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Káva je dar, 
stejně jako čaj J
Tohle číslo přímo dýchá čerstvě uvařenou 

kávou. Jemně vám zavoní v nose, polechtá 

na jazyku a sklouzne do hrdla. Tedy pokud 

je o ni před a po sklizni správně postaráno, 

je dobře upražená, dobře skladovaná 

a samozřejmě také na úplný závěr dobře 

připravená. Vy sami můžete ovlivnit 

především to poslední – způsobů přípravy 

a hlavně mašinek vám k tomu v tomto čísle 

nabízíme více než dost. Ostatně průřez 

možnostmi, jak kávu připravit, najdete už 

v naší soutěži. Vyhrát tak můžete rychlovar-

nou konvici na „turka“, skvělou věcičku na 

„akorát horkou“ vodu na instantní kávu či 

dokonce dvojici opravdových 15barových 

espres.

Ale abych nezapomněl na ostatní výrobky. 

Před koncem roku je vždy zvýšený zájem 

o televizory, takže jsme vám vyšli vstříc 

a před příštím číslem, pro které opět 

připravujeme šestistránkový speciál, máme 

pro vás několik testů, včetně jednoho 

velice drahého a ultratenkého přístroje, 

jednoho s unikátním osvětlením pozadí ve 

střední cenové relaci a jednoho veskrze 

dostupného, který si na dálkovém ovladači 

dokonce pořídil i „ekologické tlačítko“. Ale 

vraťme se ještě na okamžik ke kávě. 

Na obálce máte dvojnásobnou mistryni 

republiky v její přípravě, která se momen-

tálně věnuje i organizování samotného 

mistrovství. Pořádá také školení, takže 

pokud máte o kávu hlubší zájem, stačí zajet 

do Brna nebo do Jílového u Prahy. 

Mimochodem věděli jste, že káva je svě-

tově druhá nejobchodovanější komodita? 

A schválně – jaká je ta první a jaká je ta 

třetí…

Příjemné posezení u kávového čísla přeje
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Nové pračky značky Bosch pro dokonale čisté prádlo. Díky nové logice praní 
VarioPerfect můžete kombinovat speciální funkce SpeedPerfect a EcoPerfect 
s téměř každým pracím programem. Program SpeedPerfect vám umožní zredukovat 
délku praní až od 60 %. Aktivováním speciální funkce EcoPerfect zase ušetříte až 20 % 
nákladů na energie. Praní se stává až od 20 % ekonomičtější než je deklarovaná třída 
spotřeby energie A – a to bez kompromisů, vždy s dokonale vypraným prádlem. Více 
na www.bosch-spotrebice.cz 

Nový! VarioPerfect: 100 % čisticí síla 
rychle a úsporně.
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Navigační vrchol

TomTom obměňuje svou vlajkovou řadu 

navigací Go. Tři modely 550, 750 a 950 mají 

stylový zevnějšek, zabudovanou technologii 

IQ Routes a také kompletně přepracované 

uživatelské rozhraní, které by nyní mělo být 

intuitivnější a snáze ovladatelné.

Řada Go podporuje hlasové příkazy a ovlá-

dání a tímto způsobem lze aktivovat přes sto 

různých úkonů od plánování trasy přes změnu 

nastavení až po telefonní hovor, protože navi-

gace poslouží i jako hands-free.

Navigace také přicházejí s aktivním držákem 

s integrovaným přijímačem dopravních infor-

mací RDS-TMC3, takže nepotřebujete nic 

jiného a ušetříte i kabely.

Další novinku představuje menu s nabídkou 

nejfrekventovanějších destinací, které se 

stará o rychlejší a snazší výpočet tras do 

často navštěvovaných míst. Za povšimnutí 

stojí také volba Eco Routes umožňující výpo-

čet trasy nejúspornější co do spotřeby paliva. 

Výhodou jsou nejen nižší náklady na pohonné 

hmoty, ale samozřejmě také menší dopad na 

životní prostředí.

Rozšířeno bylo i mapové pokrytí, a tak řada 

Go poprvé obsahuje i Maltu, Řecko a Turecko. 

Mimo to se nové modely mohou pochlubit 

technologií Map Share, která umožňuje vytvá-

ření změn v mapách a jejich sdílení s ostatními 

uživateli prostřednictvím bezplatné softwaro-

vé aplikace TomTom Home. 

Go 550 obsahuje mapu České republiky, 

Go 750 nabízí pohodlnou navigaci na číslo 

popisné ve 45 státech Evropy a nejvyšší 

model Go 950 k tomu ještě přidává USA 

a Kanadu. U něj se také díky technologii 

Enhanced Positioning Technology (EPT) navi-

gování nepřeruší dokonce ani během jízdy 

tunelem. 

A ještě poznámka: Jakmile se rozjedete, pří-

stroje nepřetržitě kontrolují přítomnost jiné, 

rychlejší trasy, přičemž zohledňují měnící se 

dopravní podmínky prostřednictvím technolo-

gie IQ Routes a systému dopravních informací 

RDS-TMC3. Optimalizace vaší trasy tak probí-

há neustále a hlavně plně automaticky.

„Péespéčková“ evoluce
Za 6.490 Kč si můžete pořídit Sony PSPgo 

– novou verzi známé přenosné herní kon-

zole PlayStation Portable, tentokráte už 

bez mechaniky UMD disku. 

Novinka je celkově menší, má elegantní 

výsuvný panel s displejem a prostor pro 

až 16 GB vestavné paměti. Ta je určena 

jak pro uložení stahovaného obsahu, tak 

pro hry, video či fotografi e. Nechybí ani 

obvyklé Wi-Fi a obsah můžete stahovat 

i přes napojený počítač.

Kompakt à la zrcadlovka
Přístroje s výměnnými  objektivy postavené 

na standardu Micro 4/3 jsou stále populár-

nější. Ten nejnovější – Lumix DMC-GF1 – od 

Panasoniku nabízí v kompaktním hliníkovém 

těle inteligentní automatiku, displej s úhlo-

příčkou 7,6 cm, konektor HDMI a snímač typu 

Live MOS s rozlišením 12,1 mil. pixelů. 

Jsou tu ale i funkce, jako je například expozi-

metr, živý náhled clony či nahrávání videa do 

formátu AVCHD Lite s rozlišením HD Ready, 

tedy 1 280 x 720 bodů. 

Foťák i kamera
Pětimegapixelový fotoaparát Sony MHS-PM1 

kombinovaný s kamerou natáčí do HD s rozliše-

ním 1 440 x 1 080 bodů při 30 snímcích/s. Jak 

vidíte, je postaven na výšku a má natáčitelný ob-

jektiv s ohniskovou vzdáleností  42 mm a světel-

ností 3,6, se kterým snadno uděláte autoportrét. 

V přístroji o hmotnosti 95 gramů a rozmě-

rech 24 x 103 x 56 mm je zabudován čip typu  

CMOS, displej s úhlopříčkou 4,5 cm a mecha-

nika paměťové karty Memory Stick. Cena ještě 

nebyla stanovena.

Chcete si snížit náklady?
Siemens přichází na trh s bezdrátovou sa-

dou Starter kit pro regulaci teploty v bytě, 

která umožňuje výrazně snížit náklady na 

vytápění bez ztráty komfortu. 

Sada obsahuje centrální jednotku, na níž 

lze nezávisle nastavovat požadovanou pro-

storovou teplotu pro dvě zóny a současně 

volit provozní režim z nabídky komfortní, 

útlumový nebo ochranný. Jednotka bez-

drátově ovládá až šest servopohonů regu-

lačních ventilů na topných tělesech a díky 

sadě adaptérů je možné je zkombinovat 

s termostatickými ventily všech běžných 

značek. Zpravidla tedy není nutné ventily 

u topení měnit. 

Energie bez drátů
Tak tohle je opravdová chuťovka! Ne že byste 

si ji dnes nebo zítra mohli koupit, ale jednou... 

Kdo ví? Sony totiž přichází s prototypem bez-

drátového přenosu energie založeného na 

magnetické rezonanci, přičemž se už poved-

lo přenést 60 wattů na vzdálenost 50 cm při 

účinnosti asi 80 %...

Něco pro dámy
Nebojte, nepůjde o nějakou pofi dérní 

dietu, nýbrž o něco do obýváku. Kon-

krétně o televizory Gogen řady 885 

provedené v bílém klavírním laku. Tzv. 

Binary Design Line je nabízen v přístro-

jích s úhlopříčkami 48, 56, 66 a 81 cen-

timetrů, jejichž panely mají rozlišení od 

1 440 x 900 bodů výše při solidních 

reakčních dobách od 5 do 8 ms. Ceny 

začínají na 5.490 a končí na 9.990 Kč.

Klasika
Ultrazoomový Samsung WB5000 vám nabíd-

ne 24násobný optický zoom zabudovaný do 

širokoúhlého objektivu Schneider-Kreuznach 

začínajícího už na 26 mm s optickou i digitální 

stabilizací. Barevný elektronický hledáček má 

rozlišení 230 000 bodů, použít můžete i displej 

s úhlopříčkou 7,6 cm a k dispozici je i nahrává-

ní HD videa v rozlišení 720p za použití kodeku 

H.264. V režimu fotoaparátu nechybí ani pod-

pora formátu RAW, manuální režim a inteligent-

ní automatika, včetně rozpoznávání tváří.

Nalehko
O nových Full HD kame-

rách HDC-SD10 (15.995 Kč) 

a HDC-TM10 (16.995 Kč) od 

Panasoniku je řeč už v tématu 

čísla. Avšak protože jde zvláště 

o SD10, věnujme se zde její alterna-

tivě – modelu TM10, který pracuje jak se zabudovanou 8GB pamětí, tak s me-

chanikou paměťových karet (SD-HC). Váží příjemných 230 gramů a uvnitř na-

leznete 16násobný optický zoom s taktéž optickou stabilizací, dotykový displej, 

inteligentní automatiku, kterou známe z fotoaparátů (podívejte se do minulého 

čísla…), a navíc jsou oba modely vybaveny i funkcí sledování a ostření za pohy-

bu (AF/AE Tracking).

Opravdu širokoúhlý
Philips Cinema 56PFL9954 je opravdu unikátní věcička, o které se zmiňujeme 

i v reportáži z veletrhu IFA. První a zatím jediný televizor formátu 21:9 s úh-

lopříčkou plných 142 cm navíc nekoupíte jen tak někde, a to ani ne tak kvůli 

vysoké ceně (109.990 Kč), jako spíše kvůli nutnosti ho správně prezentovat. 

A tak ho najdete jen v několika prodejnách v republice, přičemž jedna z nich 

patří Euronicsu a nachází se v pražském obchodním centru Palladium. 

Cinema nabízí 200hertzový Full HD panel (2 560 x 1 080 bodů) s reakční do-

bou 1 ms ve tvaru 21:9, takže fi lmy ve formátu  2,39:1 zaplní celou obrazovku, 

přesně tak, jak jste na to zvyklí z kina. 
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Ultratenký NeoPDP a parádní 
stanice pro iPod

Na podzimním „festivalu Panasoniku“, který 

se tradičně konal v Praze, představila firma 

poslední novinky, které v podstatně větším 

měřítku před nedávnem předvedla na berlín-

ském veletrhu IFA, o němž píšeme na jiném 

místě. 

Mě zaujaly především novinky v řadě televi-

zorů NeoPDP, ultrazoomový Lumix ZX1 a pří-

jemný audiosystém SC-SP100. O dalších se 

zmiňujeme v reportáži z IFA 2009.

Technologie NeoPDP byla pro rok 2010 zabu-

dována do dvou energeticky úsporných typů 

obrazovek. Prvním je panel s úhlopříčkou 

107 cm a třetinovou spotřebou elektrické 

energie ve srovnání s modely z roku 2007. 

Druhým je ultratenký 127centimetrový model 

s hloubkou pouhých 9 mm.

Oba mají odezvu obrazovky 0,001 ms a záro-

veň schopnost zobrazit až 70 miliard barev. 

K výrobě byly použity zcela nové materiály 

a také nová metoda napájení elektrických 

obvodů, která umožnila výrazně snížit ztráty.

Pokud jde o fotoaparát Lumix ZX1, ten pou-

žívá objektiv Leica začínající na 25 mm s až 

15,6násobným optickým zoomem (pokud 

přepnete na rozlišení 3 megapixely, jinak je 

k dispozici 8násobný). Nechybí natáčení videa 

do HD, optická stabilizace, režim inteligentní 

automatiky a mimo jiné ani hliníkové tělo. 

ZX1 se dodává v pěti barvách (stříbrné, černé, 

modré, bílé a červené), má rozměry 98 x 55 x 

26 mm a včetně akumulátoru váží 160 gramů.

Svůj iPod či iPhone můžete zaparkovat ve 

stylové dokovací stanici SC-SP100 (3.995 Kč) 

představující kombinaci dvou reproduktorů 

s integrovaným subwooferem a zesilovačem 

o výkonu 20 W. 

Stanice si také rozumí s počítačem a pro-

střednictvím USB tak jednoduše přenesete 

z pevného disku muziku přímo do svého pře-

hrávače. Nechybí ani analogový vstup, který je 

kompatibilní i s dalšími typy empétrojek.

Závodíte rádi?
Novinka Logitechu – G27 Racing Wheel 

(9.190 Kč) – je pro náročné automobilové 

závody jako stvořená. Uplatní se jak u PC, 

tak na konzoli Sony Playstation 3 a má 

zabudovanou technologii zpětné odezvy 

s dvojicí vibračních motorů. Ty prostřed-

nictvím volantu s doplňky z ručně šité 

kůže přenášejí zpětnou vazbu v okamži-

ku, kdy například vyjedete z dráhy nebo 

přeřadíte. Řazení obstarává šestistupňo-

vá převodovka, se kterou si můžete trouf-

nout i na závodnické podřazování.

Xperia podruhé
Druhá verze kapesního počítače kom-

binovaného s mobilem Xperia X2 od 

Sony-Ericsson je postavena na ope-

račním systému Windows Mobile 6.5. 

Má osmimegapixelový fotoaparát s při-

světlením scény a rozměrný dotykový 

displej s úhlopříčkou 8,1 cm, rozlišením 

800 x 480 pixelů s 65 000 barvami. 

Rozměr „mobilu“ je 110 x 54 x 16 mm, 

hmotnost 115 gramů a vedle 110MB 

vnitřní paměti je tu i mechanika pa-

měťových karet microSD. Má stát asi 

17.000 Kč.

S trojitými tunery
Nové televizory Sony Bravia řad V5800, 

W5800 a Z5800 jsou vybaveny trojitým 

digitálním tunerem zahrnujícím jak pozem-

ní DVB-T a kabelový DVB-C, tak satelitní 

DVB-S2, včetně podpory mechaniky CI+ 

pro přístup k placenému vysílání. Přístroje 

budou nabízeny s Full HD panely ve škále 

úhlopříček od 81 do 132 cm, některé pracují 

se 100Hz a 200Hz technologií proti rozma-

zání obrazu a mají rovněž řadu ekologic-

kých funkcí snižujících spotřebu energie 

a tím i vaše účty za elektřinu.

Nejen se dvěma displeji 
Originální přístup k autoportrétu zvo-

lil Samsung. Jeho fotoaparáty ST500 

a ST550 mají totiž dva displeje, a tak to jde 

velice snadno. Jeden je na obvyklé zadní 

straně, druhý na straně přední. Příjemný 

je rovněž širokoúhlý objektiv Schneider-

Kreuznach (4,6x) začínající na 27 mm a na-

táčení do HD ve formátu H.264. Díky Smart 

Gesture a vestavěnému gravitačnímu čidlu vám stačí k ovládání fotoaparátu pouhé 

gesto či poklepání na displej. 

LBSA_090521_inz_Inspirace_210x297.indd   1 5/28/09   4:23:42 PM
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text: Miloš Chadt, –wig, 

foto: autoři, Fagor, Samsung, Siemens, Whirlpool

S motorem na přímo

Na konci prázdnin při jedné z mála tiskových 

konferencí jsme se sešli v kadeřnickém studiu 

Bomton v centru Prahy, abychom se stali 

svědky uvedení myčky pro 14 sad nádobí 

a „úzké“ pračky, která zvládne až 6 kilo prádla. 

Mottem bylo, že při pořízení praček LG s vyšší 

kapacitou získáte více času pro sebe, protože 

budete moci prát méně často. To jsme ostatně 

viděli i na ukázce…

LG začalo oznámením, že plně sází na svůj 

patentovaný motor DirectDrive, který je u pra-

ček součástí bubnu, takže odpadají převody, 

a proto ho od podzimu zavádí u všech nových 

modelů. Na motor firma poskytuje desetiletou 

záruku, takže jak vidíte, je si jeho kvalitami 

dosti jista.

Pokud jde o myčky, zatím jsou na náš trh 

uváděny jen ty volně stojící, vestavné můžeme 

očekávat někdy v příštím roce. A co přiná-

ší novinka D1420CF s doporučenou cenou 

15.990 Kč? Jak možná vidíte ze snímku, má 

zcela nahoře speciální přihrádku na příbory; 

co nevidíte, je zařazení do třídy AAA a mož-

nost o až 5 cm posunout horní koš. Nevidíte 

ani UV lampu, která má zvládnout steriliza-

ci celého vnitřního prostoru myčky, a motor 

DirectDrive, který je umístěn pod mycím pro-

storem. Příjemná je možnost nastavit si jinou 

intenzitu sprchování pro horní a dolní koš nebo 

ho pro jeden zcela vypnout. 

Z praček se firma pochlubila především ten-

kou 44centimetrovou F1222ND (13.990 Kč) 

pro 6 kg prádla, do které se při předvádění 

vešlo 25 kupodivu docela velkých ručníků. 

Pračka váží jak suché, tak mokré prádlo 

a podle výsledku volí množství vody i pracího 

prostředku. Nechybí antialergický program, 

až 1 200 ot./minutu a energetická třída A+. 

Zhruba od ledna se pak můžeme těšit na prač-

ku standardní velikosti, určenou pro až 11 kg. 

To všechno díky systému DirectDrive.

Levné vaření v páře
Jedním z nejlevnějších na našem trhu je novinkový parní 

hrnec Fagor CV-900 M s doporučenou cenou 1.599 Kč. 

Přesto jde o výrobek, který poskytuje tři nádoby pro va-

ření s celkovým objemem 6,3 litru, ve kterých pohodlně 

uvaříte více jídel najednou. Mechanickým časovačem lze 

nastavit čas vaření až na 60 minut a vodu můžete dolévat 

i v jeho průběhu. Varné nádoby lze mýt v myčce.

Všeuměl na tyči
Tyčový mixér Braun 6550 M FPHC-K je tak 

horká novinka, že zatím neznáme ani jeho 

cenu. Jeho stejnosměrný motor s příkonem 

600 W vyvine až 1 400 otáček/min regulova-

telných ve 14 stupních. Bohaté příslušenství 

umožňuje kromě mixování kovovým nástav-

cem a šlehání kovovou metlou také krájení 

a strouhání pomocí tří struhadel. Ve větší ná-

době s kapacitou 1 litr uhnětete těsto z 250 g 

mouky nebo rozsekáte 700 g masa či 500 g 

parmezánu. Malá nádoba se sekáčkem 

zvládne rozsekat až 250 g různých potravin.

Ebonitová kráska
V kuchyni oceníte nejen vysoce ele-

gantní vzhled vestavné pečicí trouby 

Siemens HB 36AB65OJ (34.100 Kč) 

s modře podsvícenými ovládacími 

prvky a bílým displejem. Deset dru-

hů ohřevu s automatikou cookCon-

trol pro 40 programů, které zvolíte 

pomocí symbolů na digitálním dis-

pleji, umožní vykouzlit řadu chutných 

pokrmů. Při manuálním nastavení lze 

zvolit teploty od 30 do 300 °C a na-

programovat čas. Čištění usnadňuje 

hladký povrch titanGlanz, sklopný 

dvouokruhový gril i samočisticí po-

vrch ecoClean na zadní stěně.

Extrabezpečný plyn
Pětizónová plynová deska s povrchem 

z tvrzeného skla Siemens EP 72QT90E se 

prodává za 18.890 Kč. Výkon hořáků je od-

stupňován od 1 do 3,6 kW, přičemž každý 

je vybaven pojistkou proti zhasnutí plame-

ne, elektrickým zapalováním a automatic-

kým bezpečnostním vypínáním. Digitální 

touchTimer umožní automatické vypnutí 

po nastaveném čase současně u dvou 

zvolených zón, takže se vám již nestane, 

že na jídlo zapomenete a převaříte ho.

Čistí se párou
Vestavná mikrovlnná trouba Samsung 

FG87KST (8.490 Kč) s objemem 23 litrů 

disponuje mikrovlnným výkonem 850 W 

a grilem s příkonem 1 100 W. Ve výbavě 

najdete automatické programy včetně 

Power Defrost pro rychlé rozmrazová-

ní i manuální nastavení výkonu v šesti 

stupních. Oblíbeným doplňkem bude jis-

tě talíř Crisp vytvářející sálavé teplo zdo-

la. Snadnější údržbu má na starosti nový 

typ povrchu a program parního čištění.

I pro velkou rodinu
Shora plněná pračka Whirlpool AWE 

7629 (15.990 Kč) se 6. smyslem vype-

re až 6 kg prádla při spotřebě ener-

gie ve třídě A++. Je vybavena novým 

programem SuperEco, který ušetří až 

40 % energie. Další novinkou je pro-

gram AquaEco, který je zaměřen na 

nízkou spotřebu vody. Odstřeďování 

je prováděno při 1 000 otáčkách za 

minutu.

Stříhání snadno a rychle
Malé domácí kadeřnictví, určené hlavně pro úpravu dětských 

účesů – to je akumulátorový zastřihovač Philips CC5060 pro-

dávaný za 1.499 Kč. S ním můžete stříhat až 45 minut, poté 

potřebuje 8 hodin pro nabití. Dva vyměnitelné zaoblené hře-

beny z měkkého plastu dobře sledují obrysy hlavy a umožňují 

nastavení výšky střihu. Samoostřicí ocelové břity usnadňují 

údržbu. V příslušenství najdete také nůžky, hřeben, pláštěn-

ku, pouzdro a DVD s instruktážním videem. 

Spořte 24 hodin denně
Řada Green Generation od Whirlpoolu přináší kombinované chladničky WBE 34132, které 

jsou zařazeny do energetické třídy A++. Bílé provedení  WBE 34132 A++ se prodává za 

13.000 Kč, o tisíc korun dražší je provedení WBE 34132 A++ X v nerezu. Celkový objem 

346 litrů je rozdělen na 227 litrů chladničky a 119 litrů mrazničky. Při výpadku proudu za-

chovává předepsané teploty až 24 hodin. O hygienu se stará fi ltr Microban, který zachytí 

bakterie, pachy i nečistoty. Při koupi do konce října získáte záruku 8 let na náhradní díly.

Úsporné mytí
Vynikající ocenění A ve všech třídách 

s plusem navíc u té energetické, ob-

držela plně integrovaná myčka Fagor 

ES-30IT (23.490 Kč). Přístroj spotřebová-

vá pro mytí 13 sad nádobí jen 9 litrů vody 

a 0,95 kW, hladina hluku je na 39 dB. Myje 

pomocí sedmi elektronicky řízených pro-

gramů a využívá pět teplot, které můžete 

nastavit na ovládání s displejem skrytým 

v hraně dveří. Začátek mytí lze odložit až 

o 12 hodin. 
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Podzimní záplava novinek BSH

V září proběhlo v Praze tzv. Hausmesse, 

tedy představení nových výrobků značek 

Bosch a Siemens sdružených ve skupině 

BSH.

V sortimentu praček přibyly nové funkce. 

Speed Perfect dokáže vyprat prádlo v čase 

kratším až o 60 %, což je vykoupeno vyšší 

spotřebou energie. Eco Perfect naopak 

sníží spotřebu energie až o 30 %, ale 

protáhne čas praní. Další novinkou je 

vybavení praček s vyšší náplní prádla 

asynchronním motorem EcoSilenceDrive, 

řízeným proměnnou frekvencí. Výhodou je 

nižší hlučnost, spotřeba energie a výborná 

řiditelnost otáček.

Sušička BlueSteam suší a s pomocí páry 

se stará o vyhlazení prádla, takže již téměř 

nemusíte žehlit. Kondenzační sušičky 

dostaly ve větší míře koše na sušení obuvi 

či svetrů a příslušný program. Připomenout 

se sluší také sušičku s tepelným čerpadlem 

a ochranou proti zanesení kondenzéru jeho 

prolitím vysráženou vodou, která s sebou 

odnese nečistoty. O té už jsme ale psali.

V oblasti myček nádobí byly představeny 

malé myčky pro 6 sad nádobí (viz foto) se 

zvětšeným  celonerezovým vnitřním prosto-

rem, spotřebou 7 litrů vody a elektronickým 

řízením. Stejně nízkou a rekordní spotře-

bu vykazuje připravovaná myčka klasické 

velikosti s třídami A ve všech sledovaných 

parametrech. Této spotřeby bylo dosaženo 

zadržením vody z posledního oplachu, která 

je již bez nečistot a její využití pro první mytí 

následujícího programu.

V chlazení pokračuje využívání elektronic-

kého řízení, které zajišťuje nižší spotřeby, 

stabilní teplotu i její rychlejší vyrovnání po 

otevření dvířek. 

Novinkou v oblasti vysávání je filtr na biolo-

gické bázi pohlcující nežádoucí pachy a che-

mikálie ze vzduchu, který nahrazuje stávající 

uhlíkové filtry. Lze je využít i u některých 

starších vysavačů. 

Řada novinek byla uvedena i ve drobných 

spotřebičích, nové kávovary, vysavače, krá-

ječe, mixéry, roboty i přístroje pro úpravu 

vlasů, které vám jistě postupně také před-

stavíme v našem časopise.

Rychlé ostří
Strojek z nové série 7 s označením Braun 760cc 

(8.990 Kč) je vybaven fólií Opti Foil s optimalizova-

nými otvory a sonickým motorem, který zajistí až 

10 000 kmitů nože za minutu. Tak dosahuje rych-

lého oholení i v místech, kde vousy nerostou rovně. 

K tomu přispívá i trojitá výkyvná hlava se třemi ne-

závislými holicími bloky, které se nakloní podle po-

vrchu tváře. Zvolit lze i intenzivní nebo citlivé holení. 

Strojek je vybaven dokovou stanicí, která strojek po 

použití nabije a na váš povel vyčistí.

Sama dávkuje prací prostředek
Zbytečnému předávkování pracího prostředku zabraňuje pračka 

Fagor FET-3106D (16.990 Kč) tím, že sama dávkuje tekutý mycí 

prostředek podle potřeby. Zvládne vyprat 6 kg prádla se spotře-

bou 52 litrů vody a 1,14 kW energie, čímž si vysloužila třídu A za 

energii i účinnost praní. Odstřeďování je hodnoceno třídou C díky 

„pouze“ 1 000 otáčkám. K 15 programům můžete navolit stupeň 

znečištění, přidat máchání nebo odložit start až o 19 hodin.

Pára jinak
Vestavná trouba Bosch HBA 36B650 

(34.990 Kč) s objemem 58 litrů ovládá 

pečení pomocí automatiky se 40 pro-

gramy. Využívá k tomu deset druhů 

ohřevu včetně HydroBackingu, kdy se 

pracuje s párou odpařenou z pokrmů 

při pečení, což je ideální pro pečivo 

i kynutí těsta. Na digitálním displeji 

se symboly zvolíte všechny programy, 

provedete ruční nastavení a upravíte 

např. dětskou pojistku nebo časovač. 

Celoskleněná dvířka trouby, samočis-

ticí zadní panel ecoClean i sklopný gril 

přispívají k jednoduššímu čištění. Módní nerez
Nerezový plášť s černými plastovými 

prvky konvice Philips Metal HD 4670 

(1.799 Kč) se hodí k moderně vybavené 

kuchyni. Objem 1,7 litru ohřívá těleso 

s příkonem 2 400 W skryté pod nerezo-

vým dnem. O bezpečnost se stará trojí 

jištění, které konvici vypne nejen v oka-

mžiku varu, ale i pokud by hrozilo vyva-

ření nebo přehřátí.

            COOLPIX S70 Red & Dark Red

• Obrazový snímač s 12,1 miliony bodů
• Širokoúhlý 5x zoom ekv. 28-140mm
• Optická redukce vibrací VR
• 3,5“ OLED monitor s dotykovým panelem
• HD ozvučená videosekvence

8 990 Kč

            COOLPIX S220 Magenta

• Obrazový snímač s 10 miliony pixelů
• 3 x zoom
• Optická redukce vibrací VR
• 2,5“ LCD monitor
• ISO 2000

3 490 Kč

            COOLPIX S230 Ruby Red

• Obrazový snímač s 10 miliony pixelů
• 3 x zoom
• Optická redukce vibrací VR
• 3” LCD monitor s dotykovým ovládáním
• ISO 2000

3 990 Kč

            COOLPIX S570 Red

• Obrazový snímač s 12 miliony pixelů
• Širokoúhlý 5x zoom ekv. 28-140mm
• Inteligentní portrétní systém
• Automatická volba motivových programů
• Štíhlé, kovové tělo v barevných variantách

5 490 Kč

 Každý máme 
své barevné já.

Jaké je to vaše?

Každý máme své barevné já. Někdo je v nitru snově stříbrný, jiný zas tajemně černý. Zaznamenejte svůj život novým fotoaparátem S1000pj a pomocí vestavěného 
projektoru hned předveďte, co se ve vás skrývá. Podělit se o své nejoblíbenější snímky ještě nikdy nebylo tak snadné a zábavné.

Nikon-COOLPIX-Euronics-210x297-1.indd   1 10/8/09   12:52:06 PM



12 INSPIRACE EURONICS • 5/2009 INSPIRACE EURONICS • 5/2009 13foto: Fagor, Philips, Siemenstext: Miloš Chadt, foto: Krups

Každý nápoj z kávy se připravuje trochu jinak, 

a proto také potřebuje jiné kuchyňské pomoc-

níky, o kterých zde bude především řeč. Jis-

tě, některé z nich máte doma, i přesto však 

může být poučné se o nich dozvědět něco víc. 

