšší rozlišení než Full HD! Díky rozlišení 
Ultra HD vám neunikne žádný detail. K tomu navíc 
technologie UHD Dimming umí vypočítat přesný 
kontrast. Důmyslná Full HD 3D technologie vám zase 
zprostředkuje možnost sledovat 3D filmy a televizní pořady 
v nejčistější podobě. Vylepšuje totiž kvalitu 3D obrazu 

Samsung UE55JS9002T

Úhlopříčka: 138 cm / 55"
Rozlišení: UHD (3840 x 2160)
Tuner: 2x DVB T2/C/S2
Zvuk: Dolby Digital Plus, reproduktory 60 W
Funkce: Smart TV, ovládání hlasem a gesty,
 rozpoznání tváře, zrcadlení, DLNA,
 Samsung Smart View, Samsung 3D,
 vestavěná Wi-Fi, HbbTV
Připojení: 4x HDMI, 3x USB, optický výstup
Energetická třída: A
Doporučená cena: 104 990 Kč

a snižuje výskyt přechodových stop. Samsung Smart 
TV posouvá hraní na novou úroveň díky mnohem 
širšímu výběru vynikajících dynamických her a podpoře 
všech zařízení. Televize totiž podporuje všechny herní 
ovladače, mobilní aplikace a další inteligentní doplňky. 
Samozřejmostí je vysokorychlostní přenos dat přes 
HDMI, propojení s chytrými telefony, Bluetooth, sdílení  
i streamování a spousta jiných vychytávek.
Pokud dbáte na kvalitu, tak s touhle televizí ji dostanete. 
Nejlepší obraz zajištěn!

NOVINKY
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Vyzrajte na aprílové počasí

Hyundai WS 2077 R WIND 

Řízení času: rádiovým signálem
Vnitřní teplota: -10° C až +50° C
Venkovní teplota: -20° C až +50° C
Měření vlhkosti: 20 % až 99 %
Funkce: měření rychlosti větru, srážkoměr
Napájení: adaptérem nebo bateriemi
Doporučená cena: 1 999 Kč

Hyundai WSC 2180  

Řízení času: rádiovým signálem
Vnitřní teplota: 0° C až +50° C
Venkovní teplota: -20° C až +50° C
Měření vlhkosti: 20 % až 99 %
Možnosti: upevnění na zeď nebo postavení na stůl
Napájení: adaptérem nebo bateriemi
Doporučená cena: 999 Kč

Hyundai WS 2200

Řízení času: rádiovým signálem
Vnitřní teplota: -10° C až +50° C
Venkovní teplota: -20° C až +50° C
Měření vlhkosti: 20 % až 99 %
Funkce: kalendář, fáze měsíce
Napájení: adaptérem nebo bateriemi
Doporučená cena: 999 Kč

Pořiďte si domů nejen praktického 
pomocníka, ale také interiérový doplněk
Meteostanice je vybavena Comfort indexem – ukazatelem 
optimálního prostředí. Z údajů na přehledném displeji s animací 
můžete zjistit předpověď počasí, tendence barometrického 
tlaku, vnitřní i venkovní teplotu, vlhkost vzduchu, kalendář 
i fáze měsíce. U měřených hodnot teploty a vlhkosti umí 
meteostanice ukázat také minimální a maximální naměřené 
hodnoty. Vybírat můžete ze 4 barev – černé, bílé, perleťové 
a světle modré.

8			|			Inspirace	1/2015
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Ukažte své adrenalinové zážitky!

Outdoorová kamera vhodná i pro extrémní sporty. Díky 
speciálnímu ochrannému pouzdru je vodotěsná až do 
hloubky 30 m. Úhel záběru dosahuje extrémních 170° 
a snímání záznamu má na práci výkonný 12 MPx CMOS 
senzor, kterým můžete pořizovat také fotografie nebo 
sekvence fotografií vašich nevšedních zážitků.
S kamerou získáte také kompletní sadu příslušenství 
obsahující vodotěsné pouzdro, držák se závitem na stativ, 
popruhy pro upevnění na hrudník a další varianty držáků 
pro dokonalé upevnění na helmu, řídítka, tyč nebo 
do automobilu, včetně nalepovacích.
Vychutnejte si znova a znova vaše skvělé zážitky z cyklistiky, 
potápění, lyží, skákání s padákem, z motorky, zkrátka ze 
všeho co vás baví!

Outdoorová kamera GoGEN XTREME CAM 10

Displej: 1,5" LCD
Snímač: CMOS 12 Mpx, úhel záběru 170°
Rozlišení videa: 1080p/30, 720p/60, 720p/30
Formát záznamu: MOV / H.264
Formát fotografií: JPEG
Paměť: podpora karet micro SDHC
 až do velikosti 32GB
Baterie: Li-ion 3,7 V / 900 mAh
Doba záznamu: 70 min 
Doporučená cena: 2 999 Kč
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Mít své výdaje na domácnost pod kontrolou chce dnes pochopitelně každý. Kromě toho nám však stá-
le více záleží na životním prostředí. Tento zájem dokonce mnohdy přerůstá v životní styl, za kterým si 
pevně stojíme. Snažíme se proto žít nejen úsporně, ale i ekologicky. Stavíme pasivní domy, recyklujeme 
odpad a pořizujeme si ekologické výrobky. Naštěstí máme v této době na výběr nepřeberné množství 
spotřebičů, které šetří jak přírodu, tak i naši peněženku. 

Někteří z nás bohužel nemají na to, aby si postavili aktivní 
neboli plusový dům opatřený vlastními energetickými zdroji, 
které vyrábějí tolik energie, že ji dům na svůj provoz ani 
všechnu nespotřebuje. Spíše přepočítáváme každou korunu, 
kterou musíme za spotřebu energie v naší domácnosti 
zaplatit. Ceny za elektřinu plyn a vodu navíc neustále rostou, 
což nám úsměv na tváři rozhodně nevyvolá. Spekulování 
nad tím, kde ještě bychom mohli ušetřit, máme na denním 
pořádku. Je ale řešením utahovat opasky stále v dalších  
a dalších ohledech? Jistě, že ne. Jen by to chtělo přehodnotit, 
zda opravdu šetříme tam, kde si myslíme, že už šetříme.  
Ve skutečnosti totiž možná jen plýtváme, plýtváme  
a plýtváme.

Možná je právě teď na čase vyměnit starou lednici, 
televizi či pračku za novou, daleko úspornější k přírodě 
i našemu finančnímu kontu. Dnešní domácí spotřebiče jsou 
až  o trojnásobek úspornější, než ty, které se daly pořídit  třeba  
v devadesátých letech. Pokud tedy z této nebo snad ještě 
dřívější doby spotřebič doma máme, není moc důvod váhat, 
jestli se jej zbavíme. Správná volba úsporných spotřebičů 

Když se řekne ekologické
a úsporné bydlení

TÉMA
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je nejdůležitější pro energetickou úsporu naší domácnosti.  
A když ušetříme, potom zbyde daleko více prostředků třeba  
na zaslouženou dovolenou. 

Rozhodneme-li se, že si vybavíme domácnost novými 
úspornějšími a také ekologičtějšími spotřebiči, budeme se 
při výběru muset prokousat řadou parametrů, množstvím 
značek, velikostí, funkcí, rozměrů a konečně i údajů o spotřebě.  
Ty nejdůležitější z nich nalezneme na tzv. energetických štítcích. 
Štítky mají stejnou podobu po celé Evropské unii a spotřebiče 
se podle nich řadí do sedmi kategorií A až G podle úspory za 
jejich provoz. Za standardní jsou považovány výrobky v kategorii  
C a D, které nám ušetří o čtvrtinu více, než například produkty 
třídy F. Energeticky nejúspornější kategorie je na štítcích 
označena písmenem A. Výrobky v této třídě jsou v průměru  
o 50% výhodnější než výrobky třídy C a D. Chladničky  
a mrazničky se prodávají pouze ve třídě A, v jiné energetické 
třídě se tyto produkty vyrábět nesmějí. Najdeme však u nich 
rozdělení na A+, A++ a A+++, přičemž zcela nejekonomičtější 
je třída A+++. Od konce listopadu 2011 se musejí štítky užívat  

i u televizorů. U těch je pro nás informace o spotřebě mnohdy 
stejně důležitá jako třeba u lednic. Obzvlášť pokud u ní děti tráví 
většinu volného času. 

Mohli bychom však opomenout i další části naší domácnosti,  
na nichž by se dalo snadno ušetřit. Jedná se například o 
osvětlení. I taková šikovná volba bodovek do naší koupelny 
může z hlediska budoucnosti pozitivně ovlivnit naši kasičku  
s penězi.

Šetřete s plnou lednicí
K tomu, abyste ušetřili, nemusíte mít prázdnou lednici, musíte 
mít jen správnou lednici. Vzhledem k tomu, že lednice jede 
nepřetržitě 24 hodin denně 365 dní v roce, měli byste si dát 
na jejím výběru opravdu záležet. Je dobré vědět, že čím větší 
lednice, tím větší spotřeba. 

V současné době je nejlepší vybrat si lednici v energetické třídě 
A+++. Průměrně lednice této třídy spotřebuje za rok o 20 % 
méně energie než zařízení třídy A++. Proto se vám vyplatí trochu 
více investovat do koupě lednice. Na jejím provozu pak totiž za 
dobu její životnosti, která činí asi 15 let, nemálo ušetříte.  Díky 
její nízké spotřebě budete mít nižší náklady na elektřinu a o to 
víc vám zůstane na dobroty, kterými si svou úspornou lednici 
zaplníte. 

A když se budete k lednici správně chovat, můžete ušetřit 
ještě více. Například se snažte opravdu využít prostor lednice 
a vyplnit jej alespoň ze 70 %. Také hlídejte teplotu zvenčí   
i uvnitř lednice. Ta totiž může spotřebu energie rapidně ovlivnit.  
Čím vyšší teplota je ve vaší kuchyni, tím více vaše lednice 
spotřebuje energie. Při teplotě nad 20°C se s každým 
dalším stupněm zvyšuje spotřeba o 6 %. Jistě dobře víte, že  
v teplejších, obzvláště letních dnech by se lednice měla otevírat 
jen minimálně. Pokud kvůli vašemu otálení s hlavou v lednici 
otevřené dokořán klesne vnitřní teplota o 2°C, zvýší se spotřeba 
energie až o 15%. Proto také není vhodné umístit lednici  
v blízkosti sporáku, topení nebo snad krbu. Nepodceňujte ani 
vrstvu ledu ve vašem mrazáku, která se tam za celou dobu, 
co jste lednici neodmrazili, vytvořila. Tahle nevinně se tvářící 
ledová krusta, pokud dosáhne tloušťky přes 3 mm, vám navýší 
spotřebu energie až o nežádoucích 75%. Proto raději 
odmrazování lednice neoddalujte a dělejte to pravidelně.

Myčka ušetří moře vody i vaše ruce
Jistě byste raději po rodinném obědě trávili čas se svými 
blízkými, než se muset přemístit ke dřezu plnému špinavého 
nádobí. Kromě toho, že budete mít od mytí rozmáčené ruce, 
protečou vám pod nimi litry vody, kterou si s mrzutým výrazem 
budete muset zaplatit. Pořiďte si myčku nádobí. Dnešní myčky 
nádobí vám ušetří až 60 % vody. Jsou navíc vysoce účinné jak  
v mytí nádobí, tak v sušení. Nejúspornější jsou myčky třídy 
A+++. Od konce roku 2013 smějí být v obchodech k dostání 
 už jen myčky od třídy A+ a vyšší. 
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Ženete se sice za každou ušetřenou korunou, ale stále vám záleží 
i na životním prostředí? Potom vás potěší, že moderní myčky 
mají zabudované ekoprogramy, které si berou co nejméně 
energie i vody. Když tyto programy při mytí využijete, prospějete 
životnímu prostředí a ještě si tím jednoduše přilepšíte  
finančně. Pro méně znečištěné nádobí zkuste zvolit nižší 
teplotu. Vaše nádobí bude zářit čistotou i při teplotě 50°C. 

Ať už se rozhodnete, že si pořídíte novou úspornou myčku, nebo 
ještě chvíli zůstanete u nějaké starší, kterou už máte doma, 
v obou případech je důležité, jak s myčkou budete nadále 
zacházet. Abyste co nejvíce ušetřili, vždy se snažte s mytím 
počkat, až myčku celou zaplníte. Nebudete pak muset myčku 
zapínat mnohokrát a zbytečně kvůli troše nádobí. Vyplatí 
se umýt vše najednou. Při jednom mycím cyklu spotřebují 
nejvýkonnější myčky maximálně 12 litrů vody. U těchto nových 
myček není ani potřeba znečištěné nádobí předem oplachovat. 
Hravě zvládnou dovést k lesku opravdu zaneřáděné talíře, 
sklenice, příbory i hrnce. To vše diskrétně a v tichosti.

