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Seznamte se s budoucností.

„Pracují pro mě ti nejlepší. 
V mé fi rmě i v mé domácnosti“

Vítejte ve světě Siemens. Vítejte ve světě úspěchu. Na místě, kde si váží vašich 
schopností a oceňují vaše výsledky. Úspěšní si zaslouží víc. Právě proto vám nenabízíme 
obyčejnou pračku, ale nový produkt, který vám dává možnost se rozhodnout. Díky 
převratné technologii varioPerfect ušetříte až 30 % energie nebo až 60 % času. Jen 
stisknete tlačítko a pračka automaticky zkrátí svůj cyklus nebo ho upraví na mimořádně 
energeticky úsporný, a to vždy s perfektním výsledkem praní. Je to jen a jen na vás.

Seznamte se s dalšími úspěšnými a vyhrajte kompletní vybavení své kuchyně spotřebiči 
Siemens. Úspěch není náhoda. Více na www.zrozeniprouspech.cz

Pračka Siemens s funkcí varioPerfect. 
Ušetří pro vás čas i energii

foto: Sony, Universal Music, Wikimedia Commons

Vzhůru do 3D

Od tohoto čísla se začínáme pravidelně 

věnovat přístrojům, fi lmům a vysílání 

ve 3D. První předprodukční vzorky totiž 

právě přicházejí do republiky a my vám je 

nabízíme hned z první ruky. Samsung se 

totiž pochlapil a zapůjčil mi kompletní sadu! 

Možná jste ve 3D viděli třeba Avatara nebo 

byli v iMaxu. Domácí sestava vám to co 

iMax nenabídne (jakési obklopení 3D pro-

storem), ale efekt opravdu stojí za to a není 

nepodobný zážitku z fi lmového Avatara. 

Na televizoru a Blu-ray přehrávači je 3D 

efekt někdy až překvapivě hluboký, jindy 

vyskočí půl metru z obrazovky. Vzhledem 

k úrovni řady českých kin bych si tipnul, že 

to, co budete moci mít zanedlouho doma, 

bude lepší (a často řádově) než to, co 

v nich uvidíte. 

Horší to však bude s fi lmy – celosvětově 

jich má být uvedeno asi jen 25 a do 3D 

se momentálně přetvářejí např. závěrečné 

díly Harryho Pottera. Ostatně jak to tak 

vypadá, i na samotného Avatara ve 3D si 

budeme muset počkat do příštího roku. 

A co ke sledování ve 3D potřebujete? 

Kompatibilní televizor a Blu-ray přehrávač, 

brýle se skly z tekutých krystalů napojené 

přes infra na televizor a samozřejmě nějaký 

ten fi lm. O nic z toho v tomto časopisu 

nepřijdete  a jak uvidíte, připravili jsme 

i speciální logo, kterým vše budeme ozna-

čovat a díky němuž to ani nepřehlédnete. 

Podle toho, jak jsem mluvil s vedoucím 

prodejny Euronicsu v pražském Palladiu, 

hodlají se chopit příležitosti a zákazníkům 

3D předvádět. Tím pádem si budete moci 

o domácím 3D nejen přečíst, ale budete 

ho moci i vidět. Alespoň zatím. Protože 

rozbít prasátko v tomto případě určitě 

stačit nebude. Spíše by to chtělo vyplenit 

pokladničku Strýčka Skrblíka.

S jarním pozdravem

Bohouš Herwig
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Chytnete se všude

Na každém povrchu se prý chytnete s technologií snímání povrchu 

Bluetrack použitou v nejnovějších myších Microsoftu. Wireless Mo-

bile Mouse 3500 (799 Kč), Wireless Mouse 2000 (699 Kč) a Com-

fort Mouse 4500 (699 Kč) jsou určeny k práci bez jakýchkoli podlo-

žek a jsou dostupné v několika barevných provedeních. První dvě 

jsou bezdrátové a pracují na radiových vlnách v pásmu 2,4 GHz.  

Třetí je klasická. Na všechny je poskytována tříletá záruka.

Vybavené a šetrné

Sony Ericsson rozšiřuje svou ekologicky šetrnou řadu GreenHeart 

o Elm (na snímku) a Hazel, z nichž první má přijít na trh v těchto 

dnech za cenu pod 5.000 Kč. Vše doplňuje Bluetooth hands-free 

s potlačením hluku VH700 a přístup na sociální sítě typu Twitter. 

Všechny výrobky pomáhají snížit emise CO
2
 tím, že např. využívají 

recyklované plasty, neobsahují nebezpečné chemikálie a mají uživa-

telskou příručku přímo 

v telefonu. Mobily díky 

oblým zakřivením a er-

gonomické klávesnici 

dobře padnou do dlaně, 

mají pětimegapixelový 

fotoaparát s automa-

tickým zaostřováním 

a nechybí ani přehrávač 

médií. Liší se od sebe 

jen výsuvnou kon-

strukcí, kterou najdete 

u Hazelu.

Mobil to není, ale…

Je tenký a lehký a jmenuje se Siemens Gigaset SL400. Ke koupi bude 

na konci dubna za 3.570 Kč a funguje na tradičních telefonních linkách. 

Jinak má vše, co byste čekali od moderního a kvalitního přístroje – kovo-

vý rám a tlačítka, snadné ovládání, barevný displej (4,6 cm), hands-free, 

vibrační alarm, rozhraní Bluetooth a konektor MiniUSB. Do paměti uložíte 

až 500 kontaktů, včetně tří telefonních čísel a e-mailu a nechybí ani inte-

grovaný kalendář. Vše lze také synchronizovat s počítačem.

INSPIRACE EURONICS • 2/20104 autor: Bohumil Herwig, foto: LG, Samsung, Sharp

Plazma pro „zemi“

LG 42PJ650-ZA je prvním zástupcem 

chystané řady plazem, které budou po-

stupně přicházet na náš trh a budou mít 

úhlopříčky 107, 127  a 152 cm. Celkem 

v nich bude sedm modelů pro Full 

HD a osm s nižším rozlišením, 

které budou „jenom“ HD Ready. 

Právě sem patří – s rozlišením 

1 024 x 768 bodů – i 42PJ650 

s úhlopříčkou 107 cm a cenou 

17.999 Kč. Má jediný digitální 

tuner (pozemní DVB-T) a vy-

sokou kompatibilitu směrem 

k multimédiím, takže mj. 

přehraje video v MPEG-2, 

MPEG-4, včetně AVCHD 

a H.264 a nechybí ani formáty 

DivX, DivX HD a MKV. Udává-

na je spotřeba 184 W (režim 

APS) a 0,1 W v pohotovost-

ním režimu.

KALEIDOSKOP • ELEKTRONIKA

Stylovka i na stěnu

Samsung BD-C7500 (8.990 Kč je tenký 

Blu-ray přehrávač, který můžete buď posta-

vit na stůl nebo pověsit na zeď. Má zabudo-

váno připojení na internet (Ethernet i Wi-Fi) 

a také USB pro přehrávání nejrůznějších mul-

timédií. Jen namátkou: přehrajete si na něm zá-

znam z HD videokamery (H.264, resp. AVCHD), 

fi lmy v DivX HD, MKV či WMV9) a samozřejmě 

také muziku, fotografi e či běžná dévédéčka. 

Nechybí už ani projekce

DLP projektor pro „prostorový“ obraz pracuje na stej-

ném principu jako u televizoru – na 120Hz technologii –, 

zobrazuje tedy 60 snímků pro každé oko. Ve spojení 

s aktivními brýlemi, které pak zakrývají příslušné oko, 

se dosáhne kýženého efektu. Sharp XR-55X má roz-

lišení 1 024 x 768 bodů, k zobrazování využívá šestici 

barev systému RGBWCY a funguje samozřejmě také 

v běžném 2D režimu. Ceny oznámeny nebyly, avšak 

mají být – cituji – „pouze mírně vyšší než u srovnatel-

ných 2D projektorů“.

Zelenější pro fotbal

V minulých novinkách jsme psali o technologii LCD pane-

lů zvanou Sharp RGBY (skládá se z červených, zelených, 

modrých a žlutých – Yellow – obrazových bodů). Nyní už 

s ní na český trh přicházejí první televizory. Jsou ultratenké 

a jmenují se Aquos LE810 (102 a 117 cm) a LE820 (102, 117 

a 132 cm) a jsou s podsvícením LED. Obě řady jsou 100Hz, 

mají tunery pro DVB-C a DVB-T a kupříkladu 117centimetrové 

modely spotřebují za provozu jen 85 W. Podle fi rmy dokážou 

díky RGBY nabídnout vylepšené podání jemných odstínů mj. 

i při zobrazení zelené barvy. Ceny ještě nebyly stanoveny.

Mininotebook v jiném stylu

Asus představil své Eee PC 1008P (9.890 Kč) vytvořené ve 

spolupráci s jedním z nejvýznamnějších světových návrhá-

řů Karimem Rashidem, který mj. spolupracuje i s Gorenje. 

Ten k vytvoření několika variant povrchů mininotebooku 

využil například kombinaci pryžového nátěru, technologie 

IMR (tzv. in mold roller) a kovových materiálů. Vše má – 

kromě zraku – stimulovat i hmat. 

foto: Asus, Microsoft, Siemens, Sony Ericsson



Sedm fotoaparátů uvádí na český trh Nikon a  jeden z nich – levný ul-

trazoomový L110 – aktuálně testujeme už v  tomto čísle. A musím říci 

– povedl se!

Pokud si ostatní novinky srovnáme podle ceny, vyjde nám na prvním 

místě Coolpix L21 (na snímku dole) prodávaný v tmavě hnědé, růžové 

a šampaňské stříbrné za 1.990 Kč. L22 pak přichází v černé, červené 

a šampaňské stříbrné a bude ke koupi za 2.590 Kč. Oba jsou napájeny 

tužkovými bateriemi (AA) a oželet – vzhledem k nízké ceně – budete 

muset především automatickou volbu motivových programů.

Na druhém stupni by skončil S3000 (3.690 Kč) představující tenký kom-

pakt (19 mm) se 4násobným přiblížením, těsně následovaný stylovým 

S4000 (4.390 Kč) přicházejícím v černé, bronzové, lesklé červené a rů-

žové. Ten už nabízí dotykový displej a zajímavou funkci v podobě do-

tykové spouště. Také automaticky zaostří a nastaví expozici na místo, 

kterého jste se dotkli, a umí nahrát i video ve vysokém rozlišení (HD). 

Předposledním modelem je fotoaparát s 10násobným zoomem S8000 

(6.690 Kč), jehož tloušťka je jen 27 mm. Patří mezi stylové s natáčením 

videa o rozlišení 1 280 x 720 bodů (HD). Dostupný bude ve třech bar-

vách: černé, hnědé a šampaňské stříbrné. 

Nejdražší z novinek je Coolpix P100 (druhý snímek) s výklopným disple-

jem, který bude dostupný v černé za 9.990 Kč. Je určen pro zájemce 

s nejvyššími nároky a  je přechodem mezi kompaktem a zrcadlovkou. 

Vybaven je širokoúhlým objektivem Nikkor s  26násobným zoomem, 

obrazovým snímačem CMOS a nahráváním videa do Full HD (1 920 x 

1 080 bodů). 

Po novinkové smršti Philipsu, který v Barceloně kompletně obměnil 

sortiment (viz samostatný článek), se podíváme ještě na Panasonic. 

Ten postupně uvádí čtyři nové řady televizorů a vedle běžných LCD 

poprvé přichází i  s  ultratenkými televizory (3,8 cm) s  podsvícením 

LED. Ve dvou plazmových řadách pak najdete úspor-

né panely NeoPDP i s variantami 3D Ready. Pokud si 

k tomu přičtete nahrávání pořadů na externí pevný disk 

a vylepšenou aplikaci Viera Cast, který bude nyní umět 

i telefonovat přes program Skype, uvidíte, že toho není 

právě málo. Ta bude vlastně v každém televizoru, který 

má připojení na  internet. Stačí jen k němu dokoupit kameru s mik-

rofony (pod 5.000 Kč) a už můžete nejen volat, ale také se při volání 

vidět. Vyšší cena je dána tím, že kamera je v HD a kvalitní mikrofony 

jsou čtyři a  jsou směrové, takže pokrývají celý prostor před obra-

zovkou. 

Novinky s  podsvícením LED se jmenují V20 (od  35.995 Kč), D25 

(od 28.495 Kč) a D28 a přicházejí s kompletní tunerovou výbavou, včet-

ně satelitního DVB-S a vždy podporují i HD příjem (MPEG-4). 

A 3D Ready modely? Jsou dva – TX-P50VT20 (61.995 Kč, 128 cm), který 

bude ke koupi už v dubnu, a TX-P65VT20 (cena zatím neznámá, 165 cm), 

který dorazí v červnu. Výbava je na velmi vysoké úrovni: například certifi -

kace THX, satelitní tuner s podporou 3D vysílání a dvoje 3D brýle. 

JARNÍ FOTOKOLEKCE NIKONU, 
DOKONCE UŽ I VČETNĚ TESTU

TELEVIZORY PANASONIC: S TELEFONEM, 
NAHRÁVÁNÍM I SATELITNÍM TUNEREM

INSPIRACE EURONICS • 2/20106 autor: Bohumil Herwig, foto: Acer, Samsung, Sony
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Kolekce pro ženy 

Prvními členy nové rodiny mobilních telefonů Samsung 

Diva Collection 2010 jsou S5150 (na snímku, orientač-

ně 4.299 Kč) a S7070 

(orientačně 5.199 Kč) 

s rozměrným dotykovým 

displejem. Oba jsou ur-

čeny ženám vyznávajícím 

moderní a luxusní styl 

života a vedle elegance 

a noblesy, která z mobilů 

přímo vyzařuje, jsou tu 

i speciálně ženské funk-

ce. Například „šmrncov-

nější“ design písma, tzv. 

seznam přání pomáhající 

zorganizovat nákupy či 

retuš snímku po jeho 

vyfocení.