A protože u všech přístrojů pro výrobu kávy je 

důležitá čistota a zachování kvality vody, vě-

nujte pozornost také části o odvápňování. To 

je ostatně důležité i u prvního z přístrojů…

„Turek“ potřebuje horkou vodu

Řeč bude o varných konvicích, které se po-

chopitelně hodí k přípravě horké vody nejen 

na zalití kávy, ale i dalších nápojů. Oproti vaře-

ní vody v hrnci spoříme nejen energii, ale i čas, 

a to je jistě hlavní důvod jejich vysoké obliby. 

Naopak problémem je usazování vodního ka-

mene v místech, kde je voda nejteplejší – tedy 

na topné spirále, kterou má naštěstí již většina 

varných konvic skrytou, což usnadňuje čištění. 

Pokud by byl nános kamene opravdu extrém-

ní, mohlo by se v případě konvice s viditelnou 

spirálou stát, že by se topné těleso přehřálo 

a zničilo. U konvice se skrytou spirálou je těle-

so těsně pod dnem konvice, a tady by se měl 

dříve rozepnout bezpečnostní termostat. 

Druhým důvodem, proč vodní kámen u var-

né konvice vadí, je estetika a nepříjemný po-

cit, když se jeho část dostane do kávy a pak 

mezi zuby. Také proto je velmi potřebné, aby 

byla konvice vybavena sítkem. Pochopitelně 

rozumnější je ji rovnou odvápnit, čemuž se 

věnujeme v samostatném odstavci.

Nezanedbatelná je také bezpečnost varných 

konvic, proto se výrobci chlubí několikaná-

sobným jištěním proti přehřátí, ale trochu se 

zapomíná na bezpečnost při náhodném pře-

vrhnutí. V takovém případě jsou nebezpečné 

konvice bez pojistky víka. S funkční pojistkou 

horká voda z konvice vytéká podstatně po-

maleji jen otvorem hubice, zatímco bez po-

jistky víko odskočí a celý obsah se prudce 

vylije. Pro naše pohodlí je příjemný i dvojitý 

vodoznak, který usnadní práci s konvicí levá-

kům. 

Nedávno  se  na  našem  trhu  objevily  kon-

vice s přepínatelnou (test AEG-Electrolux 

EWA 6000 duben 2008) nebo nastavitelnou 

teplotou vypnutí od 40 do 100 °C (test Fagor 

TK 500 v červnovém čísle). Jejich výhodou je 

značná úspora času a energie při přesném 

ohřevu na nižší teploty, což je výhodné nejen 

pro kávu, ale zejména pro čaj.

Dalším novým přístrojem, který by se s tro-

chou nadsázky dal řadit k varným konvicím, 

je rychlý průtokový ohřívač vody Tefal Quic-

k&Hot, jehož test najdete v tomto čísle.

Voda kape ze šosu aneb káva 
v překapávači…

Kdysi si citlivější povahy „turka“ cedily, aby 

odstranili „lógr“. Dnes víme, že příliš dlouhá 

doba louhování kávy způsobuje vyplavení 

látek, které kazí chuť a nejsou nejzdravější. 

Proto vznikla pomůcka zvaná „french press“, 

která účinně odděluje nápoj od zbytků pomo-

cí pístu s mikrosítem, později pak tzv. překa-

pávací kávovar. Voda, kterou nalijeme do jeho 

zásobníku nateče do průtokového topného 

tělesa umístěného zpravidla pod kovovou 

plotýnkou, na niž pokládáme konvici na kávu. 

Zde se ohřeje a putuje nahoru nad fi ltr s kávou, 

do které nakape a odtud přes přeplavovací si-

fon do konvice. Jeví se vám to takto jako fyzi-

kální nesmysl? Máte pravdu! 

Před topným tělesem je ještě kulička, která při 

zvýšení tlaku (varu) uzavře přívod a voda tak 

může být párou vytlačena nahoru. Jakmile se 

prostor v topném tělese vyprázdní, pára unik-

ne, kulička uvolní cestu další vodě a proces 

se opakuje. 

Také zde je nutné jednou za čas provést od-

vápnění. Vodní kámen se sice nemůže dostat 

dál než do fi ltru s kávou, ale zanáší topné těle-

so, zvyšuje někdy i výrazně spotřebu energie 

a omezuje průtok vody. V extrémním případě 

může překapávač přestat propouštět vodu 

a pak bude odvápňování zdlouhavější a ná-

ročnější. 

Překapávače se většinou řadí mezi levnější 

výrobky, ty dražší mohou být vybaveny ter-

moskou na udržování teploty kávy, nastave-

ním aroma, vodním fi ltrem nebo elektronikou 

pro načasování začátku přípravy, což je tak-

hle po ránu určitě příjemné.

Moka – espreso našich babiček

Asi nejstarší kávou připravovanou pomocí 

vody pod tlakem je tzv. moka. Těšila se nej-

větší oblibě v první polovině minulého století, 

ale stále patří mezi oblíbené klasické způso-

by přípravy. Přístroj pro její výrobu (najdete 

jej pod názvy „moka konvička“, „kafeteria“, 

„perakolátor“) je dodnes jen v málo případech 

elektrickým spotřebičem. 

KÁVOVARY A KÁVA • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČEDOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TÉMA

KÁVOVÉ
POHLAZENÍ

Pohled na prázdnou obrazovku monitoru je pro mne nejtěžším okamžikem při psaní článků. Proto 

jsem si připravil dobrou kávu, která nádherně voní, a začínám psát – jak jinak než právě o kávě. Jde 

vlastně o dlouhou řadu rozličných nápojů, které mají společné základní suroviny: umletá pražená zrna 

plodů kávovníku a horkou vodu.

Varná konvice Fagor TK 500 (1.890 Kč) s digitálním 

nastavením teploty je příkladem 

správného způsobu zajištění víka konvice, 

důležitého pro bezpečnost obsluhy při jejím 

náhodném převržení.

Philips HD7690 je designově i technicky povedený 

překapávač s možností nastavení času přípravy 

a ovlivnění chuti kávy. Zakoupíte ho za 1.999 Kč.

Bohatě vybavené, plně automatické 19barové espreso Siemens TK76009 (59.990 Kč) s keramickým 

mlýnkem je vybaveno i nádobou na mléko (vpravo) pro snadnou přípravu například kapučína.
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Ve spodní části ohřívané na ohni, varné desce 

nebo napřímo elektrickým proudem je nádrž-

ka na vodu. Do ní se vkládá střední část, která 

začíná trychtýřem a pokračuje sítkem umístě-

ným nad hladinou vody, prostorem pro mletou 

kávu a končí dalším sítkem, které ji odděluje 

shora tak, aby se zrníčka kávy nedostala do 

nápoje. V horní části je pak nádoba na vyro-

benou kávu. A princip? 

Při varu vody se zvýší tlak nad její hladi-

nou a žene ji trychtýřem přes kávu a dál 

až do horní části. Káva se tak louhuje pod 

tlakem, i když nepříliš vysokým. Výhoda 

tohoto systému je evidentní – nepotřebu-

jete k přípravě žádnou elektrickou energii 

a vše je jednoduše přenosné a také snadno 

čistitelné.

„Espreso“ na levno

S vyšším tlakem, přibližně do 5 barů, pracují 

tlakem páry hnané kávovary – levná espresa. 

Jde o jednoduchou konstrukci s tlakovým zá-

sobníkem na vodu, ve kterém je přiváděna do 

varu. Odtud je vedena přes tlakový automatic-

ký ventil, do rukojeti s kávou připravenou v mi-

krosítku. Ventil propouští vodu až při dosažení 

výrobcem stanoveného tlaku, kterým je voda 

hnána přes kávu. 

Přístroj zpravidla také umožňuje – pomocí 

parní trysky – napěnit mléko pro výrobu kapu-

čína. Výhodou této konstrukce je nízká cena. 

Nevýhodou (kromě nízkého tlaku) nemož-

nost doplnění vody v průběhu přípravy kávy. 

Zásobník je totiž při varu pod tlakem a jeho 

otevření před vychladnutím může znamenat 

prudký únik páry a případně úraz. Dnes je ta-

kových přístrojů na trhu již málo.

Pravé espreso à la Itálie

S tlakem považovaným za ideální pro výro-

bu espresa – tedy 15 bary – pracují přístroje, 

u nichž je voda hnána ze zásobníku studené 

vody do ohřívacího prostoru opravdovým tla-

kovým čerpadlem. Odtud již pokračuje stejně 

– tedy přes ventil do rukojeti, ve které je umís-

těno mikrosítko s mletou kávou nebo speciál-

ní patronou s dávkou kávy zabalenou tak, aby 

dobře propustila vodu a zbytky kávy zadržela. 

Hitem té druhé skupiny je dnes kávovar urče-

ný jen pro speciální kapsle Dolce Gusto. Kap-

sle (vyráběné v řadě provedení podle druhu 

připravovaného nápoje) jsou vakuově uzavře-

né, což pomáhá zachovat kvalitu obsahu. 

Více najdete v testu nejnovější verze 

v červnovém čísle.

Z automatu, a nejen 
espreso

Možná se teď milovníci 

dobré kávy děsí, ale 

nemám na mysli 

výdejní automaty 

na břečku ob-

sahující ve vodě 

rozpuštěné práš-

kové přípravky, 

které jsou vydá-

vány za kávu, ale 

automatické ká-

vovary pro do-

mácnosti i kan-

celáře pracující 

se zrnkovou i mle-

tou kávou a pro-

dukující skutečně 

lahodné nápoje. Vyrobí 

espreso, latte macchiato, 

kapučíno, nebo jen napustí 

horkou vodu pro přípravu 

čaje či jiného horkého 

nápoje. 

Aby byla káva 

co nejchutnější, 

jsou zpravidla 

vybaveny mlýn-

kem na zrnko-

vou kávu, kterou 

si těsně před pří-

pravou samy umelou 

na předem nastavenou 

hrubost a také ji – podle va-

šeho přání – nadávkují. Z mlýnku 

káva automaticky putuje do spařovací 

komory, kde ji nejprve stlačí píst a poté přes 

ni, pod tlakem 15 barů, projde horká voda. 

Pokud zvolíte přípravu některého druhu kávy 

s mlékem, automat jej použije z připraveného 

zásobníku (většinou je ho nutné ho nejprve 

připojit) a vytvoří pěnu, kterou ve správném 

množství přidá do nápoje.

Takovýto vyspělý automatický kávovar se 

sám zbaví zbytků kávy, které skončí v odpad-

ním zásobníku, propláchne spařovací komoru, 

případně ji předehřeje a ohlídá si i potřebu 

odvápnění, které na váš pokyn také provede. 

Na obsluze zbývá jen plnit a vysypávat zásob-

níky, vložit příslušnou tabletu pro čištění a pít 

dobrou kávu. 

Horní strana pak zpravidla tvoří poličku pro 

nahřívání šálků. To je důležité pro správné 

vychutnání aroma nápoje. A protože mezi 

základní suroviny patří i kvalitní voda, je řada 

kávovarů vybavena také vlastní fi ltrací, kte-

rá z vody odstraňuje nepatřičné mechanic-

ké i chemické nečistoty ještě před ohřevem. 

V takovémto případě je nutné ještě myslet na 

výměnu fi ltrační patrony. 

Něco málo o odvápňování

Zachování kvality vody a samotná čistota ká-

vovaru, resp. všech cest, kudy voda a káva 

procházejí, jsou pro kvalitu nápoje klíčové. 

K tomu patří odvápňování přístroje, ať už je 

použit jakýkoli. A proč vodní kámen tolik vadí? 

Z ryze technického hlediska nám sice asi „ne-

rozbije pračku“, ale určitě zabraňuje prostupu 

tepla. Tím prodlužuje vaření a zvyšuje spo-

třebu energie, což bylo řečeno už u odstavce 

s varnými konvicemi. Odvápněním tedy ušet-

říme energii i čas. Vysoký obsah vápníku 
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Krátké povídání… o kávě

Káva je hned po ropě druhou nejprodávaněj-

ší komoditou. Na celém světě existuje velká 

řada různých druhů. Mezi ty nejznámější pa-

tří arabika a robusta. Možná jste také někdy 

slyšeli název kávovníku „liberika“, ale ta se 

pěstuje v mnohem menším množství. 

Co se týká světové produkce kávy, jednoznač-

ně vede arabika – tvoří dokonce 75 %. Avšak 

téměř veškerá káva, která se běžně prodává 

v našich obchodech, je robusta. Ta totiž patří 

mezi ty levnější a méně kvalitní druhy. 

Pokud si doma chcete připravit kvalitnější 

kávu, zajděte si do specializovaných prode-

jen, ať už pro jednodruhovou arabiku nebo 

směs. 

Výrazná robusta

Tento kávovník  roste v nižších nadmořských 

výškách (200–600 metrů) a  dorůstá 7–13 

metrů. Pro pěstování potřebuje stabilnější 

a teplejší klima. Ideální teplota se pohybu-

je okolo 24–29 °C. Je také mnohem méně 

náročná na pěstování než arabika, odolává 

mnohem lépe okolním vlivům, počasí a ne-

mocem, a navíc první sklizeň může mít již za 

dva roky po zasazení. Obsahuje vyšší pro-

cento kofeinu (1,6–3,2 %). 

Co do chuti má hodně výrazný hořký tón, kte-

rý vám dlouho zůstane na jazyku. Jestliže se 

kávě déle věnujete, v espresu ji vždy pozná-

te. Její výraznou chuť a hořkost registrujete, 

i když je třeba espreso připraveno ze směsi, 

kde je robusta obsažena je pár procenty. 

Robusta se pěstuje hlavně v Asii, částečně 

potom také v Africe a v Jižní Americe.

Arabika: náročnější a zdravější

Tato rostlinka je mnohem více náročná na 

pěstování. Roste ve vyšších nadmořských 

výškách (900 až 2 000 metrů) a dorůstá do 

menší velikosti než robusta; může být vyso-

ká 3–5 metrů. 

Arabika má raději střídání ročních obdo-

bí, nejvhodnější teplota je 15–24 °C. První 

sklizeň plodí až po šesti letech od zasa-

zení. 

Od robusty se liší svou jemnou chutí a hlav-

ně obsahem kofeinu. Obsahuje ho mnohem 

méně (1,2–1,7 %), a tím pádem je i zdravější. 

Má také výraznější kyselejší chuť, avšak zá-

leží i na konkrétní odrůdě a stupni pražení. 

Pěstuje se hlavně ve Střední a Jižní Americe 

a také v Africe. 

Liší se i jednotlivé odrůdy

Na chuť kávy má vliv podnebí i počasí. Kon-

krétní odrůdy jednotlivých druhů se rozlišují 

hlavně podle toho, z jaké plantáže pocházejí. 

Podle ní a země, odkud jsou, pak dostáva-

jí i své jméno. Například „Arabica Jamaica 

Blue Mountain“ pochází z malé plantáže na 

Jamajce. Každá takováto odrůda pak má 

svoji specifi ckou chuť. 

Odrůdy se dají dále míchat do směsí, čímž 

vznikne mnohem jemnější a komplexnější 

chuť. 

text: Petra Veselá, foto: iStockphoto.com
Krups Nescafé Dolce Gusto (od 3.999 Kč) 

představuje u nás nejpopulárnější kávovar pracující 

s tabletami. Nabízí velké množství nápojů, včetně 

dvou druhů espres, kapučína či třeba horké 

čokolády. Poslední verzi jsme testovali v číslech 3 

(červen 2009) a 4 (srpen 2009) a vyhrát ho můžete 

i v naší soutěži.

Pákové espreso Krups XP4000 (2.999 Kč) má 

čerpadlo s tlakem 15 barů, držák fi ltru pro mletou 

kávu (1 nebo 2 šálky) se třemi vyměnitelnými sítky 

a k dispozici je i parní tryska pro napěnění mléka na 

kapučíno. Pokud byste chtěli obdobný kávovar, ale 

tentokráte zabudovaný do kuchyňské linky, zkuste 

Whirlpool ACE 010 za 11.990 Kč. Více se o něm 

dozvíte v rubrice „poradna“.

Varná konvice Philips HD4686 (1.999 Kč) s možností 

volby teploty vypnutí na 40, 60, 80 nebo 100 °C 

může uspořit i značné množství energie. 

Moka konvičku, tedy espreso našich babiček (zde 

Alice Polish), koupíte už za pár stokorun. Vybrat si 

můžete z různých velikostí i provedení.
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ve vodě také může negativně ovlivnit chuť 

kávy a v případě varných konvic se dokonce 

mohou kousky dostat i do nápoje. 

A ještě něco: Na mikroskopicky velmi členi-

tém povrchu vodního kamene začínají brzy 

bujet kolonie bakterií, které sice var zničí, 

ale které často produkují zdraví škodlivé lát-

ky. To je také důvod, proč se doporučuje po 

delší době, kdy tyto spotřebiče nepoužíváme, 

uvařit v nich jednu dávku vody „nanečisto“ 

a vylít ji.

A čím odvápňovat? Existuje řada více či 

méně správných receptů. Můžeme použít 

buď drahé speciální odvápňovací prostřed-

ky známé z různých reklam nebo potravi-

nářskou kyselinu citronovou. Ta je konečně 

spolu s kyselinou aminosírovou nejčastější 

účinnou látkou oněch „speciálních pro-

středků“. 

Výhodou kyseliny citronové je i zdravotní ne-

závadnost, protože pokud zapomenete pří-

stroj po odvápnění propláchnout, maximálně 

se napijete kyselé kávy. Doporučují ji dokonce 

i někteří výrobci spotřebičů, což oceňuji jako 

projev jejich zájmu o naši peněženku. A to je 

sympatické.

Často používaným prostředkem je také ocet. 

Ten sice také funguje, ale je poměrně agresivní 

(zaznamenal jsem v praxi ztmavnutí povrchu 

topných spirál), a navíc dosti páchne. Použít 

se dá teoreticky jakákoli kyselina, problémem 

však může být zdravotní závadnost a přílišná 

agresivita. 

A jaký poměr zvolit? U kyseliny citronové ře-

dím lžičku na dvě deci vody, pokud jde o ocet, 

ten se používá neředěný nebo jen mírně zře-

děný a u speciálního prostředku je příprava 

uvedena na obalu.

Jak odvápňovat?

Obecně přístroje odvápníme naplněním mís-

ta s topnou spirálou odvápňovacím roztokem, 

který zahřejeme a necháme působit 30 až 60 

minut.

Do varné konvice vlijeme roztok, který zahře-

jeme. Nezahříváme však k bodu varu, ale jen 

tak, aby voda byla horká. Roztok necháme 

opět působit 30 až 60 minut. Poté ho vylijeme 

a konvici vypláchneme. První vodu zahřátou 

na bod varu rovněž nevyužíváme.

U překapávače (i moka konvičky) naplní-

me zásobník roztokem a zapneme ho. Ne-

cháme protéct zhruba polovinu roztoku do 

konvice a překapávač na 30 minut vypneme. 

Poté jej znovu zapneme a necháme protéct 

zbytek roztoku. Pak do zásobníku naplníme 

čistou vodu a překapávač ještě jednou pro-

pláchneme, přičemž horkou vodu z konvice 

vylijeme.

Jednoduchá espresa hnaná tlakem páry napl-

níme roztokem, nasadíme držák na kávu (bez 

kávy) a postupujeme stejně jako u překapáva-

če. Dalším krokem je opět propláchnutí čistou 

vodou, ale předtím musíme tento typ espresa 

nechat vychladnout, abychom se neopařili 

zbytkem páry při otevření tlakového uzávěru 

nádobky na vodu.

Espresa s tlakovým čerpadlem lze odváp-

ňovat, jen pokud to je uvedeno v návodu na 

použití. Některé modely mohou být vybave-

ny dekalcifi kátorem, který bychom klasickým 

odvápněním zničili!

Automatické kávovary odvápňujeme vždy 

podle návodu výrobce. Zpravidla se o to sta-

rají samy a potřebují k tomu jen odmáčknout 

volbu v menu a speciální tablety, což je nutné 

dodržet.

Jen správně umletá...

Ano, kávovar je jistě nejdůležitějším přístrojem 

pro výrobu kávy, ale také mlýnek na kávu má 

podíl na její správné chuti. Není důležitá jen 

správná hrubost rozemletí kávových zrn, ale 

také zachování aroma. To je nejvyšší v čers-

tvě mleté kávě a i když se snažíme balením ve 

vakuu a jinými postupy aroma zachovat, těžko 

to překonáme. 

Při mletí je důležité, aby se káva příliš neza-

hřála a aromatické látky neunikly. Proto je 

nutné používat postupy, při kterých vzniká 

minimum tepla.

Takzvaný „tříštivý mlýnek“ představuje jedno-

dušší a levnější provedení. Jeho nevýhodou 

je nestejná hrubost,  vznikající jen rozbíjením 

zrnek. Hrubost umletí se řídí dobou chodu 

a káva zůstává v kontaktu s noži po celou 

dobu. Při dlouhém mletí pak dochází k přepa-

lování kávy, takže abyste ji připravili na správ-

nou hrubost, vyžaduje to hodně cviku. 

Druhou variantou je „mlýnek s kameny“. Ty 

umožňují řízení hrubosti mletí, která je daná 

nastavením velikosti mezery mezi nimi. Zrn-

ková káva je vsypávána do mlecího prostoru 

středem pevného horního kamene. Spodní 

kámen se otáčí a zrna drtí. Jakmile zrno do-

sáhne správné velikosti, je odstředivou silou 

odhozeno do zásobníku, takže se již nemů-

že dále rozemílat ani zahřívat. Výsledkem je 

rovnoměrná hrubost, kterou lze předem určit 

přesně pro způsob, jímž kávu připravujete. 

Moderní mlýnky jsou vybaveny keramickými 

kameny, které mají vyšší životnost, jsou vyso-

ce odolné a tlumí hlučnost mlýnku.
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Přístroje pro vaření kávy jsou důležitou součástí našich kuchyní. Proto jich existuje široká paleta lišící se vybavením i cenou. Levnější výrobky 

jsou zpravidla jednodušší co do funkce i použitých materiálů, dražší přesvědčují výbavou a designové modely vyrobené z ušlechtilých materiálů, 

které mohou být navrženy i slavnými návrháři, jsou zase určeny do exkluzivních kuchyní.

Tím nejjednodušším nástrojem pro přípravu kávy je vlastně rychlovarná konvice, s jejíž pomocí připravíte tradičního českého „turka“ (proto jsme 

ji také zařadili do přehledu). V tabulce však najdete i oblíbené překapávače, kvalitní i velmi jednoduchá espresa, a abyste to měli všechno pěkně 

pohromadě, zařadili jsme sem i mlýnky na kávu.

Jaký kávovar za jaké peníze

RYCHLOVARNÉ 

KONVICE

PŘEKAPÁVACÍ 

KÁVOVARY

ESPRESA 

(VŠECH DRUHŮ)
MLÝNEK NA KÁVU

cenové rozpětí 300–700 Kč 400–900 Kč 1.300–4.000 Kč 400–1.000 Kč

typické 

vlastnosti

zpravidla celoplastové, 

výjimečně ještě s nezakrytou 

topnou spirálou nebo 

s nasazováním z jedné strany, 

vždy automatické vypnutí 

a pojistný termostat

zpravidla jednoduché 

celoplastové provedení

párou hnané systémy 

(do 5 barů), jednoduchá 

zpravidla plastová provedení 

s čerpadly (15 barů), často bez 

plochy pro ohřev šálků, s vyšší 

cenou, kávovary i na kapsle

zpravidla v jednoduchém, 

tzv. tříštivém provedení

typičtí 

představitelé

Goddess KET604, 

ETA 1582, 

Fagor TK100

Zanussi ZKF1300, 

Moulinex BCA14, 

Philips HD 7446

DéLonghi EC 9, Fagor CR-14, 

Eta 3180 90000 Creamy, 

Krups Nescafé Dolce Gusto

Bosch MKM 6003, 

Fagor ML-2006 X, 

Ariete Scarlett SL 1545

cenové rozpětí 700–1.200 Kč 900–2.000 Kč 4.000–11.000 Kč 1.000–2.500 Kč

typické 

vlastnosti

nerezové provedení, 

designové plastové, už jen 

se skrytou spirálou, mohou 

mít i mechanické nastavení 

teploty

v plastu i s kovovými částmi, 

někdy s elektronickým 

časováním, designové plastové 

provedení, možnost nastavení 

aroma

pákové přístroje v designovém, 

zpravidla kovovém provedení, 

vždy s možností nahřívání 

šálků

zpravidla s mlecími kameny, 

vždy nastavení hrubosti mletí

typičtí 

představitelé

Electrolux EEWA 3100, 

Philips HD4618, 

Moulinex BY30113E

Philips HD7566, 

Bosch TKA 6024, 

ETA 7174, 

Fagor CG-414 D

DéLonghi EC 750, 

Electrolux EEA 150, 

Fagor CR-20, 

Krups XP5220.30

Krups GVX242, 

ETA 0067, 

Concept KM 5002

cenové rozpětí 1.200–4.000 Kč 2.000–7.000 Kč 11.000–50.000 Kč

typické 

vlastnosti

exkluzivní designové 

provedení, zpravidla nerez, 

může mít mechanické 

i elektronické nastavení 

teploty, podsvětlení

exkluzivní provedení 

s kovovými částmi, často 

s termoskou, možnost 

nastavení aroma, automatické 

funkce, časování

automatické provedení 

s mlýnkem na kávu, 

automatické čištění 

i odvápnění, dražší provedení 

mají elektronické ovládání, 

umí připravit kapučíno či latte 

macchiato

typičtí 

představitelé

Fagor TK500, 

Siemens TW68101, 

DéLonghi KBX 2016, 

Philips HD4690

Siemens TC911P2 Porsche 

Design, 

Braun KF610 Sommelier

Siemens TK69001, 

Electrolux ECG 6200, 

Krups EA8050PE

Poznámka: Při posuzování vlastností v rámci daného cenového rozpětí se vychází z doporučených koncových cen výrobců.

K řadě kávovarů lze dokoupit (u dražších bývá už 

v ceně) přídavnou nádobu na mléko a automaticky 

tak – či alespoň podstatně snadněji – připravovat 

třeba latte macchiato (Electrolux Caffé Grande ECG 

6600).

Nápoje zvané káva
Druhů nápojů z kávy je nespočet, proto zkusí-

me – po konzultaci s Petrou Veselou – přiblížit 

jen ty nejzákladnější. 

• „Turek“ – obávám se, že Turci by se divili, 

co považujeme za jejich specialitu. Rozemle-

tá kávová zrna zalitá právě se vařící vodou 

jsou však u nás pod tímto názvem zakořeně-

na poměrně hluboce. Kávová sedlina, která 

zůstává v šálku – „lógr“ –, se používala často 

k věštění budoucnosti (dnes asi jediný důvod 

tohle pít). 

• Káva z džezvy – káva tradičně připravova-

ná v konvici s hrdlem užším, než je dno, do 

které dáme studenou vodu, často s cukrem 

a jemně mletou kávou. Pomalu zahříváme, až 

se na povrchu objeví pěna. Na chvíli odsta-

víme a postup 3x opakujeme. Poté opatrně 

naléváme do šálků.

• Italská káva – u nás málo připravovaný recept. 

Mléko s cukrem necháme přejít varem a přidá-

me jemně mletou kávu a krátce povaříme. Pak ji 

necháme chvíli odstát a naléváme do šálků. 

• Moka – káva připravovaná v tzv. moka kon-

vičce (viz článek), ve které je horká voda hná-

na tlakem páry přes upěchovanou vrstvu kávy. 

Chuťově je někde mezi překapávanou kávou 

a espresem.

• Espreso – káva tvořená pod vysokým tlakem 

(9 a více barů) ve speciálních přístrojích. Espre-

so by mělo mít na povrchu kávovou pěnu. Po-

užívá se asi 7 g kávy a podle množství vody se 

dělí na poddruhy: ristretto – teče 18 sekund, má 

zhruba 20 ml a velmi silnou chuť s až olejovitou 

konzistencí; espreso – teče 20–30 s, má velikost 

25–35 ml a je také silné; lungo – dvojnásobek 

vody, tedy slabé (to, čemu se často u nás říká 

espreso) a doppio – dvojité espreso, tedy dvojitá 

dávka kávy (14 g).

• Kapučíno – k espresu je přidána hustá 

mléčná pěna vytvořená parní tryskou s částí 

mléka. Správně se servíruje bez jakýchkoliv 

ozdob, jako je skořice nebo čokoláda.

• Cafe macchiato – espreso s trochou mléč-

né pěny na povrchu, někdy doplněné různými 

příchutěmi – karamelem, vanilkou...

• Latte macchiato – opět je základem espre-

so, které se opatrně nalévá do ohřátého našle-

haného mléka tak, aby vytvořilo vrstvy.

• „Ledová káva“ –  má celou řadu variant. 

Například dvojité espreso přelité přes dvojitou 

vanilkovou zmrzlinu a ozdobené šlehačkou 

(prostě báječné) či velmi osvěžující frapé, po-

dávané zvláště v Řecku a připravované z in-

stantní kávy.

Polička pro nahřívání šálků je nezbytnou součástí 

kvalitních espres. Řada přístrojů AEG-Electrolux 

ji má v provedení, ze kterého šálky opravdu 

nespadnou.
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Goddess Cl 290
Automatický bateriový vysavač s příkonem 25 W se sice nehodí 

pro velký úklid, ale sám posbírá prach a drobečky v době, kdy 

nejste doma. To je příjemné zejména pro plovoucí podlahy, na nichž 

využije sběrací kartáčky. Výhodou je i jeho výška 95 mm, díky níž 

se dostane i pod většinu nábytku na nožkách. Po ukončení cyklu 

trvajícího 20, 40 nebo až 60 minut sám najde dobíjecí stanici, kde 

se bude až 12 hodin nabíjet. Vy musíte jen vysypat nečistoty ze 

čtvrtlitrové sběrné nádoby. Ve výbavě je také utěrka, kterou umí 

vytřít prach z hladké podlahy.

Test v dubnovém (2/2009) a dlouhodobý 

v srpnovém (4/2009) čísle.