Úspora v kapse, prádlo v pračce
Návod na to, jak si zajistit plné kapsy uspořených peněz  
z ekonomického provozu pračky, je podobný jako u myček.  
Jen se nečistí ušpiněné nádobí, ale prádlo. Nejúspornější 
pračky se řadí do energetické třídy A+++ a rovněž disponují 
ekoprogramy. Pokud máte doma starší typ pračky, důvod proč 
ji vyměnit za novou je vskutku pádný. Stručně a jasně řečeno, 
nové automatické pračky vám ušetří o polovinu více vody  
a spotřeba elektriky se sníží z několika kilowatthodin na méně 
než jednu kilowatthodinu za jeden prací cyklus. Nestojí to za 
uvážení? 

TÉMA

	 Inspirace	1/2015			|			13



A až si novou pračku pořídíte, dbejte hlavně na to, při jaké  
teplotě perete. Výrazně ušetříte snížením teploty vody. 
Když například nebudete prát utěrky na 90 °C, ale jen  
na 60 °C, můžete ušetřit i 25 % na energiích. Neperte malé 
množství prádla! Spotřebovali byste tím totiž skoro stejné 
množství vody a elektriky, jako kdybyste do pračky dali plný 
koš špinavého prádla. Však to znáte. Prostě si jednoduše 
nasbírejte více barevného či ložního prádla a perte,  
až budete mít pračku plnou. Bez vašeho oblíbeného trika  
se jistě chvíli obejdete, nemáte přece ve skříni jediné. Jemné 
prádlo, blůzy, košile a halenky, které nosíte do práce, ale  
i svetříky a vlnu ovšem můžete prát i v menším množství. 

Hlídejte si také dobu, kdy perete. U moderních praček můžete 
použít funkci odložený start a nastavit čas praní třeba  
až po energetické špičce. A to je velká výhoda.

S novou sušičkou
bez plísní a velkých výdajů
Už se nemusíte bát, že by vaše pomyslná studnice úspor 
mohla při sušení prádla v sušičce vyschnout stejně jako prádlo. 
Taková zařízení, která mají nadměrnou spotřebu energie, jsou 
už totiž dneska mýtus. S moderními sušičkami velké útraty 
nehrozí. Díky nim se vám výdaje sníží a plísně v domácnosti 
zcela vymizí. Jistě už vás také nebaví sušit prádlo v domě či bytě 
na sušáku, dýchat přitom vlhký vzduch a pak se ještě potýkat  
s plísněmi, které se vám kvůli tomu vytvořily na stěnách. 
Sušením prádla v sušičce vyčistíte své bydlení od plísní, které 
ničí dýchací cesty celé vaší rodině.

Stejně jako u ostatních spotřebičů pro vás bude nejvýhodnější 
pořídit si sušičku v energetické kategorii A+++ nebo A++. 
Konkrétně ušetříte až o 68 % než se staršími sušičkami třídy B. 
Ve vaší peněžence tak při ceně 5 Kč / kWh ročně zůstane  
o 2000 korun navíc. Místo vyhazování peněz za drahý 
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provoz staré sušičky si můžete raději vybavit obydlí dalšími  
skvělými vychytávkami, ať mají vaše návštěvy co obdivovat. 

Novou sušičku pak nezapomeňte stejně jako myčku nebo 
pračku celou naplnit, abyste více šetřili. Ručníky sušte pospolu 
a nedávejte k nim trička z umělých vláken, ta se totiž usuší 
mnohem rychleji. Sušení ještě urychlíte, když prádlo v pračce 
odstředíte na více otáček. Hlavně věci nepřesušujte. Nechcete 
přece zbytečně utrácet.
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Nechte se osvítit ekonomickými
i ekologickými žárovkami
Chcete-li být při výběru zařízení do vaší domácnosti opravdu 
důmyslní, měli byste se dostatečně věnovat i osvětlení. Víte, 
kolik můžete ušetřit nákladů na energii, když vyberete správné 
žárovky? S kompaktní úspornou zářivkou dokonce až 80 %.  
Stačí jí pětkrát míň energie, aby svítila jako klasická žárovka  
a ještě k tomu má před sebou mnohem více let života. Funguje 
na principu elektrického výboje v parách rtuti. Proto, pokud 
chcete co nejekonomičtější, ale i nejekologičtější osvětlení, 
zvolte LED žárovky. Hodí se kamkoliv. Jak do dětského pokojíku, 
tak do kanceláře. 

Proč byste neměli nad LED žárovkami vůbec váhat? Třeba proto, 
že při průměrném svícení 5-6 hodin denně vám vydrží až 15 let. 
Díky takové životnosti možná přežijí i vašeho domácího mazlíčka. 
Jakákoli investice do LEDek vám pak může být téměř jedno, 
protože za tu dobu se vám několikanásobně vrátí. Jako zastánci 
ekologického bydlení navíc určitě oceníte, že LED žárovky na vás 
nebudou vyzařovat UV ani infračervené záření. A stejně tak jako 
nechcete škodit sobě, neradi škodíte i svému nábytku. Proto  
i v tomto ohledu jsou pro vás LEDky nejvhodnější. Nesálají totiž 
v podstatě žádné teplo, a tak vám nepoškodí nábytek. 

Jak poznat sílu LED žárovky
a určit správný závit? 
Teď by se vám hodila nějaká rada, jak žárovky správně vybrat. 
Nejdůležitější pro vás při výběru bude svítivost. Ta se u LEDek 
vyjadřuje světelným tokem v lumenech (lm). Chcete-li znát sílu 
žárovky, není pro vás hlavní údaj ten ve wattech, jako jste byli 
zvyklí u klasických žárovek. Řiďte se lumeny! Čím více lumenů, 
tím více světla. Pozor si dejte hlavně na to, abyste nekoupili  
žárovku, která má více wattů a méně lumenů. Jinými slovy 
větší spotřebu a přitom méně světla. Takový paradox rozhodně 
nechcete. Dále je třeba zjistit si správné závity neboli patice.  
Závity u LEDek jsou v podstatě stejné jako u klasických žárovek, 
aby byla jejich výměna co nejjednodušší. Nejčastějším závitem  
u LED žárovek je E 27, který se používá například u lustrů, 
nástěnných světel atd. Také barva žárovky je důležitá. Nevíte, 
jakou barvu světla si dát do ložnice? Nejprve byste měli vědět, 
že barva světla se udává v Kelvinech. Teplou bílou nic nezkazíte. 
Její barevné spektrum je 2700 – 3500 ° K a skvěle se hodí právě  
do ložnic, obýváků, ale i do dětských pokojíků, protože  
příjemné žluté světlo netahá oči. 

Televize ze dvou úhlů pohledu
Kromě technických parametrů a kvality obrazu by vaší 
pozornosti při výběru nové televize rozhodně neměla uniknout 
úspora energie a šetrnost k životnímu prostředí. Ročně vaše 
domácnost sledováním televize spotřebuje až 10 % z celkové 
spotřeby elektrické energie. Pokud se chcete nadále bavit  
u svých seriálů a děti nechat hrát na obrazovce jejich oblíbené 
hry, pořiďte si úspornou televizi. Ušetříte tím nejen peníze,  
ale i prostředí, v němž vaše potomstvo žije. 

Mezi nejčastější přístroje, které na trhu najdete, patří LED 
televize. Jedná se v podstatě o LCD televize vylepšené LED 
technologiemi, respektive podsvícené LED diodami. K dostání 
jsou také méně běžné OLED televize se zahnutou obrazovkou, 
jejichž cena se pohybuje až v řádu stovek tisíc korun. Nevěšte 
hlavu, pokud nemáte statisíce na takový exkluzivní přístroj. 
Přesto ale nezůstávejte u staré televize. Raději ji vyměňte  
a novou, která vám finančně ulehčí. LED televize má nižší 
spotřebu než plazmová i klasická LCD televize a k tomu skvělý 
kontrast a jasné barvy. Oproti LCD mají LED televize zhruba  
o 40 % nižší spotřebu. Jestli máte doma LCD televizi  
o obvyklé velikosti, má spotřebu orientačně kolem 160 wattů. 
Nejmodernější LED televize s daleko větší úhlopříčkou i tak 
spotřebují o polovinu méně, a to jen okolo 80 wattů.

Svítivost (Lumen) 220+ 400+ 700+ 900+ 1 300+ Životnost (roky) Úspora

    Standard 25 W 40 W 60 W 75 W 100 W 1 X

Halogen 18 W 28 W 42 W 53 W 70 W 1 – 3 až 30 %

Úsporná 6 W 9 W 12 W 15 W 20 W 6 – 10 až 75 %

LED 4 W 6 W 10 W 13 W 18 W 15 – 25 až 80 %

Potřebné údaje zjistíte na energetickém štítku, který musí 
mít každá televize v obchodě. Tam za ni aktuálně dáte míň 
peněz, než za dřívější LCD modely s podobnou velikostí  
a výbavou. Ušetříte tedy hned dvakrát. Při koupi i při provozu.

Teď se nejspíš zajímáte, jak je na tom vaše stará televize. Možná si 
říkáte, že její spotřeba tak hrozná není. Většina televizorů, stejně 
jako jiných spotřebičů, je opatřena pohotovostním režimem 
Standby. Věděli jste, že ročně se mohou náklady vaší rodiny na 
provoz takových spotřebičů vyšplhat na stovky až tisíce korun? 
Kontrolujte spotřebu v tomto režimu! I když se vaše televize 
v režimu Standby jeví jako vypnutá, může spotřebovávat  
až 20 wattů. Čím starší televize je, tím více bere elektriky.  
A současně o to více vypustí elektrárny, co energii vyrábějí,  
do vzduchu emisí CO2. Zbavte se staré televize a nadechněte 
 se svěžího vzduchu s novou televizí, která je daleko ekologičtější 
a úspornější.

TÉMA
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Odhadované náklady
na provoz za 5 let

Úspora za 5 let

42" televizor modelové řady roku 2010 3 522 Kč

42“ televizor modelové řady roku 2014 815 Kč 2 707 Kč  (77 %)

Odhadované náklady
na provoz za 5 let

Úspora za 5 let

32" televizor modelové řady roku 2010 2 102 Kč

32“ televizor modelové řady roku 2014 736 Kč 1 366 Kč  (65 %)
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Jak si jistě dovedete spočítat, pokud si pořídíte moderní 
kombinovanou chladničku, vaše roční spotřeba se sníží na 
méně než polovinu. Ušetříte 249 kWh ročně. Přepočteno na 
peníze pak můžete počítat s 1041 Kč zpět do vaší peněženky. 
Celková investice do lednice za 9 500 Kč se vám vrátí za 9 let 
a 2 měsíce. S takto ušetřenými penězi a mnohem lepší  
náladou si můžete dokonce i zapískat písničku jako ptáček  
v té pohádce.

Tisícovko, zpátky do peněženky!
Není snad nikdo, kdo by neznal pohádkové hlášky „obušku,  
z pytle ven“ a „obušku, zpátky do pytle“. Když obušek vykonal 
svoji práci, musel opět zalézt do pytle. A stejně tak, jako  
se vrátil neposedný obušek, vrátí se i vaše tisícovka, když  
ji správně použijete. Podívejte se na konkrétní příklad, který  
vám ukáže, že investujete-li do moderní lednice, můžete  
oproti staré ušetřit ročně přes tisíc korun na energiích. 

Přibližná denní
spotřeba

Roční spotřeba
energie

Roční náklady
na energii

15 let stará chladnička 1,23 kWh 450 kWh 1881 Kč

nová chladnička A+++ 0,55 kWh 201 kWh 840 Kč
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Chladnička disponuje funkcí rychlé mrazení a umožňuje 
pohodlné ukládání potravin s využitím vynikající digitální 
invertorové technologie pro zlepšení energetické účinnosti, 
snížení hlučnosti a prodloužení životnosti. Beznámrazový 
systém NoFrost neboli rovnoměrné chlazení bez vytváření 
námrazy a ledu se postará o maximální svěžest uskladněných 
potravin. 

Nová generace myček nádobí řady ProClean™ vám nabízí 
dodatečnou ochranu vašich křehkých sklenic, přídavné 
ostřikovací rameno a pět úrovní ostřiku. Snadné vkládání 
a odebírání veškerého náčiní – i toho dlouhého a rozměrného, 
vyjímatelná podložka až pro 15 souprav příborů a speciální 
oddíl pro dlouhé, rozměrné náčiní. Funkce úspory času vám 
umožňuje umýt všechny vaše hrnce, pánve a nádobí dvakrát 
rychleji. Zvyšuje výkon a tlak vody pro rychlejší mytí nádobí.

Automatická parní pračka LG F62A8NDS je úsporný spotřebič 
(A+++), který se hravě postará o pravidelnou očistu vašich 
svršků. V jednom cyklu obstará až 6 kg prádla, přičemž vás 
jistě potěší i praktický refresh program. Pračka je vybavena 
Direct Drive motorem (10 let záruka), díky kterému zvládá 
buben 6 různých pracích pohybů. Odstřeďování je možné až 
na 1200 ot./min.