Snad už i multimédia

Cenově začíná nová řada televizorů Sony EX na hra-

nici 8.899 Kč za 66 cm. Velikost, kterou vidíte na fo-

tografi i, je ovšem 140 cm, takže doporučená koncová 

cena vystoupí až k 51.790 Kč. Výbavu tvoří dvojice di-

gitálních tunerů (DVB-T, DVB-C), včetně verzí pro příjem 

HDTV (MPEG-4) a panel s plným rozlišením Full HD. Máte 

také možnost rozšířit televizor o přístup na internet pomocí 

bezdrátového Wi-Fi a snad jsme se dočkali i vyšší kompa-

tibility v multimédiích. Hlášeno je totiž i přehrávání formátů 

AVC, AVCHD, MPEG-4 či DivX.

„Třetí“ není, ale může být

Blu-ray přehrávač BDP-S470 přichází na trh ve ver-

zi 2D, ale Sony už teď hlásí – což je u něj hodně 

neobvyklé – že v nejbližší době přijde s aktualizací 

fi rmwaru, která dovolí přehrávat 3D Blu-ray disky 

ve Full HD kvalitě. 

V základu přehrávači už teď nechybí napojení 

na internet (Wi-Fi je možné dokoupit), rozhraní USB 

a vrcholem výbavy má být vlajkový design Sony pro 

letošní rok, který se jmenuje „Monolithic“. Ten 

se vyznačuje luxusními materiály a stylově 

minimalistickým přístupem. 

Něco pro hráče

Acer GD245HQ (8.300 Kč) je počítačový monitor připravený na 3D, 

který se tak doplňuje s notebookem Aspire 5738DG, resp. grafi c-

kou technologií nVidia 3D Vision. Jeho úhlopříčka je 24“ (61 cm), 

odezva 2 ms a rozlišení 1 920 x 1 080 bodů (Full HD). Monitor je tak 

obzvláště vhodný pro herní aplikace a sledování fi lmů.

foto: Nikon, Panasonic



9INSPIRACE EURONICS • 1/2010

S vlhkým šuplíkem

Celistvý design dosažený dveřmi zakrývajícími celou přední 

plochu chladničky Siemens KS 30RV10FF (15.990 Kč) jí 

dává elegantní vzhled. 

Vybavení elektronickou 

regulací teploty s LED 

ukazatelem i funkcemi 

superchlazení a dyna-

mické chlazení umožňují 

prodloužení trvanlivosti 

uložených potravin, 

stejně jako zásuvka s ři-

ditelnou vlhkostí určená 

pro zeleninu. Objem 287 

litrů a roční spotřeba 

153 kWh chladničku řadí 

do energetické třídy A.

Pro zdraví

Nový typ parního hrnce Tefal Vitacuisine compact 

VS400330 (2.999 Kč) je vybaven vylepšeným 

digitálním ovládáním s časovačem na až 60 minut 

a automatickými funkcemi auto-stop, odloženým 

startem i funkcí pro udržování teploty. Vařit můžete 

současně ve třech nádobách, které po použití 

složíte do kompaktního, dobře skladovatelného 

tvaru. K Vitacuisine compact s příkonem 2 000 W 

je přibalena i kniha s recepty.

Bezpečnost na prvním místě

To je heslo, které měli na paměti konstruktéři Electroluxu při 

návrhu nové žehličky EDB 5130 4Safety (1.499 Kč). Umí se au-

tomaticky vypnout, když ji necháte bez použití déle než 8 minut, 

spadne-li na stranu nebo s ní v pracovní poloze nepohnete 

déle než 30 sekund. Předtím ale na možný nebezpečný stav 

upozorní opticky i akusticky. Čtvrtým bezpečnostním opatřením 

je pogumovaný podstavec pro bezpečné a stabilní odložení. Pří-

kon 2 300 W umožní vyrábět až 40 g/min páry, resp. při parním 

rázu až 110 g/min.

Šup do myčky

Ruční vysavač Philips FC 6148 (2.499 Kč) je napájen lithioionto-

vými akumulátory, které poskytují příkon 100 W, nutný k vyvinutí 

22 W sacího výkonu. Nabíjení ve speciálním podstavci trvá až 

8 hodin a je hlídáno automatikou, která vysavač po dobití odpojí. 

Spolu s přístrojem je dodáván štěrbinový a kartáčový násta-

vec a stěrka. Schránku na nečistoty o objemu 0,5 litru lze mýt 

v myčce nádobí. 

INSPIRACE EURONICS • 1/20108 text: Miloš Chadt, foto: Bosch, Moulinex, Tefal, Whirlpool

S párou na prádlo

Zepředu plněná parní pračka Whirlpool Aquasteam 9700 

(22.990 Kč) používá 6. smysl, je určena pro 9 kg prádla a se 

spotřebou 1,53 kWh na cyklus je zařazena do energetické třídy 

A+. Účinnost praní je v A, odstřeďování je pak díky 1 200 ot./min 

ve třídě B. Na výběr máte ze 16 programů, mezi nimiž najdete 

i program „pro velké kusy prádla“, „Super Eco“ či „30 °C/30 min“. 

Nechybí ani systémy proti úniku vody či antibakteriální povrch 

v násypce. Rozměry Aquasteam 9700 jsou 850 x 600 x 600 mm. 

Parní stroj

Opravdu velké množství páry vyrobí kompaktní parní žehlič-

ka Bosch TDS 1135 (3.990 Kč). Je to až 70 g/min při žehlení 

regulovatelném v šesti stupních, resp. 200 g/min při tzv. parním 

rázu, což můžete využít při klasickém i vertikálním žehlení. 

Hladká keramická žehlicí plocha s novým uspořádáním parních 

kanálků prádlo v jednom tahu účinně napaří, vyhladí i vysuší. Pro 

příjemné používání jsou ovládací prvky i ergononické držadlo z ma-

teriálu Soft-touch. 2,5 m dlouhá přívodní šňůra dodá volnost pohybu. 

Čtyřnásobný odvápňovací systém pak umožňuje využití neupravené 

vody a bezpečnostní systém zajistí vypnutí při převrhnutí žehličky. 

Pro velké pečení

Tefal Easy Plastic BC5060B1 (1.199 Kč) váží do hmotnosti 

5 kg s přesností na 1 g. Navíc je váha vybavena systémem 

Visio Touch, který sdružuje funkce pro pohodlné dovažo-

vání a vynulování vážení a Liquid pomáhající odměřovat 

kapaliny. Váha s vysokými číslicemi na displeji (14,7 mm) se 

při delší době nečinnosti automaticky vypíná. 

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • KALEIDOSKOP

Rudý ďábel 

Silou 750 W poháněný kuchyňský robot Moulinex 

FP519 (2.999 Kč) zvládá řadu činností. Kromě míchání, 

sekání, šlehání a hnětení nabízí i dvě hrubosti krájení 

a strouhání. K tomu patří také pracovní mísa s obje-

mem až 2,2 litru. Jistě uvítáte i lis na citrusy a mixovací 

nádobu (1,25 l) vybavenou sítkem, kterým z nápoje 

odstraníte tužší zbytky. Robot disponuje dvěma rych-

lostmi a pulzní polohou. Pro ochranu srpového nože je 

dodáváno plastové pouzdro.

foto: Electrolux, Philips, Siemens, Tefal



V dubnu přijde na trh 

horká novinka v  po-

době řady vysavačů 

Bosch BSGL 50, s řa-

dou užitečných vylep-

šení. Připojení sací 

hadice pomocí kulo-

vého kloubu zajišťuje 

bezproblémový po-

hyb ve  všech smě-

rech a  lepší vedení 

vysavače po podlaze. 

Zpříjemnění práce 

ve  velkých obytných 

prostorách umožní 

akční rádius až 15 m, 

za  který může neob-

vykle dlouhá přívodní 

šňůra. Tu pohodlně 

uschováte na  auto-

matickém navijáku kabelu uvnitř vysavače. Filtrace pomocí 4,5lit-

rového sběrného sáčku na nečistoty a systému s filtrem Hepa za-

chytí naprostou většinu nečistot, takže je vhodný i pro domácnosti 

s alergiky. 

Pro snadnou manipulaci s vysavačem jsou instalována čtyři otočná ko-

lečka z měkkého materiálu, která přístroj snadno povedou, pokud jej 

k sobě přitáhnete. Myšleno je i na ochranu nábytku, kterou představují 

transparentní nárazníky Air Bumper nezanechávající stopy. 

Rozdíly mezi jednotlivými modely jsou v příkonu motorů. Modely BSGL 

52130 a BSGL 52233 s 2 100 a 2 300 W jsou vybaveny klasickými agre-

gáty, zatímco BSGL 51325 a BSGL 51269 s příkony 1 200 a 1 300 W 

jsou osazeny novými agregáty zvyšujícími účinnost vysávání. Tajemství 

této technologie spočí-

vá v  aerodynamickém 

tvaru lopatek, které mají 

vyšší rychlost a  nasá-

vají tak větší množství 

vzduchu. Spolu s  jeho 

hladkým průtokem vy-

savačem zajišťují vyso-

kou sací sílu při až 50% 

úspoře energie. 

Různé modely jsou 

také různě vybaveny, 

takže např. u  BSGL 

51325 najdete šest 

sacích hubic, mezi ni-

miž je i  speciální hu-

bice na  zvířecí chlupy. 

Vybere si jistě každý. 

A  ceny? Do  uzávěrky 

ještě nebyly známy. 

Takové vlasy slibuje nová řada přístrojů Braun Satin Hair. Hlavním pro-

středkem k dosažení tohoto cíle je technologie Iontec. Jde o  ionizač-

ní technologii produkující takzvané saténové ionty, které se uvolňují 

do  vlasů a  přitahují k  sobě částečky vlhkosti z  okolního vzduchu. Ta 

rychle obnoví obsah vody, která se při úpravě z vlasů odpařila.

U všech výrobků řady Satin Hair se využívá nižších teplot, a  tím jsou 

úpravy vlasů ještě šetrnější. Dalším přínosem této technologie je odstra-

nění statického náboje z vlasů, takže se jednodušeji upravují, lépe drží 

tvar, jsou lesklejší a hladší na dotyk.

Ionty uvolníte stisknutím zeleného tlačítka u kteréhokoli výrobku řady, 

na které se teď podíváme blížeji.

Žehlička na vlasy SatinLiner (1.899 Kč) je vybavena keramickými deska-

mi s vysoce hladkým povrchem, který vlasy chrání před mechanickým 

poškozením a  uhlazu-

je. Teplotu nastavenou 

pomocí LCD displeje 

a  jednoduchého ovlá-

dání v  rozmezí 130 °C 

až 200 °C žehlička do-

sáhne do  30 sekund, 

takže je velmi rychle 

připravena k  použití. 

Studená špička i  au-

tomatické vypnutí 

po  30 minutách zajiš-

ťují vysokou bezpeč-

nost.

Kulma na  vlasy Satin-

Styler (1.149 Kč) pracu-

je s keramickým válcem a teplotami nastavitelnými od 130 do 180 °C. 

To vše ochrání vlasy před poškozením a přitom zajistí dobré podmínky 

pro jejich modelaci. Také tento přístroj je vybaven ovládáním s LCD dis-

plejem a bezpečnostním vypínáním po 30 minutách.

Vysoušeč vlasů SatinPro (1.449 Kč) nabízí tři teplotní stupně a dvě intenzi-

ty proudu vzduchu, který je rovnoměrně ohříván díky vnitřnímu keramic-

kému modulu. Patentovaný je i fi ltr vzduchu s dlouhou životností.

VYSAVAČE JEŠTĚ HORKÉ

HEBKÉ JAKO SATÉN

INSPIRACE EURONICS • 1/201010 foto: Bosch, Braun
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T
rh se však změnil nejen v cenách. Pro 

řadu amatérských fotografů je například 

stále problematická i  tak základní věc, 

jakou je autofokus. Myslet na to, že musíte mač-

kat spoušť nadvakrát, je zjevně nad síly celé řady 

lidí. Že je pak pro většinu (či dokonce naprostou 

většinu) nemožné přepnout si z  jednoho druhu 

ostření či měření snímku na  druhé, už výrobci 

zjistili dávno. Teď jsou evidentně na řadě i další 

zaběhnuté postupy typu „zaměř fotografova-

ný objekt středem objektivu, zmáčkni spoušť 

do poloviny (zaostři), pak zkomponuj scénu po-

sunem fotoaparátu a spoušť domáčkni“. 

S  dotykovým displejem místo hledáčku je 

celý tento „složitý“ postup hračkou a vypadal 

by asi takto: „namiř na  to, co chceš vyfotit, 

klepni si prstem na  displeji na  objekt, který 

chceš mít zaostřený, a zmáčkni spoušť“. 

Ano! I takto jednoduše dnes může fungovat 

fotografování třeba v  protisvětle, u  kvalitních 

přístrojů…

Nové vlastnosti 
(díky dotykovým displejům)
Rozvedu je přímo u konkrétního modelu Sony 

DSC-TX7, testovaného v tomto čísle. Ten je – 

stejně jako například Nikon S4000 (4.390 Kč) 

– ovládán dotykově. Největší výhodu to má 

v  možnosti přímo klepnout na  některé aktiv-

ní ikony a  tak bez vstupu do  menu veli-

FOŤÁK
(i) místo kamery?