Cena: 4.999 Kč

Philips FC 9179
Vysavač, který se díky sacímu agregátu s vysokou účinností 

chlubí až o 35 % nižší spotřebou, jež umožňuje při příkonu 

1 250 W vyvinout sací výkon 375 W a podtlak 28 kPa. Filtrační 

systém s Ultra Clean Hepa filtrem (Hepa 13) a Hepa těsněním 

zachycuje 99,95 % prachových částic. Vysokou účinnost sání 

pomáhá zajistit hubice Tri-Active se speciálním dvojitým 

kloubem, pro dokonalý kontakt s podlahou. Hubice Super 

Parkquet je určena pro hladké podlahy. Akční rádius 12 m 

ocení zejména ti s velkými prostorami, zatímco kazetu 

Clean Comfort pro hygienické vysypávání nečistot ocení 

každý.

Cena: 6.999 Kč
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Cena: 6.999 Kčč

Vysavače jsou jedním z nejrozmanitějších elektrospotřebičů. Existují v mnoha velikostech, prove-

deních a mohou být vybaveny několika druhy fi ltrace. Snad každý z nás má doma minimálně jeden 

kus, který, ač třeba nerad, musí občas použít. Dnešní výběr vysavačů pochopitelně odráží jejich 

rozmanitost.

Bosch BSG8PRO1
Sáčkový vysavač s příkonem 1 800 W a technologií „long-life 

compressor“ s aerodynamickými lopatkami se vyznačuje vyšší 

životností motoru a účinností sání. O čistotu vzduchu se stará 

systém Air Flow se sáčkem o objemu 6 litrů a filtrem Air Clean 

Hepa. Doplňkem běžného příslušenství je kufřík s profinástavcem 

na polstrovaný nábytek a kartáčovým a dlouhým nástavcem na 

spáry. Akční rádius vysavače je plných 13 m.

Cena: 12.990 Kč
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Na několik způsobů

Aldes Axpir C. Booster
Při stavbě nového domu nebo rekonstrukci je výhodné využití zabudovaných 

vysavačů. Dvoumotorová sací jednotka s příkonem 2x 1 400 W bude 

zabudována v technických prostorách (garáži), což zajistí bezprašný 

a minimálně hlučný úklid. Do sací zásuvky zasunete 7,5m hadici, k níž připojíte 

teleskopickou trubici a nástavec z širokého příslušenství pro vysávání všech 

druhů podlah, čalounění i špatně dostupných prostor.

Cena: 21.490 Kč (motorová jednotka), 

5.490 Kč (sada příslušenství)

Fagor VCE-156
Bezsáčkový akumulátorový vysavač, který je určen pro pohotový úklid menších prostor, aut nebo 

řešení „malých nehod“. Použitím univerzální hubice s rotačním kartáčem se podobá tyčovým 

vysavačům, jeho část však lze vyjmout a používat jako ruční vysavač. Akumulátory, jejichž plné 

nabití trvá 12 hodin, dodají příkon 160 W a umožní provoz po dobu 20 až 30 minut. Nečistoty 

jsou shromažďovány do půllitrové omyvatelné nádoby, která je přizpůsobena pro hygienické 

vyprazdňování. Omyvatelný je také i Hepa filtr. V příslušenství najdete kromě pružné trubice pro 

vysávání v těžko přístupných místech štěrbinovou a polštářovou hubici.

Cena: 2.690 Kč

Electrolux Ergospace Green ZEG 300
Sáčkový vysavač využívající k filtraci firemní řadu filtrů 

S-bag, mezi nimiž si můžete vybrat i sáček se zvýšenou 

filtrací pro alergiky nebo pro chovatele s uhlíkovým 

protipachovým filtrem. Dalším stupněm filtrace je mikrofiltr 

a omyvatelný filtr Hepa 12. Příkon 1 350 W lze plynule 

regulovat i bez ohýbání. V příslušenství najdete kovové 

teleskopické trubice, hubici Esno na koberce a speciální 

hubici 3 v 1, která nahrazuje kartáčovou, úzkou 

a štěrbinovou. Akční rádius vysavače je 13 m.

Test v čísle 3 (červen) 2009

Cena: 4.490 Kč
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Přístroj mne překvapil svými rozměry, protože 

jsem si jej představoval větší. Tělo z černého 

plastu s nerezovými plochami působí příjem-

ně. Do nádoby na vodu můžete, ale nemusíte 

připevnit fi ltrační patronu, což je velmi jed-

noduché. Filtr pomocí aktivního uhlí odstraní 

z vody nežádoucí chemické látky, jako je chlor, 

olovo, hliník, pesticidy a další nečistoty. Pod-

le výrobce vydrží na přefi ltrování 50 litrů vody 

nebo na 2 měsíce.

Napouštěcí automatika

O jednoduchém složení jsem se již zmínil. Ná-

doba na vodu s automatickým ventilem ve 

dně je vybavena držadlem, za které ji vyjmete 

z přístroje a přenesete k vodovodu. Přitom se 

může stát, že zavadíte o jedno ze dvou tlačí-

tek pro studenou nebo horkou vodu a přístroj 

začne napouštět, takže je třeba trochu víc 

pozornosti. Zpět nádoba zapadne pohodlně 

sama. 

Quick&Hot pracuje s automatikou napouštění 

vody. Stačí napustit první hrníček tak, že po-

držíte tlačítko stisknuté po dobu napouštění 

a příště, pro napuštění stejného množství, ho 

již postačí stisknout jen krátce. Paměť pro 

teplou a studenou vodu funguje zvlášť, což 

je výhodné, protože zpravidla používáme jiné 

nádoby na teplé nebo studené nápoje. Hor-

ká voda teče opravdu za tři sekundy (předtím 

neteče žádná) a v ústí přístroje jsem naměřil 

teplotu 93 °C.

Na konci napouštěcí hubice je ústí zabraňují-

cí rozstřikování, které omezuje i možnost na-

stavit výšku hubice od podložky v rozmezí 80 

až 105 mm. Z toho vyplývá 

i maximální výška nádoby, 

do které můžeme pohodlně 

napouštět vodu, a 10,5 cm 

postačí pro většinu běžných 

hrníčků a skleniček.

Údržba spočívá v občas-

ném odvápnění, které je 

podle výrobce třeba pro-

vádět asi po dvou měsících 

(bez fi ltru při tvrdé vodě čas-

těji), výměně fi ltru (pokud 

jej používáte) a občasném 

vymytí nádoby na vodu. Tu 

můžete mýt v myčce a je ur-

čena i pro uchovávání vody 

v chladničce.

Úsporná každým 
coulem

Nesporný přínos Tefal Quick&Hot vidím 

v úspoře času při ohřevu vody, který je mar-

kantní. S tím souvisí i úspora energie, vzni-

kající díky průtokovému ohřevu a přesnému 

dávkování horké vody. Neohříváme nic navíc 

a všechnu energii tedy účelně využijeme. Na 

rozdíl od varné konvice, kde musíme dodržet 

minimální hladinu vody a současně nám čas-

to horká voda zbude. Možnost fi ltrace dává 

prostor pro rozhodnutí, zda budeme vodu 

upravovat a zbavíme ji škodlivých látek, na 

druhou stranu ale nenutí uživatele kupovat fi l-

trační patrony. Možnost fi ltrace studené vody 

považuji za příjemnou funkcí navíc, stejně 

jako automatické napouštění, které šetří čas. 

Osobně jsem byl s Quick&Hot velmi spokojen, 

a proto jej mohu doporučit všem, kteří chtějí 

uspořit čas i peníze bez námahy a omezení 

svých potřeb.

text: Miloš Chadt, foto: Tefal

ohřev vody Tefal Quick&Hot BR304841

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TESTY

Dnes testujeme velmi horkou J novinku fi rmy Tefal. Je 

jí druhý zástupce zcela nového principu ohřevu vody, 

takže jej zatím řadíme mezi varné konvice. Jim se sice 

podobá přípravou horké vody, ale tím podobnost končí. 

Výrobce tvrdí, že ohřev proběhne do tří sekund, a na to 

jsem byl sám zvědav…

cena: 2.999 Kč, 

fi ltrační patrona 249 Kč

příkon: 2 500–3 000 W

objem zásobníku 

vody:

1,7 l

rozměry (švh); 

hmotnost:

205 x 265 x 280 mm; 

1,6 kg

Tefal Quick&Hot BR304841

HORKÁ VODA
RYCHLEJI NEŽ RYCHLE

Quick&Hot ohřívá vodu průtokově a tolik, kolik jí potřebujete. 

Opravdu čekáte jen tři sekundy a hned poté začne téct horká voda 

o teplotě 93 °C. Na „pravého českého turka“ to není, ale ideálně se 

hodí například na zalití instantní kávy.

POPEROU SE S PRÁDLEM

více na www.euronics.cz

Pračka pracuje ve třídě spotřeby energie 

A (0,19 kWh/kg), třídě účinnosti praní rov-

něž A a třídě účinnosti odstřeďování B. Pro 

7 kg prádla a prací cyklus o délce 178 mi-

nut je ofi ciálně udávána spotřeba 1,05 kWh 

a 47 litrů vody. Počet otáček při odstřeďo-

vání může být mezi 400 a 1 400, což vidíte 

i na rozměrném displeji, který také ukazuje 

teplotu a čas zbývající do konce praní (na 

něj vás upozorní i signálem). Mezi speciál-

ními programy najdete „sportovní oblečení“ 

či „extrakrátký“ trvající jen 15 minut. Bosch 

WAE28462BY s možností podstavby má 

hlučnost 56/76 dB (praní/odstřeďování), 

rozměry (švh) 60 x 85 x 59 cm a hmotnost 

80 kg.

Kondenzační sušička pracuje ve třídě spo-

třeby energie B a pro náplň 1 až 7 kg prádla 

nabízí sedm sušicích programů (např. „su-

ché do skříně“ či „suché k žehlení“) plus 

dva speciální („vlna fi nish“ a „peří“) a dva 

programy časové – „extrakrátký – 40 min“ 

a „časový  – teplý 20 min“. Celkem tedy pl-

ných 11. Na displeji pak vidíte čas zbývající 

do konce sušení, LED diody vás také upo-

zorní na nutnost vyprázdnit nádržku a vy-

čistit fi ltr. Systém SoftDry sušicího bubnu 

nabízí asymetrické unášeče pro dokonalej-

ší načechrání prádla, o rovnoměrnější su-

šení se zase postarají elipsovité prolisy. 

Bosch WTE 86303BY s možností pod-

stavby má rozměry (švh) 60 x 84 x 63 cm 

a hmotnost 43 kg. Upozorňujeme, že závěs 

dveří je vpravo a nelze ho zaměnit. 

Bosch WAE28462BY

Bosch WTE86303BY

V rámci mimořádné akce máte nyní možnost u Euronicsu zakoupit „balíček“ složený z pračky Bosch 

WAE 28462BY (ofi ciální doporučená koncová cena 19.490 Kč) a sušičky WTE 86303BY (23.990 Kč) za 

velmi výhodnou cenu – 24.999 Kč. Jejich velkou předností – a to opravdu nebývá v tzv. setech zvykem – 

je i to, že jsou určeny pro stejně velkou náplň 1 až 7 kilogramů prádla. To, co vyndáte z pračky, můžete 

tak bez obav strčit do sušičky, aniž byste ji přeplnili.

42 990,-42 990,-Cena setu
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DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TESTY

Uvnitř balení najdete dva strojky v jednotném 

designu, jehož zdobení je zřejmě určeno jen 

pro tuto soupravu. Epilátor má v dokladech 

označení HP6507 a dámský zastřihovač 

HP6371. Překvapila mne nejednotnost na-

pájení obou přístrojů. Zastřihovač je napájen 

akumulátorem, zatímco epilátor musí být při 

provozu připojen k síti. Příslušenství je bohaté 

a vše se vejde do přibalené cestovní taštičky.

Zastřihovač

Před použitím vyžaduje nabití, které má při 

prázdném akumulátoru trvat deset hodin 

a postačit na 60 minut práce. Při testu udr-

žel akumulátor strojek v chodu 71 minut. Čas 

nabíjení se mi nepodařilo změřit, protože kon-

trolka nabíječky nezhasla ani po 15 hodinách. 

Zřejmě jde o kontrolku zapnutí, nikoli nabíjení. 

Při něm (se zasunutou šňůrou nabíječky) za-

střihovač nelze používat. Nejde ani zapnout, 

což je zřejmě ochrana nabíjecích obvodů. 

Dobrým pomocníkem je hřebenový násta-

vec, který umožňuje zastřihávat na délku 2 až 

10 mm s nastavením po 2 mm. To je užitečné 

nejen pro citlivé partie, ale také pro zastřihnu-

tí přerostlých chloupků na délku vhodnou pro 

epilaci. Strojek lze čistit proudem vody, což 

znamená značné zjednodušení. Přiložené ša-

blony pro vystřihování obrázků jsou dobrým 

nápadem, zejména pro souosé tvary. 

Epilátor 

Lze ho používat jen se zasunutou 2,5m šňů-

rou napáječe, což trochu omezuje volnost po-

hybu. Posuvným přepínačem se volí jedna ze 

dvou rychlostí, přičemž rychlost 1 je určena 

pro nižší hustotu chloupků a 2 je považována 

za standardní. Plastový nástavec pro snížení 

nepříjemných pocitů lze nasadit jen v jednom 

směru, kdy lehce zapadne do výřezů v těle 

přístroje a velmi dobře tam drží. Na jeho účin-

nosti se však obě dámy, které ho zkoušely, 

neshodly. Ovšem činnost byla hodnocena 

kladně. Pro účinné vytrhávání je nutné po-

kožku trochu vypnout a držet epilátor kolmo 

k ní. Zbytečně velký tlak účinnost vytrhávání 

zhoršuje. 

Čištění je jednoduché. Plastový nástavec lze 

umýt vodou, proudem vody lze proplách-

nout i epilační hlavu. Tu však musíte nejprve 

sejmout z přístroje, který se nesmí dostat do 

kontaktu z vodou. Hlava musí být před nasa-

zením řádně suchá!

Jak vidíte, oba přístroje se funkčně doplňují, 

proto je jistě vhodné prodávat je v sadě. Proti 

funkcím nelze mít námitek, avšak trochu vadí 

jejich odlišné technické vlastnosti. Týká se 

to především rozdílného napájení a rozdílné 

odolnosti proti vodě, které by bylo vhodné 

sjednotit. Další vlastnosti jsou na dobré úrov-

ni, proto je lze doporučit.

sada epilátoru a zastřihovače Philips HP6530

Otestování dámského epilátoru 

je pro chlapa složitý úkol, a tak 

jsem využil dvě kamarádky, 

které je prakticky vyzkoušely. 

Sám jsem se spíše soustředil 

na technické provedení obou 

přístrojů.

cena: 2.299 Kč (za oba)

depilátor

druh: suchá epilace, nástavec 

pro masáž pokožky

počet rychlostí: 2

napájení: ze sítě, adaptér na 13 V, 

400 mA

zastřihovač

počet rychlostí: 1

nástavec na výšku 

střihu:

5 stupňů

napájení; udávaná 

doba provozu:

akumulátor 2,4 V, 2 W; 

60 min

rozměry (švh); 

hmotnost:

40 x 160 x 27 mm; 

106 g

Philips HP6530

DÁMSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Originální balení soupravy Philips HP 6530 se 

snědou tanečnicí brazilské samby přiláká jistě 

oko muže i ženy.

K oběma zařízením dostanete cestovní taštičku, 

plastový nástavec pro masáž pokožky pro 

začátečnice a čisticí kartáček pro epilátor. 

K zastřihovači patří nabíječka, nastavitelný hřebenový 

nástavec a pět šablon pro vystřihávání tvarů. 
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V základní výbavě dostanete další zásobník na 

kávu (jeden už je uvnitř) se speciálním gumo-

vým uzávěrem, tak abyste nepřišli o aroma vlo-

žené namleté kávy a mohli si ji – třeba s manžel-

kou, která má ráda tu bez kofeinu – jednoduše 

prostřídat. Dostanete ale i etikety a tužku pro 

jejich popis, základní čisticí balíček (štěteček, 

prášek na odstranění vodního kamene a dvě 

čisticí tablety) a navíc i fi ltrační vložku na vodu, 

kterou můžete, ale také nemusíte použít. A to 

ještě nemluvím o chytře umístěném návodu na 

čištění s telefonním číslem české horké linky 

či vytažení kávovaru z krabice prostřednictvím 

šikovné „plastové tašky“ s úchyty. Tak tohle se 

opravdu hned tak nevidí…

Plný automat… na mletou 
kávu

Na trhu není mnoho přístrojů, které by byly 

bez mlýnku na kávu a zároveň nabízely plně 

automatický provoz. EA7020 je jeden z mála, 

ne-li jediný, pokud samozřejmě nepočítáme 

automaty na tablety. Nechybí automatické 

čištění a odvápňování s upozorněním, mís-

to pro nahřívání šálků, tryska pro napěnění 

mléka na kapučíno a dokoupit můžete i sadu, 

která vám činnost v tomto ohledu ještě trochu 

více zautomatizuje. 

Menu umí dobře česky a můžete si v něm na-

stavit třeba i spuštění v určitou hodinu, důklad-

né propláchnutí (dělá se to i automaticky po 

určitém počtu připravených šálků) a na pod-

stavec lze položit třeba i půllitrový „kafák“, po-

kud nemá na výšku více než nějakých 10 cm. 

Propracované espreso

Ovládání a čištění je jednoduché a hlavně – 

vše je dobře viditelné díky velkým znakům 

na displeji a výtečnému grafi ckému znázor-

nění, které vám například poukazuje i na to, 

co máte kvůli čištění vytáhnout. V základní 

nabídce, která se objeví po spuštění kávovaru 

trvajícím 12 s, je dvojice espres (slabší, sil-

nější) a dvojice „káv“, které si můžete nechat 

připravit do jednoho či dvou šálků najednou. 

U každé z nich pak ještě lze v určitém rozsa-

hu ovlivnit jejich velikost, přičemž předchozí 

nastavení zůstane zachováno. V menu pak 

můžete ještě celkově nastavit sílu kávy na 

„normální“ a „silnou“ a udělat tak z espresa 

pořádné ristretto. 

Škoda že členitou podložku pod šálky nelze 

mýt v myčce, že není hlídán stav kávy v zá-

sobníku (voda už ano) a že se pozapomnělo 

na zálohování hodin. Jakmile totiž vypadne 

proud, všechna nastavení zůstanou zachová-

na s výjimkou nastavení času. 

A jak chutná káva? Při použití kvalitní vody 

a mé oblíbené brazilské arabiky (Santos) 

neměla chybu, což dotvrdila slušnou pěnou, 

která přežívá i zamíchání lžičkou. Pokud ne-

chcete investovat do podstatně dražšího au-

tomatu vybaveného mlýnkem na zrnkovou 

kávu a stejně jako já příliš nemilujete páková 

espresa pro jejich složitou obsluhu a čištění, 

budete tady doma. Jakmile si zvyknete na 

„kávu na tlačítko“, nebudete chtít jinou…

automatické espreso Krups Espresseria Automatic EA7020

Krups je zjevně fi rma plná de-

tailistů. Vidět to bylo už u Dolce 

Gusta, včetně jeho druhé verze, 

a u tohoto přístroje se to pro-

jevilo naplno. Takové příslušen-

ství, jaké dostanete zde, totiž 

hned tak neuvidíte ani u dva-

krát dražších espres. 

cena: 12.999 Kč

mlýnek na kávu: ne, pracuje s mletou 

kávou

druhy nápojů: espreso, napěnění mléka 

na kapučíno, horká voda

tlak: 15 barů

zásobníky: nádržka na vodu (1,8 l), 

zásobník na mletou kávu 

(170 g) plus další v ceně, 

zásobník na použitou 

kávu

příkon: 1 450 W

rozměry (švh); 

hmotnost:

240 x 360 x 330 mm; 

7,1 kg

Krups EA7020

TROCHU JINAK

EA7020 má kompaktní rozměry, příjemný grafi cký 

displej a dva zásobníky na mletou kávu v ceně, které 

můžete kdykoli jednoduše zaměnit.

Ovládání v detailu. Zleva zapnutí, vstup do menu 

a kombinované tlačítko (káva, množství, výběr 

v menu) s OK uprostřed. Vpravo od něj napěnění 

mléka a horká voda. Menu je plně lokalizováno, 

i když to tak z obrázku nevypadá.

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TESTY

„KÁVA NA TLAČÍTKO“ 
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I „kamerovým“ světem hýbe vysoké rozlišení. 

Pojmy jako HD, HD Ready a zvláště Full HD 

jsou těmi nejfrekventovanějšími i zde a v češ-

tině se z dlouhá léta používaného názvu video-

kamera vytrácí slůvko video spjaté s klasic-

kým videomagnetofonem. Není divu – pásek 

a „digitálno“ moc dohromady nejdou…

Navíc: zatímco focení přes kameru stále pří-

liš nedopadá, „v kamerování“ přes foťák se 

udělal obrovský kus práce. I proto v dnešním 

tématu věnovaném kamerám najdete stručný 

výběr fotoaparátů hlavních výrobců natáčejí-

cích už do vysokého rozlišení…

Svět se zkrátka mění a na kamerové branži 

to po rocích stagnace zanechává příjemný 

„high-tech“ nádech.

Krátký výlet do 
nedávné historie

Dlouho hrál ve videokamerách hlavní roli pás-

kový formát DV, resp. MiniDV, i když se mu 

faktický monopol snažilo narušit Sony, napří-

klad s D8. Nakonec v lednu 2002 – opět Sony 

– představilo páskový microMV, který byl ve 

srovnání s MiniDV asi o 70 % menší a teh-

dy bylo i oblíbené srovnání s 3,5" diske-

tou (podívejte se na fotografi i). 

O rok později pak tentokráte už čtyři 

společnosti – Canon, Sharp, Sony 

a Victor Company of Japan (JVC) 

– navrhly páskový formát HDV pro 

vysoké rozlišení pracující s ka-

zetou typu DV, resp. MiniDV. Zá-

měrem bylo co nejvíce se kvalitou 

přiblížit k profesionálním formá-

tům, ale za nižší cenu. Výsledkem 

bylo rozlišení 1 440 x 1 080 bodů 

namísto obvyklého PAL se 720 x 

576 body. 

Mezitím se do hry však začaly mí-

chat kamery s miniDVD disky o prů-

měru 8 cm a kapacitou 1,5 GB (první 

byla v roce 2000 tuším DZ-MV100 od 

Hitachi). 

V roce 2004 pak JVC uvedlo své první Eve-

rio (GZ100 a GZ200) pracující s úžasným pev-

ným diskem typu IBM Microdrive, který měl 

formát paměťové karty CompactFlash. Záhy 

se pak objevily i další kamery pracující nejen 

s paměťovou kartou, ale také už s klasickým 

pevným diskem převzatým z notebooků. A tím 

jsme se vlastně už ocitli v současnosti…

Končící média

Těmi jsou především pásek MiniDV a miniDVD 

disk, který se vlastně nikdy příliš neujal. Rozdíl 

mezi oběma formáty ovšem byl (je) co do kva-

lity markantní. Kamery s miniDVD se vždy vy-

značovaly poměrně nízkou kvalitou (MPEG-2 

a zejména malá kapacita disku) a také krátký-

mi nahrávacími časy v nejkvalitnějším režimu. 

Na 8cm disk a 1,46 GB se toho zkrátka nikdy 

moc nevešlo, i když se později objevila i média 

s dvojí vrstvou a cca 2,5 GB. 

MiniDV se svým nekomprimovaným záznamem 

a vysokým datovým tokem (přes 25 MB/s) 

ovšem představovalo špičku a ve světě nízké-

ho rozlišení nikdy nebylo v amatérské třídě nic 

lepšího. Žádné „artefakty“, ani u těch nejlev-

nějších přístrojů, poměrně vysoká spolehlivost 

(pokud jste neměli problém s páskovou dráhou) 

a velmi vysoká kvalita záznamu. 

Problém představoval především převod do 

počítače ke střihu (pomalý a svého času 

KAMERY • ELEKTRONIKAELEKTRONIKA • TÉMA

Dnešní svět videokamer je hlavně o rozlišení 

a použitém médiu. Zapomeňte na pásek a mini-

DVD disk. Ty už mají svou éru za sebou a doží-

vají v poloprofesionální a profesionální oblasti. 

Pokud se bavíme o kamerách pro běžné ama-

térské použití, vedle pevných disků tu excelují 

obsáhlé interní fl ash paměti, tzv. SSD disky 

a paměťové karty. Právě ta poslední dvě média 

budou určovat vývoj v této oblasti pro příští roky. 

Ostatně na poslední olympiádě natáčené do HD 

se už nic jiného ofi ciálně ani nepoužívalo. 

PAL JE MRTVÝ, 
PÁSEK JE MRTVÝ,
EXCELUJE HD

A PAMĚŤOVÉ KARTY

Na co nezapomenout
• s natáčením do HD nemusíte čekat až na 

dobu, kdy budete mít doma odpovídající vý-

bavu (televizor, silný počítač pro střih); pře-

stoupit lze kdykoli, navíc záznam je možné 

často lehce převést na běžné DVD (originál si 

samozřejmě zachovejte)

• investujte do obalu kamery – pokud kupuje-

te dražší či dokonce drahou kameru, nezapo-

meňte na její ochranu; stačí jedna kapka moř-

ské vody na obvody a je po ní… (sám jsem to 

před lety zažil při nevinné procházce po pláži)

• ze záznamových médií je zjevně nejper-

spektivnější interní fl ash disk (SSD) a pamě-

ťová karta

• pravidlo „ukládat, ukládat, ukládat“ platí 

i zde – ukládejte, resp. zálohujte si své na-

hrávky tak, abyste o ně nepřišli; ideálně vypá-

lením na nepřepisovatelné DVD nebo Blu-ray, 

na přechodnou dobu několika let dobře po-

slouží i externí pevný disk

text: Bohumil Herwig, foto: Canon 27INSPIRACE EURONICS • 5/2009
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vyžadoval i hodně výkonné PC), limitující se 

na sklonku kariéry ukázaly i rozměry samotné 

kazety.

Dnes jsme na tom tak, že u JVC, Panasoniku 

a Samsungu už výše uvedená média nena-

jdete (nabízejí se pouze kamery s paměťový-

mi kartami, interní pamětí či pevnými disky), 

u Canonu a Sony je pak ještě několik modelů 

formátu HDV, ale to je jiná kategorie. Canon, 

který se k miniDVD nikdy moc neměl a zavedl 

ho v podstatě až v době, kdy od něj ostatní 

odcházely, má ve svém posledním ceníku 

ještě tři miniDVD modely. Zřejmě jako dopro-

dej…

Končí i PAL

Zatímco v televizním vysílání si na české po-

zemní HDTV budeme muset ještě „nějakou 

chvíli“ počkat, i když se už experimentálně vy-

sílá, v kamerách je standardní rozlišení (PAL) 

na odchodu už teď. Ne že by byla o výrobky 

přímo nouze, ale je vidět, že končí. Pokusem 

o něco málo prodloužit éru „standardního 

rozlišení“ je u posledních modelů zabudová-

ní čipu, který při promítání na televizor přes 

rozhraní HDMI „převzorkovává“ signál v PAL 

na vysoké rozlišení; HD Ready či rovnou na 

Full HD. Tohle však bude zjevně fungovat jen 

po přechodnou dobu, i když je to jistý trend. 

Vzhledem k tomu, že takovéto výrobky nejsou 

až tak drahé, resp. se cenově od těch běžných 

o tolik neliší, mohou být zajímavým tipem i pro 

vás. Jeden takový přístroj už má v nabídce 

JVC, další dva jsem našel například u Sam-

sungu. Jeho SMX-K40 (6.990 Kč) pracující 

s paměťovou kartou SD (HC) ukládá video ve 

formátu H.264 (vyšlého z MPEG-4), má optic-

kou stabilizaci obrazu a kvůli HD výstupu je 

zabudován i konektor HDMI, resp. miniHDMI. 

Podívejte se na fotografi i jeho o něco vyspě-

lejšího bratříčka SMX-K44…

Odchod od formátu PAL (720 x 576 bodů) ale 

nespočívá jen v přechodu na standard HD 

Ready tak, jak ho před čtyřmi roky stanovila 

organizace EICTA, tedy s minimálně 720 řád-

ky a zejména s rozlišením 1 280 x 720 či 1 024 

x 768 bodů. K překvapení většiny z nás se 

během této krátké doby široce ujal standard 

náročnější – Full HD s 1 080 řádky a rozlišením 

1 920 x 1 080 bodů. Souvisí to zejména s po-

klesem cen takto vybavených LCD televizorů.

Full HD na forhontě 

Pokud se ptáte, co je dnes důležité, a to nejen 

v kamerách, pak je to právě HD. Pokud hod-

láte koupit dražší televizor (myslím třeba přes 

20.000 Kč), dražší Blu-ray přehrávač (k deseti 

tisícům, i když u něj už to snad ani jinak ne-

jde) či dražší kameru (nad 10.000 Kč), dbejte 

na to, aby byly poplatné standardu Full HD. 

Celý váš domácí řetězec si tak zachová jedno 

rozlišení bez jakéhokoli převzorkování jedním 

nebo druhým směrem a bude to zapotřebí jen 

u DVD a standardního televizního vysílání. (HD 

jako takovému, jsme se velice podrobně věno-

vali před rokem v srpnovém čísle takže tam na 

toto téma najdete další dodnes platné postře-

hy a poznámky.)

Během čtyř let od stanovení evropské normy 

pro HD vzaly televizory (pokud nepočítáme 

plazmové), foťáky, Blu-ray přehrávače a ka-

mery rozlišení Full HD vysloveně útokem. Nej-

méně výrobků poplatných tomuto standardu, 

momentálně tedy tomu nejkvalitnějšímu, co 

branže nabízí, je paradoxně právě v kamerách. 

Nyní se ale Full HD rychle prosazuje i zde.

Pokud jde o HD obecně, u JVC už tvoří většinu 

nabídky, Samsung je na tom podle posledního 

ceníku půl na půl (6 na 6), avšak dvě kamery 

pro PAL už mají na HDMI výstupu převod na 

HD a HD má mírnou převahu i u Panasoniku. 

U Sony je to – pokud nepočítáme HDV – zhru-

ba vyrovnané. 