Kombinovaná chladnička s mrazničkou
Samsung RB37J5329SS/EF Inoxlook

Energetická třída: A+++
Objem mrazničky: 98 l
Objem chladničky: 267 l
Hlučnost: 37 dB
Vlastnosti: záruka 10 let na kompresor
 vnitřní LED osvětlení
 dvojitý chladicí systém, rychlé mrazení
Rozměry (Š x V x H): 59,5 x 201 x 67,5 cm
Doporučená cena: 29 490 Kč

Myčka nádobí AEG Favorit F66702M0P

Energetická třída: A++
Třída mytí / sušení: A / A
Kapacita: 15 souprav nádobí
Spotřeba vody: 11 l / 1 mytí
Spotřeba energie: 0,961 kWh / 1 mytí
Barva: nerez
Vlastnosti: 6 programů, 4 teploty
Rozměry (Š x V x H): 59,6 x 85 x 61 cm
Doporučená cena: 14 990 Kč

Automatická pračka LG F62A8NDS

Energetická třída: A+++
Kapacita: 6 kg
Otáčky: 1200 / min.
Spotřeba energie: 0,68 kWh / 1 praní
Hlučnost: 53 dBa
Vlastnosti: 14 programů
Rozměry (Š x V x H): 60 x 85 x 44 cm
Doporučená cena: 14 990 Kč

20			|			Inspirace	1/2015

TIPY K NÁKUPU



BOSCHská úsporná kondenzační sušička s tepelným čerpadlem. 
AntiVibration Design zaručí stabilitu a tiché sušení. Velký LED 
displej, ukazatel zbytkového času, nastavení konce sušení 
až 24 hod., ukazatel průběhu programu. Systém šetrného sušení 
SensitiveDrying: velký nerezový buben se speciální strukturou 
a unašeči s měkkým povrchem pro jemnou péči o prádlo.

Televize řady J5672 představuje pro Samsung staro-nový 
rozměr panelu 43", což je viditelná velikost 108 cm, perfektní 
výbavu v podobě nového operačního systému Tizen, který 
společně se čtyřjádrovým procesorem zajišťuje svižnou rychlost 
všech procesů a aplikací, kompletní výbavu všech TV tunerů – 
pro příjem z antény, po kabelu nebo ze satelitu.
Televize disponuje funkcí Micro dimming (zlepšuje kontrast, 
který vám přináší prokreslenější obraz), která byla zatím pouze 
ve vyšších modelových řadách.

Sušička prádla Bosch WTW85460BY 

Energetická třída: A++
Kapacita: 8 kg
Třída účinnosti: B
Spotřeba energie: 1,04 kWh / 1 sušení
Hlučnost: 68 dBa
Vlastnosti: automatické čištění kondenzátoru
Rozměry (Š x V x H): 59,7 x 84,2 x 63,6 cm
Doporučená cena: 19 990 Kč

SMART televize Samsung UE43J5672

Úhlopříčka: 108 cm / 43"
Rozlišení: Full HD (1920 x 1080)
Tuner: DVB T2/C/S2
Funkce: Smart TV, Wi-Fi, OS Tizen,
 čtyřjádrový procesor, nahrávání TV vysílání, 
 vylepšený sportovní mód
Připojení: 3 x HDMI, 2 x USB
Energetická třída: A+
Doporučená cena: 15 490 Kč

LED žárovka BEN Electronic ELC37-E14-400WW

Náhrada za žárovku:  26 – 40 W
Patice: E14
Spotřeba energie: 5 W
Svítivost (ANSI): 350 lumenů 
Barevná teplota: 2700 K
Doporučená cena: 99 Kč

LED žárovka BEN Electronic JY-A60-P7W WW

Náhrada za žárovku:  41 – 60 W
Patice: E27
Spotřeba energie: 7 W
Svítivost (ANSI): 550 lumenů 
Barevná teplota: 2800 K
Doporučená cena: 149 Kč
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S inteligentní domácností 
pánem svého času
Dneska už se mezi námi nenajde mnoho takových, kterým by z kapsy nevyčníval smartphone. 
A spousta z nás uznává, že pořídit si jej byla vskutku správná volba. Ovládat vše z jednoho zařízení 
je fajn. Díky aplikacím, které nám umožňují platit účty, sdílet zájmy s přáteli, číst knihy nebo si třeba 
změřit tělesnou teplotu pomocí telefonu, uspokojíme své potřeby okamžitě. Proč si tedy takovými 
chytrými technologiemi nevybavit celou domácnost? Kromě toho, že bude ekologická, bude také 
inteligentní. Spoustu práce udělají chytrá zařízení za nás, zatímco my odpočíváme na pohovce. 
Moderním nástrojem pro bezdrátové ovládání domácnosti je kromě chytrého mobilního telefonu 
také i chytrá televize.

TÉMA
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Každý je rád, když se mu podaří najít si trochu času pro sebe. 
V dennodenním pracovním presu je to však čím dál těžší. Proč 
si tedy neulevit alespoň doma? S chytrými zařízeními si klidně 
můžeme hodit nohy na stůl a všechna ovládat pouze z jednoho 
místa. To umožní zabudování centrálního systému. Pak už stačí 
jen stisknout tlačítko na smartphonu, vybrat recept a chytrý 
ohřívač automaticky nastaví nejideálnější program vaření.  
Až dovaříme, robotický vysavač za nás v tichosti odstraní drobky 
z podlahy. Generace chytrých spotřebičů nejen zluxusní naši 
domácnost, ale především ušetří náš drahocenný čas. 

Nejvíce patrně uvítáme inteligenci u kuchyňských zařízení. 
Přece jenom tam rodinní příslušníci mnohdy tráví hodiny. Ať už 
jsou to děti pátrající po sladkostech, hospodyňka připravující 
chutné speciality, nebo hlava rodiny porcující maso. Chytré 
kuchyňské spotřebiče nám při práci pomohou, abychom mohli 
trávit více času pospolu. 

Tak třeba chytrá trouba značně zkrátí dobu přípravy rodinného 
oběda. Díky technologii duálního vaření v ní totiž můžeme 
připravit dvě jídla současně, a to s rozdílnou teplotou i potřebnou 
dobou. Pokud očekáváme návštěvu a chceme se předvést,  
není nic jednoduššího, než dát vše do chytré trouby. Paralelně 

připraví dozlatova propečené kuře i křupavé brambory  
s rozmarýnem. My si mezitím ještě stihneme zahrát s dětmi 
Člověče, nezlob se. Chytrá digestoř se sama po skončení vaření 
vypne a umí se zvukově přihlásit o vyčištění. Chytrá lednice 
zase zjistí, jaké nám došly potraviny, a poradí recept na to,  
co uvařit ze zbylých surovin. Chytré pračky se sušičkami nám  
na displejích zobrazí podrobné informace o pracích cyklech. 
Pračky i myčky navíc disponují funkcí odloženého startu, takže 
 v době mytí nádobí vůbec nemusíme být doma. 

Ideální je, že všechna zařízení můžeme ovládat pouhým 
dotykem displeje na telefonu. A to nejen interiérové, ale také 
venkovní vybavení našeho domu.

Spotřebiče ovládané jedním
prstem na mobilu
Řídit chod vaší domácnosti nadupané moderními chytrými 
technologiemi už nemůže být snadnější. Chcete mít kontrolu 
nad osvětlením, žaluziemi, bezpečnostním systémem, 
venkovním bazénem, posuvnou bránou, či domácími 
spotřebiči? K ovládání toho všeho vám stačí pouze váš chytrý 
mobilní telefon. Stačí si jen stáhnout aplikaci do mobilu a 
můžete začít ovládat své spotřebiče zblízka i na dálku. Takovou 
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aplikací je například SmartControl pro Android a iOS, pomocí 
které budete mít ve své režii veškeré domácí spotřebiče jako 
chytrou lednici, pračku, troubu či robotický vysavač. 

Dnešní mnohdy hektický životní styl vyžaduje úsporné 
zacházení hlavně s časem. Proto budete určitě rádi, že si můžete 
při nákupu v obchodě na dálku vytáhnout z mobilu informace 
o tom, jaké potraviny se zrovna nacházejí ve vaší lednici a jaké 
ne. Podle toho snadno dokoupíte, co je potřeba. Kromě toho si 
na displej chytré lednice můžete nahrát fotky, hudbu, kalendář 
nebo videa. 

Rovnou z mobilu si můžete stáhnout také nové prací programy 
do vaší pračky. Žijete-li například nějakým sportem nebo 
chodíte každé ráno běhat, nejspíše dbáte i na kvalitní sportovní 
oblečení. Prací program na sportovní oblečení nebo dokonce 

obuv se vám potom bude bezpochyby hodit. Prostřednictvím 
mobilu můžete pračku ovládat i hlasem a přitom si v klidu 
popíjet kávu a číst noviny.

Skvělým pomocníkem je robotický vysavač, který vás v podstatě 
úplně osvobodí od vysávání prachu a tím vám přidá spoustu 
času na daleko zábavnější činnosti. Na displeji svého mobilu 
můžete pozorovat, jak vysavač odvádí svou práci. Je totiž 
opatřen kamerou a dokonce i reproduktorem. Pokud se vám 
nebude líbit, že vysavač se pohybuje kupříkladu moc blízko 
vašich pokojových rostlin, houknete prostřednictvím vysavače 
na manžela, aby jej posunul jinam. 

Dálkové ovládání spotřebičů mobilem na poněkud základnější 
úrovni vám umožní i GSM spínač. Funguje to posláním SMS 
zprávy. Zajistíte tím například vytápění obýváku, kuchyně 

TÉMA

	 Inspirace	1/2015			|			25



či chalupy před příjezdem z práce. Nejběžnější formou  
je GSM zásuvka, která umožní připojení spotřebiče přímo  
do integrované zásuvky. Pomocí SMS zpráv pak můžete ovládat 
topení, brány, klimatizaci, osvětlení, připojit se na alarm či  
na hlásič požáru, hlídat otevření dveří nebo minimální  
a maximální teploty v domě a další. 

Naopak revoluční záležitostí v ovládání chodu domácnosti 
jsou chytré televizory. Zajišťují totiž naprostý komfort během 
dohlížení na domácnost.

Od chytré televize se pro nic vstávat nemusí
Jestli jste po práci zapomněli zavřít garážová vrata a nechce 
se vám běhat ze schodů a zase do schodů, abyste je zavřeli, 
zůstaňte v klidu sedět u televize. Prostřednictvím chytré televize 
totiž můžete ovládat celou domácnost z pohodlí svého gauče. 
Stačí si do ní stáhnout aplikaci, pořídit si takzvanou chytrou 
krabičku a zavést bezdrátovou elektroinstalaci. 

S chytrou televizí pak ovládáte ostatní chytrá zařízení. Dnes 
už například seženete i chytré žárovky ovládané bezdrátově 
přes Bluetooth. Ty se budou hodit například, až se rozhodnete 
uspořádat domácí párty. Z chytrých žárovek rázem vykouzlíte 

stroboskop pro divokou jízdu. Přepnutím na jiný světelný efekt 
zase můžete vyvolat romantickou atmosféru k ploužáku. 

A takto jednoduše zvládnete mít pod kontrolou všechny 
elektrospotřebiče v domácnosti. Můžete například ovládat 
časové spínání světel, vytápění, přímotopy, kamerový systém, 
garážová vrata, příjezdovou bránu, ba dokonce kryt bazénu. 
Tato revoluční technologie ušetří nejen váš čas, ale také vaše 
nohy, což jistě oceníte i v budoucnu se zvyšujícím se věkem.

Ovládáním domácnosti z televize se zabývá zejména společnost 
Samsung, která se snaží možnosti uživatele postupně rozšiřovat 
a funkce upgradovat. Chytré televize jsou však k dostání  
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od různých značek. Užijete si s nimi spoustu zábavy a získáte 
nové možnosti. Už nebudete jen pasivní divák, ale chytré 
televize vás zapojí do interaktivity. Jednou z hlavních výhod 
je právě instalace nejrůznějších aplikací, které buď zdarma, 
nebo za poplatek stáhnete v obchodě s aplikacemi. Ten má 
každá chytrá televize a funguje to stejně jako u smartphonů. 
Můžete si díky nim třeba zrekapitulovat vaše oblíbené seriály. 
A to s aplikacemi televizních stanic, které prostřednictvím nich 
poskytují přístup do archivu svých pořadů. 

S chytrou televizí získáte nejen snadný přístup do filmových 
databází, ale prosurfujete internet, nahrajete si oblíbené pořady 
z televize na pevný disk, můžete sdílet fotky a videa z telefonu, 

skypovat, lajkovat i tvítovat, přehrávat filmy z počítače nebo 
sledovat online fanouškovská videa na YouTube či na Streamu. 
Zkrátka život bude zase o něco zábavnější. 

Mimo zábavy získáte s takto chytrým bydlením i spoustu 
užitečných a praktických funkcí, které se neustále obnovují  
a přizpůsobují přibývajícím potřebám všech skupin uživatelů. 
A vzhledem k tomu, že času je čím dál míň, je nutné, aby 
vychytávek šetřících čas bylo tím víc.
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Smartphone Lenovo A536 je dostupný v elegantní černé nebo 
bílé barvě. Je vybaven 5“ displejem, operačním systémem 
Android a čtyřjádrovým procesorem. Umožňuje jednoduché 
pořizování fotografií i videa prostřednictvím zadního a předního 
fotoaparátu. Technologie HSPA+ zajišťuje bleskurychlé 
nahrávání a stahování souborů. Jaký je výsledek? S A536 
získáte všestranný smartphone za více než příznivou cenu.