ELEKTRONIKA • FOTOAPARÁTY
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Zatímco minulý rok byla naším 

hlavním tématem nastupující in-

teligentní automatika, na kterou 

však nezapomeneme ani teď, letos 

jím je natáčení do vysokého roz-

lišení (HD). To se nyní prosazuje 

i ve středních a v jednodušší po-

době i v nižších cenových relacích, 

a tak otázka z titulku je zcela rele-

vantní. Zvláště když obráceně to 

stále neplatí. Ale to není všechno. 

Vylepšily se i ultratenké fotoapa-

ráty s vnitřním objektivem, u nichž 

byl vždy problém s nízkou světel-

ností, a k cenovému stropu dorazily 

i zrcadlovky. U nich se pokles cen 

zastavil (není divu), a tak rozhoduje 

příslušnost ke značce (objektivy 

jsou drahé) a nejrůznější doplň-

kové vlastnosti. Dobrou zprávou 

pak je, že do nejnižších cenových 

relací vstoupily prakticky všechny 

velké značky, i když ne každá za-

číná na stejných doporučených 

koncových cenách jako třeba Nikon 

s Coolpix L21 (1.990 Kč) či L22 

(2.590 Kč). Trh se zkrátka opět 

trochu změnil.
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V každém případě s nimi – díky nesrovnatel-

ně kvalitnějším objektivům – uděláte lepší fot-

ky než s mobilem. Zvláště pokud bude třeba 

lehce pod mrakem. Pamatujte však, že je to 

pořád jen věcička především pro začátečníky.

Střední třída
Cenová relace: od 4.000 do 6.000 Kč

Kompakty střední třídy by měly být cílem vět-

šiny z  vás, kteří chtějí solidní foťák za  solidní 

peníze, jenž nabídne moderní způsob práce, 

tedy zejména analýzu scény a  s  ní spojenou 

inteligentní automatiku. 

V  této kategorii najdete jak klasické kom-

pakty, tak i nejlevnější ultrazoomy (ovšem bez 

vyspělejších funkcí a těl), a začínají tu i stylové 

přístroje, tedy malé a v kovu zakuté hračičky 

pro časté používání, a odolnější foťáky určené 

pro opravdu každodenní nošení či povalování 

někde v batohu. 

Naleznete tu – kolem pěti tisíc korun – i fo-

toaparáty vysloveně odolné a určené třeba pro 

šnorchlování či občasné opláchnutí mořskou 

vodou, která je k elektronice podstatně agre-

sivnější než voda sladká.

Objektivy začínají už poměrně často pod 

hranicí 30 milimetrů, natáčení videa do  HD 

(1 280 x 720 bodů, 30 sn./s) se stává obvyklej-

ší, stejně jako citlivost ISO nad 1 600.

V této kategorii lze vybrat už opravdu dobré 

přístroje pro celou rodinu (zvláště s  vyšší ce-

novou relací kolem a nad 5.000 Kč), vybavené 

už poměrně kvalitním objektivem a stabilizací, 

které uspokojí i náročnějšího zájemce. Navíc tu 

máte podstatně větší naději, že vám déle vydrží.

Nad nimi jsou pak už kompakty vyšší třídy, 

o  nichž v  mnohém platí to, co bude řečeno 

v následující kapitole.

Stylovky a ultrazoomy
Cenová relace: od 5.000 výše, klidně např. 

i dvanáct  a více tisíc

I když zdánlivě nejdou k sobě, mají jedno společ-

né – cenovku. Pokud se bavíme o „nabušených“ 

přístrojích, tak se v  obou kategoriích ocitáme 

někdo okolo 10.000 Kč. Tenké modely a ty nej-

jednodušší ultrazoomy (což rozhodně není ozna-

čení pejorativní) naleznete už zhruba za polovi-

nu ceny. Podívejte se například do tohoto čísla 

na test Nikon Coolpix L110 za 6.490 Kč. 

Při nižší ceně třeba u ultrazoomu těžko mů-

žete počítat s inteligentní automatikou. S vyšší 

cenou se pak ocitáte ve  světě kvalitních ko-

vových těl a neméně kvalitní optiky s vysokou 

světelností a někdy i výtečně fungující stabili-

zací. Pokud ovšem nejde o stylové přístroje, je-

jichž optika je vnitřní a postavená na výšku (viz 

test Sony DSC-TX7 z tohoto čísla, 10.990 Kč). 

Zabudovány jsou i vytříbené funkce včetně 

pomocného světla autofokusu, funkcí pro lepší 

focení za snížené viditelnosti atd. atd. 

V  této cenové relaci už s  vyšší či vysokou 

cenou přestává platit představa klasické-

ce operativně změnit parametry. Ještě větší 

výhodou pak je, že si na displeji můžete ťuk-

nout přímo na určitý bod (oblast), na nějž vám 

pak fotoaparát zaostří. Jsme však na začátku 

a tohle zatím mnoho přístrojů neumí. Ale je to 

nesmírně užitečné. 

Představte si třeba klasický fotografi cký 

problém, se kterým se potýká většina amaté-

rů – focení v protisvětle. Stojíte třeba v muzeu 

a vidíte nádhernou sochu, která je kvůli efektu 

umístěna proti oknu. Oči si s tím poradí dobře, 

fotoaparáty, a to prakticky všechny, měly do-

nedávna problém. A protože tohle vám klasic-

ká automatika nevyfotí a někdy/často se splete 

i novodobá inteligentní automatika s analýzou 

scény, jako se mi to stávalo tuto zimu venku 

při focení portrétů proti světlému (sněhovému) 

pozadí, nastupuje dotykový displej.

Stačí na  něm jen prstem ťuknout na  pro-

středek sochy, fotoaparát poslušně propočítá 

snímek s důrazem na toto místo (oblast) a vy 

máte fotku jako brus. 

Jen je třeba u dotykových displejů dát pozor 

při držení fotoaparátu. Často se mi totiž stává, 

že displej je tak velký a  tak citlivý, že někam 

nechtěně sáhnu a cosi nastavím jinak.

SD válcuje všechno
Trh paměťových karet bude zjevně brzy jed-

nobarevný. Olympus a Fuji se svým formátem 

xD Picture Card zaostávají už léta a přichází 

to i na Sony s jeho MemoryStickem. Názorně 

to vidíme právě na posledních modelech fo-

toaparátů. Zmiňovaný Sony DSC-TX7 má jak 

MemoryStick, tak SD, a  pokud se podíváte 

například na Olympus, zjistíte, že tomu není 

jinak. 

Karta SD zkrátka všechno válcuje a  je to 

dobře. A pokud se vyhnete excesům typu Mini 

a Micro SD, které vůbec nejsou potřebné (ne-

zapomeňte, že místa na  mechaniku je ve  fo-

ťáku dost) a  které má v  oblibě zjevně zvláště 

Samsung, bude fotografi cký trh v  podstatě 

jednobarevný. A jelikož z notebooků odešly me-

chaniky PCMCIA představující univerzální pře-

vodní formát (jejich nástupce ExpressCard se 

ani po letech zatím neujal), je i zde zabudovává-

ní mechanik SD karty naprosto běžné. Stačí jen 

vytáhnout „fi lm“ z fotoaparátu a jede se. 

Ať už ve verzi SD (HC) nebo SD (XC), která 

už jde do více než dvou tisíc gigabajtů neboli 

do 2 TB. Vyšší kapacity samozřejmě užijete při 

natáčení do vysokého rozlišení, kde megabajty 

nic neznamenají a jde hlavně o gigabajty, resp. 

už pomalu o desítky gigabajtů.

Jaký vybrat?
Podívejme se nyní na  pár nejzajímavějších 

kategorií, bez nároku na jejich pregnantní sta-

novení a úplnost, a  to včetně cenových rela-

cí, ve kterých se budete pohybovat, a účelu, 

ke kterému jsou foťáky určeny. 

Jako i jinde také zde platí „dvakrát měř 

a  jednou řež“. Nemohu proto než doporučit 

klasickou prostřední cestu, tedy střední třídu 

a  dražší přístroj. Své opodstatnění však mají 

v některých případech i ty nejlevnější. Pro fajn-

šmekry jsou pak určeny třeba „kapesní zrca-

dlovky“ (kompakty s  výměnnými objektivy) či 

retrohračičky typu Olympus Pen.

Za levno, za levno
Cenová relace: od 2.000 až 4.000 Kč

Z  těch nejdůležitějších funkcí v  této kategorii 

většinou nenajdete ani analýzu scény (a tudíž 

inteligentní automatiku) ani například dotykový 

displej. 

Pro dítě nebo i  dospělého začátečníka 

jsou však ideální a  poslouží dobře i  jako zá-

ložní foťák. Naprosto se ovšem nehodí pro 

každodenní tahání v  kabelce či kapse (pak 

se musíte smířit s  tím, že dlouho nevydrží) či 

dovolenkové cesty, kde vám záleží na kvalitě 

snímků a dobrém kovovém těle, které na ces-

tách snese nesrovnatelně více než jednoduché 

plastové. 

Smířit se musíte i  s  tím, že fotografování 

za horších světelných podmínek bude takové, 

jaké bude, což asi nemusím rozvádět, proto-

že to nejspíše znáte z fotoaparátů v mobilech 

a že objektiv bude začínat nad 30 mm. Někdy 

i hodně… 

Neočekávejte také žádné velké možnos-

ti nastavení a  vyspělé funkce, jako například 

pomocné světlo autofokusu. Na druhou stranu 

nemusí jít jen o základy – některé mají i optic-

kou stabilizaci, což umožní použít delších časů 

(lepší focení za horších světelných podmínek) 

a delší než trojnásobný zoom. 

ELEKTRONIKA • FOTOAPARÁTY

Ve stručnosti

• Fotoaparátům vyšších tříd začínají 

dominovat displeje větší, než na jaké 

jsme byli zvyklí, a díky tomu se stále 

více prosazuje dotykové ovládání.

• Díky dotykovému ovládání se pro-

měňuje i styl fotografování (např. ostří 

na bod, kterého se dotknete). 

• Pokud vyžadujete kompaktní „kvalit-

ku“, ptejte se po inteligentní automati-

ce a počtu motivových programů, ze 

kterých vybírá. 

• I natáčení do vysokého rozlišení 

(v jakém formátu a s jakou snímkovou 

frekvencí) je dnes měřítkem kvality 

přístroje vedle pochopitelně běžných 

fotografi ckých vlastností a kvality 

samotného objektivu. Nezapomeňte 

se také zeptat, zda v tomto případě 

funguje i inteligentní automatika.

Zrcadlovka Canon EOS 550D (19.990 Kč, za tělo) pracuje 

s objektivy typu Canon EF a EF-S a vyznačuje se zejména 

natáčením do rozlišení 1 920 x 1 080 bodů (30 sn./s), tedy do Full 

HD. Její hmotnost je 530 g, rozměry 129 x 97 x 62 mm. 

Hmotnost 150 gramů včetně akumulátoru, 2 cm šířky, 

4,6násobný optický zoom a natáčení do HD videa. Takový 

je Panasonic DMC-FP8 s vnitřním objektivem. Vzhledem 

k ceně 7.990 Kč nechybí ani režim inteligentní automatiky 

a pořídíte ho ve stříbrné, černé nebo červené barvě.

Velice elegantní je Nikon S4000 (4.390 Kč), který 

dostanete hned ve čtyřech barvách: černé, bronzové, 

lesklé červené a růžové. Díky dotykovému displeji je 

ovládání i tak náročných funkcí, jako je focení v protisvětle, 

hračkou. Doplnit ke snímku můžete i ručně psanou 

poznámku…

Samsung ST60 (3.500 Kč) je fotoaparát o tloušťce neuvěřitelných 17 mm, a to má ještě k tomu klasický objektiv se 

čtyřnásobným optickým zoomem. 

Díky dotykovému displeji si můžete nejen opera-

tivněji měnit parametry, ale také snadněji fotit 

například v protisvětle.
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na  fotoaparátu vám prakticky žádný efekt 

neudělají, což mohu potvrdit z  praxe. Sní-

mání zvuku by muselo být vyřešeno jinak – 

typicky externími mikrofony.

• Kvalitní foťáky dokážou pro nahrávání využít 

už i  některé ze zabudovaných scénických 

režimů. Fotoaparát se tak při natáčení cho-

vá jako při focení. Analyzuje scénu a na je-

jím základě zvolí ten nejvhodnější režim.

• Někdy je v  nahrávce slyšet jakýsi podivný 

zvuk. Pochází od zoomu, který si foťák (dě-

lají to někdy i kamery) také zaznamená. Je 

to jen drobnost, ale tam, kde to je znát více, 

vám to může znepříjemnit život, resp. dosti 

znekvalitnit nahrávky. Pozor na to.

• Délka nahrávky – většina kvalitních přístrojů 

dokáže mezi stisknutím tlačítka start a stop 

nahrát více než deset minut. Délka samotné 

nahrávky jde pak až do výše kapacity karty. 

Nelekejte se toho, je to běžné, ale přesto se 

na příslušnou dobu raději zeptejte.

• Skrytou vlastností je druh kódování, do ně-

hož se nahrávka zaznamenává. Někteří 

výrobci stále používají tzv. Motion JPEG 

(MJPEG, MJPG). To nejlepší a nejkvalitnější, 

co dnes můžete mít, jsou formáty založe-

né na MPEG-4, ať už je to AVCHD či přímo 

H.264 (do nich nahrávky ukládají i kamery), 

ve  kterém také probíhá televizní vysílání 

za vysokého rozlišení (HDTV). 

• A snímková frekvence? Dnešní snahou vý-

robců je 30 snímků za sekundu (30 sn./s), 

což je určitě dostačující. Teď jsem jen zvě-

dav, kdy se objeví první 3D foťáky (kamery 

už jsou, i když zatím ne amatérské) s natá-

čením s frekvencí 60 sn./s a dvojicí objektivů 

určené pro náročnější amatéry… J.