ELEKTRONIKA • TÉMA

Místo kamery: fotoaparáty s natáčením do HD
Je jich na trhu docela dost a nové stále 

přicházejí (více viz minulé číslo). Nějaký 

má snad už každá značka, včetně Nikonu, 

a s příchodem Pen E-P1 ho má už i Olym-

pus. Hodně jich pak najdete u Samsungu, 

Sony a Panasoniku. Nemusí však jít jen 

o velmi vysoké rozlišení 1 440 x 1 080 bodů 

jako u Sony DSC-HX1, ale i o dnes „stan-

dardních“ 1 280 x 720 bodů, použitých tře-

ba u Lumix DMC-TZ7 od Panasoniku nebo 

u Nikonu D5000. Někdy je sice záznam 

v HD ještě poměrně striktně časově omezen 

nebo se používá pouze formát Motion-JPEG 

(MJPEG) jako u výše zmiňované zrcadlovky 

Nikonu, ale nejčastější jde už o vyspělé ko-

deky H.264, resp. AVCHD. 

Omezena z důvodů daňových, nikoli technic-

kých (byla by to už kamera a spadala by zcela 

někam jinam), je i délka jednoho záběru, která 

se běžně pohybuje kolem 10 minut, natáčet 

však můžete postupně až do vyčerpání kapa-

city paměti. 

Při výběru takovéhoto fotoaparátu dbejte na 

pár důležitých zásad:

• Vedle výše uvedeného striktně chtějte H.264, 

resp. AVCHD – tedy kamerový kodek. 

• Zvuk by měl být ve stereu a samozřejmě 

během natáčení musí jít zoomovat, což kupo-

divu některé foťáky této kategorie stále ještě 

neumějí. 

• Dbejte také na to, aby doba jednoho sou-

vislého záběru, tedy mezi stiskem tlačítka 

start a stop, byla co nejdelší, ideálně alespoň 

10 minut. 

• Výborné rovněž je, když je k dispozici sa-

mostatná spoušť pro natáčení tak, abyste 

k němu mohli od focení kdykoli plynule přejít. 

Takto to řeší zejména Panasonic, u Sony je 

třeba se klasickým způsobem přepnout do 

režimu kamery.

Pokud i nad takto vyspělým foťákem (kame-

rou) máváte rukou, doporučuji si je někde vy-

zkoušet. V této oblasti se hodně událo, i když 

pochopitelně stále ještě nedělám rovnítko 

mezi kamerou a fotoaparátem s funkcí kame-

ry. Mám ale takový nejasný pocit, že zatímco 

z druhé strany to nepůjde (kvalitní fotky z ka-

mery), z této je to už hotová věc.

CANON DIGITAL 

IXUS 200 IS

NIKON D5000 OLYMPUS PEN 

E-P1

PANASONIC 

LUMIX DMC-TZ7

SAMSUNG 

EC-ST550

SONY DSC-HX1

charakteristika:

ultrakompakt 

se širokoúhlým 

objektivem

rodinná 

zrcadlovka

(test v č. 3, 

 červen 2009)

retrofotoaparát

ultrazoomový foťák 

do kabelky

(test v č. 4, 

 srpen 2009)

kompakt se 

dvěma displeji

ultrazoom tradičních 

tvarů

cena: 8.990 Kč 19.990 Kč (tělo) 17.990 Kč (tělo) 11.495 Kč 7.990 Kč 12.790 Kč

formát videa; 

zvuk:

H.264 

(1 280 x 720 

bodů), 30 sn./s, 

datový tok 

nezjištěn; 

monofonní zvuk

Motion-JPEG 

(1 280 x 

720 bodů), 

24 snímků/s, 

datový tok 

nezjištěn; 

monofonní zvuk

Motion-JPEG 

(1 280 x 720 bodů), 

30 sn./s, datový 

tok nezjištěn, max. 

doba záznamu 

v HD: 7 min;

 stereo zvuk

AVCHD 

(1 280 x 720 bodů), 

60 sn./s, datový 

tok max. 2,1 MB/s; 

stereo, zvuk,  

Dolby Digital

H.264 

(1 280 x 720 bodů), 

30 sn./s, datový 

tok nezjištěn; 

monofonní zvuk

AVC/H.264 

(1 440 x 1 080 bodů), 

30 sn./s, datový tok 

1,7 MB/s; stereo

objektiv:

5x optický zoom 

(24–120 mm), 

světelnost 

2,8–5,9

výměnný, Nikon F 

s AF kontakty

výměnný, 

Micro 4/3

Leica DC 

Vario-Elmar, 12x 

optický zoom 

(25–300 mm), 

světelnost 3,3–4,9, 

optická stabilizace

Schneider-

Kreuznach, 4,6x 

optický zoom 

(27–125 mm), 

světelnost 3,6–4,8, 

optická stabilizace

Sony G, 20x optický 

zoom (28–560 mm), 

světelnost 2,8–5,2, 

optická stabilizace

rozlišení CCD, 

citlivost:

12,1 mil. pixelů, 

ISO 80–1 600 

CMOS, 12,3 mil. 

pixelů, 

ISO 200–3 200

12,3 mil. pixelů, 

Live MOS, 

mechanická 

stabilizace, 

ISO 100–6 400

10,1 mil. pixelů; 

ISO 80–1 600 (až 

6 400 v režimu 

Max Sense)

12,2 mil. pixelů; 

ISO 80–3 200

CMOS, 9,1 mil. 

pixelů; 

ISO 100–3 200

formát fotografi í; 

paměť:

JPG; mechanika 

karet SD (HC)

JPG, RAW, 

RAW+JPG; 

mechanika karet 

SD (HC)

JPG a RAW; 

mechanika karet 

SD (HC)

JPG; interní paměť 

40 MB, mechanika 

karet SD (HC)

JPG; mechanika 

karet SD (HC)

JPG; interní paměť 

11 MB, mechanika 

karet MemoryStick 

Duo a Pro Duo

napájení:
akumulátor Li-Ion, 

940 mAh

akumulátor Li-Ion, 

1 080 mAh

akumulátor Li-Ion, 

1 150 mAh

akumulátor Li-Ion, 

895 mAh

akumulátor Li-Ion, 

720 mAh

akumulátor Li-Ion, 

870 mAh

vstupy/výstupy:

miniHDMI, A/V, 

spec. konektor 

pro USB

HDMI, USB 

kombinované 

s A/V výstupem 

(spec. konektor) 

atd.

miniHDMI, 

kombinovaný USB 

a A/V výstup

miniHDMI, USB, 

A/V výstup 

(stereocinch)

speciální 

konektor (USB 

a A/V výstup), 

dokoupit lze 

kolébku s HDMI

víceúčelový konektor, 

USB

rozměry (švh); 

hmotnost 

(včetně aku):

100 x 53 x 23 mm; 

160 g

127 x 104 x 

80 mm;  610 g 

(tělo)

121 x 70 x 35 mm; 

385 g (tělo)

103 x 60 x 33 mm; 

230 g

100 x 60 x 19 mm; 

180 g

115 x 83 x 92 mm; 

500 g

Sony Cyber-shot DSC-HX1 (12.790 Kč) 

charakterizuje příjemně hluboký úchop, vyspělý 

čip CMOS, výklopný displej a natáčení do 

HD s rozlišením plných 1 440 x 1 080 bodů 

s 30 snímky/s.

Lehké Full HD kamery představují TM10 (16.995 Kč, 

více rubrika kaleidoskop) a HDC-SD10 (15.995 Kč) 

od Panasoniku. V 230 gramech najdete optickou 

stabilizaci, 16násobný optický zoom, inteligentní 

automatiku a mj. také funkci automatického 

přepnutí. Ta, pokud při natáčení zaplníte 

zabudovanou paměť, přepne na kartu SD (HC). 

Pohled do nitra kamery Sony Handycam CX505VE/520VE, které jsou vybaveny „zrcadlovkovým“ snímačem 

Exmor R CMOS. Liší se jen kapacitou paměti. 
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Jak vidíte, HD je skutečně realitou i ve světě ka-

mer. A navíc realitou nijak předraženou – stačí 

nahlédnout do ceníků a vzpomenout si na ceny 

kamer pro standardní rozlišení před pár lety.

Na co se při výběru kamery 
zaměřit

Rozhodně na perspektivní média, ať už zvolíte 

rozlišení jakékoli. Dnes opravdu nemá smysl 

kupovat třeba miniDVD disk či pásek MiniDV, 

pokud ovšem nepokukujete po poloprofesio-

nálním formátu HDV…

Zkoušel jsem všechny možné kamery a hod-

ně jsem jich i měl. Nejperspektivnější jsou nyní 

zjevně pevné interní fl ash paměti, tzv. disky 

SSD (Solid State Drive) a kamery pracující 

s mechanikou paměťových karet, nejčastěji 

s SD, resp. SD (HC). Jde o netočivá média, 

tudíž odolnější proti poruchám, resp. proti 

nárazům. A i když zaslechnete, že jsou zcela 

spolehlivá, pravda to není. Jsou jen spolehli-

vější než točivé pevné disky. 

Je třeba si také uvědomit, že opravný software 

v počítači s nimi má stále ještě jisté potíže, tře-

ba při prostém obnovení na kartě omylem vy-

mazaného souboru. Proto už někteří výrobci 

zavádějí odpadkový koš… 

Pokud jde o objektivy, máte široký výběr 

od prostého desetinásobného zoomu až po 

zhruba 60násobný. Nezapomeňte, že udržet 

takovýto zoom při natáčení v ruce je proble-

matické i s kvalitní optickou stabilizací, na-

tož bez ní. Při nočním režimu či za ztížených 

světelných podmínek je to pak bez stativu 

v podstatě nemožné. Ovšem optická či me-

chanická stabilizace je pochopitelně vždy 

velkou výhodou. 

À propos noční režimy – kvalitní kamery nabízejí 

přisvícení scény, což je velmi užitečná věcička, 

takže pokud můžete, neváhejte a sáhněte po 

takovémto, dobře vybaveném modelu. Tohle je 

jeden z parametrů, kterým se kamery odlišují.

Vždy si také nezapomeňte prověřit, zda vám 

přístroj dobře padne do ruky, protože kamera 

je zboží, které bych bez takovéhoto vyzkoušení 

vůbec nekupoval. Stejně tak je dobré svěřit ji 

do ruky i dalším lidem, kteří ji budou používat. 

Zvláště to platí o kamerách postavených na 

výšku, tzv. dlaňových, a miniaturních přístro-

jích pracujících pouze na paměťové karty.

A ještě poznámka na závěr: pokud jste běžný 

uživatel a potřebujete kameru jen občas, mů-

žete investovat do kvalitního fotovideoaparátu 

s natáčením do HD. Více informací a nějaké ty 

tipy najdete ve vloženém článku, resp. v tabulce 

s vybranými ukázkami takovýchto přístrojů.

V současnosti je také trendem přímé nahrá-

vání na server www.youtube.com. Pokud jste 

vyznavači tohoto způsobu zábavy, nebudete 

mít dnes žádný problém najít odpovídající pří-

stroj. Vedle toho se – stejně jako u fotoapará-

tů – i u kamer začíná zavádět tzv. inteligentní 

analýza scény, tedy režim inteligentní automa-

tiky (více viz minulé číslo, téma – fotoaparáty). 

V tomto okamžiku je u kamer vše v počátcích, 

i když je zjevné, že tohle bude jedním z důleži-

tých trendů příštího roku, a to včetně takových 

funkcí, jako je detekce tváří či inteligentní ovlá-

dání kontrastu.

ELEKTRONIKA • TÉMA

Rok 2002 byl rokem diskusí o páskovém médiu 

zvaném MicroMV. Zde vidíte první uvedenou 

kameru Sony DCR-IP1 ve srovnání s 3,5" disketou. 

Pokud si ji tedy ještě vůbec pamatujete…

Samsung SMX-K44 (8.490 Kč) patří mezi kamery se 

standardním rozlišením, které si video při přehrávání 

přes konektor HDMI převzorkovávají na HD. Najdete 

tu i 52násobný optický zoom a optickou stabilizaci. 

Záznam se ukládá na kartu SD (HC) nebo na interní 

16GB fl ash disk. 

JVC GZ-HM400 (27.990 Kč) je Full HD kamera s CMOS snímačem (10,3 mil. pixelů), zabudovanou 32GB 

pamětí a mechanikou paměťové karty SD (HC). Stabilizovaný objektiv Konica Minolta HD má 10násobný 

optický zoom a nejkvalitnější záznamový videorežim pracuje s datovým tokem 24 Mb/s v AVCHD. Na výstup 

HDMI jde rozlišení 1 920 x 1 080 bodů s 50 neprokládanými snímky za sekundu...

Samsung HMX-R10 s Full HD má malé 

rozměry (130 x 38 x 58 mm), nízkou 

hmotnost (220 g) a 9megapixelový  senzor 

typu CMOS. O 25 stupňů natočený 

objektiv má snižovat zátěž na zápěstí při 

natáčení a zvýšit tak komfort při používání 

kamery. R10 přijde na 10.990 Kč.

KATALOG VÝROBKŮ

V prodejnách Euronics se stále častěji můžete 

setkat s výrobky světových značek s typovým 

označením, které nenajdete v žádném katalo-

gu, kromě internetových stránek naší sítě je 

nenajdete ani na webu, prostě jako by nebyly. 

Proč vám je nabízíme a čím jsou zajímavé?

Velikost naší sítě nám umožňuje vyjednat 

s našimi dodavateli výrobu elektro-

spotřebičů na míru. Často se jedná 

o designově či funkčně vylepšené 

verze běžně dostupných modelů, 

ale díky těmto změnám s výborným 

poměrem cena/výkon.

Chceme tyto výrobky na stránkách 

Inspirace postupně testovat, abyste 

věděli, jak obstojí. A protože tako-

výchto výrobků není právě málo a není v na-

šich silách je vyzkoušet všechny, rozhodli jsme 

se vám v tomto katalogu nabídnout jejich uce-

lený přehled.  Sortiment prochází průběžnou 

obměnou, budete se tedy s tímto „katalogem“ 

setkávat  na stránkách Inspirace Euronics pra-

videlně. Prolistujte si mírně upravený srpnový 

přehled a určitě v něm najdete něco zajímavé-

ho – například nové ceny „elcédéček“ jsou víc 

než příjemné!

A co by to bylo za katalog, kdybyste se v něm 

pořádně nevyznali? Připravili jsme tedy dvojí 

třídění (podle výrobců a podle výrobků) a po-

kud vás některý z produktů zaujme, stačí na-

listovat o pár stránek dál na seznam prodejen 

a vybrat si tu vaši

Pohodlný výběr v klidu domova přeje 

Martin Strýček

P. S. A abyste si vybrali ještě lépe, chystáme 

pro vás testy i dalších výrobků z tohoto pře-

hledu. Už do příštího čísla.

chladničky

Siemens KG 36VX46 (14.990 Kč)

Whirlpool WBE34132 A++W (12.990 Kč)

Whirlpool WBE34132 A++X (13.990 Kč)

myčky nádobí 

Bosch SMS 50M22EU (13.590 Kč)

pračky (plnění horní i zepředu)

AEG Lavamat 74850A (14.990 Kč)

Bosch WLX 2448 KBY (13.990 Kč)

Bosch WAE 2449 KBY (13.990 Kč)

Samsung WF8502NGW (9.990 Kč)

Samsung WF8602NGW (9.990 Kč)

Whirlpool AWE 7615/2 

(horní plnění, 10.990 Kč)

Whirlpool AWO/D 6103 (10.990 Kč)

Zanussi ZWQ 5101 (horní plnění, 8.490 Kč)

televizory (LCD i plazmové)

LG 32LH5020 

(LCD, 81 cm – 16.999 Kč)

LG 37LH5020 

(LCD, 94 cm – 20.990 Kč)

LG 42LH5020 

(LCD, 107 cm – 24.990 Kč)

Panasonic TX-P42GN13 

(plazma, úhlopříčka 107 cm – 29.990 Kč) 

Philips 32PFL7684 

(LCD, úhlopříčka 81 cm – 18.990 Kč)

Philips 37PFL8684 

(LCD, 94 cm – 24.990 Kč)

Philips 42PFL8684 

(LCD,107 cm – 28.990 Kč)

Samsung LE32B553 

(LCD, 81 cm – 13.999 Kč)

Samsung LE32B651 

(LCD, 81 cm – 17.990 Kč)

Samsung LE37B553 

(LCD, 94 cm – 17.990 Kč)

Samsung LE37B651 

(LCD, 94 cm – 20.990 Kč

Samsung LE40B553 

(LCD, 102 cm – 18.990 Kč)

Samsung LE40B651 

(LCD, 102 cm – 23.990 Kč)

vysavače

Electrolux Z8810P 

(5.999 Kč + parketová hubice zdarma)

Electrolux ZE 346 Ergo Space (3.999 Kč)

ŘAZENO PODLE VÝROBKŮ

HVĚZDY
EURONICS
ANEB CO JINDE NEKOUPÍTEŘÍJEN - LISTOPAD



KATALOG VÝROBKŮ

Tři „áčka“, tedy třída A pro energetickou 

účinnost, mytí i sušení, náplň až 13 jídel-

ních souprav, možnost podstavby a hluč-

nost 48 dB – to jsou základní parametry 

této vyspělé myčky, která se od své před-

chůdkyně liší především systémem Hygi-

enePlus určeným pro alergiky a maminky 

s miminy.

Nabízí pět programů: intenzivní (70 °C), 

auto (45–65 °C), Eco (50 °C), jemný (45 °C) 

a předmytí. V programu Eco myčka spotře-

buje pouze 12 litrů vody a 1,05 kWh; přijde 

vás tedy – při ceně 1 kWh elektřiny 4,48 Kč, 

což je, jak už jsme se zmínili v úvodu, saz-

ba u nejrozšířenějšího produktu „ČEZ D 

Standard“ – na pouhých 4,70 Kč. Speciální 

funkce dovolují automaticky využívat tab-

let typu 3 v 1, k dispozici je šetrné mytí skla, 

AquaStop se zárukou a senzor naplnění 

spolu s Aqua senzorem III, který průběž-

ně kontroluje výsledky mytí a podle nich 

přizpůsobuje jeho průběh. Displej ukazuje 

zbytkový čas v minutách a myčku lze na-

programovat na 1 až 24 hodin dopředu.

Cena: 13.590 Kč

Pracuje v té nejvyšší energetické třídě, 

tedy A++, účinnost praní má v A a odstře-

ďování s dokonce až 1 400 ot./min je v B. 

Pojme maximálně 7 kg prádla a mezi pro-

gramy najdete například úsporný na vyvá-

řitelné barevné prádlo či na bavlnu. Motor 

typu Inventer se stará o nízkou hlučnost při 

praní (50 dB), při odstřeďování pak může 

krátkodobě stoupnout až na 76 dB. 

Cena: 14.990 Kč

Pračka s plně elektronickým řízením ve tří-

dě spotřeby energie A (0,15 kWh/kg), třídě 

účinnosti praní A a třídě odstřeďování B je 

určena pro 1 až 7 kg prádla. V případě nej-

vyšší náplně má udávanou spotřebu (při 

cyklu s časem 178 minut) 1,05 kWh, spo-

třeba vody je 47 litrů.

Počet otáček při odstřeďování je 400 až 

1 200, což ukazuje i rozměrný displej, na 

kterém vidíte také teplotu či například čas 

zbývající do konce praní; na ten jste upo-

zornění i akustickým signálem.

WAE 2449 KBY s rozměry (švh) 60 x 84,7 

x 59 cm má možnost podstavby a nabízí 

mj. programy jako „peří“, „košile/halenky“, 

„extrakrátký“ (15minutový) či „vlna/ruční 

praní“.  Hlučnost při praní je 59 dB, při od-

střeďování pak 76 dB.

Cena: 13.990 Kč

Pračka s plně elektronickým řízením ve tří-

dě spotřeby energie A (0,17 kWh/kg), třídě 

účinnosti praní A a třídě odstřeďování B je 

určena pro 1 až 4,5 kg prádla. Počet otá-

ček při odstřeďování je 400 až 1 200 ot./

min, rozměrný displej zobrazuje teplotu, 

čas zbývající do konce praní či jednotlivé 

operace. 

Mezi programy naleznete „extrakrátký“ 

(15 minut a 30 minut), „vlna/ruční praní“, 

„jemné/hedvábí“ apod. Hlučnost při praní 

je 56 dB, při odstřeďování pak 73 dB. Na 

konci praní jste upozorněni akustickým 

signálem. 

Pračka s možností podstavby má rozměry 

(švh) 60 x 84,7 x 44 cm.

Cena: 13.990 Kč

MYČKA NÁDOBÍ BOSCH SMS 50M22EU

PRAČKA AEG LAVAMAT 74850A

PRAČKA BOSCH WAE 2449 KBY

PRAČKA BOSCH WLX 2448 KBY

Kč

Poj

gra

KATALOG VÝROBKŮ

HVĚZDY EURONICS HVĚZDY EURONICS

Přichází na trh v ledově bílé barvě s příko-

nem 2 200 W, hlučností 72 dB a výstupním 

fi ltrem HEPA H13. Akční rádius tohoto sáč-

kového vysavače vážícího 9,2 kg je 10 m a 

pro snazší manipulaci má zabudován ná-

razník a měkká kolečka.

Cena: 5.999 Kč 

parketová hubice zdarma

VYSAVAČ ELECTROLUX Z8810P

D-TEST: VÍTĚZ TESTU ČERVEN 2009!

Nabízí plynulou regulaci výkonu, příkon až 

2 200 W, omyvatelný fi ltr Hepa 12 s účin-

ností až 99,5 % (čistí se po 6 měsících, 

mění po 2 letech) a značný akční rádius – 

plných 13 m. V ceně modro-stříbrného vy-

savače se speciálním syntetickým sáčkem 

s až o 50 % delší životností (oproti papí-

rovým) dostanete měkká koleč-

ka, hubici zvanou Dust Magnet, 

hubici na tvrdé podlahy a hubici 

„tři v jednom“ (štěrbinová, pra-

chový kartáč a na čalounění). 

Cena: 3.999 Kč

VYSAVAČ ELECTROLUX ZE 346 ERGO SPACE
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Plazmový televizor s Full HD ob-

razovkou (1 920 x 1 080 bodů) 

a 600Hz zpracováním obrazu, 

který vedle analogového a DVB-T 

tuneru obsahuje také satelitní tu-

ner (DVB-S/S2). Odezva panelu je 

0,001 ms, k dispozici je – vedle rozhraní 

HDMI – i mechanika paměťové SD karty 

pro přehrávání fotografi í či videa. 

Rozměry včetně podstavce jsou 1 029 x 

704 x 334 mm.

Cena: 29.990 Kč (107 cm) 

Ve třech úhlopříčkách je nabízen 100Hz, 

resp. 200Hz Full HD televizor s rozliše-

ním 1 920 x 1 080 bodů, vybavený nejen 

analogovým a digitálním DVB-T tunerem, 

ale i tunerem pro příjem vysílání v HDTV 

(MPEG-4). Panel má odezvu 2 ms, jas je 

500 cd/m2 a tzv. Intelligent Sensor II měří 

úroveň okolního světla a přizpůsobuje mu 

nastavení obrazovky (fi rma uvádí, že může 

ušetřit až 62 % spotřeby elektrické ener-

gie). 

Televizor můžete plně vypnout a přes 

rozhraní USB se dají pouštět nejen fotky 

a hudba, ale také fi lmy. 

A na závěr to nejlepší – repro-

systém ladil audioguru Mark 

Levinson.

Ceny: 

16.999 Kč 

(81 cm, 100 Hz), 

20.990 Kč 

(94 cm, 200 Hz), 

24.990 Kč 

(107 cm, 200 Hz)

Stohertzový LCD televizor s Full HD roz-

lišením (1 920 x 1 080p bodů), tunerem i 

pro HDTV (MPEG-4) a kabelové DVB-C s 

mechanikou PCMCIA (CI+) má zesilovač o 

výkonu 2x 12 W s regulací výšek a basů a 

čtyři rozhraní HDMI. 

Třímilisekundový panel nabízí úhel pohledu 

176º ze všech stran a rozhraní USB pro sle-

dování multimédií, včetně formátů MPEG-

2 a H.264/MPEG-4 AVC. Spotřeba tohoto 

krasavce je 88 až 155 W, 

v pohotovostním režimu 

pak 0,15 W. Rozměry jsou 

762 x 522 x 220 mm (švh) 

a hmotnost 12,7 kg.

Cena: 

18.990 Kč (81 cm)

Stohertzové Full HD (1 920 x 1 080p) te-

levizory se zadním osvětlením Ambilight 

nabízejí při sledování pořadů nejen zážitek 

na vysoké úrovni, ale šetří i vaše oči díky 

tomu, že pozadí televizoru je osvětleno 

podobnou intenzitou, jakou vyzařuje ob-

razovka. 

Zabudováno je několik tunerů, mezi jiným 

i pro HDTV (MPEG-4) a kabelové DVB-C, 

přičemž ve výbavě je i mechanika PCM-

CIA (CI+) pro příjem placeného televizního 

vysílání. 

Použité panely mají typickou reakční dobu 

3 ms, úhel sledování ze všech stran 176º a 

nechybí ani konek-

tor Ethernet LAN 

pro napojení na in-

ternet a prohlížení 

multimédií přes roz-

hraní USB.

Ceny: 

24.990 Kč 

(94 cm), 

28.990 Kč 

(107 cm)

TELEVIZOR LG 32LH5020, 37LH5020, 42LH5020 (LCD)

TELEVIZOR PHILIPS 32PFL7684 

PHILIPS 37PFL8684, 42PFL8684 

TELEVIZOR PANASONIC TX-P42GN13

KATALOG VÝROBKŮ KATALOG VÝROBKŮ

HVĚZDY EURONICS HVĚZDY EURONICS

Full HD televizor (tedy plně 

připravený na budoucí 

vysílání v HD) je ke koupi 

dokonce ve čtyřech úhlo-

příčkách. Má integrovaný 

jak analogový a DVB-T tu-

ner, tak kabelový digitální 

DVB-C (více o něm u mo-

delu Samsung LE32B460). 

O virtuální zvuk se stará 

systém SRS, pro ještě 

lepší přehrávání fi lmů mů-

žete využít přirozenějšího režimu Real Movie 

s 24 snímky za sekundu a velice bohatá je 

konektorová výbava (např. 4x HDMI, optický 

audiovýstup či USB a výstup pro sluchátka). 

Panel je na podstavci otočný a televizor se 

chlubí i velice nízkým příkonem v pohoto-

vostním režimu menším než 0,3 W.

Ceny: 

13.999 Kč (81 cm), 

17.990 Kč (94 cm), 

18.990 Kč (102 cm)

TELEVIZOR SAMSUNG LE32B553, LE37B553, LE40B553

Stohertzový Full HD televizor (rozlišení 

1 920 x 1 080 bodů) plně připravený na 

budoucí vysílání v HD, je ke koupi dokon-

ce až v pěti úhlopříčkách. Nabízí obdobné 

vlastnosti jako předchozí LE32B553. Liší 

se především zabudováním ethernetového 

konektoru a tím i možným přístupem na 

internet (u Samsungu je tato funkce zva-

ná Internet@TV). Má však také bezdrátové 

připojení prostřednictvím Wireless 

DLNA a přes rozhraní USB může 

přehrávat i fi lmy. 

Ceny: 

17.990 Kč (81 cm), 

20.990 Kč (94 cm), 

23.990 Kč (102 cm)

TELEVIZOR SAMSUNG LE32B651, LE37B651 LE40B651

FULL HD

FULL HD

100 HZ
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KATALOG VÝROBKŮ KATALOG VÝROBKŮ

HVĚZDY EURONICS HVĚZDY EURONICS

Opět tzv. diamantový buben se speci-

fi ckými prolisy (více viz pračka Samsung 

WF8502NGW), keramické topné těleso, 

ovladač typu JogDial, možnost odložené-

ho startu a mimo jiné i autodiagnostický 

systém hlášení závad. Taková je charakte-

ristika pračky pro 6 kg prádla pracující s až 

1 200 ot./min ve třídě A+. Spotřeba elek-

trické energie na jedno praní je 1,02 kWh 

(4,60 Kč), spotřeba vody 48 litrů. Hloubka 

pračky je jen 55 cm 

Cena: 9.990 Kč

PRAČKA SAMSUNG WF8602NGW

Je určena pro 5 kg prádla, pracuje ve třídě 

energetické účinnosti A+, odstřeďuje s až 

1 200 otáčkami za minutu a je hluboká jen 

45 cm. Zabudováno je keramické topné 

těleso, autodiagnostický systém hlášení 

závad a také tzv. diamantový buben; jde 

o tvar prolisů, které mají způsobovat nižší 

tření a dovolit jemnější praní prádla bez 

jeho zadrhávání (vhodné i pro choulostivé 

tkaniny), které jsou navíc o zhruba polovi-

nu menší. Pračka se ovládá přes tlačítko 

zvané JogDial známé ze spotřební elek-

troniky a nabízí i možnost odloženého 

startu.

Cena: 9.990 Kč

PRAČKA SAMSUNG WF8502NGW

DIAMANTOVÝ BUBEN

Kombinovaná chladnička v provedení Inox Look má při 

výšce 185 cm užitečný objem 224, resp. 91 litrů (celkem 

tedy 315 litrů). Pracuje s nejvyšší třídou energetické účin-

nosti A++ a spotřebuje tedy 208 kWh ročně, což znamená, 

že její provoz přijde – při ceně 1 kWh elektřiny 4,48 Kč, což 

je sazba u nejrozšířenějšího produktu „ČEZ D Standard“ – 

na pouhých 932 Kč za rok. 

Mraznička i chladnička jsou beznámrazové (NoFrost), 

mrazicí kapacita je 5 kg potravin za 24 hodin, k dispozici 

je elektronická regulace s nastavením teploty, a pokud vy-

padne proud nebo se objeví jiná závada, potraviny vydrží 

v nezměněném stavu až 24 hodin. 