Přelomový design Yoga Tablet 8 je ozvláštněn komorou 
s baterií, čímž došlo k posunu těžiště a tím i k mnohem 
lepšímu držení tabletu. Přidaný stojan na zadní straně 
zařízení umožňuje používat tablet ve třech režimech: Podrž, 
Postav, Polož. Při držení tabletu v ruce leží váha zařízení ve vaší 
dlani a nikoliv na prstech, díky čemuž je čtení nebo prohlížení 
webu pohodlnější a přirozenější. Položením tabletu získate 
dokonalý pozorovací úhel pro psaní a hraní her. Pootočením 
stojanu a opřením do vzpřímené polohy získáte dokonalý 
úhel pro sledování videí, poslech hudby nebo videohovory.

Mobilní telefon Lenovo A536 Dual Sim 

Displej: 5" FWVGA (854 x 480) TN
Procesor: Quad-Core MT6582M 1,3 GHz
Operační paměť: 1 GB
Vnitřní úložiště: 8 GB + rozšíření microSDHC kartou
Konektivita: 3G, Wi-Fi, Bluetooth
Fotoaparát: 5 Mpx; 2 Mpx přední kamera
Baterie: 2000 mAh
Operační systém: Android 4.4 KitKat
Rozměry: 72 × 9,95 × 139,6 mm
Hmotnost: 148 g
Doporučená cena: 2 999 Kč

Dotykový tablet Lenovo Yoga 8

Displej: 8" IPS (1280 x 800)
Procesor: Quad-Core MT8389 1,2 GHz
Operační paměť: 1 GB
Vnitřní úložiště: 16 GB + rozšíření microSD kartou
Konektivita: 3G, Wi-Fi, Bluetooth
Fotoaparát: 5 Mpx; 1,6 Mpx přední kamera
Baterie: výdrž až 18 hodin
Operační systém: Android 4.2 Jelly Bean
Rozměry: 213 x 144 x 35,7 (3,0 – 7,3) mm
Hmotnost: 404 g
Doporučená cena: 4 999 Kč

Technologie TrueSteam od LG snižuje výskyt alergenů až 
o 99,9 % a sterilizuje bakterie. Smart Diagnosis uživateli 
pomůže rychle a účinně vyřešit jakýkoli problém. Fuzzy logic 
– inteligentní systém praní, automatické vážení.

Automatická pračka LG F74U1QBS2 

Energetická třída: A+++
Kapacita: 7 kg
Otáčky: 1400 / min.
Spotřeba energie: 0,47 kWh / 1 praní
Vlastnosti: 6 pracích pohybů, 22 programů,
 Direct Drive motor s 10letou zárukou
Rozměry (Š x V x H): 60 x 85 x 58 cm
Doporučená cena: 19 990 Kč

TIPY K NÁKUPU
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LG Smart TV představuje zbrusu novou inovaci, operační systém 
webOS s uživatelským rozhraním, které zjednodušuje ovládání 
TV a odstraňuje všechny překážky od začátku až do konce vaší 
zábavy.  Tajemství mimořádného pozorovacího úhlu a kvality 
televizorů LG spočívá v jejich panelu. Kvalita panelu je určující 
pro kvalitu televizoru. IPS panel, který používá společnost LG, 
je důvodem toho, že LED televizory značky LG mají odolné 
obrazovky s jasnějším a stabilnějším obrazem.

Na velké obrazovce televizoru Samsung Smart TV si můžete 
snadno a rychle vychutnávat obsah z mobilních zařízení. Díky 
vylepšené technologii zrcadlení obrazovky od společnosti 
Samsung je celý proces jednoduchý a není nutné měnit zdroj 
televizního vysílání. Stačí, když v mobilním zařízení otevřete 
panel oznámení, vyberete ikonu zrcadlení obrazovky 
a potom vyberete televizor. To je vše, co musíte udělat, 
abyste si aplikace, hry a další obsah mohli vychutnávat 
v plném formátu obrazovky televizoru.

Skvěle vybavený model robotického vysavače Roomba ze 
série 700. Proti nižšímu modelu 775 přidává komfortní 
dotykové ovládání, funkci virtuálního majáků usnadňující 
organizaci úklidu a nabíjecí stanici s integrovaným 
adaptérem . Technická výbava robota zahrnuje vylepšenou 
adaptivní čistící hlavu, systém Dirt Detect, sběrný koš 
AeroVac 2. generace, vysoce účinné HEPA Type filtry, větší 
množství senzorů nebo třeba k dokonalosti dotažený systém 
úklidu iAdapt. 

3D Smart televizor LG LB671V

Displej: Full HD (1920 x 1080) IPS panel, 700 Hz MCI
Tuner: DVB-T/T2/C/S2
Funkce: Wi-Fi, internetový prohlížeč, Magický
 ovladač, 3D pasivní (2x 3D brýle v balení)
Připojení: 3x HDMI, 3x USB
Energetická třída: A+
Doporučená cena: 13 990 Kč (106 cm), 17 990 Kč (119 cm),
 24 990 (139 cm)

3D Smart televizor Samsung H6270

Displej: Full HD (1920 x 1080), 200 Hz CMR
Tuner: DVB-T/C /S2
Funkce: Wi-Fi, internetový prohlížeč, nahrávání
 TV vysílání, fotbalový mód, 3D aktivní
Připojení: 4x HDMI, 3x USB
Energetická třída: A+
Doporučená cena: 12 490 Kč (101 cm), 15 989 Kč (121 cm)

Robotický vysavač iRobot Roomba 785

Doba provozu: až 180 minut
Funkce: načasování úklidu, virtuální zdi s majákem - 
 řízený úklid vícepokojů najednou, nabíjecí 
 stanice s integrovaným adaptérem, senzory 
 proti pádu ze schodů, 
Hlučnost: méně než 60 dB
Doporučená cena: 14 789 Kč
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Samsung Galaxy S6
Nová hvězda v Galaxii

Osmijádrový 64bitový procesor přímo od Samsungu, pozoruhodné podání barev na Super Amoled 
displeji s rozlišením 1440 x 2560 bodů, konstrukce, jakou jsme u řady Galaxy ještě neměli, a k tomu 
vynikající 16megapixelový fotoaparát.

Samsung konečně zapracoval na konstrukci své vlajkové lodi  
a vyšel z toho kousek, který se může pyšnit kvalitou zpracování 
na prvotřídní úrovni. Displej chrání tvrzené sklo Gorilla  
Glass 4, které je dnes to nejlepší, jaké můžeme na telefonu 
spatřit. Broušený hliník vystřídal nepěkný plastový rámeček 
svého předchůdce po bocích telefonu. Zadní strana je pak 
stejně jako čelní již ze zmiňovaného odolného skla Gorila 
Glass 4. Telefon je pevný a nijak nevrže. To je přesně to, co 
člověk od telefonu za takovou cenu očekává.

Nové prostředí TouchWiz
Samsung udělal pokrok i ve svých softwarových úpravách, 
které doplňují předinstalovaný Android 5.0.2. Nové prostředí 
zaujme hlavně svou rychlostí a jednoduchostí.  Je zbaven 
o spoustu zbytečných aplikací, které dříve nabízel a nebylo 
možné je nijak odinstalovat. Uživatelé, kteří ovšem tyto 
aplikace využívali a mohli by je postrádat, si je můžou 
stáhnout z obchodu Galaxy Apps, kde jsou aplikace k dispozici 
zcela zdarma. 

Skvělý obraz i zvuk
Spousta uživatelů se potýká s problémem nečitelného 
displeje při čtení venku na sluníčku, kde na svém telefonu 
nic nevidí. Tohle ovšem není problém, se kterým byste si  
u tohoto telefonu měli lámat hlavu. Špičkový Super Amoled 
displej ve vysokém rozlišení má skvělé pozorovací úhly  
a bez problému si  tak počtete i na přímém slunci. Monofonní 
hlasitý reproduktor je na tom také velmi dobře. Při maximální 
hlasitosti reproduktor nechrčí a má docela dobře vyvážené 
výšky a basy. Jde dostatečně slyšet, i když jej máte v kapse,  
a to i v hlučnějším prostředí.

TEST
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Fotky jak víno za jakýchkoliv podmínek
Fotoaparát povýšil na 16 Mpx. Asistuje mu LED dioda,  
u které se nachází také senzor pro snímání tepové frekvence.  
Fotoaparát pořizuje krásně ostré fotografie, a to i za horších 
světelných podmínek. V nastavení si navíc můžete vybrat z více 
režimů fotografování, jako je např. panorama, HDR, virtuální 
snímek apod. Pokud vám nestačí předinstalované režimy 
focení, není problém si postahovat více režimů přímo přes 
aplikaci fotoaparátu. Šestka dokáže natáčet video s optickou 
stabilizací obrazu v rozlišení od HD videa až po 4K. Full HD 
video natáčí při 60 snímcích za vteřinu. Jako dobrá a užitečná 
funkce je možnost spustit fotoaparát dvojitým stisknutím 
domovského tlačítka přímo ze zamknuté obrazovky. 

Výdrž = krok zpět
Integrovaná, uživatelsky nevyměnitelná baterie dostala 
kapacitu 2550 mAh, což je o 250 mAh méně, než měl loňský 
model. Při běžném denním používání, které zahrnuje pár 
hovorů, občasné prohlížení internetu a odpověď na několik 
mailů, to vše při zapnuté Wi-Fi, telefon z plně nabité baterie 
hlásil připojení nabíječky zhruba po 15 hodinách provozu. 
V nastavení baterie je ale možnost zapnout Ultra úsporný 
režim, který prodlouží výdrž baterie zhruba o polovinu, ale 
zakáže veškeré připojení a displej se zobrazí černobíle.
Po připojení na nabíječku se telefon nabil do plna po 1 hodině 
a 50ti minutách. Novou S6ku je možné nabíjet i bezdrátově 
po položení na nabíjecí podložku, která ovšem není součástí 
balení a pro větší komfort nabíjení je potřeba si ji dokoupit.
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Nadstandartní výbava
Samsung jako jeden z mála výrobců telefonů nabízí 
ve svých lepších zařízeních širokou škálu možností připojení. 
Jedním z nejzajímavějších je určitě Screen Miroring (zrcadlení 
obrazovky), díky kterému můžete pomocí Wi-Fi bezdrátově 
přenášet veškerý obsah svého telefonu do vaší Smart TV. 
Za zmínku stojí také aplikace Smart Manager, který přináší 
jednoduchý přehled o stavu baterie, volném místě v interním 
úložišti, využití paměti RAM, zabezpečení a mnoho dalšího.

Závěr
Samsung Galaxy S6 je povedený telefon s velmi kvalitním 
dílenským zpracováním, který si rozhodně zaslouží svou 
pozornost. Je rychlý a výkonný, a když pominu výdrž baterie, 
tak si dovolím říct, že se jedná o naprostou jedničku na trhu.
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Plusy a mínusy
+ kvalitní konstrukce
+ špičkový display
+ rychlost a odezva
+ fotoaparát 

- výdrž baterie
- absence paměťových karet
- uživatelsky nevyměnitelná baterie

Autor: Zdeněk Novák

Samsung Galaxy S6

Displej: 5,1" Quad HD (2560 x 1440)
 Super AMOLED
Operační systém: Android 5.0 Lollipop
Rozměry: 143,4 x 70,5 x 6,8 mm
Hmotnost: 132 g
Procesor: Octa-Core (4x 2.1 GHz, 4x 1,5 GHz)
Operační paměť: 3 GB
Vnitřní úložiště: 32 GB / 64 GB / 128 GB
Konektivita: 3G, LTE 4G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth
Fotoaparát: 16 Mpx OIS; 5 MPx přední kamera
Baterie: 2550 mAh
Doporučená cena: od 19 799 Kč
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Samsung Galaxy S6 Samsung Galaxy Note 4 Sony Xperia Z3 Compact

Úhlopříčka displeje 5,1" 5,7“ 4,6"

 Typ displeje Super AMOLED Super AMOLED TRILUMINOS

 Rozlišení displeje 2560 x 1440 bodů 2560 x 1440 bodů 1280 x 720 bodů

Procesor osmijádrový čtyřjádrový čtyřjádrový

Frekvence procesoru 1,5 GHz 2,7 GHz 2,5 GHz

Operační paměť RAM 3 GB 3 GB 2 GB

Interní paměť 32 GB 32 GB 16 GB

Podpora microSD karet ne ano ano

Fotoaparát 16 Mpx 16 Mpx 21 Mpx

Kapacita akumulátoru 2550 mAh 3220 mAh 2600 mAh

Podpora 4G/LTE ano ano ano

Podpora NFC ano ano ano

Operační systém Android 5.0 Android 4.4 Android 4.4

Rozměry 143,4 x 70,5 x 6,8 mm 153,5 x 78,6 x 8,.5 mm 127,0 × 65,0 × 8,6 mm

Váha 138 g 176 g 129 g

Orientační cena 19 799 Kč 19 990 Kč 11 999 Kč

Porovnání

TEST
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LG G3 HTC One M8 Apple iPhone 6 Plus

Úhlopříčka displeje 5,5" 5,0" 5,5"