Stále ještě něco chybí
Ve  fotoaparátech mi dnes chybí především 

Bluetooth, které by umožnilo rychle převést 

snímky do notebooku nebo třeba do mobilu 

a odeslat je. 

Chybí i ovládání gesty à la iPhone, i když se 

tu a tam cosi objevuje a Apple už nejspíše dáv-

no jedná s některým z velkých výrobců fotoa-

parátů. I když – spíše nejedná, protože nemá 

spolupráci moc rád, takže už asi zkouší nějaký 

ten „převratný“ foťák navrhnout sám J. 

U  přístrojů s  dotykovými displeji mi často 

chybí tužky. Mívají totiž občas i  titěrné ikony, 

které prstem neodklepnete. Navíc by v tomto 

směru pomohlo, kdyby bylo více ikon aktiv-

ních, tzn. dalo by se na  ně rovnou klepnout 

a změnit tak parametr. 

Chybí i  správné odhadnutí „dotykovosti“ 

displeje tak, aby jenom při zavadění o něj ne-

měnil parametry.

Jak vidíte, moc toho není, protože u  jiných 

věcí by to vydalo na mnoho a mnoho stránek. 

Ale třeba na něco přijde i vy a dáte vědět…J 

Fakt je, že se za poslední dva roky fotoapará-

ty proměnily více než za předchozích pomalu 

deset let. A protože jsme stále v krizi (snad už 

odeznívající), není lepší čas pro obnovení va-

šeho fotoparku. Pokud si to samozřejmě mů-

žete dovolit. 

Že je trh různorodý a  velice zajímavý co 

do ceny i vlastností, ostatně potvrzují i dva tes-

ty fotoaparátů v tomto čísle, které jsem záměr-

ně vybral ze zcela odlišných kategorií. Ukazují 

však jedno – můžete dnes koupit levný a kva-

litní ultrazoom a drahou, avšak kupodivu dobře 

fotící „stylovku“. Nemylte se, tohle nebylo ještě 

před pár lety obvyklé.

ho stylového aparátu jako „hezké, malé hrač-

ky, která ale hůře fotí“. Ta malá hračka může 

mít totiž už i desetinásobný zoom. 

„Kapesní zrcadlovky“ aneb 
kompakty s výměnnými 
objektivy
Cenová relace: od 14.000 výše (třeba 

i 100.000 Kč)

Tato nová kategorie je určená těm, kteří 

hledají velmi vysokou kvalitu, ale požadují co 

možná nejmenší rozměry, což jim tradiční zr-

cadlovka nesplní. 

Fotoaparáty této třídy se vyznačují přesně 

tím, co bylo řečeno. Navíc snímače CCD, resp. 

CMOS jsou v podstatě stejných velikostí jako 

u „dospělých“ zrcadlovek, takže v tomto ohle-

du nezaostávají. 

V současnosti mají své výrobky zastoupeny 

např. Olympus, Panasonic a Samsung, a poté 

ovšem také velice drahá Leica. Vlastnosti nemá 

smysl rozebírat, protože možností a funkcí tu je, 

co hrdlo ráčí. Nejvíce jde – jako obvykle – o ob-

jektivy (většinou jsou typu Micro 4/3). 

Nejdostupnějším modelem je Olympus 

E-PL1 (13.990 Kč, za tělo), Panasonic DMC-G1 

a  Samsung s  modelem NX10 (viz foto) jsou 

lehce nad ním. Stejně jako ve světě zrcadlovek 

i  zde existují výhodné balíčky – „kity“. Liší se 

především kvalitou základních objektivů – a to-

hle dobře promyslete. Často je lepší si koupit 

dražší „kit“, protože objektiv v něm obsažený 

může být o třídu kvalitnější. 

Opravdové zrcadlovky se 
zrcátkem
Cenová relace: 9.000 výše za  tělo 

(klidně i přes 200.000 Kč) 

Pokles cen se už zastavil a  skončil 

během pár let od  prvního význač-

nějšího zlevnění v podstatě tam, kde 

po  desítkách a  desítkách let od  za-

početí své existence končily tradiční 

výrobky na  fi lm. Nezdá se vám to 

zvláštní? 

Zrcadlovky jsou často nedostižné 

v  rychlosti reakce na  spoušť a  kupří-

kladu sekvenční focení bývá opravdu 

bleskové. Dosahují i relativně malých rozměrů, 

už dlouho nabízejí živý náhled na LCD displej 

a  co do použitelnosti objektivů zvládají třeba 

i ty dvacet třicet let staré, což u předchozí ka-

tegorie nehrozí. Záleží samozřejmě na  systé-

mu, který si vyberete, ale k mání je široká škála 

objektivů i  od  třetích výrobců v  nejrůznějších 

cenách.

Poslední dobou se do  opravdových zrca-

dlovek zavádějí i vlastnosti známé z vyspělých 

kompaktů (inteligentní automatika, více moti-

vových programů či natáčení do HD) tak, jak 

jsou co do používání a funkcí dostupnější i pro 

běžného nadšenějšího amatéra. 

Dostupnější už ovšem nebudou – stačí se 

podívat na cenovky...

S nahráváním videa do HD 
(vysoké rozlišení)
Cenová relace: nedá se stanovit. Jde na-

příč všemi typy fotoaparátů a cenovými re-

lacemi. 

Pokud platilo – a stále ještě platí –, že kamera 

se nemůže fotoaparátu ve focení přiblížit, obrá-

ceně to už není pravda. Za uplynulé dva roky 

jsem zkoušel celou řadu foťáků s  natáčením 

do HD a musím říci, že ty kvalitní z nich (jistým 

měřítkem je i  cena) a  se solidními vlastnostmi 

se běžné kameře přiblíží, resp. ji pomalu dostih-

nou. A jaké že by to vlastnosti měly být?

• Dnes už obvyklou možností je používat při 

natáčení zoom včetně stabilizace, ale přes-

to si na to ještě dejte pozor.

• Solidní zvuk, vcelku jedno, zda mono či ste-

reo – blízko sebe umístěné stereomikrofony 
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Na co byste se měli zaměřit

Inteligentní automatika – ta by 

měla být u vyspělého fotoaparátu 

naprostou samozřejmostí (u těch 

levnějších pochopitelně nikoli). Stejně 

jako například vyspělé ostření či 

expoziční režimy a kvalitní objektiv 

či solidní světelnost. Výjimku z toho 

posledního tvoří jen štíhlé stylové 

kompakty s vnitřními objektivy posta-

venými na výšku, kdy se z fotoaparátu 

nic nevysunuje a pohyb optických 

členů při zoomování nastává uvnitř 

přístroje. Tady to s sebou nese sama 

konstrukce foťáku.

Podpora focení za horších světel-

ných podmínek – pro jednoduchost 

si řekněme, že to, co je třeba sledovat, 

se jmenuje „co nejvyšší světelnost ob-

jektivu“, „kvalitní stabilizace“ (optická 

nebo mechanická) a nejrůznější udě-

látka typu „aktivní paprsek autofoku-

su“ či specializované scénické režimy. 

Závisí i kvalitě CCD/CMOS čipu, resp. 

jeho reakci na méně světla.

Sériové focení – s bleskem ho kdysi 

uměly jen špičkové foťáky. Dnes to 

stále ještě umí špičkové foťáky, i když 

mám pocit, že jich je nějak méně než 

dřív. Fotografovat totiž nepřetržitou 

sérii snímků danou jen kapacitou 

paměťové karty při stále stisknuté 

spoušti a stálém dobíjení blesku není 

úplně triviální. Jednodušší je sériové 

focení bez blesku. U něj si dejte pozor 

na to, že výrobci stále ještě u řady 

přístrojů využívají funkce přepnutí 

snímacího čipu na nižší, či dokonce 

podstatně nižší rozlišení. To nemusí 

být automaticky špatné, pokud to není 

třeba jen na 2 či 3 mil. pixelů. 

Při koupi ultrazoomu vždy – i u toho 

nejlevnějšího – požadujte optickou 

stabilizaci (stabilizuje se optický člen/

členy) nebo stabilizaci mechanickou 

(stabilizuje se zpravidla přímo CCD 

čip). Tyto stabilizace jsou nejúčinnější 

a vzájemně rovnocenné. Levná elek-

tronická stabilizace je pouze doplňko-

vé šidítko.

Optický zoom – pozor je třeba si dát 

především na jeho přílišnou setrvač-

nost (dojezd), která se poslední dobou 

opět více objevuje. U natáčení do HD 

pak na rychlost přeostřování při zoo-

mu a reakci na změnu světla a stínu při 

švenku.

Dívčina na snímku je v pohodě. Zjevně proto, že plave ve 

sladké vodě v bazénu. S odolnými fotoaparáty nicméně není 

problém potopit se třeba do tří, čtyř či někdy více metrů i ve 

slané vodě. Focení je pak ovšem poplatné množství světla, 

protože standardně zabudovaný blesk nedokáže prosvítit 

ani z poloviny tolik co nad hladinou (Sony).

Doyenem mezi odolnými foťáky je Olympus Mju. Poslední 

model Tough-8010 (8.999 Kč) má pětinásobný zoom, 

natáčí do HD, je vodotěsný do hloubky až 10 m, odolný 

proti pádu z výšky až 2 m a mrazu odolává až do –10 °C. 

Ovládá se poklepem.

Nikon D3000 (11.490 Kč) určený pro amatéry, má 

11bodový autofokusový systém, citlivost ISO až 1 600 

a do výbavy – poprvé u tohoto typu fotoaparátů – byl 

zařazen i režim „Průvodce“. Ten má napomoci maximálně 

využít potenciál zrcadlovky. 

Prvním fotoaparátem se dvěma displeji na světě byl minulý 

rok uvedený Samsung EC-ST550. Nahradil ho model EC-

PL150 (5.290 Kč), který můžete vyhrát v naší soutěži.
Kompaktní fotoaparát Panasonic DMC-FS10 (4.290 Kč) 

má širokoúhlý objektiv (od 28 mm), 5násobný optický 

zoom, stabilizaci a inteligentní automatiku s analýzou 

scény. Natáčí už i do HD…
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Sony BDP-S360 

Dostupný, avšak dobře vybavený přehrávač základní třídy. Najdete u něj například 

podporu zpracování zvuku v DTS-HD a Dolby TrueHD, rozhraní USB a převzorkování 

videa v nižším rozlišení na Full HD (1 080p). Přehrávači ke spuštění stačí šest sekund 

a přehrajete na něm i záznam z videokamery ve formátu AVCHD. 

Cena: 5.799 Kč

text: Bohumil Herwig, foto: LG, Philips, Samsung

Blu-ray přehrávače: jsou 
dostupné a některé i ve 3D

INSPIRACE EURONICS • 2/201018

Samsung BD-C5500 

Dostupný přehrávač se spotřebou pouhopouhých 13 W. Zabudováno je rozhraní Ethernet (bezdrátové Wi-Fi lze 

dokoupit), díky čemuž se můžete dostat ke službě Samsung Internet@TV, i když nemáte takto vybavený televizor. 

Vysoká je rovněž kompatibilita a vedle fi lmů v DivX HD přehraje BD-C5500 mimo jiné i záznamy z moderních 

videokamer ve formátu AVCHD. Nechybí samozřejmě ani hudba v MP3 či fotografi e v JPG. 

Cena: 4.990 Kč

Blu-ray diskům (BD) se v Inspiraci Euronics věnujeme pravidelně. Vždyť jenom 

za poslední rok najdete v každém čísle buď přehled fi lmových novinek, nebo 

alespoň tematický výběr z toho nejzajímavějšího, co bylo uvedeno na český trh. 

A abyste je měli na čem přehrávat, přinášíme vám tyto tipy. Ostatně nechybí 

v něm ani první Blu-ray přehrávač podporující 3D na našem trhu, který o pár 

stránek dál dokonce i testujeme.

Philips BDP9500

V únoru uvedená vlajková loď přichází s audiofi lským zpracováním obrazu a zvuku (na každý 

z osmi kanálů je nasazen jeden kvalitní převodník), rychlejším spouštěním BD disku 

a posunem titulků pro širokoúhlé obrazovky. Vylepšeno bylo i přehrávání fi lmů v DivX a tělo je 

z třímilimetrového kartáčovaného hliníku. Vše doplňují zlacené konektory. 

Cena: 11.490 Kč

Panasonic DMP-BD65

Dostupný, dobře vybavený a štíhlý přehrávač BD disků má nabídnout především velice 

rychlý start a připojení na internet s funkci Viera Cast. Zakoupit ho budete moci v černé 

i stříbrné a do zabudovaného USB rozhraní lze zasunout i dokoupitelný Wi-Fi adaptér. 

Nechybí ani u fi rmy obvyklá mechanika paměťové karty SD. 

Cena: 5.195 Kč

ELEKTRONIKA • TIPY

LG BD350V

Nejspíše nejlevnější Blu-ray přehrávač na našem trhu je příjemně nízký (5,4 cm) a nabízí solidní kompatibilitu (fotografi e 

v JPG a hudba v MP3 a WMA), která je v případě videa rozšířena zejména o formát MKV. Jinak vám samozřejmě přehraje 

i obvyklé DVD a CD disky, fi lmy v DivX a pustíte si na něm i záznam z vaší HD videokamery v podobě AVCHD (MPEG-4).

Cena: 3.990 Kč

Samsung BD-C6900

První Blu-ray přehrávač podporující 3D fi lmy na českém trhu. Je vybaven dotykovým ovládáním 

a čelním USB rozhraním, které je schováno za krytkou vpravo. Kompatibilita je v nejvyšší třídě, takže 

mj. zvládá BD i DVD disky, včetně 3D Blu-ray, a poradí si i formáty typu MPEG-2, AVCHD, DivX HD, 

MKV, MP4 či WMV9. Nechybí síť Ethernet a vestavěné Wi-Fi. 