Cena: 14.990 Kč

SIEMENS KG 36VX46

Se spotřebou vody 45 litrů na jedno vyprá-

ní, až 1 100 ot./min, systémem vyrovnávání 

nestability a systémem proti mačkání prá-

dla tu máme pračku pro 5 kg náplně se 6. 

smyslem provedenou ve třídě A+. Hlučnost 

při praní je 62 dB, při odstřeďování může 

krátkodobě vystoupat až k 76 dB. Nechybí 

elektronické ovládání, řízená optimalizace 

spotřeby vody a kontrola tvorby pěny. Šířka 

pračky je 40 cm, k dispozici je 18 progra-

mů, mezi nimiž nechybí ani Lingerie (praní 

spodního prádla), ruční praní či rychlý pro-

gram na 30 °C dovolující vyprat pouze 3 kg 

prádla.

Cena: 10.990 Kč

PRAČKA WHIRLPOOL AWE 7615/2 (HORNÍ PLNĚNÍ)

Má obdobnou výbavu – je opět provede-

na ve třídě A+ – jako AWE 7615/2 s horním 

plněním, avšak je určena pro 6 kg prádla a 

má zabudován systém Anti Bacterial. Spo-

třeba vody je 44 litrů, otáčky při odstřeďo-

vání až 1 000 za minutu a hlučnost při 

praní je 59 dB (při odstřeďování mohou 

vystoupat až k 74 dB). Nechybí 6. smysl, 

řízená optimalizace spotřeby vody a také 

kontrola tvorby pěny. 

Cena: 10.990 Kč

PRAČKA WHIRLPOOL AWO/D 6103

třeba

ván

p
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Výrobky z katalogu zakoupíte buď v prodejnách Euronicsu (viz seznam prodejen) nebo se můžete podívat na www.euronics.cz či přímo na 

www.euronics.cz/exkluzivne-v-euronics. 

V celém katalogu jsou udávány nikoli doporučené koncové ceny (ty nemají v tomto případě smysl), nýbrž takové, za které 
výrobky skutečně zakoupíte.

Určena je pro 5,5 kg prádla a pracuje 

v energetické třídě A, přičemž účinnost 

praní je A a účinnost odstřeďování s 1 000 

ot./min je v C. Spotřeba vody činí 49  l 

a k dispozici máte i program pro snadné 

žehlení a systém Fuzzy Logic. Nechybí ani 

automatické polohování bubnu.

Cena: 8.490 Kč

PRAČKA ZANUSSI ZWQ 5101 (HORNÍ PLNĚNÍ)

KATALOG VÝROBKŮ

HVĚZDY EURONICS

AUTOMATICKÉ 

POLOHOVÁNÍ 

BUBNU

Tato kombinovaná jednokom-

presorová chladnička prove-

dená v nejúspornější třídě A++ 

se dodává v bílé (W) a nerezové 

(X) barvě. Celkový využitelný 

objem 346 litrů je rozdělen mezi 

beznámrazovou chladničku 

(229 l) a mrazničku (nutno od-

mrazovat) se 119 litry a zásuv-

kou typu XXL. 

Vnitřní povrch je antibakte-

riální, mrazicí výkon 4,5 kg/24 h a hlučnost 

39 dB. Mraznička je také vybavena teplotním 

alarmem.

Při hmotnosti 63 kg jsou rozměry chladni-

ček (švh) 595 x 1 895 x 640 mm a spotřeba 

0,61 kWh/24 hodin, což představuje 223 kWh 

ročně. 

Ceny: 

12.990 Kč, 

resp. 13.990 Kč

WHIRLPOOL WBE34132 A++W, 

WHIRLPOOL WBE34132 A++X

INSPIRACE EURONICS • 5/200938
www.euronics.cznejvětší síť elektroprodejen v Evropě

široká nabídka 
vestavných spotřebičů
poradenství a servis
pravidelné akční nabídky

SET MĚSÍCE

Vysavač Bosch zdarma!
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kamerykkkkkkaaaaaaammmmmmmeeeeerrrryyyyyyy

K natáčení už nemusíte mít jen kameru

Panasonic Lumix DMC-TZ7
Kompaktní ultrazoomový foťák (12x) s natáčením do HD 

ve formátu AVCHD Lite s rozlišením 1 280 x 720 bodů 

s maximálním datovým tokem – v nejkvalitnějším režimu 

– 17 Mb/s. O zvuk se stará stereomikrofon a systém Dolby 

Digital, a pokud byste chtěli nahrávat do standardního PAL, 

jde to ve formátu Motion JPG. Ale proč byste to dělali, že?

Test v čísle 4 (srpen 2009)

Cena: 9.995 Kč

Sony DCR-SX30ES
Kompaktní kamera klasických tvarů se startem 

během sekundy dovoluje stříhat záznam 

v MPEG-2 přímo na paměťové kartě Memory 

Stick nebo ve vestavěné 4GB paměti. Objektiv 

Carl Zeiss Vario-Tessar má 60násobný 

optický zoom, zabudována je i širokoúhlá 

dotyková obrazovka a nechybí ani české menu 

a stereozvuk. V nejkvalitnějším režimu se 

pracuje s datovým tokem až 9 MB/s…

Cena: 7.690 Kč

JVC Everio GZ-MG840
Megapixelová kamera se záznamem v systému 

PAL (MPEG-2) a nahráváním na 60GB pevný 

disk. Objektiv pochází od značky Konica Minolta, 

má 38násobný optický zoom a video se pro 

výstup na konektor miniHDMI převádí na Full HD, 

tedy na 1 920 x 1 080 bodů. Kamera se rovněž 

pyšní snadným přenosem nahrávek na YouTube, 

dotykovým ovládáním a zabudovaným reflektorem.

Cena: 11.990 Kč

Samsung HMX-H104
Full HD kamera se záznamem 

na interní 16GB SSD disk 

(flash) a optickou stabilizací 

má zabudován objektiv 

Schneider Varioplan-HD 

s desetinásobným optickým 

zoomem začínající na 37 mm. 

Dvoumegapixelový CMOS čip, 

nahrávací formát H.264, dotykový displej a otočná rukojeť pro natáčení 

z vysokých i nízkých úhlů vás určitě potěší, stejně jako vestavěný 

blesk a automatická krytka objektivu. Kameru můžete mít i ve verzi 

HMX-H100 bez flash disku, ale také i s dvakrát či třikrát vyšší kapacitou.

Cena: 13.990 Kč

Panasonic SDR-SW21EP
Šikovná a příjemně odolná kamera s natáčením na paměťovou kartu 

(SD) ve formátu MPEG-2 a DVD kvalitě. Má optickou stabilizaci, je 

vodotěsná do 2 m, a to včetně slané vody, nárazuvzdorná při pádu 

z výšky až 1,2 m a také prachotěsná. Užijete ji zkrátka všude, a to bez 

speciálního obalu. Šikovná věcička nejen na cesty, 

ale i na výlety třeba na kole.

Test v čísle 3 (červen 2009)

Cena: 10.995 Kč

Sony HDR-TG7
Předchozí verzi této Full HD kamery do dlaně (TG3) jsme 

testovali před rokem. Nová TG7 záznam ukládá do interní 16GB 

paměti nebo na kartu Memory Stick Pro Duo ve formátu AVCHD 

s rozlišením až 1 920 x 1 080 bodů. V titanovém těle s ochrannou 

vrstvou proti poškrábání najdete i objektiv Carl Zeiss Vario-Tessar 

s desetinásobným optickým zoomem, nechybí ani české menu či 

volba kvality záznamu v sedmi stupních. Výdrž na akumulátor je 

udávána až 7 hodin.

Cena: 21.990 Kč

Ano, i fotoaparáty se v tomto směru poslední dobou hodně vylepšily, a proto vedle pěti klasických 

videokamer v těchto tipech najdete i jeden foťák s natáčením do HD. Jelikož jsem ho vyzkoušel, 

vím, že do vysokého rozlišení točí překvapivě dobře. Pokud tedy po něčem takovém toužíte, máte 

alternativu, a to nejen ve zde uvedeném přístroji. Stačí se podívat do rubriky téma čísla, kde najdete 

další.
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„Ouzko“ je u něj především konektorům, které 

si tak vysloužily – vzhledem k zanedbatelné 

tloušťce panelu – vybrání v zadní stěně i na 

boku. Napájecí šňůra pak musela být zabu-

dována napevno. 

Ukazuje budoucnost?

Hlavní dálkový ovladač (v ceně jsou dva) se 

už uskrovňovat nemusel, a tak je pěkně by-

telný se skoro až humpolácky rozměrnými 

tlačítky. Ovšem vyjma těch pro přeskok po 

kapitolách.

Kompatibilita multimédií přes USB je na zá-

kladní úrovni s výjimkou videa, kde přehrajete 

kdeco (viz tabulka), ale v mém případě neuměl 

televizor na přerušený fi lm navázat. Dobře udě-

laný je souborový manažer podporující dlouhé 

názvy, ale nespolehlivě zobrazující české zna-

ky. V USB rozhraních mi fungoval i pevný disk 

bez externího napájení (WD 2500ME).

Doplňková výbava ukazuje, jak mohou vy-

padat budoucí televizory – vedle přehrávání 

multimédií je tu tzv. „centrum domácí sítě“, 

zamýšlené pro budoucí telefony Samsungu 

vybavené Wi-Fi, a tzv. Content Library, která 

má v rámci 2GB vnitřní fl ash paměti zabudo-

vanou knihovnu s různými obrazy a fotogra-

fi emi, relaxační hudbou, recepty a najdete tu 

i dvě hry a něco pro děti. Vše v angličtině.

Je tu ale i přístup na předpřipravené webové 

služby (vlastní adresu zadat nemůžete) včetně 

počasí (nastavila se mi automaticky Praha) a vý-

borně provedený přístup na video přes YouTube. 

S ČT a iDnes pak Samsung připravuje přístup 

na televizní pořady a ke zpravodajství.

Výborné převzorkování na HD

Při 102 cm je pochopitelně vidět každá slabi-

na v příjmu, každá změna kamery v televizním 

zpravodajství. K tomu přistupuje i problém 

zvaný převzorkování z PAL na podstatně de-

tailnější obrazovku typu Full HD. To tenhle te-

levizor zvládá opravdu výborné, což vzhledem 

k ceně asi nepřekvapí. Výborně, byť trochu 

výrazněji, podává i barvy. Ty však můžete bo-

hatě všestranně ovlivnit, včetně kompletní ne-

závislé úpravy červené, zelené a modré (RGB) 

či nastavení poměru zelená/červená. Výborná 

– a to i na televizor s podsvěcováním LED – je 

spotřeba. Pouze 125 W za provozu a méně 

než 0,1 W v pohotovostním režimu. 

Samsung UE40B8000XW je opravdu povede-

ný přístroj, a tak největší překážkou pro vět-

šinu z nás bude vysoká cena. Ta ovšem pou-

žitému panelu a výbavě, mezi níž nechybí ani 

adaptér pro Wi-Fi, odpovídá. Takhle zkrátka 

vypadá dnešní špička.

ultratenký televizor Samsung UE40B8000XW

ELEKTRONIKA • TESTY

Tři centimetry hloubky, „nevidi-

telné“ dotykové ovládání a ele-

gantní design obroubený v případě 

obrazovky velice kvalitním průhled-

ným plastem, který ostatně spojuje 

i LCD panel s podstavcem potaže-

ným hliníkem. Takový je televizor 

druhé nejvyšší řady fi rmy.

cena: 59.990 Kč

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

obrazovka: LCD, 

1 920 x 1 080 bodů, 

jas, kontrast a úhel 

pohledu neudány, 

odezva 3 ms

tuner a zvuk: analogový, DVB-T, 

DVB-C, HDTV (MPEG-4), 

zesilovač 2x 10 W, 

virtuální zvuk SRS TS HD

přehrává (udáváno): přes USB: JPG, MP3, 

MPEG-1, MPEG-2, 

MPEG-4 (H.264), MPEG 

Program Stream (TS), 

DivX (titulky srt, txt, sub, 

smi), WMV9, MKV, ASF

vstupy/výstupy 

(výběr):

vzadu: Ethernet (LAN), 

specializované konektory 

pro YUV, SCART a audio; 

na boku: 4x HDMI, 

2x USB, PCMCIA 

(CI+), digitální optický 

audiovýstup

rozměry (švh); 

hmotnost:

998 x 612 x 30 

(s podstavcem 257) mm; 

14,8 kg

Samsung UE40B8000XW

SUBTILNÍ KRÁSKA
S VÝTEČNOU VÝBAVOU

Eleganci návrhu podtrhuje všestranně nastavitelná 

modrá LED dioda, kterou lze vypnout či nastálo 

zapnout, takže může být i příjemnou noční 

lampičkou.
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Tenhle Sharp se chlubí tlačítkem Eco na dál-

kovém ovladači, kterým můžete upravit spo-

třebu ve dvou režimech nebo šetření energií 

vypnout. Přímo v menu si ještě navíc můžete 

nechat vypnout televizor, i pokud mu napří-

klad chybí signál, a příjemná je volba vypnutí 

obrazovky při zapnutém zvuku, což se hodí 

nejen při poslechu rozhlasu. À propos spotře-

ba – 90 W za provozu a 0,6 W v pohotovost-

ním režimu. Slušné, ale v druhém případě by 

to už dnes chtělo alespoň o polovinu méně.

Není pro slabozraké

To opravdu ne. Písmena v menu a vlastně 

všechny znaky jsou – s výjimkou čísel kanálů – 

poměrně dosti malé, a to i v okamžicích, kdy 

je na obrazovce místa více než dost, a malé 

jsou i v seznamu naladěných kanálů. 

Dálkový ovladač je přehledný, i když v mém 

případě byla některá tlačítka citlivější, takže 

se jsem občas přepínal místo o jeden o dva 

kanály najednou. Chybí tlačítko pro přepnutí 

mezi digitálním a analogovým tunerem, ale to 

dnes přestává být problém už i u nás; koncem 

října nastane „analogová tma“ například v ce-

lém Středočeském kraji.

Příjemná je možnost zmrazení obrazu, kterou 

často nenajdete ani u podstatně dražších te-

levizorů, k dispozici máte i tři rozhraní HDMI 

a například i digitální optický audiovýstup. USB 

konektor je však určen jen pro servisní účely. 

Tuner pro HD

Osmidenní EPG ukazuje pořady pouze pro 

jednu stanici – pro tu další se musíte na pří-

slušný kanál v menu EPG fyzicky přepnout. 

Náhled právě vysílaných pořadů získáte na 

tlačítku OK, ale nikde se souhrnně nedozvíte, 

co bude následovat po nich. V EPG má tento 

model ještě rezervy.

A obraz? Převedení signálu v PAL (DVB-T) 

na podstatně detailnější panel standardu 

HD Ready (zde o rozlišení 1 366 x 768 bodů) 

je výborné i na nekvalitně šířeném DVB-T 

a nejinak tomu bylo i u satelitního poskytova-

tele Digi TV, který vysílá v ještě o něco horší 

kvalitě. Barvy jsou trochu výraznější, ale je 

možné je upravit, a to včetně nastavení ba-

revné teploty. Zvuk po přepnutí do virtuální-

ho režimu vykazuje znatelné rozšíření báze 

a příjemný je i solidně pracující režim „Auto“, 

který mi na televizním vysílání bez problémů 

přepínal mezi formáty 4:3 a 16:9. Právě tyto 

vlastnosti považuji spolu se zabudováním 

tuneru pro pozemní digitální vysílání v HDTV, 

které zkušebně šíří síť 4 v Praze, Brně a Os-

travě, za největší výhody. Investujete tak 

vlastně do budoucna. Samozřejmě zejména 

pokud bydlíte v blízkosti některého z velkých 

vysílačů.

text: Bohumil Herwig, foto: Sharp

televizor Sharp Aquos 32DH57E

Hledáte televizor v nižší cenové 

relaci a o dnes už tradiční úh-

lopříčce 81 centimetrů? Chcete, 

aby byl rozumně úsporný, měl 

slušný obraz i při málo kvalit-

ním televizním vysílání a posky-

toval řadu možností, jak ovlivnit 

parametry? Pokud máte dobré 

oči, pak pro vás jeden máme.

cena: 12.990 Kč

úhlopříčka, 

formát:

81 cm (32"), 16:9

obrazovka: LCD, 1 366 x 768 bodů, jas 

a kontrast neudán; úhel 

pohledu 176°, odezva 6 ms

tuner a zvuk: analogový, DVB-T (MPEG-2), 

HDTV (MPEG-4, H.264), 

zesilovač 2x 10 W, 

virtuální zvuk

spotřeba: 90 W; 0,6 W (pohotovostní 

režim)

vstupy/výstupy 

(výběr):

vzadu: 2x HDMI, 2x 

SCART, digitální optický 

audiovýstup; na boku: HDMI, 

USB (servisní), PCMCIA (CI), 

sluchátka

rozměry (švh); 

hmotnost:

791 x 575 x 124 

(s podstavcem 235) mm; 

11,5 kg

Sharp 32DH57EVBK

ZAOSTŘENONA OBRAZ

Trochu bytelněji vypadající televizor se velmi dobře vypořádává s nízkým datovým tokem 

(málo kvalitním DVB-T signálem) a výsledný obraz je velmi slušný. Jen musíte mít dobrý zrak, 

protože písmena v menu jsou malá.
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fotoaparát s výměnnými objektivy Olympus Pen P-E1

Podle „legendy“ přišel kdysi 

Olympus s kinofi lmovým fotoa-

parátem Pen, který nebyl zrca-

dlovkou, ale kompaktem s vý-

měnnými objektivy. V dalším 

století tento nápad zopakoval, 

tentokráte s digitálním přístro-

jem standardu Micro 4/3, který 

je opět kompaktem a opět má 

výměnné objektivy...

Pen E-P1 zaujme na první pohled líbivým pro-

vedením, kterému dominuje LCD displej. Ob-

sluha je dotažena do detailu i díky českému 

menu a malá LED dioda vás informuje o tom, 

že se zapnul unikátní ultrazvukový antipra-

chový fi ltr. 

Včetně inteligentní automatiky

Při focení můžete v menu zvolit scénické reži-

my, jako je „jídlo“ nebo „portrét v protisvětle“, 

a snímky budou mít tu správnou gradaci. Nebo 

vybrat nejmodernější inteligentní automatiku 

(iAuto), o které jsme vás podrobně informo-

vali v minulém čísle a se kterou to Pen udělá 

za vás. Samozřejmostí jsou i předvolby priorit 

času i clony, umělecké fi ltry, detekce tváří atd. 

Výtečná je optika stejně jako tvorba videa ve 

vysokém rozlišení a s CD kvalitou zvuku.

Rozměry Penu sice připomínají – ve srovná-

ní s ostatními kompakty – možná korpulentní 

dámu, ovšem oblečenou do nádherných šatů. 

Nezapomeňte také na to, že jde o kompaktní 

přístroj s výměnnými objektivy, srovnatelný 

s možnostmi zrcadlovek.

Jak fotí?

Digitální doba s sebou nese požadavek držet 

si foťák pěkně od těla; snímanou scénu sle-

dujeme na LCD. Tedy pokud chcete použít 

klasický průhledový hledáček, musíte si ho 

přikoupit (usazuje se do sáněk na blesk se 

systémovým konektorem). V případě použití 

objektivu s proměnnou ohniskovou vzdále-

ností se nastavení průzoru nemění a hledáček 

využijete asi jen v případě použití pevného ob-

jektivu Zuiko Digital. 

V případě horších a vysloveně špatných svě-

telných podmínek se elektronika snaží, seč 

může, ale nejde jí to, protože je kolem málo 

světla a E-P1 nemá ani blesk, ani přisvětle-

ní pro usnadnění zaostření. Mnohdy to trvá 

dlouho a snímek je odsouzen ke smazání. Je 

třeba zvýšit hodnotu citlivosti ISO nebo si po-

řídit miniaturní stylový blesk FL-14, který má 

retronádech Penu, či léty prověřený FL-20. 

V případě dobrých světelných podmínek mi 

ale „Digi Pen“ zaostřující s pomocí až 11 ob-

razových zón dělal jen radost. Snímky byly 

ostré a problémy měly málokdy – pouze při 

zaostřování série snímků při pohybujícím se 

objektu. Z mých třiceti, „vystřelených“ na pó-

zující dceru na zahradě za slunečného počasí, 

byly nepoužitelné (nedoostřené) dva. V pří-

padě focení snímků jednotlivých se vytvářejí 

skvostná fota, nezatížená soudkovým zkres-

lením nebo barevným posunem v rozích, a to 

shodně u obou jmenovaných objektivů. 

Myslím, že se nápad oživit legendu Olympusu 

povedl. Stojí opravdu za to!

cena: 17.990 Kč (tělo), 

18.990 Kč (se zoomovým 

objektivem, stříbrný), 

21.990 Kč (pevný objektiv, 

stříbrný) 

objektiv: M. Zuiko Digital 

s optickým zoomem (3x, 

28–84 mm, F 3,5–5,6), 

pevný (34 mm, F 2,8)

rozlišení CCD, 

citlivost:

12,3 mil. pixelů, Live MOS, 

mechanická stabilizace, 

ISO až 6 400

formát fotografi í 

a videa; paměť:

JPG a RAW, HD video, 

1 280 x 720 bodů, 30 

sn./s, stereo; mechanika 

karet SD (HC)

napájení: akumulátor Li-Ion, 7,2 V, 

1 150 mAh

vstupy/výstupy: miniHDMI, kombinovaný 

USB a A/V výstup

rozměry (švh); 

hmotnost:

121 x 70 x 35 mm; 385 g 

(tělo včetně akumulátoru)

Olympus Pen P-E1
Displej s vysokým kontrastem (i na slunci) má 

úhlopříčku 7,6 cm, ovládací prvky, včetně otočného 

válečku, jsou vpravo nahoře. Vedle LCD vidíte 

šest tlačítek a směrovou růžici se středovým 

potvrzovacím tlačítkem. 

ELEKTRONIKA • TESTY

BYLO NEBYLO,NEDÁVNO TOMU

Kompakt s výměnnými objektivy – to se tak často nevidí.
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TESTY • ELEKTRONIKA

Kamera je drobek s hmotností těsně pod 100 

gramů a její jedinou nevýhodou (za ty peníze) 

je, že objektiv neustále (i když kameru vypne-

te) vyčnívá „před“ ni a nezajíždí do jejího těla. 

Začněme ale fotoaparátem, který využívá 

všech deset milionu pixelů snímacího prvku 

CMOS. Maximální rozlišení při focení je 3 648 

x 2 736 (na dvougigovou SD kartu se tak vejde 

78 snímků), minimální je 2 048 x 1 152 obra-

zových bodů a na stejnou kartu se tak umístí 

3 330 snímků.

A teď ke kameře. Ta zaznamenává v reži-

mu až 1 080p/30, tedy ve Full HD, 1 920 x 

1 080 bodů, 30 snímků za sekundu v MPEG-4 

(H.264). Na dvoumegabajtovou kartu se vejde 

15 minut videa a v nejnižším režimu 480p/60 

(640 x 480, 60 snímků/s) až hodina. Kamera 

může natáčet sama po dobu, kterou zadáte 

v menu, a je možné ji (i za tímto účelem) umís-

tit také do stativu. 

Vše na dotek

Vypínací a zapínací tlačítko je snadno přístup-

né, menu jsou pochopitelná, vše nastavujete 

na dotykovém poli a pomocí tří tlačítek pak 

ovládáte nahrávání, prohlížení a focení. Ovlá-

dací pole i tlačítka jsou pod jasným displejem 

s úhlopříčkou 5,1 cm, v dosahu palce, kterým 

vše řídíte. Zvláštní význam na dotykovém poli 

má ploška se symbolem „U“ vpravo dole. Je 

určena pro přenos souborů do počítače nebo 

přímo na YouTube. 

Pokud kameru poprvé připojíte k libovolnému 

PC, spustí se přímo z paměti program Sam-

sung IntelliStudio (pro Windows). Ten umož-

ňuje práci se soubory, tedy ukládání a zá-

kladní editaci, jako je úprava velikosti obrázků 

a střih videí. 

Stiskem „U“ u kamery připojené k USB roz-

hraní počítače připojeného k internetu se 

spustí takto instalované IntelliStudio, které po 

zadání přístupového jména a hesla přenese 

vybraná videa do vašeho archivu na YouTube. 

Svá videa tak přenesete třeba z internetové 

kavárny v Turecku a podělíte se se známými 

o zážitky ještě zatepla. Tohle je opravdu „fun“ 

a fajn J věc!

Filmování je snadné

Kamera má vestavěný akumulátor a kromě 

konektoru pro připojení napáječe je zde i mini-

USB a A/V rozhraní, s pomocí něhož se připojí 

k televizi do komponentních konektorů typu 

cinch (S-Video ani HDMI zde nejsou). Obraz je 

překvapivě dobrý a kabel překvapivě dlouhý 

(1,5 m), takže kameru můžete mít v ruce, pro-

tože  nemá dálkový ovladač. 

Při fi lmování nemá kamera problémy. Snímek 

je ale při přechodu z tmavé na světlou scénu 

přesvícený asi po dobu dvou tří sekund, při 

opačném přechodu ze světla do tmy jí opět 

tři až pět sekund trvá, než je schopna zachy-

tit obraz a rozlišit detaily; například v tem-

né místnosti, kam jste nasměrovali pohled 

z okna, kde venku svítí slunce. To je ale pro-

blém i mnohem dražších kamer. 

Samsung U10 je úžasnou volbou především 

pro mladší generaci, která využije možnost 

okamžitého umístění videa na YouTube. Za-

znamenávané video má dobrý stereozvuk 

i dobrou kvalitu obrazu, při záznamu průběž-

ně ještě vylepšovanou systémem elektronické 

stabilizace. 

HD kamera Samsung HMX-U10

Samsung HMX-U10 je HD kamera vybavená objektivem s pev-

ným ohniskem. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že jde jen 

o hračku – ale není tomu tak. Je to typický představitel kategorie 

„fun“ – uspokojí nenáročné uživatele, kteří si takový přístroj pořídí. 

Ale nejen je.

cena: 3.990 Kč

objektiv: pevné ohnisko (bez zoomu), 

elektronická stabilizace

videorežim; 

záznamové 

médium:

1 920 x 1 080 bodů, 

30 sn./s, formát H.264; 

karta SD (HC)

fotorežim; 

záznamové 

médium:

10 mil. pixelů, 3 648 x 

2 736 bodů; karta SD (HC)

napájení: akumulátor Li-Ion, 

1 050 mAh

vstupy/výstupy 

(výběr):

USB, A/V výstup 

(spec. konektor)

rozměry (švh); 

hmotnost (včetně 

akumulátoru):

56 x 103 x 16 mm; 

95 g

Samsung HMX-U10

S PEVNÝM OKEM

Displej má úhlopříčku 5,1 cm, kameru ovládáte přes 

dotykové pole pod ním. Ploška se symbolem „U“ 

vpravo dole vám vaši nahrávku přenese na server 

YouTube. 

Tzv. fi xfokus objektiv má světelnost F3,0, dva 

mikrofony pro výborný stereofonní záznam ve 

formátu AAC pak najdete navrchu přístroje. 
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Přístroj vám dorazí s odděleným otočným 

podstavcem, avšak stačí přidělat čtyři šrouby 

a je hotovo. Pak už zbývá jen spustit instalaci, 

při které se rychle a hlavně jednoduše naladí 

jak analogové, tak digitální kanály. Zároveň se 

spustí i průvodce nastavením obrazu, takže 

se kanály jenom setřídí. To se nedělá právě 

obvyklým způsobem a vše umocňuje fakt, že 

příručka je pouze elektronická a zabudovaná 

přímo do televizoru. V mém případě nebyla 

aktuální, u verzí pro obchody by už podle fi r-

my mělo být vše v pořádku.

Snadné napojení na internet

Ovládání je založeno na obvyklém systému 

tlačítka OK a šipkových kláves, v menu však 

nelze kolovat. Než se do něj dostanete, na-

razíte na úvodní ikonové menu obsahující 

volby jako „Sledování televize“, „Procházení 

USB“ (multimédia), „Procházení PC“ (pokud 

jste napojeni na domácí síť), „Procházení Net 

TV“ (pokud jste připojení k internetu), „Konfi -

gurace“ (nastavení televizoru) a „Uživatelský 

manuál“. 

Dálkový ovladač je přehledný s výborným 

rozložením, ale chybí mu tlačítka pro přeskok 

po kapitolách (ve fi lmu) a při přehrávání fi lmů 

v DivX nabízí pouze jednu rychlost přetáče-

ní. Příjemné je tlačítko pro zapnutí a vypnutí 

osvětlení Ambilight a spousta rozhraní, včetně 

Ethernetu pro napojení na domácí síť a na in-

ternet. To je třeba provést přes tzv. směrovač 

a připojení pak proběhne zcela automaticky 

bez nutnosti cokoli zadávat. Poté můžete pro-

hlížet multimédia v počítači nebo využít na-

bídky několika internetových služeb, jako jsou 

on-line hry, digitální rádio či prohlížení videí 

na youtube.com. Vše je v angličtině, i když je 

také možné si velice jednoduše zadat vlastní 

webovou adresu.

Přirozené barvy

Minusem Philips 32PFL8404H jsou přede-

vším drobné chyby ve fi rmwaru – chybí ze-

jména přímé nastavení obrazového formátu 

4:3 (automatický režim obraz na výšku trochu 

ořezává). Kompatibilita je spíše podprůměrná 

zejména u DivX, kde nefungují titulky a fi lmy 

se spouštějí poměrně pomalu. Někomu se 

také nemusí líbit osmidenní EPG, které uka-

zuje pořady pouze ve dvou sloupcích, a to, že 

DVB-C tuner je zatím zablokovaný (upravuje 

se pro nás). 

Předností je však mnohem více – především 

přirozené podání barev včetně „pleťové“, kte-

ré také můžete bohatě ovlivnit, velmi dobrý 

zvuk a také kvalitní převod vysílání v systému 

PAL na podstatně detailnější obrazovku typu 

Full HD s rozlišením 1 920 x 1 080 bodů. Právě 

to je dnes jedna z klíčových vlastností. 

Pokud se ptáte na spotřebu, tak ta je v závis-

losti na nastavení 88 až 170 W, v pohotovost-

ním režimu je to pak výtečných 0,15 W (tlačítko 

úplného vypnutí přístroj nemá). A abych ne-

zapomněl – pokud si v EPG pro pořad naplá-

nujete upozornění, televizor se sám probudí. 