 Typ displeje IPS Super LCD3 IPS

 Rozlišení displeje 2560 x 1440 bodů 1920 x 1080 bodů 1920 x 1080 bodů

Procesor čtyřjádrový čtyřjádrový dvoujádrový

Frekvence procesoru 2,5 GHz 2,3 GHz 1,4 GHz

Operační paměť RAM 3 GB 2 GB 1 GB

Interní paměť 32 GB 16 GB 16 GB

Podpora microSD karet ano ano ne

Fotoaparát 13 Mpx 4 Mpx 8 Mpx

Kapacita akumulátoru 3000 mAh 2600 mAh 2900 mAh

Podpora 4G/LTE ano ano ano

Podpora NFC ano ano ano

Operační systém Android 4.4 Android 4.4 iOS 8

Rozměry 146,3 x 74,6 x 8,95 mm 146,0 × 71,0 × 9,4 mm 172,0 × 77,8 × 7,1 mm

Váha 150 g 160 g 129 g

Orientační cena 12 990 Kč 15 290 Kč 24 390 Kč

Porovnání

TEST
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Lenovo A536 Dual Sim
Atraktivní velikán na 2 SIM

Lenovo A536 se u nás prodává v bílé a černé barvě. V prodejním 
balení se navíc dodává kromě adaptéru pro dobíjení, USB 
kabelu a sluchátek také ochranný zadní kryt a krycí fólie  
na displej. Samotný telefon nabízí veliký 5" displej, čtyřjádrový 
procesor, kterému asistuje 1 GB RAM. Paměť telefonu  
je 8 GB. A pokud by to bylo pro někoho málo, je zde možnost  
si ji rozšířit o micro SDHC paměťovou kartu až 32 GB. Baterie 
má kapacitu 2000 mAh. To se zdá být docela málo vzhledem 
k tomu, že telefon nabízí slot na 2 SIM karty, ale jelikož  
je procesor taktovaný na 1,3 GHz, tak se při běžném denním 
používání dostanete s výdrží na jedno nabití i na celé 2 dny. 
5 Mpx fotoaparát dělá spíše průměrné fotografie. Někde 
se ale musí udělat kompromis, když je potřeba se vyrovnat 
poměru cena / výkon. Co mě trochu zarazilo, jsou nevýrazná 
hardwarová tlačítka ON/OFF a regulace hlasitosti na pravém 
boku telefonu. Po hmatu skoro ani nejdou poznat a špatně 
se hledají. Operační systém Android ve verzi 4.4 doplněný  
o prostředí Vibe UI nabízí optimální využití paměti telefonu  
a spoustu užitečných funkcí.

Lenovo A536 je tu pro nenáročné uživatele, kterým jde hlavně o veliký displej, šikovný design, průměrnou 
výbavu a slot na dvě SIM karty za přijatelnou cenu.

TEST
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Plusy a mínusy
+ pěkný design
+ veliký display
+ notifikační dioda
+ dvě SIM karty 
+ výdrž baterie
+ cena
+ obsah balení

- absence MENU
- nevýrazná hardwarová tlačítka

Autor: Zdeněk Novák

Prostředí trochu jinak, říká si Vibe UI
V mobilních zařízeních Lenovo včetně modelu A536 je 
prostředí ochuzeno o Menu telefonu. Po doinstalování více 
aplikací mi prostředí přišlo nepřehledné. Veškeré aplikace 
vidíte přímo na hlavní ploše a není možnost je nijak odebrat, 
pouze se dají zařadit do složek, které si můžete vytvořit pro 
lepší přehled. Já osobně považuji absenci Menu za nevýhodu. 
V tomto směru se dle mého názoru Lenovo vydalo tou horší 
cestou a rozhodně by stálo za to, nad tímto řešením ještě 
popřemýšlet.
Najdeme tu však i řadu výhod. Za zmínku rozhodně stojí 
možnost, která umožňuje měnit velikost textu u zpráv SMS. 
Pomocí regulace hlasitosti nahoru a dolů můžete měnit 
velikost vašich příchozích i odchozích SMS. Další výhodou je 
notifikační dioda, která dokáže zobrazit 3 barvy. Oranžová 
svítí při dobíjení telefonu, zelená bliká, pokud máte nepřijatý 
hovor či SMS zprávu a červená je zde proto, aby upozornila 
na vybíjející se baterii. U telefonů do 4 000 Kč se notifikační 
dioda objevuje jen zřídka, proto si model A536 zaslouží jeden 
bodík navíc oproti konkurenci.
Mile mě překvapila i kvalita příchozího hovoru. Veliký 
podíl na tom nese druhý mikrofon umístěný po levé straně 
fotoaparátu, který má za úkol redukovat okolní hluk a příchozí 
hovor je tak čistější a kvalitnější. 

Dvě SIM karty jsou víc než jedna
Díky slotu pro dvě SIM karty nemusíte řešit problém, pokud 
máte jednu SIM kartu svoji a tu druhou dostanete například 
od svého zaměstnavatele, nebo podnikáte a chcete mít 
svá osobní či pracovní telefonní čísla odlišené a zcela pod 
kontrolou, aniž byste museli nosit dva telefony zároveň. Slot 
SIM karty 1 se dokáže přihlásit do sítí GSM a WCDMA. Slot 2 
pak pouze do sítě GSM. To znamená, že SIM kartu, kterou si 
nastavíte jako primární do slotu 1, budete moci používat i v 
zahraničí, kde nemají síť GSM. Druhá SIM karta naopak bude 
sloužit pouze pro místa, kde je využívána síť GSM. Mezi SIM 
kartami se dá jednoduše přepínat v horní informační liště, 
ve které si zvolíte, z jaké SIM karty chcete uskutečnit odchozí 
hovor. Při příchozím hovoru je naopak jedno, jakou SIM kartu 
máte právě aktivní. Volající se vám dovolá na to konkrétní 
číslo, které vytočil.

Lenovo A536

Displej: 5" FWVGA (854 x 480) TN
Operační systém: Android 4.4 KitKat
Rozměry: 72 × 9,95 × 139,6 mm
Hmotnost: 148 g
Procesor: Quad-Core MT6582M 1,3 GHz
Operační paměť: 1 GB
Vnitřní úložiště: 8 GB + rozšíření microSDHC kartou
Konektivita: 3G, Wi-Fi, Bluetooth
Fotoaparát: 5 Mpx; 2 Mpx přední kamera
Baterie: 2000 mAh
Doporučená cena: 2 999 Kč
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Lenovo A536 Dual Sim Samsung Galaxy
Grand Neo Plus LG L Fino Dual

Úhlopříčka displeje 5,0" 5,0" 4,5"

 Typ displeje TFT TFT IPS

 Rozlišení displeje 854 x 480 bodů 800 x 480 bodů 800 x 480 bodů

Procesor čtyřjádrový čtyřjádrový čtyřjádrový

Frekvence procesoru 1,3 GHz 1,3 GHz 1,2 GHz

Operační paměť RAM 1 GB 1 GB 1 GB

Interní paměť 8 GB 8 GB 4 GB

Podpora microSD karet ano ano ano

Fotoaparát 5 Mpx 5 Mpx 8 Mpx

Kapacita akumulátoru 2000 mAh 2100 mAh 1900 mAh

Operační systém Android 4.4 Android 4.4 Android 4.4

Rozměry 139,6 x 72 x 9,95 mm 143,7 x 77,1 x 9,6 mm 127,5 x 67,9 x 11,9 mm

Váha 148 g 163 g 144 g

Orientační cena 2 999 Kč 3 990 Kč 4 190 Kč

Porovnání

TEST
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Acer Liquid Z500 Sony Xperia E4 Microsoft Lumia 535

Úhlopříčka displeje 5,0" 5,0" 5,0"

 Typ displeje IPS Super LCD3 IPS

 Rozlišení displeje 1280 x 720 bodů 540 x 960 bodů 540 x 960 bodů

Procesor čtyřjádrový čtyřjádrový dvoujádrový

Frekvence procesoru 1,3 GHz 1,3 GHz 1,2 GHz

Operační paměť RAM 1 GB 1 GB 1 GB

Interní paměť 4 GB 8 GB 8 GB

Podpora microSD karet ano ano ne

Fotoaparát 8 Mpx 5 Mpx 5 Mpx

Kapacita akumulátoru 2000 mAh 2300 mAh 1905 mAh

Operační systém Android 4.4 Android 4.4 Windows Phone 8.1

Rozměry 145,9 x 73,0 x 8,7 mm 137 x 74,6 x 10,5 mm 140,2 x 72,4 x 8,8 mm

Váha 155 g 144 g 146 g

Orientační cena 3 490 Kč                                              3 199 Kč                                              3 290 Kč

Porovnání

TEST
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LG G Flex 2
Elegán, který si podá ruku s každým

Rychlost a výkon na jedničku
Elegán a ještě k tomu rychlík mezi mobilními telefony. 
Inovací se totiž dočkal i hardware telefonu, a to díky 
použití špičkového osmijádrového procesoru Qualcomm 
Snapdragon 810, který má 4 jádra taktované na 2.0 GHz 
a zbývající 4 na 1,5 GHz, o grafiku se postará procesor  
Adreno 430. S použitím 64bitové architektury  operačního 
systému Android 5.0 Lollipop tak činí G Flex 2 jedním  
z nejrychlejších mobilních telefonů. Testovaná verze s 16 GB 
interní paměti a 2 GB RAM ukázala v benchmarku AnTuTu 
(AnTuTu je jeden z nejpopulárnějších programů pro měření 
výkonu smartphonů a tabletů s Androidem) skvělé výsledky.

Bezpečné zamykání s funkcí Knock Code
Ovládání je v uživatelském prostředí LG UI 4.1 příjemné 
pochopitelně také pro nové uživatele, kteří si jistě velmi rychle 
zvyknou. Prostředí funguje svižně, je intuitivní a graficky 
dobře zpracované. Taky už vás nebaví odemykat telefon 

Nástupce legendárního modelu G Flex přichází opět s nadčasovým zakřiveným designem. Tento elegán 
se pro své křivky stává neodolatelným. Díky tvarově přizpůsobivému provedení a menším rozměrům, 
než má jeho předchůdce, navíc padne do každé ruky. A to i do menší ruky něžného pohlaví. Úhlopříčka 
Full HD P-OLED displeje s tvrzeným sklem Gorilla Glass 3 se u G Flex 2 nepatrně zmenšila na 5,5 palce, což 
je pořád dost i pro ty, kteří mají větší prsty nebo pár dioptrií navíc. Další výhodou je, že příliš nezatěžká 
kapsy. Došlo totiž k úbytku na váze na příjemných 152 gramů. Design telefonu není rušen žádnými 
bočními tlačítky, ty se nacházejí na zadní straně mobilu. Po velmi krátké době si uživatel zvykne na 
pohodlné ovládání ukazováčkem. Někdo by mohl říct, že tento mobil má kouzelné schopnosti, jiný zase 
ví, že jde o zvláštní samoobnovovací vrstvu, kterou je opatřen kryt telefonu. A co tahle samoobnovovací 
vrstva umí? Oproti svému předchůdci mnohem rychleji a jako mávnutím kouzelného proutku zacelí 
drobné škrábance, takže přístroj stále působí nově a čistě.  

TEST
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přikázaným způsobem, který kromě vás zná i kdokoliv další? 
Zamkněte si jej podle sebe, aby na něj nikdo nemohl. Funkce 
Knock Code vám dá bezpečí. Jde o uživatelem nadefinovanou 
kombinaci klepnutí na různá místa na obrazovce, která 
odemkne telefon. Novinkou je rovněž funkce Glance View, 
která umožní nahlédnout na stavový řádek, hodiny a datum 
bez nutnosti odemykat telefon. Na přední straně se vedle 
fotoaparátu nachází notifikační dioda, která upozorňuje na 
příchozí hovor, příchozí zprávy a jiná upozornění. 

Selfie hotové mávnutím ruky
Tento telefon umí být taky pěkně ostrý! 13 Mpx fotoaparát 
s optickou stabilizací OIS+ vychází z modelu G3, ale navíc 
nabízí snímač Laser Auto Focus, který pomáhá ke správnému 
zaostření i při velmi špatném osvětlení, kdy si jiné telefony 
musejí pomáhat přisvícením pomocí LED. Skvělou funkcí pro 
milovníky selfie je ovládání 2,1Mpx předního fotoaparátu 
pomocí gest. To si zaslouží palec nahoru, anebo rovnou 
celou dlaň. Už totiž není potřeba snažit se stisknout spoušť 
fotoaparátu, ale stačí pouze ukázat otevřenou dlaň, následně 
ji sevřít a za 3 vteřiny je snímek na světě. Telefon jej sám vyfotí. 
Poslední selfie si pak jeho majitel může ihned prohlédnout 
s pomocí funkce Gesture View, která automaticky otevře 
galerii všech snímků, jakmile ruka s telefonem klesne dolů. 
Video lze natáčet až do rozlišení UHD (3840 x 2160), nabízí 
se i možnost natáčet vysokorychlostní video 120 snímků  
za vteřinu v rozlišení HD.