Cena: 9.990 Kč
Test v tomto čísle.
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text: Bohumil Herwig, foto: Samsungtext: Bohumil Herwig, foto: Samsung

Nízkoprofi lový přehrávač má příjemné dotykové ovládání na horní straně a uprostřed svítí 

modře podsvícený nápis 3D. A aby toho nebylo málo, na straně druhé najdete rovněž modře 

podsvícenou BD mechaniku. Modrou má ostatně Blu-ray i ve znaku.

PLNÝ DETAILŮSTŘÍBRNÁ
3D Blu-ray přehrávač Samsung BD-C69003D televizor Samsung UE40C8000 

ELEKTRONIKA  • PRVNÍ DOJMY

Přehrávač přichází v plné výbavě a vedle pod-

pory nahrávek ve  3D tu najdete i  připojení 

na  internet, včetně bezdrátového, a  pozoru-

hodně vysokou kompatibilitu. Úvodní obrazov-

ka vám dá vybrat, zda chcete sledovat video či 

fotky apod., nebo vstoupit do Internet&TV, což 

je speciální aplikace Samsungu s  přístupem 

např. na YouTube, nově i  na Facebook a  za-

nedlouho i  na  idnes.cz. Z multimédií vybíráte 

podle povahy video, muziku či fotky. Díky na-

pojení na internet můžete také stahovat doda-

tečné bonusy ke kompatibilním Blu-ray diskům 

(funkce BD-Live, více viz Inspirace Euronics, 

srpen 2009), jako například Madagaskar 2. 

Pro 3D
Ve volbě 3D nastavujete jen dva parametry „3D 

Mode“ (auto, 3D, 2D) a velikost obrazovky televi-

zoru. Při zatrhnutí „Auto“ byl napojený – zdůraz-

ňuji kompatibilní – televizor schopen se po zasu-

nutí 3D disku automaticky přepnout do  režimu 

3D, takže se vám na  obrazovce rovnou objeví 

hlášení „nasaďte si brýle“. Další nastavení Blu-ray 

přehrávače jsou už obvyklá a dozvíte se napří-

klad, že vnitřní paměť přehrávače je 589 MB. 

BD-C6900 není lokalizovaný, i  když může-

te nastavit preferenci pro český zvuk či titul-

ky a pro připojení na internet si můžete vybrat 

mezi Ethernet LAN a bezdrátovým Wi-Fi. Bez 

problémů jsem se – v druhém případě – připojil 

na internet.

Dálkový ovladač má kupodivu i  tlačítka 

pro přeskok po  kapitolách, což u  Samsun-

gu vůbec není obvyklé, příjemné je i  tlačítko 

pro vysunutí vozíku mechaniky. Nahrávky se 

spouštějí velice svižně, a to včetně BD disku. 

Minusem je nepochybně pouze jedno USB 

rozhraní, což nevadí, dokud se nerozhodnete 

rozšířit si paměť. 

Obraz plný detailů
V  každém případě jde o  kvalitku. Obraz byl 

jedním slovem „brilantní“, a to jak z Blu-ray dis-

ku, DVD disku  či například z dva roky staré HD 

kamery Sony HDR-TG3 natáčející do MPEG-4 

(AVCHD). Své udělal pochopitelně i  napojený 

televizor, který vidíte na  vedlejší stránce. Fil-

my v DivX jdou s  titulky (škoda, že nenabízejí 

obrázkový náhled na fi lm stejně jako televizor) 

a k fotografi ím v JPG si můžete pustit hudeb-

ní podkres. Přehrávání čehokoli se snadno 

spouští a je svižné. 

Jediná nahrávka, kterou jsem měl ve  3D 

k dispozici – Monsters vs. Aliens –, byla podá-

na přesně s důrazem na detail a prostor (ten 

můžete u  napojeného televizoru i  regulovat), 

zkrátka radost pohledět. Převod z PAL do vyš-

šího rozlišení byl prakticky bezchybný. 

Pokud si Samsung BD-C6900 můžete do-

volit, neváhejte. Je vybaven všemi technologi-

emi blízké budoucnosti, takže výměna hned 

tak nehrozí.

Televizor s  podsvícením LED už v  předpro-

dukční verzi (pamatujte – tohle není test) přiná-

ší velezajímavé vlastnosti. Počítejte se mnou: 

konverze běžného televizního vysílání a 2D fi l-

mů do 3D (to najdete ještě jen u Toshiby), pod-

pora nahraných 3D fi lmů, nahrávání na  USB 

paměť, napojení na internet či revolučně změ-

něná podpora fi lmů v DivX (obrazové náhledy). 

Nechybí ani tuner pro budoucí pozemní HDTV 

či připojení pevného disku přes USB. Měřená 

spotřeba se navíc pohybovala lehce nad 100 

watty, což je příjemně „antiČEZové“.

Pohodové nahrávání
Podívejme se, alespoň ve  stručnosti, na  ně-

které funkce podrobněji. Sledování fi lmu 

v DivX nyní můžete přerušit a vrátit se zpět tře-

ba po zprávách. Nově je tu i obrazový náhled 

na celý fi lm (miniatury po zhruba 7 min), což je 

nevídané, a jakmile si na to zvyknete, nebude-

te chtít nic jiného. 

Nahrávání pořadů na USB paměť fungova-

lo během pár dnů zkoušení spolehlivě. Avšak 

televizor si ji přeformátuje podle svého, takže 

nahrávku do počítače nepřenesete. 

Nastavení obrazu odpovídá nejvyšší třídě 

a hračičkové budou plesat. Nejinak je na tom 

– a ani to není obvyklé – i nastavení zvuku pra-

cující nyní se SRS TheaterSound. 

Z 2D na 3D v reálném čase
Ano. Televizor to dokáže i na televizním vysílání 

a zkoušel jsem jak DVB-T, tak HDTV přes sa-

telit. Dokáže to ovšem se střídavými úspěchy. 

Tuhle funkci však dostanete v ceně. Pokud ji 

pak aplikujete na fi lm promítaný třeba z USB 

paměti, budete překvapeni, jak často a dobře 

to funguje, i když se to pochopitelně s oprav-

dovým 3D srovnat nedá. I  tak je právě tohle 

největší přínos televizoru, protože nahrávek 

ve  3D letos mnoho nebude (více viz rubriky 

poradna a úvodník).

Jakmile jsem připojil Blu-ray přehrávač 

z  vedlejší strany, pustil ukázku (animovaný 

Monsters vs. Aliens) a  nasadil brýle, ukáza-

lo se opravdové 3D v plné kráse. Obraz plný 

detailů měl někdy až neskutečnou hloubku 

a hlavně tu a tam pozoruhodně vystřeloval půl 

metru před televizi. A  tohle prosím všechno 

můžete mít doma! 

Dokud jsem konverzi 2D-3D sledoval pou-

ze na  televizním vysílání, byl jsem skeptický. 

Jakmile jsem ji viděl aplikovanou na obyčejné 

2D fi lmy a hlavně, jakmile jsem v domácím pro-

středí uviděl opravdovou 3D nahrávku, musel 

jsem říci: „Vzhůru do 3D.“ 

cena: 9.900 Kč 

(včetně jednoho 3D disku)

přehrává 

(výběr):

3D Blu-ray, Blu-ray, 

DVD±R, DVD±RW, CD-R/

RW, DivX (včetně titulků), 

AVCHD, H.264, MKV, MP3, 

JPEG (vše i přes USB) 

displej; paměť: úhlopříčka 4,9 cm, 128 x 

64 pixelů, jednobarevný 

s oranžovým podsvícením; 

na 100 čísel

vstupy/výstupy 

(výběr):

HDMI (1.4, CEC), 

analogový audiovýstup 

7.1 (repro), optický 

audiovýstup, Ethernet 

(LAN), Wi-Fi; z čela: USB

rozměry (švh); 

hmotnost:

429 x 43 x 224 mm;  

2,9 kg

Samsung BD-C6900

Ve skutečnosti vypadá tento Blu-ray přehrávač ještě o dost lépe. Podsvícení na horní straně (včetně dotykových 

tlačítek vpravo) je prostě nádherné a lze i vypnout. V ceně dostanete i 3D Blu-ray disk Monsters vs. Aliens.

O předprodukčních verzích 

prakticky nepíšeme. V tomto 

případě jsem ale udělal vý-

jimku. Jedná se totiž o první 

televizor s podporou 3D 

na českém trhu a na vedlejší 

stránce najdete také první 3D 

Blu-ray přehrávač. Samsung 

se zkrátka hrne do čela. 

KRÁSKA

cena: 49.990 Kč

úhlopříčka, 

formát:

102 cm (40“), 16:9 

obrazovka: LCD, 1 920 x 1 080 bodů 

(1 080p)

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

(vše včetně HDTV), 

virtuální zvuk 

přehrává 

(udáváno):

nezjištěno

vstupy/výstupy 

(výběr):

vzadu: 2x SCART, 

Ethernet (LAN); na boku: 

4x HDMI, 2x USB, digitální 

optický audiovýstup, 

sluchátka

rozměry (švh); 

hmotnost:

955 x 657 x 272 mm; 

nezjištěna

Samsung UE40C8000 

Tohle je jeden z nejhezčích televizorů, jaké jsem kdy viděl. Škoda, že na fotografi i vypadá poněkud nevýrazně, protože 

rám je ve skutečnosti broušený hliník a ve spodní části plastové obruby najdete dotykové ovládání. Tloušťka panelu je 

pouhých 2,5 cm. Níže pak vidíte brýle se skly z tekutých krystalů napojené na televizor infračerveně.



Na  jednu stranu má jít o  levný ultrazoom 

(6.500 Kč), na druhou stranu na to vůbec ne-

vypadá. Možná spíše naopak. L110 je navíc 

jiný i  funkcemi. Obvyklé kolečko fotorežimu 

bylo nahrazeno speciálním pouze pětipolož-

kovým menu, klasický hledáček LC displejem 

a  akumulátorový blok čtveřicí tužkových do-

bíjecích článků. Ty sice v ceně nejsou, avšak 

dostanete čtveřici Li-Ion baterií (nedobíjecích). 

Kde je zakopaný pes?
Především v absenci režimu inteligentní auto-

matiky, čímž se liší od  střední ultrazoomové 

třídy. I když na internetu je často uváděna, není 

to pravda. 

Jako druhou hlavní odlišnost je třeba uvést 

to, že nelze nastavit například druh ostření či 

měření snímku. To se dělá vždy automaticky, 

resp. ho ovlivňuje použitý motivový program. 

Zabudováno je i výrazně jednodušší menu, 

kde jsou pouze základní funkce, i když oproti 

předchozímu modelu L100 už můžete ovlivnit 

citlivost ISO.

Motivových režimů je patnáct, lze je jed-

noduše navolit v  „rychlém menu“ a  najdete 

v  nich například i  makro od  1 cm či výborně 

fungující „Soumrak“. Dalšími základními vol-

bami je „Snadný auto režim“, propracovaný 

„Inteligentní portrét“ ostřící na až dvanáct tvá-

ří v záběru, více ovlivnitelné „Auto“ a „Sport“. 

Ten doporučuji používat uvážlivě. Fotí sice 

bleskurychle, avšak také automaticky přepne 

do 3 mil. pixelů…

Parádní stabilizace
Displej má úhlopříčku 7,5 cm (3") a není zasa-

zen do obruby, takže na něj foťák nepokládej-

te. Má největší výtka však směřuje k tomu, že 

Nikon do L110 – podle mého zcela zbytečně 

– zabudoval miniaturní rozhraní MicroUSB, 

takže budete potřebovat speciální kabel, který 

však dostanete v ceně. 

L110 je o  jednoduchosti a pouze těch nej-

základnějších funkcích. Je to aparát určený 

do kategorie, kde moc velkou konkurenci mít 

nebude. A  i  když je zoom poměrně setrvač-

ný, exceluje ve  výtečně fungující stabilizaci, 

u které se stabilizuje přímo čip, ve výborných 

fotkách za horších světelných podmínek a mj. 

má i výtečné video v HD; samozřejmě se zvu-

kem a zoomováním. V rámci své třídy je L110 

nepochybně povedeným aparátem určeným 

pro ty, kdo fotí stylem „zaměř a stiskni“. Těm 

navíc dodá i fotografi cké sebevědomí. Vypadá 

totiž hodně dospěle.

ultrazoomový fotoaparát Nikon Coolpix L110

cena: 6.490 Kč

objektiv: Nikkor, 15x optický 

zoom (28–420 mm); 

světelnost 3,5–5,4, 

mechanická stabilizace 

rozlišení CCD, 

citlivost:

12,1 mil. pixelů, ISO až 

1 600 (3 200 a 6 400  

při max. 3 mil. pixelech)

formát fotografi í 

a videa; paměť:

JPG, HD video 

1 270 x 720 bodů 

(MOV), stereozvuk; 

interní paměť 43 MB, 

mechanika pro karty 

SD (HC)

napájení: 4x tužkové baterie (AA)

vstupy/výstupy: MicroUSB (pro PC i A/V), 

MiniHDMI

rozměry (švh); 

hmotnost:

109 x 74 x 78 mm; 

410 g (včetně 

akumulátoru)

Nikon Coolpix L110Nejdůležitější pohled: Úchop je hlubší než u leckteré 

zrcadlovky, ty od Nikonu nevyjímaje. Shora je vidět 

také stereomikrofon a reproduktor. Blesk se vysouvá 

ručně a obvyklé kolečko fotorežimu bylo nahrazeno 

pětipoložkovým menu. 
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text: Bohumil Herwig, foto: Nikon

Dodává se v černé a vínově čer-

vené. Zatímco v první vypadá 

nudně, v druhé přímo září a patří 

k tomu nejhezčímu, co v této kate-

gorii uvidíte. A to jste se ještě ani 

nedostali k parametrům, potažmo 

k ceně…

nádhera

Tohle že má být levný ultrazoom? Funkcemi ano, ale 

vizáží? Být konkurencí, už pracuji na obranné strategii. 