Takových přístrojů je na našem trhu opravdu 

jako šafránu…

televizor se zpětným osvětlením Philips 32PFL8404H

ELEKTRONIKA • TESTY

Systém Ambilight představuje 

osvětlení integrované do zadní 

strany televizoru v podobě dvou 

trubic, které můžete zapnout, 

vypnout a také podle libosti na-

stavit. Nejen že šetří vaše oči, 

ale dodává sledování televize 

novou dimenzi. 

cena: 21.990 Kč

úhlopříčka, formát: 81 cm (32"), 16:9

obrazovka: LCD, 1 920 x 1 080 bodů, 

jas 500 cd/m2, kontrast 

neudán; úhly pohledu 

176°, odezva 3 ms

tuner a zvuk: DVB-T, DVB-C, HDTV 

(MPEG-4), zesilovač 

2x 10 W, virtuální zvuk

přehrává (udáváno): přes USB: MP3, WMA, 

JPG, MPEG-1, MPEG-2, 

MPEG-4 AVC (H.264), 

MPEG Program Stream 

(TS), AVI, WMV9

vstupy/výstupy 

(výběr):

3x HDMI, 2x SCART, 

digitální koaxiální 

audiovýstup, Ethernet 

(LAN), VGA (PC); na boku: 

HDMI, USB, sluchátka, 

1x A/V (cinch)

rozměry (švh); 

hmotnost:

762 x 522 x 88 

(s podstavcem 220) mm; 

10,1 kg

Philips 32PFL8404H

„AMBILIGHT
FOREVER“

Velice příjemný dojem umocňuje tenký rámeček obroubený kvalitním průhledným plastem. 

text: Bohumil Herwig, foto: Philips

VESTAVBY S TELEVIZÍ

Multifunkční trouba (9 funkcí) s objemem 

60 litrů, odnímatelnými dvířky kvůli snazší 

obsluze (za provozu je z nich teplo odvádě-

no, takže jsou chladnější) a čištěním Aqua-

Clean.

Je provedena v nerezu, ovládací knofl íky 

jsou zasouvací, příkon je 3,3 kW a rozmě-

ry pro vestavbu jsou 56 x 59 x 55 cm. Ve 

výbavě najdete mělký smaltovaný plech 

a drátěný rošt.

Použít ho můžete jak v režimu „odtah“ (max. 

výkon 267 m³/h), tak pro cirkulaci (max. vý-

kon 347 m³/h). Má tři rychlosti, tukový fi ltr 

z omyvatelného hliníku a osvětlení pro až 2x 

80 W. Průměr odtahu je 12 cm, úroveň hluku 

62 dB a samotná šířka odsavače 60 cm. 

Sklokeramická deska se senzorovým 

(dotykovým) ovládáním nabízí čtyři varné 

zóny. Dvě jsou o průměru 145 mm a vý-

konu 1,2 kW, pravá zadní má 180 mm 

a 1,8 kW a konečně levá přední nabízí pl-

ných 210 mm a 2,3 kW (celkově 6,5 kW). 

Deska s broušenými hranami má rozměry 

(švh) 60 x 5,4 x 51 cm a tři stupně zabez-

pečení – jednak ukazatel zbytkového tepla, 

dětský zámek a také celkové vypnutí. Roz-

měry pro vestavbu jsou 56 x 5 x 49 cm. 

LCD televizor Hyundai HLHW 16820 

(5.023 Kč) s úhlopříčkou 40 cm je vyba-

ven DVB-T tunerem, rozhraním HDMI 

a odpovídá standardu HD Ready.

Gorenje BO7306SX

Gorenje DK600E

Gorenje ECT610ASC1

Katalogová cena vestavné trouby Gorenje BO 7306 SX je – spolu s varnou deskou ECT 610 ASC 

– plných 20.990 Kč. V rámci mimořádné nabídky ji nyní můžete u Euronicsu získat – a to včetně di-

gestoře v hodnotě 5.490 Kč (viz níže) – za 19.999 Kč. Jako bonus pak navíc obdržíte LCD televizor 

Hyundai HLHW 16820 s DVB-T tunerem a úhlopříčkou 40 cm poplatný standardu HD Ready.

32 290,-32 290,-více na www.euronics.cz Cena setu
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V jednom z nejzajímavějších koutů Evropy 

panuje „britský čas“, a to doslova. Pokud jste 

předtím pobyli v rozevlátém jižním Španělsku, 

kde se chodí večeřet v devět a v jednu ráno je 

na ulici ještě hodně živo, měli byste se při jeho 

návštěvě hodně rychle předělat. Je to vskutku 

jiný svět, a to nejen díky jeho někdejší strate-

gické poloze či nákupům bez daně, ale i díky 

lidem, kteří zde žijí. Hned po překročení hra-

nice (Británie není plně v „Schengenu“, takže 

jsou opravdové) na vás dýchne anglická so-

lidnost, architektura i historie. Na symboly im-

péria, nad nímž slunce nezapadalo, tu ostatně 

narazíte na každém kroku. 

Dívejte se i nahoru 

Gibraltar je od Španělska oddělen nejen kla-

sickou hranicí, ale hlavně přistávací plochou 

pro letadla, přes niž musíte na ten malý kou-

sek země projít. Pokud je volno… 

Hraniční úsek se Španělskem má něco málo 

přes kilometr a sousedí s městem La Línea de 

la Concepción. Ubytování tu seženete v jed-

nom z mnoha hostelů, hotelů a hotýlků výrazně 

levněji než na Gibraltaru, kde například kempy 

vůbec nejsou. Já měl tu kliku, že jsem ho měl 

i s výhledem přes pláž přímo na „Skálu“, tedy 

„The Rock“, jak se také Gibraltaru říká. 

Španělé na jednu stranu britský Gibraltar 

špatně snášejí (celníci byli hodně důkladní), 

na stranu druhou tam chodí nejen pro pod-

statně levnější alkohol, ale hlavně z něj celá 

přilehlá oblast ekonomicky notně profi tuje, 

nemluvě o asi 4 000 Španělů, kteří jsou zde 

zaměstnáni. Kdyby nebyl – rozumějte, nebyl 

britský, obávám se, že by návštěvníků výraz-

ně ubylo. Ročně jich „Skálu“ navštíví kolem 

sedmi milionů a registrováno je tu také mnoho 

fi rem, i když prý už ne tolik co obyvatel. Fir-

my sem míří kvůli liberálním zákonům a někdy 

značné daňové svobodě. Dnes tak Gibraltar 

představuje především fi nanční a turistické 

centrum. 

Historie přímo pohnutá

O tenhle kousek země s rozlohou nějakých 

6,5 km2 mající dnes statut „Zámořského území 

Spojeného království Velké Británie a Severního 

Irska“ se v minulosti přetahovali mnozí. Jméno 

Gibraltar je pak odvozeno od arabského Dža-

bal al Tárik (Tárikova skála), tedy ze jména vo-

jevůdce Tárika ibn Zijáda, který se zde roku 711 

vylodil. Španělé (budeme jim tak pro jednodu-

chost říkat) , pak „Skálu“ dobyli až za pohnutých 

dob tzv. reconquisty v roce 1462, tedy za válek 

o „osvobození“ poloostrova od muslimů.

Posledních pár set let se o výběžek dohadují 

Britové a Španělé. Ti druzí se dodnes svého 

„nároku“ nevzdali, a to se prosím „válka o dě-

dictví španělské“ vedla v roce 1704. Španělé 

ale zjevně nemohou na Utrechtskou smlouvu 

z roku 1713, která „Skálu“ přiřkla Británii, za-

pomenout a dávají to všemožně najevo. 

Naštěstí ať se obě zainteresované strany do-

hadují jakkoli, obyvatelé Gibraltaru v tom mají 

jasno a v referendu vždy připojení ke Španěl-

sku odmítli. Mimochodem dohoda umožňu-

jící přímé letecké spojení mezi Gibraltarem 

a Madridem byla podepsána teprve před tře-

mi lety a letos byl španělský ministr zahraničí 

prvním členem vlády, který od jejího převzetí 

Brity Gibraltar navštívil… 

Bohatá flóra i fauna

Velká část tzv. Upper Rock (vrchní části „Ská-

ly“) je přírodní rezervací a přímo v ní či v blíz-

kém okolí najdete řadu zajímavostí. Jako třeba 

jeskyni svatého Michaela (St. Michael’s Cave) 

se světelnou show či desítky kilometrů obran-

ných tunelů (Great Siege Tunnels), z nichž 

přístupná je ovšem jen malá část. Můžete se 

ale zajet podívat třeba i na delfíny či migrující 

velryby.

Ve městě pak nezapomeňte zejména na ma-

ják na místě zvaném Europa Point a Alameda 

Gardens – šestihektarovou botanickou zahra-

du, kde subtropické klima dělá – na rozdíl od 

suchého španělského okolí – své. Zahrada 

byla založena v roce 1816 a její součástí je 

i otevřená divadelní scéna Alameda Open Air 

Theatre. 

Největší atrakcí je pak pochopitelně samotná 

hora čnící do výše nějakých 430 metrů. Naho-

ru vede jak lanovka, tak cesta pro pěší či mi-

nibus. Chce to ale také návštěvu v rozumném 

ročním období, třeba v zimě. Jinak doporu-

čuji zapadnout do úzkých uliček mezi vysoké 

domy, nebo rovnou do pubu s nepřebernou 

zásobou whisek a piv nejrůznějších značek. 

Za britské ceny ovšem, což je – po levnějším 

Španělsku – trochu šokující.

Co takhle svatba?

Tenhle kousek půdy, pardon „skály“, je jedna 

velká zajímavost či spíše jeden velký unikát, 

který můžete využít i k vaší svatbě, což je 

další – a stále populárnější – místní komodita. 

Popravdě: nedokážu si představit, že by to tu 

převzali Španělé. Usedlíci si to zjevně nedo-

kážou představit také, a vzhledem k výsledku 

posledního referenda (99 % proti) těžko bude-

te hledat jediného, který by s připojením sou-

hlasil. Raději si tedy přejme, ať nám stávající 

status Gibraltaru dlouho vydrží. Bylo by totiž 

škoda o tenhle unikátní kousek Evropy vlast-

nící i webovou doménu „gi“ přijít.

GIBRALTAR • CESTOVÁNÍCESTOVÁNÍ • GIBRALTAR

Proslulý kousek britského impé-

ria „na kontinentu“ představuje 

předěl mezi Evropou a Afrikou, 

je branou do Středomoří nebo 

chcete-li do Atlantiku, a aby 

toho nebylo málo, Španělsko se 

„přes něj“ kouká na své dvě af-

rické enklávy – Ceutu a Melillu. 

Kouká se – tentokrát zamračeně 

– i na samotný Gibraltar. Ten mu 

totiž dodnes připomíná prohra-

nou válku. Byť už je to hodně, 

hodně dávno…

SKÁLA
Gibraltar 
(Zámořské území Spojeného 

království Velké Británie 

a Severního Irska) 

Poloha: Gibraltarská úžina, jih Pyre-

nejského poloostrova mezi Evropou 

a Afrikou

Počasí: teplé subtropické klima 

(okolo 300 dnů slunečního svitu), 

teploty v létě až kolem 30 °C, v lednu 

většinou mezi 16 a 18 °C

Obyvatelé: kolem 30 000

Jazyk: angličtina

Měna: gibraltarská libra, lze platit 

i britskými librami, případně i eury 

(horší kurz), běžně se přijímají plateb-

ní karty

Nutné doklady: EU, nicméně bez 

Schengenské dohody, takže pas 

s sebou

Cesta: nejpohodlněji letadlem, a to 

buď přímo nebo do Malagy či do Je-

rez De La Frontera a pak autobusem 

do La Línea de la Concepción

Kontakt: www.visitgibraltar.gi 

a www.gibraltargardens.gi 

(vše v angličtině)

V zákoutích a uličkách narazíte na příjemné puby, 

roztodivné typy lidí (jako třeba na mima z Česka) 

a také na nádherné budovy…

V okolí Gibraltaru je řada moc pěkných pláží (tahle je přímo v La Línea) a Afrika je vysloveně na dosah. Jen 

něco mezi 14 a 44 kilometry. Šest pláží je ale i přímo „na Skále“… 

Na „Skále“ najdete další velkou atrakci – jedinou 

kolonii volně žijících opic na kontinentu (dnes je jich 

asi 160). Tito polodivocí makakové mají nevalnou 

výchovu – lidově řečeno jsou přidrzlí –, ale dokud tu 

prý budou, vláda „britského impéria“ přetrvá…

Pohled z tzv. Upper Rock (horní části „Skály“), kam pohodlně vyjedete lanovkou nebo minibusem. Ale pozor 

na pracovní (otvírací) dobu. Tady nejste ve Španělsku!

NA HRANICI SVĚTŮ
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Všude bude 3D, televize budou ještě o „centimetr“ užší a o watt úspornější a možná se vbrzku – 

za několik let – dočkáme i jejich biologických OLED, resp. AMOLED variant. Tolik k elektronickým 

trendům. Pravda však je, že letošní pověst jedné ze dvou nejdůležitějších světových výstav oboru 

zachraňovala bílá technika. Právě v této oblasti se totiž dělo to nejzajímavější.

VELETRH IFA:
„BÍLÁ“ JEDE,

„ČERNÁ“ STOJÍ

Firmy zchudly a krize byla vidět na každém 

kroku. Hanebně se k novinářům zachovalo ze-

jména Sony – stánek prý nějakých 6 000 met-

rů, a tiskové informace se přitom rozdávaly na 

papírku velikosti vizitky s webovou adresou. 

Tomu říkám úsporná opatření! 

Zchudla však i samotná výstava – skuteč-

ných novinek bylo pomálu, jak v elektronice, 

tak v mobilech či počítačových multimédiích, 

a tou asi nejzajímavější byl Logitech Squee-

zebox Radio a Touch. Zájem veřejnosti však 

evidentně trvá, dokonce podstatně ubylo 

sběračů prospektů a tašek (že by krize do-

lehla i na ně?) a návštěvníci se zdáli být tak 

nějak fundovanější. Škoda jen, že novinářský 

den probíhal tradičním způsobem a výstaviš-

tě nebylo schopno zprůchodnit pavilony, které 

se tak musely při návštěvách tiskových konfe-

rencí obcházet.

Korejské značky na výsluní

Platí to o nich už pár let, ale začíná být nad 

slunce jasnější, že z krize vyjdou posíleny. 

Alespoň co se týče LG a Samsungu, proto-

že o Hyundai moc slyšet není a například na 

tomto veletrhu se nechala zastupovat pouze 

německým obchodním partnerem. Škoda, 

protože má co nabídnout…

Tradiční, tedy evropské a japonské značky 

se snažily nezůstat pozadu – minimálně veli-

kostmi stánků. Na mohutně navštěvovaných 

tiskových konferencích však bylo vidět, že 

všichni dohromady vaří z vody. LG věnovalo 

půl hodiny tzv. Borderless TV (to není televizor 

bez rámečku, ale prý bez omezení třeba i v

kompatibilitě), Sharp zase úspornosti 

a Panasonic se pochlubil kompletním řetěz-

cem pro zpracování signálu ve 3D, což na 

závěr všichni na pódiu korunovali nasazením 

3D brýlí (já je určitě nosit nebudu – jedny už 

mám). A ovšem také svým malým kompak-

tem DMC-GF1 s výměnnými objektivy Mic-

ro 4/3, který se začne prodávat tento měsíc 

(více rubrika kaleidoskop). 

Samsung pak dal důraz na televizory s pod-

svěcováním LED, ve kterých je velmi silný (le-

tos očekává, že prodá 2 mil. kusů) a kterým 

je prorokována skvělá budoucnost. Mimo-

chodem LED dovoluje i značné úspory ener-

gie, takže se například televizor se 117 cm 

úhlopříčky může dostat i pod 100 wattů.

3D opět tady

Mohlo by se zdát, že jde o jeden z trendů. 

Omyl! Tohle už tu za poslední léta bylo mi-

nimálně třikrát, i když připouštím, že nikoli 

v takto „masové“ podobě. Představeno bylo 

hned několik (velmi podobných) systémů pro 

sledování videa a vysílání ve 3D, které je na 

světě už notně dlouho; vzpomínáte na Tutti 

Fruti či jak se ten „lechtivý“ pořad německé 

televize jmenoval? U všech bylo nutné použít 

brýle, což, jak se obávám, nebude zákazní-

ky přijato příliš pozitivně. Systémy bez brýlí, 

které má například Grundig a prý také Sam-

sung, letos vidět nebyly.

Rozumně se v tomto ohledu chová Philips, 

který se do 3D nijak nehrne a počká si prý na 

reakci veřejnosti. Nicméně to mu nebránilo 

zabudovat tuto technologii do nedávno před-

staveného opravdu širokoúhlého (21:9) tele-

vizoru Cinema, který je úchvatný už na první 

pohled. Prodává se – za 109.990 Kč – už 

i u nás, ale najdete ho málokde; v prodejně 

Euronicsu v pražském Palladiu však nechybí.

„Bílá“ s řadou novinek

Kuchyňské spotřebiče nastoupily na veletrh 

teprve minulý rok, a ejhle – dnes jsou jedním 

z taháků. Upoutala mě kolekce Philips Robust, 

která může nabídnout trochu „bytelnější“ vý-

robky (podívejte se na fotografi i), než jaké jsou 

běžně k mání. Předvedlo se i LG s pračkou 

běžné velikosti pro 11 kg prádla a úzkou 45cen-

timetrovou pro 6 kilogramů (více v rubrice ka-

leidoskop). 

Samsung ve veřejnosti uzavřené části stánku 

představil svůj první automatický vysavač (viz 

foto), začíná více „tlačit“ svůj koncept „dual he-

ating“, což je trouba se dvěma teplovzdušnými 

větráky, a zcela nově pak systém SolarAktiv. 

Ten nabízí až 50% úsporu energií tím, že může 

pracovat i s teplou vodou a nechá se napojit pří-

mo na okruh solárních kolektorů. Mimochodem 

fi rma se pochlubila i zúženými stěnami svých 

chladniček, které namísto 45 mm nyní mají jen 

30 mm. Například u velice zajímavé americké 

chladničky RSG5PURS (54.990 Kč) to dělá až 

o 100 l vnitřního objemu navíc, a to nechybí ani 

výrobník ledu. K dispozici tak máte plných 628 l…

A na závěr ještě jedna zajímavost: Euronics 

International se na veletrhu IFA 2009 pochlubil 

informací, že se stal – co do tržeb – se 14,4 bili-

onu €, na evropském trhu prodejcem číslo 1. Za 

celou redakci blahopřeje i šéfredaktor...

Zatím mají sice ještě relativně malé úhlopříčky, ale už se klubou. Kdo? Televizory Samsung s  aktivními 

OLED panely. Těm se říká AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) a díky jejich aktivní matici 

z nich lze zhotovit rozměrnější úhlopříčky.

Panasonic prezentoval kompletní řešení pro 3D 

ve Full HD. Součástí je stereokamera, Blu-ray 

disk s přehrávačem (BD asociace chystá jeho 3D 

specifi kaci) a mimo jiné také aktivní brýle. Firma si 

případný neúspěch zjevně nijak nepřipouští.

Automatický vysavač Samsung Furot 2 je vysoký 

10,5 cm, má zabudovanou kameru (po místnosti se 

pohybuje bezdotykově) a díky speciálně vysazeným 

kartáčkům uklidí i podél stěny. Cena není zatím 

známá, v Evropě se má nabízet v příštím roce 

(zkušební prodej probíhá v Itálii).

V kolekci kuchyňských spotřebičů Philips Robust najdete odštavňovač, mixér, ruční mixér a opravdu bytelný 

robot, který vidíte v popředí. Firma na ně poskytuje pětiletou záruku, na motor robotu dává dokonce 15 let. 

Na trh, včetně českého, mají přijít na jaře.

Indukční varná deska Gorenje s designem od 

Karima Rashida má opravdu styl. Společnost jí dělá 

třeba i vestavná trouba a myčka. Zatím však jde 

většinou o prototypy.

Siemens představil dvě miniaturní myčky určené 

nejen pro malé domácnosti, ale i třeba do kuchyní 

ve fi rmách. SC76M532EU (vlevo) má dva koše, je 

provedena ve třídách AAA a rozměrově odpovídá 

vestavné pečicí troubě. 
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PRVNÍ ZNAČKOVÁ
PRODEJNA LG V ČESKU
Síť elektroprodejen Euronics otevírá další exkluzivní místo. Po prestižní „galerii“ špičkové techniky 

v obchodním centru Palladium v Praze je tu značková prodejna LG v obchodním centru Avion v Brně. 

I v ní je „na co koukat“. 

První v Evropě

Právě blízkost „klasické prodejny“ Euronics (na-

jdete ji přímo naproti) dává vyniknout její výjimeč-

nosti. Nabídka spotřební elektroniky i domácích 

spotřebičů je samozřejmě i zde velmi pestrá. 

Ovšem není v jejích prostorových možnostech 

představit vše. 

Nová značková prodejna LG, první svého druhu 

nejen v Česku, ale dokonce v celé Evropské unii, 

byla otevřena 30. června 2009 a na prodejní plo-

še přibližně 40 metrů čtverečních nabízí výhrad-

ně produkty s logem LG – především spotřební 

elektroniku, mobilní telefony a domácí spotřebi-

če. Moderní interiér dává prémiovým výrobkům 

opravdu vyniknout. Snahou značky samozřejmě 

bylo nejen vystavit to nejlepší, ale poskytnout 

zájemcům o topvýrobky LG i dostatek informa-

cí. Vyškolený personál je v prodejnách Euronics 

samozřejmostí, ve značkové prodejně LG tomu 

není jinak.

Vysoké rozlišení a Swarovski 
na ledničce

Pokud jde o spotřební elektroniku, hlavní roli 

hraje vysoké rozlišení, kvalitní audio a mobil-

ní komunikace. Jinými slovy, máte zde mož-

nost vychutnat obraz ve Full HD rozlišení na 

fi remních LCD a plazmových televizorech za 

podpory Blu-ray přehrávačů, poslechnout si 

kvalitní muziku a vyzkoušet si mobily poslední 

generace.

I zdánlivě nezáživná „velká bílá technika“ 

může překvapit. Slyšeli jste někdy o pračkách 

s přímým náhonem „DirectDrive“? Píšeme o 

nich i v rubrice kaleidoskop a tady je uvidíte, 

stejně jako lednice s funkcí NoFrost. K vidění 

jsou i malosériové exkluzivní produkty, jako je 

například beznámrazová lednice LG zdobená 

křišťálky Swarovski a květinovými motivy, kte-

rou si ti náročnější zákazníci mohou pořídit za 

necelých 60 tisíc korun. 

Budete-li mít cestu přes Brno a jste-li příznivci 

technických lahůdek, určitě se v Avionu stav-

te, i když zrovna nic nepotřebujete. Na kus 

řeči a na „dívačku“.

text: Martin Strýček, foto: Euronics

 REPORTÁŽ • EURONICS AVION

za každých 200 Kč získáte

za body nakoupíte

věrnostní
bod,

nádobí

Platnost akce: 1. 10. - 31. 12. 2009 

Tefal
se slevou
32-50%

Např. rychlovarná konvice za 1 000 Kč 
= 5 věrnostních bodů 
= pánev s poklicí Expression se slevou 580 Kč
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Voníte takhle doma po večerech kávou?

Myslím že ano. Večer chodím domů z kavárny 

navoněná kávou. Hlavně po školení. To mám 

pocit, že cítím kávu úplně pořád. 

Kávu jste dlouho nepila, a přesto ji skvěle 

připravujete. Nebudu se ptát, zda to jde, 

protože to zjevně jde. Nepřijde vám to ale 

hodně zvláštní…? 

Přijde. Na začátku jsem dva a půl roku po ote-

vření kavárny opravdu kávu nepila vůbec. Ve 

své práci jsem ji však každý den degustova-

la, abych zákazníkům vždy nabídla tu správ-

ně připravenou. Postupně jsem se to naučila 

a neodolala.

Říkáte, že vám espreso nechutná, jakou 

kávu tedy nyní pijete?

Espreso je na mě moc silné. Miluji kapučíno, 

frapé a jiné mléčné kávy, i studené. A hlavně 

sladké. Neumím pít kávu bez cukru.

Co vlastně takové mistrovství republiky 

v přípravě kávy obnáší? Jak to probíhá, 

podle čeho se hodnotí apod.?

Hlavní soutěž se skládá z 3 x 15 minut. V první 

třetině soutěžící připravuje vše na své vystou-

pení. Dá si nahřát šálky, připraví si pracovní 

plochu a stůl pro porotu. Nejdůležitější je na-

stavení mlýnku. 

V druhé třetině přichází na řadu samotná pre-

zentace. Hodnotí ji technická a degustační 

porota. Důležitá je práce u mlýnku a kávova-

ru. Barista připravuje 4 espresa, 4 kapučína 

a 4 volné nápoje. Porota hodnotí chuť nápojů, 

vzhled a také to, jak barista vše odprezentuje. 

V poslední části se uklízí.

A vaše příprava před mistrovstvím? Tak 

nějak si ten trénink nedovedu představit…

Nejlepší trénink je v kavárně. Příprava kávy 

pro zákazníky a obsluha. To je základ a na 

tom si nejlépe zažijete espreso a kapučíno. 

Koktejly s kávou nejčastěji trénuji na kamará-

dech.

Můžete nám říci něco o disciplíně zvané 

„latte art“?

Latte art je technika, kdy zpěněným mlékem 

malujete do espresa různé obrázky. Záleží na 

tom, pod jakým úhlem a jakou rychlostí na-

pěněné teplé mléko do espresa nalijete. Pod-

le toho se vám na povrchu kapučína vytvoří 

obrázek.

Co byste doporučila běžnému konzu-

mentovi, který se chce s pitím kávy do-

stat na trochu vyšší úroveň, ale zároveň 

nechce do přístroje investovat desítky 

tisíc...

Na doma existuje několik možností. Levné 

a praktické jsou tzv. french press nebo moka 

express konvičky. Další možnosti jsou domá-

cí kávovary, ale kvalitní jsou hlavně ty drahé. 

Jednodušší možností jsou kávovary na kapsle 

nebo tzv. pody. (Poznámka redakce: o všech 

těchto přístrojích píšeme v tématu čísla – ká-

vovary a káva.)
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KÁVOU
Mistryní České republiky baristů se stala pro léta 2005 a 2007. Reprezentovala nás na mistrovství 

světa baristů v Bernu a Kodani a na šampionátu v tzv. latte art v Antverpách. Nyní má vlastní ka-

várnu a galerii U Zlatého korálku v Jílovém u Prahy, pořádá kurzy pro milovníky kávy i pro profe-

sionály a je zástupkyní mezinárodního sdružení SCAE (viz dále). Na to, že jí ještě není ani třicet, je 

toho více než dost. 

PROVONĚNÁ

Curriculum vitae… 

Petra Veselá (*1983)

Vystudovala gymnázium v Praze, pak 

chtěla na veterinu, přírodovědu nebo 

na FAMU, ale nic z toho jí nevyšlo. 

Chvíli dělala au-pair v Anglii a na-

konec – když se objevila možnost 

pronájmu prostor na radnici v Jílovém 

u Prahy – se jí život zvrtnul zcela 

jinam. 

Své první kávové školení absolvovala 

v květnu 2004 a hned 30. června si 

otevřela kavárnu a galerii U zlaté-

ho korálku. Praxi získala „za jízdy“ 

během pěti let provozu. V roce 2005 

se zúčastnila 2. ročníku soutěže Mistr 

kávy a hned skončila na 3. místě a na-

víc získala Cenu sympatie. Příští rok 

v lednu se Mistrovství republiky 2005 

(nenechte se zmást – i když se koná 

v roce 2006, titul se uděluje zpětně) 

zúčastnila podruhé a vyhrála. Poté 

Českou republiku reprezentovala na 

soutěži „World Barista Championship“ 

v Bernu, kde skončila ze 40 účastníků 

na 29. místě, o rok později už ale byla 

– tentokráte u nás – druhá. Zastupova-

la nás také na Mistrovství světa v tzv. 

latte art v Belgii v Antverpách, kde se 

umístila jedenáctá. 

Další titul v soutěži Mistr kávy získala 

pro rok 2007. Mezitím prošla něko-

lika školeními (o espresu, latte art...), 

včetně kurzu  certifi kovaného espresa 

– Espresso Italiano v Padově. V únoru 

2008 si pak otevřela školu pro baristy 

v Brně, kurzy kávy pořádá i v kavárně 

v Jílovém u Prahy (www.zlatykoralek.cz). 

V lednu začala spolupracovat s týmem 

Coffee specialist z Brna a od 1. srpna 

se stala koordinátorkou české sekce 

instituce Specialty Coffee Association 

of Europe (SCAE).

Jedno moc pěkné latte art od Petry speciálně pro vás, naše čtenáře…. Jde o techniku, kdy zpěněným 

mlékem „malujete“ do espresa, takže vám vlastně vznikne kapučíno s obrázkem.

text: Bohumil Herwig, foto: Martin Faltus, vizážistka: Zuzana Kárová
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„Pody“?

Jde o speciální „polštářek“, který vypadá tro-

chu jako na čaj. Je v něm přesná a správně 

namletá dávka kávy na espreso. Balí se každá 

zvlášť, aby byla káva vždy čerstvá.

A nějaké obecné rady pro přípravu dobré 

kávy…

Vždy je důležité, jakou si vybereme kávu 

a jak ji posléze umeleme. Na každý způsob 

přípravy se používá jinak umletá káva. Dále 

potřebujete znát správné postupy při přípravě, 

dobu louhování atd. 

Na french press nebo moka konvičku umele-

me kávu více na hrubo. „Turecká káva“ musí 

být umletá jemně, skoro na prach. Na espreso 

trochu méně, ale stále jemně.

Kavárnu jste měla ve dvaceti letech v pod-

statě po jednodenním školení u baristy. 

Jak jste to všechno zvládala? 