Zrychlené nabíjení, velká výdrž
Několikahodinové nabíjení je s LG G Flex 2 dávno pasé. Stačí 
necelá třičtvtěhodinka a mobil se nabije natolik dostatečně, 
že skvěle poslouží i nepřetržitému telefonistovi v call centru. 
Integrovaný akumulátor Li-Ion s kapacitou 3000 mAh umí 
zrychlené nabíjení, které zajistí dobití baterie na 50 % kapacity 
opravdu asi za 40 minut. Výdrž 100% nabité baterie je přibližně 
14 hodin hovoru nebo 230 hodin v pohotovostním režimu. 
Při běžném denním používání telefonu vydrží kapacita baterie 
až 2 dny.  Interní paměť je možno rozšířit pomocí microSD 
karty až do kapacity 128 GB. Nabízená konektivita odpovídá 
své třídě, samozřejmostí je LTE, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.1 
i Miracast. 

Pořízená seflíčka, fotky mazlíčků i luxusní záběry z dovolené 
půjde tak s LG G Flex 2 hravě ukládat, posílat, sdílet i ukazovat 
přátelům naživo právě díky elegantnímu zakřivení, kterým 
je tento mobilní telefon obzvláště jedinečný.

Autor: Vladimír Vaníček

LG G Flex 2

Displej: 5,5" Full HD (1920 x 1080) P-OLED
Operační systém: Android 5.0 Lollipop
Rozměry: 149,1 x 75,3 x 7,1-9,4 mm
Hmotnost: 152 g
Procesor: Qualcomm Snapdragon 810
 4x Cortex A57 + 4x Cortex A53
Operační paměť: 2 GB
Vnitřní úložiště: 16 GB + rozšíření
 microSDHC kartou
Konektivita: 3G, LTE 4G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth
Fotoaparát: 13 Mpx OIS+; laserové zaměřování
 HDR, 4K video
Baterie: 3000 mAh
Doporučená cena: 16 990 Kč
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LG G Flex 2 LG G4 Samsung Galaxy S6

Úhlopříčka displeje 5,5" 5,5" 5,1"

 Typ displeje P-OLED P-OLED Super AMOLED

 Rozlišení displeje 1920 x 1080 bodů 2560 x 1440 bodů 2560 x 1440 bodů

Procesor osmijádrový šestijádrový osmijádrový

Frekvence procesoru 2,0 GHz 1,8 GHz 1,5 GHz

Operační paměť RAM 2 GB 3 GB 3 GB

Interní paměť 16 GB 32 GB 32 GB

Podpora microSD karet ano ano ne

Fotoaparát 13 Mpx 16 Mpx 16 Mpx

Kapacita akumulátoru 3000 mAh 3000 mAh 2550 mAh

Podpora 4G/LTE ano ano ano

Podpora NFC ano ano ano

Operační systém Android 5.0 Android 5.0 Android 5.0

Rozměry 148,9 x 53,3 x 7,1 (9,4) mm 148,9 x 76,5 x 9,9 mm 143,4 x 70,5 x 6,8 mm

Váha 152 g - 138 g

Orientační cena 16 990 Kč od 15 990 Kč 19 799 Kč

Porovnání

NOVINKA
v prodeji

od května 2015

TEST
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Huawei P7 Lenovo Vibe Z2 Sony Xperia Z3

Úhlopříčka displeje 5,0" 5,5" 5,2

 Typ displeje IPS IPS IPS

 Rozlišení displeje 1920 x 1080 bodů 1280 x 720 bodů 1920 x 1080 bodů

Procesor čtyřjádrový čtyřjádrový čtyřjádrový

Frekvence procesoru 1,6 GHz 1,2 GHz 2,5 GHz

Operační paměť RAM 2 GB 2 GB 3 GB

Interní paměť 16 GB 32 GB 16 GB

Podpora microSD karet ano ne ano

Fotoaparát 13 Mpx 13 Mpx 21 Mpx

Kapacita akumulátoru 2500 mAh 3000 mAh 3100 mAh

Podpora 4G/LTE ne ano ano

Podpora NFC ano ne ano

Operační systém Android 4.4 Android 4.4 Android 4.4

Rozměry 139,8 x 68,8 x 6,5 mm 148,5 x 76,4 x 7,8 mm 146,0 x 72,0 x 7,3 mm

Váha 124 g 158 g 152 g

Orientační cena 8 490 Kč 8 999 Kč 15 490 Kč

Porovnání

TEST
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Chladnička Samsung
RB37J5345SS/EF Inoxlook:
Ochránkyně kulinářských pokladů
Kombinace chladničky s mrazničkou, která díky objemu 376 litrů pojme potraviny mnohočlenné 
rodiny, velkou výhodou je systém NoFrost zabraňující vzniku ledové námrazy a také vkusný vzhled 
vylepšující každou kuchyni. Je toho ovšem daleko více.

Úsporná LED světla, žádný přimrzlý led
Tato kombinovaná chladnička s mrazničkou může být ledově 
klidná, protože ji konkurence jen tak neohrozí. Řadí se do 
energetické třídy A++, takže o úspory se bát nemusíte. Úsporně 
řešené je také osvětlení uvnitř chladničky. Na výběr dobrot 
vám totiž svítí LED diody, které navíc nesálají teplo a nesnižují 
tak chladící výkon. Stejně tak zvenčí je chladnička opatřena 
přehledným LED displejem. U mrazničky nejvíce oceňuji, že se v ní 
netvoří ledové rampouchy, a to díky beznámrazovému systému 
NoFrost. Zajišťuje totiž rovnoměrné chlazení bez námrazy. 
Každá hospodyňka mi dá jistě za pravdu, že odmrazování bude 
nyní mnohem snazší.

Vždy čerstvé a voňavé mňamky
All-around Cooling vychladí každý kout vaší chladničky. Systém 
chlazení celého prostoru se postará o to, abyste už nemuseli 
každou chvíli vyhazovat zasmrádlé potraviny.  Studený vzduch 
vychází více větracími otvory, takže na každé polici i v celé lednici 
je stejně chladná teplota. Díky tomu zůstávají vaše pochutiny 
déle čerstvé, pokud je však nestihnete sníst už cestou z obchodu. 
Prodlouženou čerstvost chválím a jistě budou rádi také ti, kteří 
vaří na více dní dopředu. Jejich hotové speciality v této lednici 
vydrží déle. Pro maso a ryby je pak speciálně navržená zásuvka 
Fresh Zone, která jim zajistí optimální teplotu a udrží je dlouho 
voňavé a chutné.

Libovolný řád, příliš přihrádek
Máte rádi vlastní řád? V této lednici si jej můžete vytvořit podle 
sebe. Máte totiž k dispozici čtyři nastavitelné dveřní přihrádky, 
které si uspořádáte podle velikosti vašich zavařenin, lahví  
či kartonů. Navíc tím využijete kapacitu na maximum. Někdo 
se mnou však možná bude za jedno v tom, že spousta malých 
přihrádek je horší na údržbu. Navíc se manipulací mohou 
snáze poškodit než stabilněji ukotvené velké přihrádky. Naopak 
větší otvor přihrádky v mrazáku neboli Full Open Box, který 
umožňuje úplné otevření, se mi zdá velice praktický. Mnohem 
lépe se vám budou vytahovat větší kusy zmrazených potravin  
a také reorganizace bude snadnější.

Dlouhodobý výkon
s nesmrtelným kompresorem
Lednice je opatřena invertorovým kompresorem, který umí 
automaticky regulovat svou rychlost v rozmezí 7 úrovní podle 
aktuálních požadavků na chlazení. Díky tomu má nižší spotřebu 
energie i minimální opotřebení. To z něj dělá téměř nesmrtelný 
kompresor zajišťující dlouhodobý výkon a málo poruch. Jeho 
kvalitu potvrzuje záruka 10 let, kterou k němu dostanete.  
K tomu všemu je i tichý, takže o své lednici nebudete ani vědět, 
dokud vás nepopadne chuť mlsat.
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Sytě černé spaghetti jsou barveny přírodním sépiovým barvivem, které přidá těstovinám na vzhledu  
i chuti. Těstoviny na talíři krásně vypadají a dopřejí vám nevšední gurmánský zážitek. Chutná 
naprosto božsky.
Tento kulinářský poklad připravíte snadno. Před jeho samotnou přípravou jistě oceníte chytře navrženou 
zásuvku Fresh Zone, která je ideální právě k uchování masa a ryb. V zásuvce Fresh Zone je udržována 
optimální teplota, aby ryby, mořské plody a maso zůstaly co nejdéle čerstvé a měly co nejlepší chuť.

Ingredience
(2 porce)

300 g černých špaget
3 stroužky česneku
olivový olej  
200 g mix plody moře (krevety, mušle, sépie)
svazek bazalky
strouhaný parmezán
sůl, pepř

Spaghetti al nero s plody
moře a bazalkou

Postup
V hrnci přivedeme osolenou vodu do varu a hned do ní vložíme 
špagety, které vaříme dle návodu, zhruba 10- 12 minut. Pánev 
s olejem necháme řádně rozehřát. Rozdrcený česnek vložíme 
do pánve a chvilku restujeme.
Krevety a ostatní plody moře opláchneme a vsypeme do pánve 
k česneku. Krátce restujeme, přibližně tak 3-4 minuty. Plodům 
moře stačí opravdu jen chvilinka. Podle chuti osolíme, opepříme 
čerstvě namletým pepřem. Nakonec do pánve přidáme uvařené 
těstoviny a několik lžic vody. Promícháme a sundáme z plotny. 
Jednotlivé porce rozdělíme na talíře a posypeme natrhanou 
čerstvou bazalkou a trochou strouhaného parmezánu.

RECEPT
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Samsung
RB37J5345SS/EF Inoxlook Bosch KGE49AW41 Gorenje Superior

NRK6192TX Inoxlook

Energetická třída A++ A+++ A++

Spotřeba energie 0,709 kWh (259 kWh / rok) 0,479 kWh (175 kWh / rok) 0,644 kWh (235 kWh / rok)

Odhadované náklady 932 Kč / rok 630 Kč / rok 846 Kč / rok

Objem chladničky / mrazničky 269 / 98 l 301 / 112 l 222 / 85 l

Počet prostor v mrazničce 3 3 3

Oddělená regulace 1 ne ano ne

Nulová zóna 2 ne ne ne

Mrazicí výkon 3 13 kg / 24 hod 15 kg / 24 hod 12 kg / 24 hod

Doba skladování při poruše 18 hod 44 hod 18 hod

Beznámrazová - NoFrost ano ne ano

Hlučnost 38 dB 38 dB 42 dB

Rozměry 200,6 x 59,5 x 67,5 cm 201,0 x 70,0 x 65,0 cm 185,0 x 60,0 x 64,0 cm

Orientační cena 23 990 Kč 21 990 Kč 15 990 Kč

Porovnání

1  Umožňuje nastavovat teplotu pro chladničku a mrazák zvlášť.
2  Speciální zásuvka, která umožńuje udržovat teplotu v rozsahu blízkém 0°C a je tak vhodná pro potraviny, které se lehce 

 kazí, jako například ryby, maso nebo uzeniny. Kvalita potravin se zde lépe udrží.
3  Uvádí, kolik kg čerstvých potravin je mrazák schopen zamrazit během 24 hodin.
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LG GBB539PZCZS AEG S93820CMX2 Siemens KG49EBI40

Energetická třída A++ A++ A+++

Spotřeba energie 0,62 kWh (217 kWh / rok) 0,688 kWh (251 kWh / rok) 0,479 kWh (175 kWh / rok)

Odhadované náklady 781 Kč / rok 904 Kč / rok 630 Kč / rok

Objem chladničky / mrazničky 227 / 91 l 258 / 92 l 296 / 111 l

Počet prostor v mrazničce 3 3 3

Oddělená regulace 1 ano ano ano

Nulová zóna 2 ne ne ano

Mrazicí výkon 3 9 kg / 24 hod 4 kg / 24 hod 15 kg / 24 hod

Doba skladování při poruše 16 hod 18 hod 44 hod

Beznámrazová - NoFrost ano ano ne

Hlučnost 40 dB 41 dB 38 dB

Rozměry 190,0 x 59,5 x 65,0 cm 200,0 x 59,5 x 64,7 cm 201,0 x 70,0 x 65,0 cm

Orientační cena 16 490 Kč 19 990 Kč 23 990 Kč

Porovnání
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Nechce se vám čekat na pošťáka nebo zpožděnou zásilku? V e-shopu euronics.cz můžete využít službu 
OSOBNÍ ODBĚR EXPRES, a to na bezmála 100 prodejnách po celé České republice. Díky této unikátní 
službě si lze rezervovat zboží na nejbližší prodejně a vyzvednout ZDARMA již za 60 minut. Jak na to?

Vyberte produkt v e-shopu euronics.cz.
Nalevo v poli „Dostupnost na prodejně“
snadno vyhledáte prodejny ve svém kraji.

Poté s přihlédnutím k počtu kusů zakliknete 
prodejnu/y, kde se vaše zboží nachází.

Nyní se vám zobrazí nabídka zboží přímo
na prodejně/ách, kterou jste si vybrali. 

U vybraného zboží klikněte
na „Rezervovat na prodejně“

Vyberte si vhodnou prodejnu ... a  dokončete rezervaci

www.euronics.cz

Nakombinujte si výhody!
Zjistěte dostupnost zboží na nejbližší prodejně a za 60 minut si jej odneste domů.