Zvláště když výborně natáčí do HD…

mobilní telefon Emporia Talk premium

U Talk premium volání opravdu nepřeslechne-

te a ani nepřehlédnete. Vrní, když chcete, také 

velmi důrazně zvoní, a dokonce i bliká, protože 

má zabudovanou LED svítilnu, a  zeleně bliká 

i tlačítko pro příjem hovoru. Základem mobilu 

je však myšlenka co nejpřístupnějšího ovládá-

ní při pečlivém výběru potřebných funkcí a do-

plňkového vybavení. 

Zpět k základům
Talk premium má snadné, byť místy specifi c-

ké ovládání a kontrastní displej o  rozměrech 

44 x 23 mm s  dobře 

viditelnými hodinami 

a  datem. Vyzváněcích 

melodií je šest a je vidět, 

že jsou pečlivě vybrány 

s ohledem na jejich dů-

raznost (samozřejmě 

je lze ztlumit), a  repro-

duktorek by neměl re-

zonovat s  naslouchát-

kem, což jsem ovšem 

nezvládl vyzkoušet. 

Nechybí vibrační vyzvá-

nění a zdůraznit musím 

i  rozumnou velikost sa-

motného přístroje, který 

není ani velký ani malý, 

ale zkrátka tak akorát.

Většinu funkcí na-

jdete na  postranních 

tlačítkách a  menu je 

navrženo tak, abyste 

se v  něm neztratili. Za-

pnout zámek klávesni-

ce je „brnkačka“, stejně 

jako vypnout a  zapnout budík, 

a svítilna funguje, i když je telefon 

vypnut.

Chytré specialitky
Telefonní čísla se zadávají s  lehkostí, 

jakou jsem už léta neviděl, a  to včetně 

„+“ nutného pro mezinárodní volání, dob-

ře je dělané i  hlasité „hands-free“. Zvlášť 

lze regulovat velikost textu na  displeji pro 

menu a zvlášť pro SMS, což je rovněž po-

zoruhodné. 

Čísla vybraná do  „Top 5“, která můžete 

mít napsána i na vytahovacím seznamu, se 

automaticky v  tom elektronickém přesunou 

na  přední pozice, avšak vyvolat je můžete 

i tak, že jednoduše přidržíte například tlačít-

ko „3“. 

Paměť telefonního seznamu pro 100 čísel je 

dostatečná (stejně nejčastěji pojede „přes SIM 

kartu“), na můj vkus je příliš omezená jen pa-

měť pro SMS zprávy (50). 

A svítilna? Nevím, zda je to náhoda nebo 

záměr, ale čočka je taková, že vám svítí 

nejen do dálky a do široka, ale pruh světla 

dopadá i pod vaše nohy! Pokud je to záměr, 

říkám: geniální! Pokud náhoda, tak blaho-

přeji. 

Talk premium je telefon, který na  našem 

trhu chyběl. Dovedu si ho představit nejen pro 

seniory, ale třeba i v odolné verzi pro mysliv-

ce či rybáře nebo například pro záchranáře. 

Mimochodem společnost Emporia má okolo 

65 zaměstnanců, z  nichž každý třetí pracuje 

v oblasti výzkumu a vývoje.

cena: 2.600 Kč

podporované 

sítě:

GSM 900, 1 800 

displej; paměť: úhlopříčka 4,9 cm, 128 x 

64 pixelů, jednobarevný 

s oranžovým podsvícením; 

na 100 čísel

napájení: akumulátor Li-Ion, 

1 200 mAh 

vstupy/výstupy: žádné (2x dobíječka)

rozměry (švh); 

hmotnost:

121 x 57 x 15 mm; 

110 g

Emporia Talk premium

JEN PRO SENIORY?
Dělat mobily pro generaci, či spíše pro lidi, kteří se s nimi tak 

nějak nemohou vypořádat a přece je potřebují, je za-

traceně dobrý nápad. Od roku 1991 za ním stojí 

rakouská fi rma Emporia, která minulý podzim 

vstoupila i na náš trh. 
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S výjimkou nejpotřebnějšího základního ovládání je vše 

soustředěno na bocích. Na pravém najdete LED lampičku, 

vstup do SMS a menu a dvoupolohový přepínač budíku. 

Na levém, který vidíte na snímku, pak dvoupolohový 

přepínač zámku klávesnice, ovládání hlasitosti a vypínání 

mobilu. Je tu konektor pro připojení dobíječky. 

Tlačítka jsou rozměrná, písmena na displeji též a na 

vytahovací a značně bytelnou hliníkovou lištu si můžete 

zapsat pět jmen pro jednotlačítkové volání. 

Nenechte se vysmát!



fotoaparát Sony DSC-TX7

Po několika oznámeních Sony v poslední době 

a  následných „fotorozčarováních“ mě TX7 

opravdu potěšil. Není nejlevnější, pravda, ale 

zrcadlovkový CMOS čip Exmor R stojí za  to, 

a  to nejen při focení za snížené viditelnosti či 

přímo v přítmí, což vždy byla tradiční slabina 

přístrojů tohoto typu s  vnitřním objektivem 

s nízkou světelností. 

Snad až příliš citlivý…
Zapínání a  vypínání najdete na  horní stra-

ně, kde jsou i  tlačítka pro přepnutí do reži-

mu prohlížení a mezi focením a natáčením. 

Jsou však zbytečná, protože je vůbec ne-

potřebujete. Všechna jsou totiž duplikována 

na displeji. 

Dotykové ovládání je přesné a v drtivé vět-

šině případů velmi dobře provedené. Naráží 

pouze na  jeden problém, což bohužel začíná 

být pro současnou fotografi ckou scénu signifi -

kantní. Totiž na citlivý displej. Díky uzounkému 

rámečku jsem tak měl problém aparát správně 

uchopit, abych náhodou některou funkci ne-

odmáčkl a zároveň nestínil objektivu.

Jinak na poutku najdete i tužku pro přesněj-

ší dotyk, což se určitě hodí, a v ceně dostane-

te i šikovnou dokovou stanici se zabudovaným 

„dospělým“ konektorem HDMI. 

Pokud jde o natáčení, to je ve Full HD a ve for-

mátu MPEG-4 (AVCHD) a v nejvyšším režimu má 

datový tok okolo 17 Mb/s. Bohužel koncovka MTS 

u souboru není právě populární, ale po přejmeno-

vání na MP4 jsem se „chytl“ s většinou prohlížečů.

Spousta funkcí
Uvedení do  provozu je – stejně jako fotogra-

fování – rychlé a sekvenční focení bez blesku 

(s  bleskem nefunguje) přímo kulometné s  až 

10 sn./s při 7,5 mil. pixelech! Se širokoúhlým 

objektivem začínajícím na  25 mm je radost 

pracovat a na displeji si můžete ťuknout přímo 

na bod (oblast), na nějž chcete ostřit (měřit).

Venkovní snímky byly i za snížené viditelnos-

ti překvapivě dobré, stejně jako focení uvnitř 

při vyšším ISO (1  600) na  režim „Soumrak“. 

Zlepšit by chtělo zejména připojení k počítači, 

které se instaluje neúměrně dlouho. 

Video má příjemně přirozené barvy (stejně 

jako fotografi e) a TX7 solidně rychle přeostřuje 

mezi světlem a stínem, i když v nejvyšším re-

žimu má občasné problémy se zakódováním 

více detailů. I  tak je tento režim o  dost lepší, 

než bych u ultrakompaktu čekal. Musím říci, že 

jsem byl chováním téhle „stylovky“ velice pří-

jemně překvapen. a mohu ji jen doporučit. 

cena: 10.990 Kč

objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar, 

4x optický zoom 

(25–100 mm), 

světelnost 3,5–4,6, 

optická stabilizace 

rozlišení CCD, 

citlivost:

10,2 mil. pixelů, 

ISO až 3 200 

formát foto-

grafi í a videa; 

paměť:

JPG, HD video 1 920 x 

1 080 bodů (50i, AVCHD), 

16:9; interní paměť 45 MB, 

mechanika pro karty MS 

Duo, SD (HC),  

napájení: akumulátor Li-Ion, 

630 mAh

vstupy/výstupy: speciální rozhraní pro dok; 

v doku: MiniUSB, HDMI, 

A/V

rozměry (švh); 

hmotnost:

98 x 60 x 18 mm; 

150 g (včetně akumulátoru)

Sony DSC-TX7

ULTRAKOMPAKTNÍ

Všechna tři slova z titulku představují fakta. Zaslouží si ale také rozvést, protože tahle hra-

čička je po čertech příjemná. Jen je třeba nastolit otázku, co s citlivostí dotykového displeje, 

přes nejž se ovládá a který do fotografování vnáší několik zajímavých změn. Tomu se ale 

budeme více věnovat v tématu čísla. 

INSPIRACE EURONICS • 2/201024 text: Bohumil Herwig, foto: Sony

ELEKTRONIKA • TEST

Displej je „od ucha k uchu“ a nikde žádné tlačítko (ta 

nezbytná jsou jen na horní straně). Ovládání zajišťuje 

velmi citlivý dotykový displej; až někdy máte potíž foťák 

správně uchopit…

a překvapivě dobrý
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V
eškeré diskuse, které se vedly o tom, 

zda je lepším materiálem pro vanu 

pračky nerez, či dostačuje smalt, nebo 

je výhodnější vana plastová, vzaly za své. Je 

konec věčného tématu. Jednoznačně zvítězily 

vany plastové, které se svou životností vyrov-

nají nerezu, a navíc mají podstatně lepší tepel-

něizolační vlastnosti, kterých si dnes, díky nut-

nosti snižování spotřeby energií, velmi ceníme. 

K  tomu je výroba plastové vany efektivnější 

a výlisek v sobě může mít nejrůznější držáky, 

což znamená další zjednodušení. Je tedy lo-

gické, že jinou než plastovou vanu u  nových 

praček nelze očekávat. 

S vanou souvisí i velikost pracího nebo su-

šicího bubnu, který ovlivňuje maximální náplň 

prádla. Také díky širším možnostem tvarování 

vany se daří do stejně velké pračky vměstnat 

větší vanu a  tím i  větší prací buben. A  prač-

ky i  sušičky s  klasickými rozměry 60 x 85 x 

60 cm a dříve nemyslitelnou náplní až 9 kg jsou 

na světě! 

Dokonce i  pračky s  horním plněním (40 x 

85 x 60 cm) zvládnou až 8kilogramovou náplň. 

Odtud se opět vracíme k  úsporám, protože 

pro vyprání většího množství prádla je třeba 

jen o  málo více vody a  energie. Tedy větší 

pračka umožní vyprat kilogram prádla laciněji.

Úspory a zase úspory
Jak už naznačují předchozí řádky, úspory jsou 

středem zájmu výrobců a  jedním z  hlavních 

kritérií pro nákup pračky nebo sušičky. S tím 

souvisí zařazení do energetických tříd. Dnes již 

nenajdete pračku v horší energetické třídě než 

A, většina jich je zařazena do A+ (A – 20 %), ale 

i nejúspornější třída A++ (A – 30 %) se rychle 

rozrůstá.

Ventilační sušičky (s  odtahem par mimo 

místnost) jsou velmi neúsporné, a tak je ener-

getická třída C pravděpodobně maximem je-

jich možností. 

Sušičky kondenzační jsou zpravidla úspor-

nější, proto se dostávají do třídy B a typy 

Jak naznačuje titulek, ani v praní a sušení se po „revolučním zapojení páry“ vývoj nezastavuje. 

Právě naopak. Dnes již je perfektně vyprané prádlo základním předpokladem, o kterém už ani 

neuvažujeme, a tak se stále více do popředí dostává zejména spotřeba energie a vody, kom-

fort obsluhy a další užitečné vlastnosti. Chceme vyprat co nejvíce prádla najednou a pokud 

možno zkrátit čas praní. Proto se v tomto tématu čísla zaměříme především na to, jak se 

moderní pračky s těmito požadavky vypořádávají.

• Budete-li sušit jen občas nebo máte-li málo mís-

ta, je řešením kombinace pračky se sušičkou.

• Pračka s větší kapacitou je sice určena pro 

početné rodiny, ale pamatujte, že ty moderní se 

dovedou chovat úsporně, i když je zcela nenapl-

níte.

• Vysoké otáčky odstřeďování prádla jsou nutné, 

zejména pokud ho budete následně sušit v su-

šičce. Nižší zbytková vlhkost znamená rychlejší 

usušení a nižší spotřebu energie.

• Jestliže budete často sušit celou dávku prádla, 

kterou jste vyprali, je výhodné, aby kapacita 

pračky a sušičky byla stejná. Dejte si na to po-

zor!

• Čím častěji budete sušit, tím větší je třeba klást 

důraz na spotřebu a energetickou třídu sušičky. 

Dražší přístroje mají zpravidla nižší náklady 

na provoz. 

• Řada moderních pracích prostředků je v tekuté 

formě. Pokud jste si je oblíbili, dejte pozor, aby je 

násypky umožňovaly použít.

• Sušičky i pračky mohou být vybaveny programy 

a příslušenstvím pro praní nebo sušení bot, sve-

trů a dalších oděvů. Tyto funkce rozhodně stojí 

za pozornost.

• Sledujte zařazení do tříd, zejména energetic-

ké – můžete šetřit vlastní peněženku i životní 

prostředí. 

• Nakupujte u odborníků. Pomohou s výběrem 

a doporučí vám model podle vašich potřeb.