Celkem snadno, protože mě to bavilo. Práce 

v kavárně mě naprosto pohltila a díky tomu 

jsem nyní tam, kde jsem. Některé dny byly 

náročné, pracovala jsem třeba měsíc v kuse 

každý den. Pomocná síla v kavárně chyběla, 

a navíc jsem si ji ani nemohla dlouho dovolit. 

Informace jsem si hledala na internetu a tré-

novala na kamarádech a stálých zákaznících. 

Musím se smát, když si vzpomenu na svoje 

první kapučína.

Vedle kavárny nyní vedete také ochutnáv-

ky kávy a pořádáte i kurzy... 

Ano, v Brně mám školu Coffee specialist 

pro baristy, ale i pro širokou veřejnost. Úro-

veň pití kávy v České republice není moc 

dobrá a je potřeba šířit správné znalosti. 

Do mých kurzů chodí jak profesionálové, 

kteří se chtějí zdokonalit v přípravě kávy 

kvůli své práci, tak i lidé, kteří se o kávu jen 

zajímají a chtějí ji dobře připravovat doma. 

Nabízíme různé úrovně a druhy kurzů. Od 

základních až po speciální, jako je třeba 

latte art.

Právě jste byla jmenována koordinátorkou 

české sekce Specialty Coffee Association 

of Europe (SCAE). Co to obnáší a o jakou 

organizaci vlastně jde?

Asociace výběrové kávy má základnu v Lon-

dýně. Sdružuje baristy, prodejce a distributory 

kávy, prodejce technologií atd... Soustřeďuje 

se na vzdělávání a kávovou osvětu po celém 

světě. Existují různé sekce, my patříme do té 

evropské. 

Dále pořádá soutěže, ze kterých vítězové po-

stupují na mistrovství světa. Pro mě to zname-

ná mnohem více práce, ale nápadů je spousta 

a už se na všechy ty nové aktivity těším. 

Měla byste pro naše čtenáře nějaký „ká-

vový recept“? 

Bižudrink: espreso, kopeček vanilkové zmrz-

liny, trocha mléka a vanilkový pudink.

To vše rozmixujeme a servírujeme jako stude-

ný nápoj. Můžete ho ozdobit šlehačkou a ká-

vovými zrnky.

A na závěr se zkusme podívat do budouc-

na. Čeho byste chtěla ještě dosáhnout? 

Dalšího titulu, otevření další kavárny nebo 

třeba vlastní směsi kávy?

Jsem moc spokojená. Mám sice hodně práce 

a občas bych si přála ubrat, ale i přesto – nic 

mi nechybí. 

Další kavárnu zatím nechci. Znamenalo by to 

být tam opět každý den… Jsou to starosti, ale 

pokud někdy ano, tak v Brně. 

Vlastní kávu také nechci. Pražení je tak složi-

tý proces, že vyžaduje desítky let zkušeností. 

Radši stojím u kávovaru a připravuji espresa 

a kapučínka J. Mým snem je kavárna u moře. 

Miluju moře a kavárna se tam tak hodí…

ROZHOVOR • PETRA VESELÁ

Dotazník Inspirace

Jak se máte: moc dobře

Oblíbená kuchyně: jakákoliv, 

jen ne pálivá

Oblíbené jídlo: buchtičky se šodó

Oblíbený fi lm: „Život je krásný“ 

s Robertem Begninim

Nejlepší způsob odpočinku: 

u korálků, vyrábění…

Nejlepší způsob trávení dovolené: 

u moře

Největší sen: kavárna u moře

Z dovolené aneb moře je moře…

S kamarády (2007). S foxteriérem Baghírou… (2008).
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SHARP • PŘÍBĚH ZNAČKY

Další velký úspěch přišel v roce 1915, kdy 

si Hayakawa patentoval vlastní model „me-

chanického pera“, tedy obdoby dnešních 

propisek. Zatímco v Japonsku se zpočátku 

úspěch nedostavil, poptávka v USA a v Evro-

pě byla značná. O rok později byl uveden vy-

lepšený model nazvaný „Ever-Sharp Pencil“ 

neboli „stále ostrá tužka“ a začalo to vypadat 

opravdu slibně. V roce 1923 však postihlo 

Japonsko dosti silné zemětřesení a továrna 

v Tokiu byla srovnána se zemí, takže fi rma 

téměř přestala existovat. S pomocí zaměst-

nanců se nakonec Hayakawa Metal Works 

přestěhovala do Ósaky, která je dodnes hlav-

ním sídlem fi rmy. 

Jednoduché „krystalky“

V polovině dvacátých let do Japonska do-

razily „krystalky“, tedy velice jednoduché 

radiopřijímače. Hayakawa se rozhodl, že 

právě v nich je budoucnost, a prakticky bez 

jakýchkoliv znalostí se ji pokusil sestavit sám. 

Podařilo se mu to (viz foto), a tak vznikl první 

japonský přijímač ještě dříve než první japon-

ská rozhlasová stanice. Rychle zkonstruoval 

čtyři modely, které byly brzy přejmenovány 

z obecného „crystal radio set“ na „Sharp ra-

dio set“ a později na „Sharp Dyne“. Rádia se 

stala úspěšným exportním artiklem, byť jen 

pro méně vyspělé země.

Válka, laboratoře a Měsíc

V průběhu 2. světové války byly továrny za-

brány armádou a vyráběly komunikační vyba-

vení všeho druhu. V té době také vznikly vý-

zkumné týmy pracující převážně na přístrojích 

pro letectvo, a po válce tak byly k dispozici 

potřebné znalosti, které fi rma v padesátých 

letech dobře uplatnila.

Obrovským impulzem pak byl příchod televiz-

ního vysílání. Model Sharp TV3-14T byl v roce 

1953 prvním skutečně masově vyráběným te-

levizorem v Japonsku. 

V roce 1961 byly založeny laboratoře, které 

se soustředily zejména na aplikace polovo-

dičů zahrnující kalkulačky, počítače a solární 

články. O rok později pak odstartovala éra vý-

početní techniky, ve které se Sharp soustředil 

na malé výrobky. Uvedl plně polovodičový 

kalkulátor a první kalkulátor s integrovanými 

obvody. V této době už měla fi rma několik to-

váren po celém Japonsku. Když pak v roce 

1969 přistál na Měsíci modul kosmického pro-

gramu Apollo, byl v něm i nový a tehdy velmi 

výkonný ELSI čip Sharpu s 1 875 součástkami 

na ploše 3 mm2. 

Kompletní přechod pod značku Sharp skončil 

v roce 1970, kdy všechny fi rmy sdružené pod 

hlavičkou Hayakawa Electric Industry přešly 

pod Sharp Corporation a Tokuji Hayakawa se 

stal předsedou představenstva. To už se ale 

začala psát moderní historie fi rmy, která při-

nesla například mikropočítač, kopírku či první 

kalkulačku s LCD displejem.

Roku 1912 založil Tokuji Hayakawa v Tokiu malou fi rmu vyrábějící spony na tehdy populární „zá-

padní“ opasky. Ty se staly – byť bylo ještě tradiční japonské oblékání dosti silné – hitem. O dva roky 

později vybudoval malou továrnu poháněnou spalovacím motorem. To už se pomalu začala psát 

historie pod značkou Sharp.

STÁLE OSTRÁ TUŽKA

1912 – Tokuji Hayakawa v 19 letech zakládá 

svou fi rmu Hayakawa Metal Works

1915 – patentována a vyráběna obdoba 

propisovací tužky „Ever-Sharp Pencil“, 

poprvé cíleně použit název Sharp

1923 – zemětřesení srovnává se zemí továrnu, 

fi rma přestěhována do Ósaky

1925 – první japonská „krystalka“ 

(jednoduché rádio)

1949 – společnost v květnu poprvé vstupuje 

na burzu (Osaka Stock Exchange)

1953 – masově vyráběn první japonský 

televizor (TV3-14T)

1957 – založení Sharp Electric Co., výroba 

rádií, televizorů a domácích 

spotřebičů

1960 – masová produkce barevných 

televizorů

1961 – založeny laboratoře

1962 – expanze fi rmy, první pobočka v USA

1963 – masová výroba solárních článků

1964 – vzniká první plně polovodičová stolní 

kalkulačka na světě (CS-10A)

1969 – ELSI čip Sharpu „přistál“ – v rámci 

programu Apollo – na Měsíci

1970 – založena Sharp Corporation, pod niž 

přecházejí všechny fi rmy sdružené 

pod Hayakawa Electric Industry

1973 – uvedena malá kalkulačka EL-805 

s LCD displejem a velice dlouhou 

provozní dobou

1986 – po dvou letech výzkumu debutuje 

elektronický organizér Sharpu

1987 – uveden Crystaltron – miniaturní 

televizor s barevným TFT displejem 

s tehdy velmi vysokým rozlišením 

92 160 pixelů

1991 – první LCD televizor určený k montáži 

na zeď

1993 – videokamery s barevnými LCD 

displeji, kapesní počítače Zaurus, 

zobrazovač pro HDTV (formát 16:9, 

1 125 řádků)

2001 – uvedena značka Aquos, pod kterou 

jsou prodávány LCD televizory 

a monitory 

2008 – televizor XS1 s podsvícením RGB-LED, 

ke konci roku vyroben „výroční“ 

solární článek (celkově Sharp 

vyrobil ekvivalent kapacity 

2 500 megawattů)

2009 – vyvinut LCD panel s pěti základními 

barvami, umožňující zobrazit téměř 

všechny barvy viditelné lidským okem, 

50 let od vývoje prvního solárního 

článku Sharp

Sharp v datech
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Produkce fi rmy přináší široký sortiment vý-

robků bílé techniky nejen ve volně stojícím 

provedení, ale také vestavných, kde jsou na-

bízeny čtyři řady. 

Progressive klade důraz na moderní design 

s profesionálním vzhledem, nejkvalitnější 

materiály, ušlechtilé kovy a symetrické linie. 

Jednoduché rovné linie, elegantní styl a zo-

hlednění omezeného prostoru v moderních 

kuchyních – to je řada Essence. Znakem Flat 

jsou čisté hrany a klasické linie, které vytvá-

řejí dojem moderní elegance a zapadnou do 

každé kuchyně. Nakonec je tu retrodesign 

zvaný Rustikál, který se vyznačuje kulatými 

ovládacími prvky, ciferníky i zakulacenými lini-

emi a jemnými tvary v provedení z klasických 

materiálů. Určitě se vám bude líbit i ve stylové 

kuchyni na chalupě. 

Pečení ve třídě A

Společným znakem téměř celé nabídky pe-

čicích trub Whirlpool je energetická třída A, 

která přispívá ke snížení nákladů na vaření. 

Většina přístrojů je vybavena elektronickým 

ovládáním, umožňujícím udržovat teplotu s vy-

sokou přesností. Displeje Jet menu nabízejí 

patnáct receptů s přednastavenými parame-

try pro jednotlivé recepty a komunikují v češ-

tině. Široká nabídka funkcí zahrnuje dětskou 

pojistku zabraňující změně parametrů pečení 

i bezpečnostní funkci, která přístroj vypne při 

dlouhé době provozu bez zásahu uživatele. 

Další vlastností může být udržování teplého 

jídla, která zajistí stabilní teplotu 60 °C, vhod-

nou pro okamžité podávání. Využívá se k tomu 

tzv. duální nízkoteplotní funkce, kterou lze na-

stavit i na 35 °C, vhodných pro kynutí těsta či 

rozmrazování.

Pro snadné čištění výrobce nabízí pyroly-

tické trouby, které pomocí vysokých teplot 

změní nečistoty v popel. Tyto přístroje jsou 

vybaveny dveřmi se čtyřvrstvým zasklením, 

které zajišťuje i při velmi vysoké vnitřní tep-

lotě venkovní teplotu dveří 50–60 °C. 

Další možností jsou katalytické panely 

z mikroporézního materiálu vstřebávajícího 

tuk. Ty je možné k některým modelům dokou-

pit, stejně jako teleskopické dvojdílné nebo 

trojdílné výsuvy. 

V nabídce najdete i nejmodernější multi-

funkční parní troubu Steam s elektronickým 

řízením typu 6. smysl, která upravuje celý 

proces vaření v páře pomocí řady citlivých 

senzorů. 

U Whirlpoolu najdete také  řadu mikrovln-

ných trub ve vestavném provedení. Ve výba-

vě mohou mít jak elektroniku 6. smyslu, kte-

rá pomocí čidel řídí procesy vaření a pečení, 

tak funkci Steam pro vaření v páře pomocí 

dodávaného příslušenství či funkci Crisp 

pro pečení pokrmů s křupavou kůrčičkou. 

Některé také dovolují grilování a pečení hor-

kým vzduchem.

Indukce, klasika i plyn

Široký sortiment varných desek poskytuje 

více rozměrových variant, takže kromě verzí 

s šířkou 58 cm nabízí také 68, 73 a 77 cm. 

Desky Domino (s jednotnými rozměry) o šíř-

ce 28,8 cm jsou určeny pro složení varné 

plochy podle vašich představ. Sklokeramic-

ké a indukční desky jsou vybaveny dětskými 

pojistkami, nastavením délky vaření i auto-

matikou rychlého ohřevu JetStart. 

U plynových desek je samozřejmostí elek-

trické zapalování a bezpečnostní ventily za-

braňující úniku plynu při zhasnutí plamene. 

Desky určené pro vysoký výkon jsou vyba-

veny čtyřkorunkovými hořáky.

Varné centrum doplňují odsavače par, kte-

rých Whirlpool nabízí širokou škálu ve všech 

myslitelných provedeních (viz foto verze 

s mikrovlnnou troubou). Pozoruhodná je 

technologie odsávání Perimetr, která odvá-

dí páry po obvodu odsavače a přináší lepší 

fi ltraci, nižší hladinu hluku a snazší čištění 

odsavače. Přístroje se 6. smyslem samy řídí 

odsávání na základě veličin ze senzorů vlh-

kosti, teploty a infra záření.

Myčky i s antibakterialní funkcí

Výběr z mnoha přístrojů šířky 60 nebo 45 cm 

v provedení se skrytým nebo viditelným ovlá-

dacím panelem vyhoví každé kuchyni. Různé 

úrovně technologie 6. smyslu nabízejí cykly 

určené pro automatické rozpoznávání typu 

i znečištění nádobí, podle nichž přizpůsobují 

průběh programů. Také myčka AquaSteam 

využívající páru k uvolňování nečistot a dez-

infekci pracuje se 6. smyslem. 

Pro mytí velmi znečištěného nádobí je určen 

PowerClean, který si s nečistotami pora-

dí pomocí 32 speciálních trysek ve spod-

ní části myčky. Antibakteriální funkce pak 

udržuje v myčce deset minut teplotu 66 °C, 

což má garantovat odstranění 99 % bakterií 

z nádobí.

Chladničky a nově i vinotéky

Nováčkem v sortimentu vestaveb jsou 

u Whirlpoolu vinotéky. Pokud jde o vestavné 

chladničky, jejich společným znakem je ener-

getická třída A nebo A+. Přístroje vybavené 

6. smyslem měří a upravují teplotu, takže 

poznají například její nárůst po otevření dveří 

a umí ji dorovnat až 5x rychleji než chladnič-

ky bez této technologie. Tím jsou zajištěny 

stabilnější podmínky skladování potravin. 

Beznámrazový systém NoFrost založený 

na principu distribuce chladného vzduchu 

zajistí prostředí bez snížení účinnosti mra-

zení. Vybavení nízkoteplotními zásuvkami je 

již standardem pro ukládání ryb, masa nebo 

zeleniny a najdete tu i funkci Prázdniny pro 

udržení prázdné chladničky bez bakterií 

a plísní či rychlé zmrazení a zchlazení čer-

stvých potravin.

PORADNA • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČEDOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • PORADNA

Značka původně pochází z amerického Michiganu, ale přesto je na našem trhu již dlouhou dobu doma. 

Možná i proto, že jako jedna z prvních pomohla tehdy ještě československé továrně Tatramat v Po-

pradu, do níž přinesla nové technologie. Konečně, pračky pod značkou Whirlpool se tam vyrábějí 

dodnes.

VESTAVBY
WHIRLPOOL

POD VLAJKOU

Řešením při nedostatku místa v kuchyni může být mikrovlnná trou-

ba Essence AVM 965 (21.990 Kč), kombinovaná s odsavačem par. 

Ten odsaje až 360 m3/h, což je pro menší kuchyni ideální výkon, 

zde regulovatelný ve třech stupních. Mikrovlnný ohřev 750 W je 

doplněn grilem typu Quartz o stejném příkonu a vítaným doplňkem 

je i Crisp talíř. Do vnitřního prostoru mikrovlnné trouby s objemem 

22 litrů se vejde talíř s průměrem 25 cm. 

Kávu stejným způsobem jako v kavárně můžete připravit i doma. 

Poloautomatický pákový kávovar ACE 010 (11.990 Kč) s mecha-

nickým ovládáním prožene vodu pod tlakem 15 barů kávou při-

pravenou v mikrosítku. Parní tryskou lze napěnit mléko do ka-

pučína, ohřát nápoje nebo napustit horkou vodu pro přípravu 

čaje. Hladinu vody v 1,5litrovém zásobníku můžete kontrolovat 

pomocí vodoznaku. 

Unikátní vestavná chladnička ARG 912 (39.990 Kč) má objem 174 litrů rozdělený mezi 

dvě zásuvky. Je určena pro vestavění do skříňky o šířce 90 cm ve spodní části ku-

chyňské linky. Vybavení 6. smyslem, hygienickou ochranou potravin (technologie Anti-

Bacterial), dveřním alarmem, který zvukovým signálem upozorní na špatně zavřenou 

zásuvku a zařazení do energetické třídy A+ dělá z tohoto výrobku lákavý technický 

unikát. 



SEZNAM PRODEJEN EURONICS V ČESKÉ REPUBLICE

PRAHA
Praha 1

ELEKTRO EURONICS 
- OC Palladium

nám. Republiky 1
tel.: 577 055 870

Praha 2
ELEKTROMEDIA

Vinohradská 91/32

Praha 4
PROTON OD DBK

Budějovická 1667/64
tel.: 577 055 790

EURONICS-OC 
NOVODVORSKÁ 

PLAZA
Novodvorská 136
tel.: 577 055 845

EURONICS OC 
Galerie Butovice

Radlická 117, 
tel. 848 300 404

Praha 9
ELEKTRO EURONICS, 

GALERIE FENIX
Freyova 35 (nám.OSN)

tel.: 577 055 850

Praha 10
EURONICS OC 

EUROPARK
Nákupní 389/2-3
tel.: 577 055 740

STŘEDOČESKÝ
KRAJ

Brandýs n. L. - Stará 
Boleslav

ELEKTRO PECKA
M. Švabinského 112
tel.: 326 912 730

Čelákovice
KASPO ELEKTRO

Sedláčkova 53
tel.: 326 995 665

Kolín
OPA

Politických vězňů 30
tel.: 321 728 111

Lysá nad Labem
ELEKTROCENTRUM

nám. Bedřicha 
Hrozného 185

tel.: 325 551 051

Mělník
ELEKTRO EURONICS 

FAMILY CENTER
Bezručova

tel.: 577 055 835

Mladá Boleslav
ELEKTRO EURONICS 

BONDY CENTRUM
tř. Václava Klementa
tel.: 577 055 830

Neratovice
ELEKTRO PECKA
Masarykova 585

tel.: 315 688 300

Nymburk
ELEKTRO 

SKUHROVEC
Palackého 119

tel.: 325 514 890

Příbram
ELEKTRO 

DVOŘÁČEK
Prokopská 14

tel.: 318 623 613

LIBERECKÝ
KRAJ

Česká Lípa
EURONICS ELEKTRO 

OD Andy
Erbenova 2906

tel.: 487 825 760

Jablonec nad Nisou
HORÁK ELEKTRO

Budovatelů 6
tel.: 483 315 028

Jilemnice
ELEKTRO DVORSKÝ 

Dolení 35 
tel.: 481 544 004

Liberec
ELOS OC INTERSPAR

Budyšínská 1400
tel.: 485 110 233

ELOS
Oblouková 102, 

tel.: 485 159 034

ELOS OC NISA
České mládeže 456
tel.: 482 317 826

Nový Bor
KAMENNÝ OBCHOD
B. Egermanna 1000

tel.: 487 710 240

ÚSTECKÝ
KRAJ

Děčín 4 - Podmolky
EURONICS 

OC Jordánka
Tržní 1873

tel.: 577 055 715

ELEKTRO PROTON
28. října 1216

tel.: 577 055 785

Litoměřice
ELEKTRA 
CENTRUM

Dominikánská 1
tel.: 416 735 337

ELEKTRA 
H-CENTRUM
Želetická 5

tel.: 416 574 275

JAN ŠÍPEK - 
ELEKTRO

Mírové nám. 28
tel.: 416 731 607

JAN ŠÍPEK - 
ELEKTRO

Tolstého 22
tel.: 416 735 153

Louny
ELOPS 

Mělecká 2638
tel.: 415 670 003

Lovosice
UNIMA

Osvoboditelů 15, 
tel.: 416 532 458

Most
EURONICS 

INTERSPAR MOST
Velebudická 3270 
tel.: 577 055 710

UNIMA 
Lipová 675/33, 
tel. 476 125 216

Roudnice nad Labem
UNIMA 
OD Říp, 

Špindlerova 812, 
tel.: 415 652 060

Teplice
PROTON

Masarykova 1800
tel.: 577 055 795

ELEKTRO EURONICS,
OC INTERSPAR
Nákladní 3201

tel.: 577 055 855

Ústí nad Labem
PROTON ELEKTRO

Hrnčířská 9/6
tel.: 577 055 815

UNIMA 
Špitálské nám. 1060/2, 

tel.: 475 210 091

Varnsdorf
AB ELEKTRO - 

BUKÁČEK
Legií 2236

tel.: 412 371 800

Žatec
KALMAT

U Odborů 248
tel.: 415 710 762

KALMAT
Masarykova 324
tel.: 415 711 248

KARLOVARSKÝ
KRAJ

Aš
PROTON OD PRIOR

Hlavní 2521/103
tel.: 577 055 760

Karlovy Vary
ELEKTRO „S“

Buchenwaldská 7
tel.: 353 449 288

Klášterec nad Ohří
ELEKTRO BAŠUS

Polní 782
tel.: 474 375 556

Mariánské Lázně
E+B ELEKTRO
Nákladní 497

tel.: 354 622 856

Ostrov
ELEKTRO „S“
Lidická 1201

tel.: 353 612 734

Sokolov
STACE ELEKTRONIC

Staré Náměstí 20
tel.: 352 603 250

Velká Hleďsebe
E+B ELEKTRO

Klimentovská 152
tel.: 354 622 447

PLZEŇSKÝ
KRAJ

Domažlice
ELEKTROMARKET

nám. Míru 68
tel.: 379 768 695

Klatovy
ELEKTROMARKET

u Bílé věže
Křížová 162

tel.: 376 315 604 

ELEKTROMARKET
5. května 137 
(u Hypernovy)

tel.: 376 324 008 

Plzeň
ELEKTRO 
KREJCAR 

+ kuchyňské studio
Dvořákova 12

tel.: 377 421 516

ELEKTRO 
KREJCAR

Klatovská 61
tel.: 377 673 086

ELEKTRO 
KREJCAR

Nad Kauflandem
tel.: 377 541 516

Sušice
ELEKTROMARKET 

SUŠICE
T.G.Masaryka 156
tel.: 376 528 890

Tachov
ELEKTRO EURONICS

Tř. Míru
tel.: 374 720 246

JIHOČESKÝ
KRAJ

České Budějovice
ELEKTRO EURONICS 

OC IGY
Pražská 1247/24
tel.: 577 055 820

ELEKTRO 
U HELMICHŮ
Otakarova 2

tel.: 386 353 400

Jindřichův Hradec
ELEKTRO 
PESTRO

Jiráskovo předměstí 
3690/5

tel.: 384 323 998

Milevsko
CALTA 

ELEKTRO
Masarykova ul.

tel.: 382 522 549

Písek
ELEKTRO BÍSEK  

Alšovo náměstí 
(OBCHODNÍ 
DŮM PPP) 

tel.: 382 211 411

Tábor
EURONICS 

OC INTERSPAR, 
Chýnovská 3049, 
tel.: 577 055 860

Vimperk
LIBOR BÍSEK - VERA

K. Weise 502
tel.: 382 211 411

Vodňany
LIBOR BÍSEK - VERA 
Nám. Svobody 8/1, 
tel.: 383 385 089

KRAJ
VYSOČINA

Bystřice 
n. Pernštejnem

FONOREX
Masarykovo nám. 17
tel.: 566 552 068 

Havlíčkův Brod
ELEKTRO VIKI

Horní 12
tel.: 569 431 050

RELAXA
Dolní 258

tel.: 569 425 209

Humpolec
MARYŠKA

5. května 314
tel.: 565 532 212

Jihlava
ELEKTRO VIKI

Masarykovo nám. 40
tel.: 567 574 015

ELEKTRO VIKI
Matky Boží 26

tel.: 567 301 108

ELEKTRO VIKI
Palackého 44

tel.: 567 301 376

ELEKTRO VIKI, 
OC Tesco

Moravské Budějovice
EURONICS 

ELEKTRO DŮM
Tyršova 366

tel.:568 421 388

Nové Město n. M.
OK MARKET
Komenského 
nám. 1481

tel.: 566 618 781

Pelhřimov
ELEKTRO VIKI

Masarykovo nám.13
tel.: 565 383 294

Třebíč
ELEKTRO VIKI

V. Nezvala 3
tel.: 568 848 495

MAGNUM
Komenského 
nám. 153/3

tel.: 568 840 569

Třešť
ELEKTRO VIKI

Malé nám.1
tel.: 567 214 153

Velké Meziříčí
AMICUS 

TV SERVIS
Sokolovská 14

tel.: 566 523 158

OD AMICUS
Novosady 111/54
tel.: 566 523 150

Žďár n. Sázavou
OK MARKET

nám. Republiky 3
tel.: 566 620 350

PARDUBICKÝ
KRAJ

Česká Třebová
ELEKTRO FRANC
Litomyšlská 103

tel.: 465 534 540

Hlinsko v Čechách
ELEKTRO STUDIO

Resslova 239
tel.: 469 319 061

Choceň
ELKO VALENTA
Pernerova 20

tel.: 465 473 792

Chrudim
KASPO ELEKTRO

Palackého 805
tel.: 469 630 118

ELKO VALENTA
Resselovo náměstí 12

tel.: 469 625 443

Králíky
ELKO VALENTA
Velké náměstí 4

tel.: 465 631 233

Litomyšl
OK 1

Smetanovo nám. 77
tel.: 461 612 787

více informací o síti prodejen naleznete na www.euronics.cz

Moravská Třebová
ELEKTRO MAČÁT
Lanškrounská 34
tel.: 461 316 815

Pardubice
MICHAEL

Palackého 2546
tel.: 466 531 630

ELEKTRO EURONICS 
- OC Palác Pardubice

Masarykovo nám.
tel.: 577 055 865

Svitavy
OK 1

nám. Míru 79
tel.: 461 534 113

Ústí nad Orlicí
ELEKTRO FRANC

T. G. Masaryka 122
tel.: 465 525 514

Vysoké Mýto
ELKO VALENTA

Přemysla Otakara II 22
tel.: 465 635 764

Žamberk
ELEKTRO 

S. BAAROVÁ
Masarykovo nám. 5
tel.: 465 614 490

KRÁLOVÉ-
HRADECKÝ 

KRAJ
Dvůr Králové

INZAT
Presslova 441

tel.: 499 621 406

Jaroměř
POMA ELEKTRO
Sv. Čecha 349

tel.: 491 815 404

Jičín
ELZIM

Hradecká 1249
tel.: 493 524 400

Hradec Králové
MICHAEL

areál nákup. střediska 
SEVER

tel.: 495 215 906

MICHAEL
Ulrichovo nám. 763
tel.: 495 518 024

Trutnov
 EURONICS - POMA

OC Cihelna
Za Cihelnou 170

tel.: 499 819 605

PROTON OD 
MAGNET

Horská třída
tel.: 577 055 775

Vamberk
ELKO VALENTA
Žamberská 28

tel.: 494 541 535

Vrchlabí
EURONICS ELEKTRO 

DVORSKÝ
Krkonošská 16 

(IT centrum)
tel.: 499 424 111

OLOMOUCKÝ
KRAJ
Jeseník

ELEKTROMARKET
Lipovská 325/17
tel.: 584 401 266

Litovel
ELEKTRO TOM 

Příčná ul. 
tel.: 585 341 819

ELEKTRO TOM
Staroměstské nám. 93

tel.: 585 341 819

Olomouc
EURONICS 

OC CITY
Pražská 41, 

 Tel.: 577 055 705

EURONICS 
OD PRIOR

8. května 24
tel.: 577 055 765

Prostějov
EURONICS
Plumlovská 

(areál OC Interspar)
TEL.: 577 055 700

Přerov
PROTON 

OD PRIOR
Čechova 26

tel.: 577 055 810

Šternberk
ELEKTRO 

TOM
Hlavní nám. 4

tel.: 585 013 391

Šumperk
ELEKTRO 

FADO
 Starobranská 5

tel.: 583 222 446

Zábřeh na Moravě
ELEKTRO 
URBÁNEK

nám. Osvobození 11
tel.: 585 414 527

Zlaté Hory
HEFKA

nám. Svobody 76
tel.: 584 425 073

MORAVSKO-
SLEZSKÝ KRAJ

Bílovec
ELEKTRO 
HECHTER
Slezské 12

tel.: 724 969 803

Bohumín
PALKA 

ELEKTRO
Žižkova 306

tel.: 596 015 913

Bruntál
ELEKTROMARKET

Jesenická 6
tel.: 554 725 379

Český Těšín
ELEKTRO SIKORA

OC TESCO
Jablunkovská ul.