NAKUP ONLINE,
VYZVEDNI ZA 60 min

ZBOŽÍ SKLADEM

PŘES ULICI
1. 

2. 

3. 

Chcete si vyzvednout nákup co nejblíže? 
Potřebujete určitý výrobek ještě tentýž den?



od15 990,-

NEJVĚTŠÍ SÍŤ V ČR • VÍCE NEŽ 140 PRODEJEN www.euronics.cz
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Bude to taková pecka,
že se bojíme vám ji ukázat naplno!

16 Mpx
FOTOAPARÁT

5,5"
QUAD HD DISPLEJ

6jádrový
PROCESOR

32 GB
PAMĚŤ

Mobilní telefon LG G4
V prodeji od konce května.

KATALOG NOVINEK 
JARNÍ 

www.euronics.cz



















Zdravíme vás z Uherského Hradiště

Interview s vedoucím prodejny
Oslovili jsme sedmatřicetiletého Richarda Hrdinu, který vede 
svůj tým prodavačů v prodejně Euronics v Uherském Hradišti. 
Ríša Hrdina je rodák z Topolné, který kromě vytížené práce 
vedoucího prodejny má i mnoho povznášejících aktivit. Všechny 
však končí u jeho velké srdeční záležitosti, a to hudby. A možná 
také proto, že hudba je lékem na chmury nás všech, rozhodl 
se ji nejen poslouchat, ale i tvořit a předávat nám ji z pódia  
i mimo něj. Pojďme se nyní ponořit do symfonie slov pana 
Richarda Hrdiny, když odpovídal na naše otázky:

Ahoj Ríšo, jaké je tvoje životní motto? 
 „Drobné nedostatky jsou známkou ruční práce.“

Jak začínáš své ráno? 
Naprosto všedně. Snažím se uvést do provozuschopného 
stavu a pospíchám do práce.

Co nejraději obědváš v polední pauze?
Jak obvykle probíhá tvoje pauza na oběd? 
Pokud to vyjde, že na oběd čas je, tak obvykle v rychlosti 
nějaký salát s rohlíkem a zase pospíchám zpět na prodejnu. 
Rozhodně nejsem učebnicový příklad zdravého životního 
stylu.

A jak bys chtěl, aby vypadala tvoje
ideální pauza na oběd? 
Mít na oběd pravidelný čas a klid.

Jaký zákazník tě nejvíc potěší? 
Jednoznačně ten, který se opakovaně vrací nakoupit. 
S velkou hrdostí můžu prozradit, že takových u nás máme 
hodně.

Jaký si myslíš, že jsi vedoucí? 
To by měli spíše posuzovat mí kolegové než já sám, ale 
osobně se považuji za přísného šéfa.

Jak bys svými slovy popsal
vaši prodejnu Euronics?
Naše prodejna se nachází přímo v historickém centru 
srdce Moravského Slovácka. Jedná se o prodejnu se skoro 
dvacetiletou historií, takže rozhodně máme, na čem stavět.  

Cítím velkou zodpovědnost a taktéž výzvu do budoucna 
nabízet našim zákazníkům stále ty nejlepší produkty 
a služby za velmi zajímavé ceny.

Jaké jsou podle tebe výhody
vaší prodejny Euronics?
Na naší prodejně jsme si vždy zakládali na vysoce vstřícné, 
odborné a empatické obsluze našich zákazníků. Toto vidím 
jako nejdůležitější část své „mise“ na této prodejně – udržet 
nastavenou laťku a posunovat ji stále výš. To je, myslím si, 
právě ten největší benefit, který můžeme našim zákazníkům 
nabídnout. Byť by to mělo být v dnešní době naprostou 
samozřejmostí, bohužel po osobních zkušenostech musím 
říci, že u různých prodejců různých komodit se tak stále 
neděje.

Co nejčastěji nakupuješ v Euronics? 
Pokud otázka stojí na četnosti nákupů, tak baterie a filtry  
o vysavače.

Nakupují i tvoji přátelé  
a blízcí ve vaší prodejně? 
Pevně věřím, že ano.

Co děláš, když přijdeš domů z práce? 
Protože chodím domů až večer, tak se snažím pouze pasivně 

Ocitnete-li se v tomto kulturně založeném městě, proslulém osobitým folklórem a branou vinného 
kraje, budete mít prodejnu Euronics takřka před nosem. Prodejnu Euronics najdete přímo v centru 
Uherského Hradiště, přesněji v Nádražní ulici. Od jednoho z hlavních orientačních bodů Masarykova 
náměstí je vzdálená přibližně 50 metrů, od vlakového nádraží pak asi 100 metrů. Zákazníkům na dvou 
patrech nabízí plný sortiment elektra včetně technologických vychytávek, jako jsou chytré mobilní 
telefony, tablety, apod. A nejen, že se prodejna Euronics nachází ve středu Slovácka, kterým toto město 
bezpochyby je, ale dá se rovněž říci, že prodejna už i něco pamatuje a má zde vybudovanou jistou 
tradici. Pyšní se totiž bezmála dvacetiletou historií. Tu po celou dobu dotváří starostlivý personál,  
jehož šéfem je Richard Hrdina, kterého jsme se dotázali na pár otázek.
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„Drobné nedostatky jsou

známkou ruční práce.“

Ríša Hrdina

relaxovat. Bohužel toto sladké nicnedělání není úplně 
běžnou záležitostí. Rodinný domek se zahradou potřebují 
taky nějakou péči a zbytek volného času mi vyplní záliba, 
dnes již vlastně závislost, a tou je ozvučování kulturních akcí.

Jaké jsou tvé zájmy, jak ses k nim dostal
a jak dlouho se jim věnuješ?
Zálibou, a vlastně celoživotní láskou, je hudba. Setkávám 
se s ní již od narození, protože oba rodiče byli aktivní 
hudebníci. Postupem doby jsem v jejich skupině začal 
působit i já na postu klávesisty a zpěváka. Vystupovali jsme 
nejčastěji v barech a kavárnách. Našim stálým „útočištěm“ 
byly lázeňské domy v Luhačovicích. Po téměř dvacetiletém 
hraní se skupinou jsem se přeorientoval z práce na pódiu na 
činnost mimo pódium. Vždy mě zajímala zařízení k produkci 
a prezentaci hudby a právě tímto směrem se mé současné 
aktivity ubírají. Založil jsem vlastní firmu pro ozvučování 
kulturních akcí a troufám si říci, že nastavený směr 
je úspěšný a správný. Potvrzením je pravidelná spolupráce 
s mimořádnou jazzovou umělkyní Zuzanou Lapčíkovou 

a s filharmoniemi Zlín, Olomouc a Hradec Králové například 
na koncertních programech Symphonic Queen, Beatles 
Mania nebo nejnovějším Rolling Rock.

Jak by ses popsal? A co ty a vztahy s lidmi? 
Jsem kamarádský, společenský, občas cholerický… Prostě 
komplikovaný asi jako každý jedinec.

Čím jsi podle tebe výjimečný
a v čem vynikáš? Neboj se pochlubit!
Nepřipadám si nijak výjimečný. Co pokládám za svoji výhodu 
je sluch a celkem rychlá analýza toho, co slyším (zvukařská 
deformace).

Dokázal bys formulovat motto, větu nebo 
nějaké slovní spojení, které by vystihovalo 
vaši prodejnu? 
„Kdo říká, že to nejde, ten to neumí!“

„Kdo říká, že to nejde,

ten to neumí!“
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Jak na energetické štítky
Neradi kupujeme zajíce v pytli, a proto si před koupí 
nového výrobku zjišťujeme všechny dostupné informace. 
Brouzdáme po internetu, porovnáváme  parametry, praktičnost, 
vzhled, ale především co nejnižší finanční zátěž spojenou 
s nákupem a provozem nového spotřebiče. Naštěstí pro 
domácnost důležitá zařízení, kterými jsou chladničky, myčky, 
pračky, sušičky, klimatizace, trouby, žárovky, vysavače i televize, 
musejí být ze zákona povinně opatřeny energetickým štítkem. 
Ten najdeme vždy na dobře viditelném místě, a to nejen při 
koupi v kamenném obchodě, ale rovněž v e-shopu na internetu. 
Obsahují údaj s odhadovanou roční spotřebou energie 
spotřebiče. Díky tomu můžeme porovnat elektrospotřebič 
s ostatními konkurenty a jednoduše spočítáme spotřebu 
zařízení i v příštích letech.  Spotřebiče jsou na štítcích řazeny 

do kategorií A až G podle jejich úspornosti, přičemž v kategorii  A  
nalezneme ty nejúspornější. Například staré klasické žárovky, 
které mají ještě mnozí z nás doma, spadají do kategorie E. Jejich 
spotřeba je o 80 % vyšší než s dnešními úspornými zářivkami 
třídy A nebo B. Setkáváme se i s označením A++ nebo A+++. 
Do těchto kategorií jsou řazeny třeba chladničky, neboť ty 
se u nás v horších třídách prodávat nesmějí. Pro představu, 
chladničky s označením A++ jsou minimálně o 25 - 40 % 
úspornější než chladničky třídy A. Jestliže tedy plánujeme 
vybavit si domácnost co nejekonomičtějším způsobem, 
naučme se číst energetické štítky. Podle nich budeme schopni  
si vybrat úsporné, ekologické, tiché a výkonné elektrospotřebiče. 
Do budoucna ušetříme tisíce za jejich provoz, a tak nás neustále 
zdražování elektriky nebude tolik bolet. 
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Energetický štítek pro myčky

1 Výrobce, model
2 Energetická třída
3 Škála energetických tříd
4 Roční spotřeba energie
5 Maximální hluk
6 Počet sad nádobí
7 Třída účinnosti sušení
8 Roční spotřeba vody
9 Číslo nařízení

Energetický štítek pro pračky

1 Výrobce, model
2 Energetická třída
3 Škála energetických tříd
4 Roční spotřeba energie
5 Maximální hluk
 při praní (nahoře)
 a odstřeďování (dole)
6 Třída účinnosti sušení
7 Jmenovitá kapacita v kg
8 Roční spotřeba vody
9 Číslo nařízení

Energetický štítek pro sušičky

1 Výrobce, model
2 Energetická třída
3 Škála energetických tříd
4 Roční spotřeba energie
5 Maximální hluk
6 Jmenovitá kapacita v kg
7 Trvání cyklu
8 Typ sušičky
 (elektrická či plynová)
9 Třída účinnosti kondenzace
10 Číslo nařízení

Energetický štítek
pro chladničky a mrazničky

1 Výrobce, model
2 Energetická třída
3 Škála energetických tříd
4 Roční spotřeba energie
5 Maximální hluk
6 Objem mrazicí části
7 Objem chladicí části
8 Číslo nařízení
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2 2

2

3
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Energetický štítek pro vysavače

1 Výrobce, model
2 Energetická třída
3 Škála energetických tříd
4 Roční spotřeba energie
5 Maximální hluk
6 Třída účinnosti čištění
 pro tvrdé podlahy
7 Třída emisí prachu
 z vysavače
8 Třída účinnosti čištění
 pro koberce
9 Číslo nařízení

Energetický štítek
pro televizory

1 Výrobce, model
2 Energetická třída
3 Škála energetických tříd
4 Roční spotřeba energie
 (použití 4 hodiny denně)
5 Příkon ve W
6 TV má hlavní vypínač
 (příkon menší než 0,01 W)
7 Úhlopříčka v cm a palcích
8 Číslo nařízení
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Ptáte se našich elektrospecialistů
Do naší redakce chodí mnoho různých dotazů od vás, zákazníků, k všemožným tématům ohledně 
elektrospotřebičů, trendů, novinek, ale zejména otázek, se kterými si sami nevíte rady. Vybrali jsme 
některé z nich, které se vztahují k tématu tohoto jarního čísla. Úsporná a ekologická domácnost. 
Na vaše dotazy odpoví naši elektrospecialisté, kteří se pohybují ve světě elektroniky a domácích 
spotřebičů den co den.

V čem je dobré pořídit si Smart TV?
Chytrá Smart TV po připojení přes (ideálně) vysokorychlostní 
přistup k internetu, ať už v podobě jednoduché pevné 
přípojky nebo domácí bezdrátové sítě promění váš televizor  
z pasivního přístroje určeného pouze pro sledovaní 
přijímaných TV programů nebo přehrávání obsahu z externích 
zdrojů (přes HDMI, USB) ve vysoce funkční přístroj.  Stává se  
z něj vlastně takový větší počítač. Z obrazovky se stane rázem 
monitor o větší úhlopříčce s většinou Full HD rozlišením, 
který vám umožní jednoduše stahovat a ovládat aplikace, 
které se zobrazí na obrazovce podobně jako ikony na chytrém 

telefonu, ať už je to oblíbený 
YouTube, nástroje sociálních sítí 
jako je Facebook, Twitter  nebo 
různé online videopůjčovny, 
např. Voyo, TopFun nebo letos 
očekávaný Netflix.  Také můžete 
přes otevřený internetový prohlížeč 
navštěvovat vaše oblíbené webové 
stránky jako jsou třeba iDnes, 
Centrum, Seznam nebo všemi 
používaný vyhledávač Google.  
Po připojení externí klávesnice 
k chytrému televizoru velmi  
pohodlně vyřídíte i běžnou poštu.