Na co myslet před nákupem pračky a sušičky nebo jejich kombinace

text: Miloš Chadt, foto: Bosch26 INSPIRACE EURONICS • 2/2010

EVOLUCE
v praní a sušení
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s tepelným čerpadlem do třídy A. Zde se zatím 

vyšší třídy neudávají, i když by je právě sušič-

ky s  tepelným čerpadlem využily, protože je-

jich energetická náročnost je zhruba poloviční 

oproti standardní kondenzační sušičce. 

Tepelné čerpadlo v sušičce
Možná jste o  něm u  sušičky prádla neslyše-

li a  ptáte se, co má společného se známým 

přístrojem na vytápění. Jde o naprosto stejný 

princip, který funguje i u chladničky. Všechny 

tyto přístroje na jedné straně chladí a na druhé 

topí. U chladničky využíváme chladnou stranu, 

u tepelného čerpadla teplou a u sušičky prádla 

obě. Ta totiž musí nejprve ohřát vzduch prou-

dící do bubnu, aby mohl pojmout vlhkost, kte-

rá po odchodu vzduchu z bubnu zkondenzuje 

na studeném kondenzéru, pro který se využívá 

chladná strana okruhu. 

Výhodou není jen malá energetická nároč-

nost sušičky s  tepelným čerpadlem, ale také 

snížení teplot pro sušení, což je citlivější k prá-

dlu. 

Elektronika budiž pochválena
Jednoduchost obsluhy, automatické rozhodo-

vání i  úspory energií má na  svědomí již delší 

dobu elektronika. Pronikla i  do  nejlevnějšího 

sortimentu praček a sušiček prádla, což však 

neznamená, že je totožná i v exkluzivních mo-

delech. Zatímco v jednoduchých přístrojích má 

na  starosti řízení otáček, zjišťování množství 

prádla a  komunikaci pomocí LED indikátorů, 

u špičkových modelů komunikuje pomocí vel-

kých grafi ckých a textových displejů, rozhodu-

je za uživatele o nastaveném programu i prů-

běhu praní a poskytuje řadu přídavných funkcí 

od jemného přes rychlé až po intenzivní praní, 

ochraně proti zmačkání nebo proti úniku vody 

při poruše. V  sušičkách řídí na  základě čidel 

vlhkosti proces sušení tak, aby byl co nejefek-

tivnější a vedl k výsledku, který požadujeme.

Některé pračky a  sušičky mohu být vyrá-

běny jako sada s  tím, že budou montovány 

nad sebou nebo vedle sebe a propojeny spe-

ciálním kabelem, který umožňuje elektronice 

pračky řídit i sušičku, jež tak nemusí mít vlastní 

ovládání. Bohužel tento koncept se zatím příliš 

neujal.

Částí funkce elektroniky může být i automa-

tická diagnostika, kterou ale spíše než uživatel 

ocení servisní technik, jemuž ulehčí případnou 

opravu.

S elektronikou souvisí i posun v počtu a za-

měření programů, které přístroje nabízejí. Díky 

posunu ke  zdravému životnímu stylu potře-
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bujeme programy pro outdoorové oblečení, 

jen propocené prádlo nebo speciální progra-

my pro praní sportovní obuvi. S  naším rych-

lým životním rytmem souvisí rychlé programy 

s  možností nastavení času praní nebo jen 

omezené náplně prádla, které zpravidla bývají 

určeny pro jemně znečištěné prádlo. Naopak 

naši důslednost podporují programy pro likvi-

daci bakterií, které se hodí při péči o nemocné, 

nebo důkladné máchání nutné pro alergiky. 

Jemné prádlo, vlnu i hedvábí, které by ješ-

tě nedávno bylo nutné prát v  ruce, zvládnou 

dnešní pračky díky přesnému elektronickému 

řízení také již zcela běžně. A sušičky? Kromě 

řízení podobného pračkám přinášejí měře-

ní vlhkosti v  průběhu sušení, které umožňuje 

jednoduchou obsluhu s  přesnými výsledky 

a úsporami energií.

Honba za otáčkami
Pračky, které by odstřeďovaly 400 ot./min jako 

kdysi, již nenajdeme. Pamětníci vědí, že z těch-

to praček dostaly hospodyňky prádlo velmi 

vlhké. Dnešní pračky odstřeďují v  některých 

případech dokonce s 1 800 ot./min a poskytují 

tedy téměř suché prádlo. Často se ptáte, zda 

je účelné odstřeďovat tak intenzivně. Ano, po-

kud prádlo po vyprání sušíte v sušičce. Nízká 

zbytková vlhkost umožní moderním sušičkám 

podstatně zkrátit cyklus sušení a tím ušetřit jak 

energii, tak i čas. Jestliže ale sušíte na dvorku 

nebo balkoně přirozenou cestou, na zbytkové 

vlhkosti prádla tolik nezáleží, a pak klidně zvol-

te pračku s nižšími otáčkami. 

Programy pro choulostivé prádlo nedovolí 

intenzivní odstředění u žádné pračky, protože 

by mohlo dojít k jeho poškození. 

Pára není jen moderní, ale 
i užitečná
Zvýšení účinnosti praní umožňuje zkrácení 

pracího cyklu a snížení prací teploty při zacho-

vání výborných výsledků praní. Proto bylo kdy-

si zavedeno přímé i  nepřímé sprchování prá-

dla, které účinně pomáhalo vyrážet nečistoty 

z prádla energií kapek vody. 

Nejnovějším způsobem posílení účinnosti 

praní je připouštění páry do  pracího bubnu. 

Účinky páry známe z parního čištění. Energie 

skrytá v páře pomáhá bezpečně uvolňovat ne-

čistoty nad hladinou vody uvnitř pracího 

Praní prádla je běžnou součástí života kaž-

dého z nás. Přesto kolem praní a sušení 

koluje spousta mýtů. Na pravou míru je 

uvádí Pavel Trka z Whirlpoolu. 

• Pokud naplním pračku větším množ-

stvím prádla, než je uvedená maximální 

kapacita, bude prádlo více zmačkané 

a špatně se vypere. PRAVDA.

Pračky mají svoji maximální kapacitu 

a není vhodné je přeplňovat, protože prá-

dlo je více stlačené, nedostane se k němu 

tedy dostatek prášku a nemá možnost 

se správně pohybovat. Navíc může dojít 

k poškození pračky. 

• Pračky používající při praní páru jsou 

šetrnější k oblečení a lépe vyperou i silně 

zašpiněné prádlo. PRAVDA.

Pára má schopnost proniknout do vlá-

ken a lépe je zbavit nečistot. Zároveň je 

k oblečení šetrnější a působí antibakteri-

álně. Pára je vstřikována do bubnu během 

praní i při nižších teplotách (např. 40 °C) 

a nastavená teplota je udržována po celou 

dobu praní.

• Každý prací prostředek nechává na ob-

lečení skvrny. OMYL.

Tekutý prací prostředek je od samého 

začátku tekutý, proto se ve vodě okamžitě 

rozpustí a na  prádle nezanechá žádné 

bílé zbytky. Použití sypkého prášku je tedy 

vhodnější spíše pro delší cykly. 

• Vrchem plněné pračky mají malou kapa-

citu a jsou vhodné pouze pro jednotlivce. 

OMYL.

Takovéto pračky mají dnes již standardní 

kapacitu 5–6 kg, což se vyrovná nejpro-

dávanějším předem plněným pračkám. 

Vrchem plněná pračka je tedy vhodná 

i pro rodinu s dítětem. 

• Pračky je možné nastavit tak, aby běžely 

na noční proud. PRAVDA.

Většina praček má dnes funkci odložený 

start, která umožní nastavit pračku do-

předu na dobu, ve které je snížená sazba 

elektrického proudu. 

• Prádlo se při 1 200 ot./min vždy zmačká, 

je tedy lepší používat méně otáček. 

PRAVDA I OMYL.

Zcela záleží na typu materiálu, z kterého 

je oblečení vyrobeno. Bavlna je odolná 

a vysoké otáčky ji nevadí. Jemné tkaniny 

zase vysoké otáčky rády nemají. Volba 

programu ale toto dilema vyřeší. Napří-

klad při nastavení „praní jemného prádla“ 

u praček se 6. smyslem nedojde ke spuš-

tění nevhodného odstřeďování. 

• Jeden program bohatě stačí na všechny 

druhy tkanin. OMYL.

Vždy je vhodné používat programy podle 

typu tkaniny. Proto jsou také k dispozici 

takové jako „mix“, „jemné prádlo“ apod.

• Praní ve vrchem plněných pračkách je 

pohodlnější. PRAVDA.

Obsluha pračky shora je praktičtější a díky 

maxi otvoru bubnu se prádlo do pračky 

dobře vkládá. Navíc je u těchto praček 

možné odstranit žebro z bubnu a napří-

klad vyjmout předmět, který se dostane 

mezi buben a pračku. 

• Sušičky poškozují prádlo. OMYL.

Stejně jako při praní je při sušení nutné 

kontrolovat štítky na prádle, zda je vhodné 

pro sušení v sušičce. Pokud je tkanina 

označená jako vhodná, sušení ji nepo-

škodí. 

• Sušičky usnadní žehlení, ušetří čas 

i námahu. PRAVDA.

Vzduch v sušičce proudí tak, že tkaniny 

jsou nadýchané a ve většině případů je 

není zapotřebí dále žehlit. I při spotře-

bě sušiček okolo 3,5 kW/h tak ušetří 

2,5 kW/h za žehlení, navíc šetří čas 

i námahu.  

• Sušičky nejsou vhodné pro alergiky. 

OMYL.

Při sušení na balkoně či zahradě na sebe 

prádlo alergeny nachytá, zatímco v su-

šičce jsou díky filtrům odstraňovány. 

Filtry navíc zachycují chlupy domácích 

mazlíčků.

Mýty o praní a sušení

Moderní pračky umožňují dávkovat jak sypké, tak i tekuté 

prací prostředky (Fagor). 

Plastová vana a nerezový buben jsou dnes 

prakticky jedinou alternativou zejména díky dobrým 

tepelněizolačním vlastnostem a zjednodušení výroby. 

Pára zvyšuje účinnost praní, dobře rozpouští nečistoty 

a působí dezinfekčně (Whirlpool).

Těžko zařaditelnou perličkou je pračka Electrolux Calima, 

která pomáhá sušit jemné prádlo a svetry elektrickým 

teplovzdušným sušákem integrovaným do

horní desky. 
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Je účelné odstřeďovat tak intenzivně třeba 

i s 1 800 ot./min? Ano! Pokud prádlo po vyprání 

sušíte v sušičce.

Černá barva dnes frčí a nevyhnuly se jí ani pračky ani sušičky (Gorenje). 
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bubnu. Kupodivu ale páru využijeme i při su-

šení. Tady ji necháváme působit až po usušení 

prádla, kdy jej vyhlazuje a může tak částečně 

nahradit žehlení. 

Pračky i sušičky mohou páru využívat ještě 

k takzvanému „osvěžování prádla“. To je pro-

ces, při kterém se zbaví oblečení zápachu na-

příklad z cigaretového dýmu, tím, že se vystaví 

působení páry. Přitom se osvěží i vzhled látek.

Pohodlněji a komfortněji
Někdy mám pocit, že jsme čím dál rozmazle-

nější a výrobci nás v  tom rádi podporují (a  je 

to tak dobře). Vkládací otvory se zvětšují a po-

souvají nahoru, abychom se nemuseli ohýbat 

a prádlo se nám vkládalo pohodlně. U praček 

s horním plněním už považujeme za samozřej-

most, že se dvířka bubnu zastaví vždy nahoře 

a dvířka nad nimi se otevírají pomalu a lehce. 

Protože jsou stále oblíbenější tekuté pro-

středky na  praní, výrobci upravují násypky 

praček tak, aby bylo možné využít oba typy. 

Jestliže se nechcete o dávkování pracích pro-

středků starat téměř vůbec, existuje již i prač-

ka (Fagor FET3106), která umí tekutý prostře-

dek dávkovat sama. 

Další téměř samozřejmostí je i  možnost 

časování začátku praní s odložením až o 24 

hodin, ale některé modely mohou mít ma-

ximální dobu posunu začátku praní kratší.

Proč volit kombinaci pračky 
se sušičkou?
Pokud je řeč o pračkách a sušičkách, nemů-

žeme opomenout kombinované pračky se su-

šičkou, kterých sice není na  trhu mnoho, ale 

rozhodně se neblíží jejich konec. Jejich hlavní 

výhodou je 50% úspora místa, což se hodí 

zejména v  malých bytech a  panelácích. Tam 

bývá často kombinovaný přístroj jedinou mož-

ností, jak sušičku do bytu vměstnat. 

Nevýhoda pračky kombinované se sušičkou 

spočívá zejména ve zpravidla nestejné náplni 

prádla pro praní a  sušení. Pokud pereme pl-

nou dávku prádla, musíme část před sušením 

odebrat. Naopak ale při praní malé dávky prá-

dla pračka může sama po  ukončení pracího 

cyklu spustit sušení. Další možná výhoda.

Výhodou dvou nezávislých přístrojů je ne-

sporně možnost prát i sušit současně, stejná 

dávka prádla pro sušení i praní a možnost vyu-

žití sušičky s tepelným čerpadlem, která spoří 

energii. 

Investice do  dvou zařízení je však o  něco 

vyšší, takže se jistě vyplatí, pokud plánujete 

sušit pravidelně. Pokud však pořizujete su-

šičku jen proto, abyste něco občas narychlo 

usušili, je kombinace dobrou možností, i když 

máte místa dost.

Proces sušení je v kombinovaných přístro-

jích trochu odlišný. Místo chlazení kondenzéru 

vzduchem, které je poměrně objemné, využívá 

chlazení vodou. Proto je potřeba počítat při su-

šení s vyšší spotřebou vody.