tel.: 608 878 686

ROMAN SIKORA - 
ELEKTRO
Hlavní 7

tel.: 558 731 773

ROMAN SIKORA - 
ELEKTRO

Jablunkovská 14
tel.: 558 711 512

Frýdek-Místek
EURONICS

Ostravská 1553
tel.: 558 434 071

EURONICS
třída T. G. M. 1118
tel.: 558 630 030 

Frýdlant n. Ostravicí
VICTORIA - MARTIN

SVOBODA
Kadlčákova 1503
tel.: 558 679 116

VICTORIA - PETR 
SVOBODA

Kadlčákova 1501
tel.: 558 675 629

Havířov
KLERO

Dlouhá 23
tel.: 596 820 480

Jablunkov
ROSTISLAV KŘÍŽ

Dukelská 136
tel.: 558 358 156

Karviná
EURONICS-ELEKTRO 

SUNN MORAVIA
Tř. Osvobození 1636

tel.: 596 315 588

EURONICS-ELEKTRO 
SUNN

Tř. Osvobození 1635
tel.: 596 315 599

EURONICS
Fryštátská 2061/55b

tel.: 596 318 111

Klimkovice
ELEKTRO 
HECHTER
Náměstí 68

tel.: 724 969 778

Kobeřice
JAMSAT

Stiborská 25
tel.: 553 657 410

Kravaře
UNIPRA 

ELEKTROMARKET
Opavská 5

tel.: 553 673 791

Krnov
ELEKTROMARKET

Revoluční 21
tel.: 554 613 078

Nový Jičín
EURONICS

Gen. Hlaďo 25 - OD 
J. Meinl

tel.: 556 715 560

Opava
ELEKTRO EURONICS 
OC TESCO SILESIA
Těšínská 44/2914
tel.: 577 055 825

TIPA
Dolní nám. 9

tel.: 553 624 944

Orlová Lutyně
SIKORA DUO 

ELEKTRO
Masarykova 945
tel.: 596 511 574

Ostrava
ELEKTRO OD LASO
Masarykovo nám. 15

tel.: 596 273 214

EURONICS -OC 
INTERSPAR

Opavská 6201/1A
Ostrava Poruba

tel.: 577 055 840

KLERO
Dr. Martínka 6

Ostrava - Hrabůvka
tel.: 596 712 723

UNIPRA 
ELEKTROMARKET

Nádražní 42
tel.: 596 127 950

Třinec
KUČERA ELEKTRO
nám. T. G. M. 384
tel.: 558 321 657

KUČERA ELEKTRO
OC Oceán, 
Oldřichovice

ZLÍNSKÝ KRAJ
Hulín

ELEKTRO EURONICS
nám. Míru 1217

tel.: 570 570 708

Kroměříž
ELEKTRO VIDEO 

ŠVAGERA
Husovo nám. 272
tel.: 573 331 552 

Rožnov 
p. Radhoštěm

4M PAVELA
Na Zahradách 164
tel.: 571 654 442

Uherské Hradiště
DIAMANT

Nádražní 29
tel.: 577 055 755

THERMAT
Mariánské nám. 64
tel.: 572 557 800

Uherský Brod
D+K DOMÁCÍ 

POTŘEBY
Masarykovo nám. 103

tel.: 572 633 125

Valašské Meziříčí
DIAMANT

Poláškova 32
tel.: 577 055 750

Vsetín
ELPOS

Dolní nám. 1356
tel.: 571 411 908

Zlín
ELEKTRODŮM 

ELKOMA
Rašínova 467

tel.: 577 055 725

EURONICS
NC ČEPKOV

Tyršovo nábřeží 5496
tel.: 577 055 735

HP TRONIC
Školní ul. 3054/7
tel.: 577 055 780

PROTON 
OD PRIOR

nám. T. G. M. 6
tel.: 577 055 800

JIHOMORAVSKÝ
KRAJ

Boskovice
ELEKTRO MIRA

Masarykovo nám. 30
tel.: 516 453 410

Blansko
ELEKTRO KURIMAI

Rožmitálova 5/7
tel.: 516 418 585

Brno
ELEKTRO EURONICS

OC Avion Shopping 
Park, 

Skandinávská 128/2, 
tel.: 577 055 875-6

ELEKTRO KURIMAI
Gajdošova 10

tel.: 545 235 350

ELEKTRODŮM 
EURONICS
Jánská 21

tel.: 577 055 805

EURONICS
MEDIAHALL
Bidláky 20

tel.: 577 055 720

Břeclav
HB 

ELEKTROCENTRUM
Lidická 3341/137 

(Tesco),
tel.: 519 325 279

Bzenec
ELEKTRO KVART
nám. Svobody 312
tel.: 518 384 510

Dolní Bojanovice
OD KVART - HROMEK 

tel.: 518 372 246

Hodonín
HOBBY ELEKTRO

Národní tř. 2
tel.: 518 321 748 

Hrušovany nad 
Jeviškou

ELEKTRO KURIMAI
nám. Míru 85

tel.: 515 229 162

NETI
Národní třída 14

tel.: 518 321 201

Ivančice
TECHNOFARM

Palackého nám. 18
tel.: 546 451 662

Kuřim
J. TRUBÁK - ELPRUM

Legionářská 1265
tel.: 541 230 661

Kyjov
ELEKTRO KVART
Jungmannova 907
tel.: 518 613 627

PAVEL RIESZ
Masarykovo nám. 40

tel.: 518 612 250

Letovice
TRUBÁKOVÁ - ELPRUM
Masarykovo nám. 16

tel.: 516 474 373

Miroslav
ELEKTRO HANZEL
nám. Svobody 18
tel.: 515 334 820

Pohořelice
ELEKTRO KURIMAI

Brněnská 122
tel.: 519 424 464

ELEKTRO KURIMAI
Brněnská 1019

tel.: 519 424 722

Rosice
TECHNOFARM

Palackého nám. 30
tel.: 546 412 257

Strážnice
ELEKTRA - IVO 

LŽIČAŘ
Veselská 36

tel.: 518 333 170

Veselí nad Moravou
HOBBY ELEKTRO 

Sídliště Hutník 1505, 
tel.: 518 323 125

Vyškov
MAGNUM

Masarykovo nám. 22
tel.: 517 348 257

Znojmo
ELEKTRO HANZEL

Pražská 30
tel.: 515 220 929

ELEKTRO HANZEL
Vídeňská 46

tel.: 515 266 576
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62 INSPIRACE EURONICS • 5/2009 INSPIRACE EURONICS • 5/2009 63text: podle materiálů společností ČEZ zpracoval –wig

PORADNA • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

text: Bohumil Herwig, foto: Groupe SEB

S předpírkou a ždímáním? Na 40 °C, nebo 

90 °C? Moderní automatická pračka se 

více než jednoduchému nástroji na vy-

čištění oblečení podobá sofistikovanému 

počítači s desítkami volitelných nastavení. 

Základem je tedy důkladné prostudování 

přiloženého návodu tak, abyste dobře vě-

děli, co děláte.

Kupujte kvalitní prášek 

Pokud sáhnete po dobrém prášku, umož-

ní vám to snížit teplotu praní, čímž ušetříte 

energii, kterou by bylo jinak nutné vydat na 

ohřev vody. Vyvářku a předpírku používejte 

jen v nejnutnějších případech.

Nechte rozhodnutí 
„na mašince“

Moderní pračky si dokážou o oblečení, které 

jste jim svěřili do péče, ledacos zjistit samy. 

Zváží si jeho množství, posoudí stupeň zne-

čištění i typ materiálu. Na základě získaných 

informací pak pračka sama vybere nejvhod-

nější program, čímž opět šetříte energii i pra-

cí prášek. 

Nešetřete při výběru 

Stará pračka dobře pere? Jen jestli za tu věr-

nost „starému psovi“ v koupelně neplatíte až 

příliš vysokou daň... 

Pokud se pak rozhodnete pro novou, nevy-

platí se zbytečně šetřit. Investice do přístroje 

s vyšší třídou energetické účinnosti se vám 

vrátí v nižší, někdy dokonce v o hodně nižší 

spotřebě.

Pračka třídy A spotřebuje až o 40 % méně 

energie než její obdoba ve třídě C, a ještě 

více ušetříte, pokud sáhnete po A+ či dokon-

ce A++.

Na energetickém štítku pak najdete další 

informace o účinnosti praní a odstřeďování. 

Tyto kategorie jsou rovněž hodnoceny stejně 

jako energetická třída, tedy písmeny.

Podle posledního – únorového – srovnání 

BSH (Bosch a Siemens domácí spotřebiče) 

byla spotřeba na kilogram prádla při pro-

gramu s 60 °C v roce 1994 plných 0,26 kWh 

oproti 0,15 kWh (–42 %) v roce 2009. Rozdíl 

mezi spotřebou vody byl 46 %, což v roce 

1994 představovalo 13 a v roce 2009 už pou-

ze 7 litrů. 

Nižší teplota se vyplatí

Je opravdu rozdíl mezi praním na nízké a vyš-

ší teploty? Zkoušky na pračce Ariston Aqual-

tis AQXXF 129H z roku 2007, které provedla 

Střední škola energetická a stavební v Cho-

mutově, to potvrdily. Pračka na 7,5 kg prádla 

byla podrobena testu při praní na 40, 60 

a 90 °C. Výsledky vidíte v tabulce:

Překvapivě největší rozdíl je mezi běžnými 

programy 40 °C a 60 °C. Vyplatí se proto in-

vestovat do lepšího pracího prostředku a sní-

žit teplotu. Za každé praní, kdy místo 60 °C 

zvolíte úspornějších 40 °C, můžete s výše 

zmiňovanou pračkou ušetřit až 0,47 kWh. Při 

jednom takovém praní týdně ročně uspoříte 

109 Kč. 

Pro sušičku dobře 
vyždímejte

Používáte-li sušičku prádla, měla by vaše 

pračka dosahovat alespoň 1 000 otáček za 

minutu. Jinak se může stát, že prádlo bude 

příliš mokré a sušička spotřebuje zbytečně 

mnoho energie. 

Při nákupu sušičky můžete vybírat ze tří dru-

hů:

• ventilační – nejúspornější, ale vyžaduje 

odvod vlhkého vzduchu;

• kondenzační – vyhovuje pro podmínky 

většiny domácností; 

• kombinace s pračkou – tu nelze s ohle-

dem na spotřebu příliš doporučit.

Podle výše zmiňovaného aktuálního srovná-

ní BSH byla spotřeba pro usušení kilogramu 

prádla u bubnových sušiček fi rmy z roku 1994 

v průměru 0,61 kWh, zatímco u letošních mo-

delů je jen 0,27 kWh, tedy o 56 % méně.

Rowenta Espremio Automatic ES6400: pat-

náctibarové es-

preso s aktivním 

systémem stla-

čení kávy v páce. 

Nabízí odnímatel-

nou nádržku na 2 

litry vody, systém 

fi ltrů Optipress 

(žádná sítka) a mj. 

i přípravu páry pro 

napěnění mléka 

na kapučíno. Na 

jeden šálek si mů-

žete nadávkovat 7 

až 14 gramů kávy, 

a navíc můžete použít i všechny druhy polštář-

ků s porcovanou kávou.

Cena: 4.499 Kč

Krups Nescafé Dolce Gusto KP2104: ne-

obvyklý pohled na 

rovněž 15barové 

espreso vytvářející 

ale tentokráte kávu 

(a spoustu dalších 

nápojů, včetně té 

bez kofeinu , no-

vého espresso in-

tenso či čokolády) 

z náplně v kaps-

lích. Vyznačuje se 

jednoduchou ob-

sluhou, pohodlnou automatickou přípravou 

nápoje a minimální údržbou kávovaru.

Testy v číslech 3 (červen 2009) a 4 (srpen 

2009)

Cena: 4.999 Kč (metalická oranž)

Tefal Quick&Hot BR308: přístroj na ohřev 

vody, u něhož se voda 

ohřívá průtokově ve voli-

telném množství. Horká 

voda je k dispozici bě-

hem tří sekund (podívejte 

se na test) a fi rma udává 

úsporu energie až 65 %. 

V ceně dostanete i vod-

ní fi ltr, jehož výměna 

je indikována světelně, 

stejně jako potřeba 

„konvici“ odvápnit. Pře-

fi ltrovat si však můžete 

nechat i studenou vodu.

Test v tomto čísle

Cena: 2.999 Kč

Rowenta BV500: nerezová rychlovarná kon-

vice s vnitřním ze-

leným osvětlením 

a obsahem 1,7 litru. 

Spirála z nerezové 

oceli je zakrytá, fi l-

tr proti vápenatým 

usazeninám vyjíma-

telný a příjemné jsou 

i velký oboustranný 

vodoznak a sklápěcí 

uzamykatelné víko 

přispívající k vyšší 

bezpečnosti.

Cena: 1.699 Kč

Tefal VitesseS BI6620: rychlovarná konvice 

s regulací teploty přibližně mezi 80 a 100 °C, 

tedy určená jak 

pro instantní kávu 

či horkou čokolá-

du, tak pro „tur-

ka“. Díky správ-

nému nastavení 

teploty můžete 

podle fi rmy Tefal 

ušetřit až 30 % 

času a energie 

(měřeno pro je-

den litr vody) 

a také výrazně 

(prý až 8x) omezit usazování vodního kamene.

Nechybí vyjímatelný fi ltr, zakrytá topná spirála 

a oboustranný vodoznak. K vyšší bezpečnosti 

přispívá víko se zpomalovačem otevírání (kvů-

li převrhnutí) a protiskluzová úprava držadla. 

Cena: 1.499 Kč

Odpovědi do soutěže zasílejte do 19. listo-

padu na e-mail inspirace@euronics.cz nebo 

poštou na adresu Inspirace Euronics, Euro-

nics ČR, a. s., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín. 

Na obálku – nebo do předmětu e-mailo-

vé zprávy – nezapomeňte výrazně uvést 

heslo: 

Soutěž: „Káva na několik způsobů“.

GROUPE SEB • SOUTĚŽ

GROUPE SEB:
KÁVA NA NĚKOLIK ZPŮSOBŮ
Tento nápoj se prolíná celým tímto číslem, a tak jsme si řekli, že by nebylo špatné nabídnout vám mož-

nost vyhrát nejrůznější přístroje pro jeho přípravu. Výsledkem je pět cen představujících jak espresa, 

tak zařízení ideální pro přípravu instantní kávy, a nezapomněli jsme ani na rychlovarnou konvici na 

pravého českého „turka“. To vše od značek Krups, Rowenta a Tefal patřících do Groupe SEB.

Ve čtvrtém dílu našeho seriálu zaměřeného na to, jak v domácnosti ušetřit, se podíváme na praní 

prádla a jeho sušení. Myčky, které jsme si probrali v minulém čísle, a pračky mají hodně společného. 

Základní pravidlo je totiž stejné: perte (umývejte), až když je zaplníte. Moderní přístroje sice mívají 

funkci pro přizpůsobení spotřeby podle množství vloženého prádla, maximálně úsporného provozu 

však dosáhnete jen tehdy, když bude buben plný.

1. Jaké jsou dva základní a nejrozšíře-

nější druhy kávy?

2. Do kolika sekund vám Tefal Quick-

&Hot BR308 nabídne horkou 

vodu?

3. Až kolik procent času a energie je 

možno ušetřit používáním konvice 

Tefal VitesseS BI6620 s termoregu-

látorem?

4. Získali jste v prodejně tento časopis 

hned na první pokus?

1. na espreso: pákové espreso Rowen-

ta ES6400

2. na latte macchiato, kapučíno a dal-

ší nápoje v kapslích: espreso Krups 

Nescafé Dolce Gusto KP2104

3. na instantní kávu: přístroj na ohřev 

vody Tefal Quick&Hot BR308

4. na českého „turka“: konvice Rowen-

ta BV500

5. na instantní kávu i „turka“: konvice 

s regulací teploty Tefal BI6620

OTÁZKY

CENY

1.
CENA

2.
CENA

5.
CENA

3.
CENA

4.
CENA

JAK NA ÚSPORY ENERGIE IV
ANEB ÚSPORNÉ PRANÍ A SUŠENÍ

Seriál je připravován ve spolupráci se společností 

ČEZ. Více informací najdete v oranžových brožurách 

Energetický rádce nebo na stránkách www.cez.cz 

v sekci Péče a podpora – Energetické poradenství 

(Energetický rádce) nebo na www.uspornespotrebi-

ce.cz. Tam jsou také kalkulátory, které vám vypočtou 

obvyklou spotřebu běžných přístrojů v domácnosti. 

Ve všech kalkulacích počítáme s cenou jedné 

kWh elektřiny 4,48 Kč, což je cena včetně daně 

u nejrozšířenějšího produktu „ČEZ D Standard“ 

a distribuční sazbě „D02d“.

A ještě praktická poznámka: v Zákaznickém centru 

společnosti ČEZ si můžete zapůjčit měřič spotřeby 

a sami si tak zjistit, jak na tom vaše zařízení vlastně je.

teplota doba praní 

(hod:min)

spotřeba el. 

energie (kWh)

40 °C 1:36 0,47

60 °C 2:25 0,94

90 °C 2:45 1,01

poznámka: na prací cyklus
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Sweeney Todd – Ďábelský holič 
z Fleet Street

Patří k fi lmům, při jehož 

sledování na velkoploš-

né a opravdu kvalitní 

televizi přijdete na to, že 

v kině jste viděli sotva 

půlku. Prakticky celý 

děj se odehrává ve tmě 

nebo alespoň v šeru. 

Naprosto výjimečné 

jsou scény, kde svítí slunce nebo je vidět 

modrá obloha. O to lépe poznáte, zda vaše 

aparatura dokáže zobrazit všechny ty detai-

ly ponořené ve stínech. Ty detaily a drobné 

obrazové hrátky, které jsou pro režiséra Tima 

Burtona tak typické. 

V některých záběrech je „krásně“ vidět, že 

Johny Depp má nalepené kotlety. Disk je hoj-

ně doplněn bonusy, z nichž asi nejlepší jsou 

dokument o skutečném Sweeneym Toddovi, 

průvodce Londýnem devatenáctého století 

a záběry z nacvičování krvavých scén.

Valkýra

Komorní válečný fi lm, 

který je napínavější než 

většina současných 

thrillerů. Opět je zde 

mnoho tmavých scén, 

které však někdy trpí 

viditelnou zrnitostí. Po 

většinu snímku si však 

užijete dokonalý obraz 

i zvuk. Ten je na válečný fi lm spíše nenápad-

ný, ale o to efektnější a realističtější. V úvodní 

scéně z Afriky nic nenapovídá útoku spojenců. 

Když se však rozezní kanonáda protiletecké 

obrany, nadskočíte z pohovky. Zvukové efekty 

jsou opravdu reálné a dají vaší aparatuře za-

brat. Je zajímavé, že auta, která uvidíte v této 

scéně vybuchovat, patří (patřila) české armá-

dě. Další podrobnosti o natáčení i přehledné-

ho průvodce pohnutými událostmi naleznete 

v bonusech. Jedním dokumentem diváky do-

konce provede vnuk skutečného plukovníka 

Stauffenberga, hlavní postavy fi lmu.

Pátek 13.

Nová verze osvědčeného 

vyvražďovacího stroje není 

žádným fi lmovým zázra-

kem, ale splňuje přesně 

to, co se od současného 

hororu žádá. To vše s vyni-

kajícím zvukem a slušným 

obrazem. K audio složce 

nelze mít větších výhrad. 

Efektové reproduktory si prakticky neodpoči-

nou, i když rozhodně nejedou naplno. Pokud 

například stojí postava uprostřed noční mýtiny, 

budete i vy při sledování mít pocit, že všude 

kolem vás cvrliká noční havěť. Pak se za vámi 

ozvou těžké kroky a dech… S obrazem je to 

horší. Zejména detailní záběry do obličejů 

bývají někdy z nepochopitelných důvodů silně 

rozmazané. Jako by někdo zapomněl tyto 

části vyčistit. V bonusech nechybí vystříhané 

a alternativní scény. Dvojí verze se dočkala 

například v části, kde Jason (Pátek 13.) nachá-

zí svou oblíbenou hokejovou masku.

My Bloody Valentine 3D

Horor v 3D? 

Byla by to lahůdka, 

kdyby… 

Kdybyste při jeho sledo-

vání nemuseli používat 

papírové brýle s barev-

nými fi ltry. Říká se jim 

anaglyfi cké a zážitek, 

který vám poskytnou, 

rozhodně nelze srovná-

vat s tím, co uvidíte v iMaxu nebo v budoucích 

3D systémech využívajících polarizační brýle. 

Celý fi lm je natočen tak, aby 3D efekt co nej-

více vynikl, a je to patrné i ve 2D verzi, která 

je na disku pochopitelně také. Usledovat celý 

příběh přes brýle je však prakticky nemožné, 

protože vás budou bolet oči. Barevnost do-

stává kvůli fi ltrům zabrat, brýle se vlní a stereo 

efekt se chvílemi mění na nepříjemné rozma-

zání obrazu atd. 

Samotný obraz je však většinou velmi slušný, 

a to i v naprosto tmavých scénách. Stejně tak 

zvuková stopa, DTS HD Master audio Sur-

round 7.1, je znát. Disk se u nás zatím nepro-

dává, ale fi lm si můžete ve stejné výbavě poří-

dit na DVD (pochopitelně nemá DTS) nebo si 

ho dovézt z Německa. Na disku pochopitelně 

nejsou ani české titulky. 

Tobruk

Hned na začátku je nutné 

zmínit smutný fakt, že za-

tímco na DVD vyšla i spe-

ciální edice s mnoha bo-

nusy, na Blu-ray nenajdete 

ani jediný. Ovšem obrazo-

vá a zvuková kvalita vám 

to vynahradí. O kvalitách 

samotného fi lmu nemlu-

vě. Obraz je naprosto perfektní s výrazným 

prostorovým podáním a vysokým kontrastem. 

Jasně patrné je i zrno fi lmového materiálu, což 

svědčí o kvalitním a citlivém zpracování. Bar-

vy jsou schválně méně saturované, obraz má 

v detailech měkčí kresbu. Doslova vidíte reali-

tu starou více než 60 let. 

Zvuk za obrazem nijak nepokulhává. Svědčí 

o tom i ocenění Českým lvem. Formát DTS HD 

Audio si Tobruk opravdu zaslouží. Perfektně 

srozumitelné dialogy (to nebývá u českých fi lmů 

pravidlem), efektní šum pouště a dynamické ru-

chy v podobě střelby nebo výbuchů neustále 

zaměstnávají všechny reproduktory.

text: Jan Kužník, foto: archiv autora

ZÁBAVA • BLU-RAY

Vlastnosti kvalitního domácího kina lze ocenit i při sledování remasterované verze Casablanky nebo 

Sedmé pečeti. Ten pravý obrazový a zejména zvukový zážitek si však většina diváků slibuje od 

akčních, hororových nebo válečných fi lmů. I když to není úplně pravda, je fakt, že nic neprovětrá 

výškové reproduktory tak, jako vydatný řev blondýny porcované chlápkem s hokejovou maskou. 

A sousedy také těžko vzbudíte efektněji než mohutnou a pokud možno opakovanou detonací bomby, 

která kromě jiného rozhoupe váš i sousedův lustr. Existují i fi lmy, které si doma vychutnáte lépe než 

ve většině mizerně vybavených českých kin.

VÁLEČNÉ FILMY A HORORY
VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ

Znění tajenky křížovky pošlete nejpozději do 19. listopadu 2009 elektronickou poštou na adresu: inspirace@euronics.cz nebo poštou na adresu vydavatele časopisu: 

Euronics ČR a. s., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín. Do předmětu e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte heslo INSPIRACE EURONICS. Abyste mohli vyhrát, musíte správně vyluštit 

znění tajenky křížovky. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde 4. prosince 2009.

KŘIŽOVKA • ZÁBAVA
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Vyhrajte 5x meteostanici Hyundai

Meteostanice 
Hyundai WSC 1928



Téma: televizory

Po roce se opět vracíme k tradičnímu tématu. Za-

měříme se nejen na to, co nového se událo v plaz-

mách a v LCD, ale zmapujeme situaci i okolo 

nových, dlouho slibovaných principů obrazovek, 

jako jsou OLED či AMOLED. Nezapomeneme ani 

na obvyklou tabulku s cenovým přehledem. 

Téma: pánská péče o tělo

Po dlouhé době se zaměříme na pánskou péči 

o tělo, tedy na zastřihovače a strojky všech dru-

hů pro suché i mokré holení. Chybět nebude ani 

seznámení s principy a představení špičkových 

modelů Braunu, Panasoniku a Philipsu. 

Vstupte s Hyundai do světa indukcí

Na otázky správně odpověděli 

a ceny vyhrávají: 

1. cena: Marie Hoferová, Brtnice

(dvouplotýnkový indukční vařič 

Hyundai IND 210)

2.–5. cena: Tomáš Samek, Blížkovice; Josef 

Konvička, Sukorady; Václav Brabec, Uher-

ské Hradiště; Jana Frgalová, Prostějov

(jednoplotýnkový indukční vařič 

Hyundai IND 111)

6.–10. cena: Irena Náplavová, Zlámanec; 

Jan Švestka, Brno; Monika Dvořáková, 

Bechyně; Jiří Soviš, Praha; 

Milan Mašek, Mělník

(ponorný mixér Hyundai HB 962 3 v 1)

Křížovka

Jeden ze tří zastřihovačů vlasů Philips 

s tajenkou „Váš dokonalý účes každý 

den“ vyhrávají:

Dalibor Zásměta, Tábor

Ludmila Djukanovičová, Sušice

Jana Dehnerová, Ostrava

Oprava k minulému číslu: 

test holicího strojku Braun

Na straně 44 má správný název pánského 

holicího strojku znít: „Braun Aku Series 3-340 

wet&dry“. Jeho správná cena je 3.690 Kč.

Výherci ze srpnového čísla

V příštím čísle najdete

ZÁVĚREM

Užitečné@odkazy
Finance

Cetelem:  www.cetelem.cz

Malé domácí spotřebiče

Braun:  www.braun.com 

Goddess:  www.goddess.cz

Krups:  www.krups.cz

Moulinex:  www.moulinex.cz

Philips:  www.philips.cz

Rowenta:  www.rowenta.cz

Samsung:  www.samsung.cz

Tefal:  www.tefal.cz

Spotřební elektronika

Gogen:  www.gogen.cz

JVC:  www.jvc.cz

LG:  www.lg.cz

Nikon:  www.nikon.cz

Olympus:  www.olympus.cz

Panasonic:  www.panasonic.cz

Philips:  www.philips.cz

Samsung:  www.samsung.cz

Sharp:  www.sharp.cz

Sony:  www.sony.cz

Velké domácí spotřebiče

AEG:  www.aeg-electrolux.cz

Bosch: www.bosch-spotrebice.cz 

Candy:  www.candy-hoover.cz

Electrolux: www.electrolux.cz

Fagor:  www.fagorcz.cz

Gorenje:  www.gorenje.cz

LG:  www.lg.cz 

Mora:  www.mora.cz

Samsung:  www.samsung.cz

Siemens:  www.siemens-spotrebice.cz

Whirlpool:  www.whirlpool.cz

Zanussi:  www.zanussi.cz

Co nového u Euronicsu

Možná si někteří z vás vzpomenou na společnou 

akci, kterou jsme s výrobcem nádobí Tefal připravili 

v loňském roce. Pro velký úspěch tu máme reprízu! 

Nakupujte v prodejnách Euronics elektrospotřebiče, 

získejte za každých 200 korun jeden bod a budete mít možnost získat špičkové nádobí Tefal se 

slevou 32 až 50 %. Více informací o akci najdete na www.euronics.cz.

Podzim je ve znamení velmi výhodných nabídek na elektrospotřebi-

če – určitě jste zaregistrovali televizní reklamu Euronics. Hledáte-li 

výhodné ceny, buďte ve střehu. Akční nabídku najdete ve schrán-

kách dvakrát do měsíce, a pokud by vás z ní náhodou něco neza-

ujalo, určitě se stavte u prodejce Euronics blízko vašeho domova, 

možná vás překvapí!

Více informací o akcích a profi ly inzerovaných výrobků najdete na 

www.euronics.cz.

Po několikaleté pauze mají obyvatelé ve Vrchlabí pro-

dejnu Euronics přímo ve svém městě. Je to již druhá 

prodejna fi rmy Elektro Dvorský v regionu. Byla otevře-

na 5. října a na ploše 220 m2 najdou zákazníci široký 

sortiment elektroniky a domácích spotřebičů. První 

den prodeje přišlo do prodejny na 143 zájemců…

Euronics opět odměňuje!

Akce stíhá akci

Nová prodejna ve Vrchlabí

Inspirace Euronics 6/2009 vychází v pátek 4. prosince.
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SET PRAČKA A SUŠIČKA

42 990,-42 990,-

Zelené praní 
S pračkou Green Generation se nemusíte cítit provinile, pokud 
perete, kdykoliv se vám zachce. Prostě navolte program 
a  teplotu a  technologie 6. smysl Whirlpool se přizpůsobí 
náplni vašeho prádla, ušetří až 50 %* energie, vody a času, 
a přesto zaručí dosažení vynikajících výsledků. 

Zelené mytí 
Zapomeňte na  čas strávený u  kuchyňského dřezu při mytí 
nádobí. Myčka nádobí Green Generation s technologií 6. smysl 
umožňuje nastavit program mytí podle míry znečištění, díky 
čemuž se ušetří až 50 %** energie, vody a času. 

Zelené chlazení a mrazení 
Chladničky a  mrazničky Whirlpool Green Generation 
s  technologií 6. smysl udržují trvale optimální teplotu 
a  vlhkost a  zaručují, že je množství spotřebované energie 
udržováno na minimu. Energetická třída A++ umožňuje snížit 
spotřebu energie až o 30 % ve srovnání se spotřebiči A+. 

*  srovnání mezi 9 kg a 1 kg náplní v pračce se 6. smyslem, program bavlna 60 °C

**   srovnání mezi minimální a maximální spotřebou vody, času a energie při programu se 
6. smyslem 40–70 °C 



Kvalita obrazu v plném vysokém rozlišení vás jistě ohromí. 
Při extrémně rychlých pohybech však může být obraz 
rozmazaný. 
Nyní můžete rozmazanému pohybu dát sbohem. 
Nové televizory NeoPDP s 600Hz technologií zobrazí pohyb 
ostřeji a detailněji než kdykoliv předtím.
Protože na ostrém pohybu záleží.

NA VŠEM ZÁLEŽÍ.

600 Hz NeoPDP TELEVIZOR
OSTŘEJŠÍ POHYB V KAŽDÉM DETAILU

www.panasonic.cz