Record ready a funkce Time shift Smart TV značky Gogen
Chytré televize značky GoGEN nabízejí funkci Record Ready, 
díky které je možné přehrát si pořad opětovně. Přenos se 
totiž zaznamená rovnou na externí pevný disk nebo na 
flash disk. Pomocí funkce Time shift zase můžete již běžící 
pořad sledovat se zpožděním. GoGEN televize mají také 
katalog Opera TV Store, ve kterém si stáhnete další zajímavé 
aplikace určené pro vaše velké obrazovky. Stáhnete-li  
si aplikaci Smart Center, lehce ovládnete svůj inteligentní 
televizor pouhým dotykem prstu na mobilu, popřípadě na 
tabletu. Pomocí této aplikace můžete také ovládat televizi 
hlasovými povely. Díky funkci Miracast pak lze obrazovku 
telefonu nebo tabletu promítnout na televizi. Podobnými 
funkcemi a mnoha dalšími disponují dnes téměř všechny 
Smart TV.

Jak si vyberu co nejúspornější chladničku?
Náklady na chlazení a mrazení představují 10 – 20 % spotřeby 
energie celé domácnosti. Vybírejte proto výrobky označené 
A+++  nebo případně  A++. Sledujte také konkrétní údaje  
o spotřebě, které najdete na energetickém štítku spotřebiče. 
Jedná se o informaci o roční spotřebě energie (kWh). 

Po té si již sami lehce spočítáte 
finanční náklady na váš 
spotřebič dle sazebníku vašeho 
dodavatele elektrické energie. 
Můžete také využít chytrou 
aplikaci pro mobilní telefony 
ECOGator, kde můžete snadno 
porovnávat jednotlivé spotřebiče 
mezi sebou ihned při jejich 
výběru přímo v prodejně. Více 
informací na www.ecogator.cz. 
Přehledům a obsahům dalších 
energetických štítků se věnujeme  
v rubrice Poradna na straně 60. 
Spotřebu elektrické energie 
výrazně zvyšuje také námraza. 
Proto doporučuji vybírat mezi chladničkami, které disponují 
funkcí označovanou jako No-Frost. Chladničku ani mrazničku 
není třeba odmrazovat a je navíc velmi praktická.

Je pravda, že sušení prádla v sušičce
je šetrnější ke zdraví než sušení
doma na sušáku?
Ano, je to pravda. Bohužel i doma na vás číhají různá 
nebezpečí a sušením prádla na sušáku si nepřilepšíte. 
Číhají na vás roztoči, alergeny, plísně apod. Sušením prádla  
v domě či bytě si zaděláváte na plísně, které ničí dýchací cesty 
celé vaší rodině a mohou způsobit i mnohem závažnější 
onemocnění, jako je třeba astma, kožní onemocnění, 
revmatismus nebo dokonce rakovina.

Opravdu jsou LED
žárovky ekologické?
Ano LED žárovky jsou ekologické 
a neškodí svému okolí. Jistě 
oceníte, že nevyzařují UV ani 
infračervené záření.
Jedna z velkých výhod LED 
žárovek také je, že nesálají 
v podstatě žádné teplo, a tak 
se snižuje riziko vzniku požáru. 
Světelný zdroj se v případě LEDek 
zahřívá maximálně na 60-80 °C, 
zatímco u klasických žárovek 
dochází k zahřívání na stovky 
stupňů Celsia, což jsou již vysoké 
teploty.

Zdenek Pospíšil
specialista spotřební
elektroniky a televizorů

Eva Dohnalová
specialistka velkých
domácích spotřebičů

Tomáš Krňávek
specialista
doplňkového příslušenství
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Na velikosti záleží! Každý si vybere tu svoji.

Smart TV GoGEN Bob a Bobek 
v prodejnách Euronics

GoGEN TVL50248WEB

GoGEN TVF48276WEB GoGEN TVL42248WEB

GoGEN TVH32384WEB GoGEN TVF32157WEB GoGEN TVH24384WEB

GoGEN TVF40384WEB

Fanděte spolu s námi našim hokejistům při Mistrovství světa 2015, 
které se koná od 1. do 17. května v Praze a Ostravě. U vybraných modelů 
chytrých televizí GoGEN, navíc 2 měsíce přístupu do videotéky VOYO. 



Proč právě chytrou televizi?

Otevřený internetový prohlížeč - ve Smart televizi GoGEN najdete 
plnohodnotný internetový prohlížeč, na který jste zvyklí z vašeho notebooku, 
tabletu, nebo mobilního telefonu.

HbbTV (iVysílání) - je spojení klasického televizního vysílání se službami 
internetu, díky němuž můžete sledovat pořady z archivu České televize v 
aplikaci iVysílání.

VOYO – s edicí chytrých televizorů Bob a Bobek získáváte jako DÁREK přístup 
do oblíbené videotéky VOYO, která nabízí téměř 1900 titulů.  Můžete si tak 
užívat 2 měsíce �lmů a seriálů zcela zdarma. Bezplatný přístup samozřejmě platí 
také pro televizní kanál NOVA SPORT a VOYO CINEMA. 

Miracast - unikátní technologie umožňuje zrcadlit displej chytrého telefonu 
nebo tabletu na televizní obrazovce. Veškerý obsah se tak promítá do vaší Smart 
televize.

Opera TV Store - snadná cesta jak Smart TV rozšířit o další užitečné a zábavné 
aplikace s  video nebo hudebním obsahem, aplikace pro komunikaci přes 
sociální sítě, hraní her a mnoho dalších informačních aplikací.

GoGEN Smart Center - pro maximální využití Smart TV GoGEN doporučujeme 
aplikaci GoGEN Smart Center, která spojuje vyspělou technologii a zábavu v 
pohodlí domova. Bezplatně ji stáhnete z Google Play nebo Apple Store.

Záruka 40 měsíců - Značka GoGEN si je jista kvalitou svých výrobků a proto na 
televizi poskytuje prodlouženou záruku 40 měsíců.  Bene�t získáte registrací na 
www.gogen.cz/zaruka-40-mesicu/

• největší videotéka v České republice
• přes 1900 titulů
• seriály TV Nova dříve než v televizi
• všechny kanály Nova Group 
    (VOYO Cinema, Nova Cinema, Nova Sport, Nova, Fanda, Telka)
• neomezené sledování
• bez reklam

... a navíc
na 2 měsíce ZDARMA

Podlicenci poskytla Česká televize © Vladimír Jiránek 



Proč právě chytrou televizi?

Otevřený internetový prohlížeč - ve Smart televizi GoGEN najdete 
plnohodnotný internetový prohlížeč, na který jste zvyklí z vašeho notebooku, 
tabletu, nebo mobilního telefonu.

HbbTV (iVysílání) - je spojení klasického televizního vysílání se službami 
internetu, díky němuž můžete sledovat pořady z archivu České televize v 
aplikaci iVysílání.

VOYO – s edicí chytrých televizorů Bob a Bobek získáváte jako DÁREK přístup 
do oblíbené videotéky VOYO, která nabízí téměř 1900 titulů.  Můžete si tak 
užívat 2 měsíce �lmů a seriálů zcela zdarma. Bezplatný přístup samozřejmě platí 
také pro televizní kanál NOVA SPORT a VOYO CINEMA. 

Miracast - unikátní technologie umožňuje zrcadlit displej chytrého telefonu 
nebo tabletu na televizní obrazovce. Veškerý obsah se tak promítá do vaší Smart 
televize.

Opera TV Store - snadná cesta jak Smart TV rozšířit o další užitečné a zábavné 
aplikace s  video nebo hudebním obsahem, aplikace pro komunikaci přes 
sociální sítě, hraní her a mnoho dalších informačních aplikací.

GoGEN Smart Center - pro maximální využití Smart TV GoGEN doporučujeme 
aplikaci GoGEN Smart Center, která spojuje vyspělou technologii a zábavu v 
pohodlí domova. Bezplatně ji stáhnete z Google Play nebo Apple Store.

Záruka 40 měsíců - Značka GoGEN si je jista kvalitou svých výrobků a proto na 
televizi poskytuje prodlouženou záruku 40 měsíců.  Bene�t získáte registrací na 
www.gogen.cz/zaruka-40-mesicu/

• největší videotéka v České republice
• přes 1900 titulů
• seriály TV Nova dříve než v televizi
• všechny kanály Nova Group 
    (VOYO Cinema, Nova Cinema, Nova Sport, Nova, Fanda, Telka)
• neomezené sledování
• bez reklam

... a navíc
na 2 měsíce ZDARMA

Podlicenci poskytla Česká televize © Vladimír Jiránek 

Tři úspěšní luštitelé tajenky vyhrají jednu z cen příslušenství značky Connect IT. Optickou myš s modro-červeným podsvícením nebo 
zápěstní opěrku z paměťové pěny nebo podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny.

O počítačové příslušenství Connect IT

Znění tajenky zasílejte do úterý 30. června 2015 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 jaro 2015“. 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 křížovky z minulého čísla, jejíž tajenka zněla 
„ANALYZUJE ZOBRAZOVANÝ OBSAH AUTOMATICKY NASTAVUJE BARVY“, jsou tito: Karel Kovář, Teplice a Světlana Velanová, Ústí nad Labem.  Tito výherci vyhráli monitor Philips 
223V5LSB. Soutěžící zasláním odpovědi souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely značky Euronics.
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Závěrem
2 nové prodejny: Kladno a Chomutov!
Prodejny značky Euronics se stále rozrůstají. První jarní den, tedy 
20. března, proběhlo v odpoledních hodinách slavnostní otevření 
nového obchodního centra Central na ulici Petra Bezruče 
v Kladně. Euronics doplnil toto krásné společenské centrum 
o svou moderní, technologiemi nabitou, první prodejnu 
v Kladně. Obchodní centrum připravilo pro nové návštěvníky 
bohatý otevírací program, například vystoupení v podání 
legendární skupiny Olympic nebo expozici interaktivních 
modelů světových architektonických skvostů a figurek  
značky LEGO.
I Euronics připravil pro své nové návštěvníky speciální otevírací 
nabídku produktů za mimořádné ceny a navíc otevírací bonus, 
10% sleva na celý nákup.

Ve čtvrtek 9. dubna v 9 hodin ráno se otevřely dveře další, 
zcela nově vybudované prodejny, tentokrát v Chomutově. 
Konkrétně v obchodní zóně Otvice v blízkosti nákupního centra 
Kaufland. Jedná se o naši třetí největší prodejnu v síti Euronics 
o rozloze 800 m2. V Chomutově se jedná v pořadí už o druhou 
prodejnu Euronics. Současná fungující prodejna se nachází v OC 
Chomutovka na ulici Dr. Farského.
Otevření prodejny probíhalo opravdu ve velkém stylu. Pro 
zákazníky byla připravena nejen cenová lákadla z otevíracího 
letáku, ale také venkovní radovánky pro děti v podobně velké 
nafukovací a skákací skluzavky BEKO, barevné nafukovací 
balonky, relaxační lehátka, popcornovač, venkovní vaření 
a grilování se značkou ETA a drobné dárky pro každého 
návštěvníka.

Euronics slaví 25. narozeniny!
Začátky značky Euronics se datují od roku 1990, kdy se 
maloobchodní skupiny se spotřební elektronikou a spotřebiči 
pro domácnost spojily do jednotné mezinárodní obchodní 
formy vystupující pod jednotnou značkou Euronics. Společná 
vize byla poprvé realizovaná obchodními skupinami z Belgie, 
Německa, Španělska, Itálie a Nizozemí. 

Síť Euronics, díky svému rozsáhlému geografickému pokrytí, 
zasahuje téměř 600 milionů spotřebitelů v 31 členských zemích.
Euronics je silnou a stabilní značkou elektroprodejce i v České 
republice, proto i my se k oslavám, které budou probíhat  
od dubna po celý zbytek roku 2015, připojujeme. Společné logo 
oslav našeho výročí bude provázet zákazníky produktovými 
a cenovými nabídkami v průběhu celého roku 2015.

Co nás čeká v příštím, letním čísle?

• S Euronicsem vyrazíme na dovolenou.
•  Tipy na cestování s dětmi, představení zábavné
 dětské elektroniky.
•  Grilujte, mixujte, bavte se s přáteli!
•  Vyrazte za zážitky!
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ROZDÁVÁME

PIVO
FANDÍME HOKEJI!

Platnost nabídky: 15. 4.–12. 5. 2015 nebo do vyprodání zásob.
Kompletní přehled produktů a další podrobnosti k dokonalému fandění hledejte na www.euronics.cz/hokej

FANDĚTE S NÁMI 
A SLEDUJTE NÁS:
• v televizi
• v našich letácích
• na internetu
• na billboardech 
  po celé ČR



OSOBNÍ ODBĚR

EXPRES

SPĚCHÁTE?

A VYZVEDNĚTE ZDARMA NA PRODEJNĚ ZA 60 MINUT
www.euronics.czREZERVUJTE SI ZBOŽÍ NA

PLATÍ PRO VÝROBKY SKLADEM NA PRODEJNĚ

www.euronics.cz

Euronics ČR
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