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • PRAČKY A SUŠIČKY

Nevýhoda pračky kombinované se sušičkou spo-

čívá zejména ve zpravidla nestejné náplni prádla 

pro praní a sušení. U dvou nezávislých přístrojů 

můžete prát i sušit současně a dávka prádla pro 

sušení i praní je stejná.

Panasonic používá ve svých pračkách nakloněný buben 

a 3D senzory, které řídí jeho otáčení podle množství prádla. 

I když se nejedná o příliš využívanou možnost, existují 

také pračky ve vestavném provedení, které můžete 

integrovat například do kuchyňské linky

nebo nábytku koupelny. 

Moderní pračky komunikují pomocí velkých grafi ckých 

nebo textových displejů, často kombinovaných s LED 

kontrolkami (LG).

Motory praček a sušiček 

aneb Užitečný návrat

Když před lety přecházeli výrobci 

praček od asynchronních motorů k mo-

torům komutátorovým, byla hlavním 

argumentem složitost plynulé regulace 

otáček asynchronních motorů, která 

je nutná pro většinu moderních funkcí 

a pracích programů praček. Rychlý 

vývoj elektroniky však tento problém 

odstranil a regulace otáček těchto mo-

torů již nepředstavuje zásadní problém. 

Elektronika naopak umožňuje přesnější 

regulaci a plynulejší rozběh. Navíc jsou 

moderní motory díky absenci uhlíků 

podstatně tišší, mají nižší spotřebu 

a díky nižším provozním teplotám lze 

očekávat vyšší spolehlivost. To jsou 

důvody, proč výrobci dnes začínají 

využívat ve stále větší míře asynchronní 

motory. U některých praček šel výrob-

ce ještě dál a integroval motor na tělo 

vany tak, že pohání buben přímo. Tím 

se zjednodušila konstrukce pračky 

a odpadly díly, které mohly způsobovat 

vibrace a prokluzy. Také se tím zvětšil 

prostor, což umožnilo montovat vanu 

a buben větších rozměrů.

Páru mohou pračky a sušičky využívat ještě k tak-

zvanému „osvěžování prádla“, při kterém ho zba-

ví zápachu například z cigaretového dýmu. 

I Hvězdy Euronicsu jsme podrobili omlazovací kůře. Co zůstává, je výběr těch nejzajímavějších 

výrobků z hlediska poměru cena a výkon. Přidali jsme špetku přehlednosti a na poslední 

stranu katalogu také pravidelné novinky, které se týkají sítě prodejen Euronics. Takže listujte 

a vybírejte, sortiment pravidelně obměňujeme, tak jak se domlouváme s našimi dodavateli na 

nejlepších cenách zajímavých elektrospotřebičů.

HVĚZDY EURONICS
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Automatický nebo chcete-li robotický 

vysavač je naprostou novinkou právě 

vstupující na trh. Od podobných 

levných přístrojů se liší zejména 

podstatně vyšším výkonem (příkon 

je 40 W) a navigačním systémem 

Visionnary Mapping. Ten si do paměti 

zabudovanou kamerou uloží celou 

místnost a podle toho následně určí 

optimální trasu vysávání. Dokáže si také 

zapamatovat svoji polohu, a pokud mu 

dojde baterie, zajede si do doku a pak 

pokračuje s vysáváním z toho samého 

místa. Vysoký je 125 mm (SR8845), 

resp. 95 mm (SR8855). 

VYSAVAČ SAMSUNG SR8845 (STŘÍBRNÝ), 
SR8855 (MODRÝ)

12 990,-
10 990,-
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PRAČKA BOSCH WLX 2448 KBY 

Úzká pračka s plně elektronickým řízením ve třídě 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 

otáček při odstřeďování je 400 až 1 200 za minutu, 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. 

PRAČKA SAMSUNG WF8502NGW 

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 polovinu 

menší. Pračka se ovládá přes tlačítko zvané JogDial známé ze spotřební elektroniky 

a nabízí i možnost odloženého startu. 

KATALOG VÝROBKŮ

MYČKA NÁDOBÍ BOSCH SMS 50M22EU

Tři „áčka“, tedy třída pro energetickou účinnost, mytí i sušení, náplň až 13 jídelních 

souprav, možnost podstavby a hlučnost 48 dB – to jsou základní parametry této 

vyspělé myčky, která se od své předchůdkyně liší především systémem HygienePlus 

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 spotřebuje pouze 12 litrů vody a 1,05 kWh.

PRAČKA BOSCH WAA 2426KBY

Přední plnění, energetická třída A+ (praní v A a odstřeďování v B) se spotřebou vody 

44 l  a energie 1,02 kWh na 175minutový cyklus. Taková je pračka pro 5,5 kg prádla 

s až 1 200 ot./min při maximální hlučnosti odstřeďování 72 dB. K dispozici máte 

funkce jako odložený start, ukazatel zbytkového času a při ukončení praní zvukový 

signál. Mezi programy, které jsou k dispozici, najdete i mix, super 30, vlna/ruční praní či 

jemné/hedvábí. Nechybí několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným vodou 

a množstevní automatika. 

PRAČKA AEG LAVAMAT 74850A

Pracuje v té nejvyšší energetické třídě, tedy A++, účinnost praní má 

v A a odstřeďování s dokonce až 1 400 ot./min je v B. Pojme maximálně 7 kg 

prádla a mezi programy najdete například úsporný na vyvářitelné barevné 

prádlo či na bavlnu. Motor typu Inventor se stará o nízkou hlučnost při praní 

(50 dB), při odstřeďování pak může krátkodobě stoupnout až na 76 dB. 

PRAČKA BOSCH WAE 2449 KBY

Pračka s plně elektronickým řízením ve třídě 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 nejvyšší náplně má 

udávanou spotřebu (při cyklu s časem 178 minut) 1,05 kWh, spotřeba 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 upozornění 

i akustickým signálem.

KATALOG VÝROBKŮ
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DIAMANTOVÝ BUBEN
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PRAČKA SAMSUNG WF8602NGW/XEHW

Opět tzv. diamantový buben se specifi ckými prolisy (více viz pračka Samsung 

WF8502NGW), keramické topné těleso, ovladač typu JogDial, možnost odloženého startu 

a mimo jiné i autodiagnostický systém hlášení závad. Taková je charakteristika pračky pro 

6 kg prádla pracující s až 1 200 ot./min ve třídě A+. Spotřeba elektrické energie na jedno 

praní je 1,02 kWh (4,60 Kč), spotřeba vody 48 litrů. Hloubka pračky je 55 cm.

9 990,-

CHLADNIČKA SIEMENS KG 36VX46

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 účinnosti 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 vypadne proud nebo se objeví 

jiná závada, potraviny vydrží v nezměněném stavu až 24 hodin.

SPORÁK MORA MEC56301GW

Volně stojící elektrický sporák se sklokeramickou deskou v energetické třídě A o šířce 50 cm. 

Nabízí čtyři plotýnky s ukazatelem zbytkového tepla: dvě o průměru 145 a dvě o průměru 

180 mm s výkonem 1,2 kW, resp. 1,8 kW. 

Pokud jde o troubu, ta je multifunkční o objemu 45 l se smaltem EcoClean, dvojitým zasklením 

dvířek a několika druhy ohřevu. Horním a spodním, jen horním, teplovzdušným, spodním 

s ventilátorem a horním s ventilátorem. Nastavování teploty je mechanické otočnými knofl íky. 

Navíc elektronický časový spínač.

SPORÁK MORA MK57120GW

Volně stojící kombinovaný sporák v šířce 60 cm a energetické třídě A s celkovým příkonem 3,2 kW. 

Trouba s objemem 45 litrů je elektrická, varná deska se čtyřmi zónami plynová s automatickým 

zapalováním hořáků a ovládáním otočnými knofl íky. Trouba s osmi programy nabízí speciální rychloohřev 

Cmax, čištění obstarává Water systém. V ceně dostanete mělký i hluboký smaltovaný plech 

a rošt. Bezpečnostní pojistka hořáků.

14 990,-

CHLADNIČKA SIEMENS KG36VY32

Kombinovaná chladnička vysoká plných 185 cm má antibakteriální úpravu a užitný objem 224 l 

(chladnička), resp. 87 l (mraznička). Chladnička se odmrazuje automaticky (mraznička nikoli) 

a najdete v ní čtyři odkládací plochy z bezpečnostního skla, z nichž tři jsou výškově stavitelné. 

Doba skladování při poruše je 24 hodin a mrazicí výkon 4 kg potravin za 24 hodin. Spotřeba 

energie je 206 kWh a hlučnost 41 dB.

12 990,-

9 990,-

9 990,-

WHIRLPOOL AWE 8629
Shora plněná pračka se 6. smyslem, antibakteriálním programem a dvěma displeji v nejvyšší 

energetické třídě A++, přičemž účinnost praní je v A a odstřeďování v B. Spotřeba na standardizovaný 

prací cyklus je pouhých 0,9 kWh, vody spotřebujete 55 l. Pračka je určena pro až 6 kg prádla, které 

může odstřeďovat s maximálně 1 200 ot./min. Řada LED diod vás informuje o zanesení fi ltru, či 

dokonce indikuje nutnost přivolání servisu. K dispozici máte 14 programů, mezi nimiž nechybí jeden 

pro džíny, Super Eco, Snadné žehlení a Rychlý (15 minut). Průběh praní hlídá tzv. 6. smysl a výsledkem 

tak může být až 30% úspora energií a doba praní se může zkrátit až o polovinu!

12 990,-



TELEVIZOR SAMSUNG 
LE32C653, LE40C653, LE46C653 

LCD televizory s rozlišením 1 920 x 1 080 bodů, tedy Full HD, mají 

úhlopříčku 81, 102 nebo 117 cm a jak kabelový (DVB-C), tak digitální 

pozemní (DVB-T) tuner, a to i ve verzi pro příjem HDTV (MPEG-4).  

Nechybí virtuální zvuk, čtveřice konektorů HDMI, USB, Ethernet (LAN) 

a podpora funkce Internet@TV představující přístup na nejrůznější 

webové stránky. Spotřeba v pohotovostním režimu je nižší než 0,3 W.

Aktuální cena u prodejce EURONICS.

TELEVIZOR PANASONIC VIERA 
42GN23 (NEOPDP) 

Plazmový televizor s rozlišením Full HD (1 920 x 1 080 bodů), odezvou 

panelu 0,001 ms a úhlopříčkou 107 cm. Zabudována je dvojice tunerů: 

DVB-T pro pozemní příjem a pro satelitní DVB-S, v obou případech 

včetně podpory HDTV (MPEG-4). Vedle toho si můžete pořad i nahrát 

a díky připojení na internet (volitelně může být i bezdrátové přes Wi-Fi) 

lze také telefonovat pomocí programu Skype (je nutno dokoupit 

kameru s mikrofony) a využívat funkci Viera Cast. Díky ní pak lze 

bezplatně přistupovat ke kompletnímu archivu televize Nova nebo 

– mimo jiné – na servery YouTube či Eurosport. Nechybí ani USB 

a mechanika paměťové karty SD s podporou přehrávání fotografi í, 

hudby a videa v AVCHD a DivX. Panasonic uvádí životnost panelu 

na 100 000 hodin a splnění velice přísné obrazové normy THX. 

KATALOG VÝROBKŮ

PRAČKA ZANUSSI ZWQ 5101

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.

VYSAVAČ SAMSUNG SC6145 

TWISTER 

Zabudován má cyklónový fi ltr na hrubé nečistoty, mikrofi ltr Hepa H11, 

který zachytí až 95 % všech mikročástic, a používá až třílitrový sáček 

na prach. Jedná se o velmi výkonný přístroj – příkon je 1 800 wattů 

a sací výkon je udáván na 380 W. Hlučnost vysavače je 82 dB. 

KATALOG VÝROBKŮ
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2 290,-

7 990,-

AUTOMATICKÉ POLOHOVÁNÍ  BUBNU

AUTOMATICKÉ POLOHOVÁNÍ  BUBNU

PRAČKA ELECTROLUX EWTS 13420 W INSPIRE

Až 1 300 ot./min a automatické polohování bubnu přináší tato pračka s příkonem 2 300 W 

a množstevní automatikou. K dispozici máte tlačítka pro volbu teploty, nastavení otáček, 

předpírku, extra máchání, zpožděný start, prodloužení a zkrácení programu a také start/pauza. 

Hlučnost při odstřeďování je 75 dB. Nechybí ani automatické polohování bubnu. 

TELEVIZOR SAMSUNG 
UE32C6620, UE37C6620, UE40C6620, 
UE46C6620 (LED)

Full HD televizory (1 920 x 1 080 bodů) s LCD panelem a kvalitnějším 

podsvícením typu LED jsou 200hertzové a v úhlopříčkách 81, 94, 102 

nebo 117 cm. Mají zabudován DVB-T i kabelový DVB-C tuner, a to 

dokonce i pro příjem vysílání ve vysokém rozlišení (MPEG-4). Dokážou 

také nahrát pořad na zasunutou USB paměť (k dispozici jsou dvě 

rozhraní USB) a nechybí jim ani připojení na internet. Díky tomu můžete 

rovněž využít funkce Internet @TV (přístup na různé internetové stránky). 

Spotřeba v pohotovostním režimu je nižší než 0,1 W.

Aktuální cena u prodejce EURONICS.
11 990,-

27 990,-
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TELEVIZOR LG 32LD750, 42LD750, 47LD750 
U této 200 Hz Full HD televize (1 920 x 1 080 bodů) s odezvou LCD panelu 2,4 ms si 

můžete vybrat mezi úhlopříčkami  81, 107 nebo 120 cm. K dispozici je digitální tuner 

pro pozemní příjem (DVB-T), a to i ve verzi MPEG-4 (HDTV). Přístroje nabízejí hned 

několik zajímavých funkcí: zesilování digitálně přijímaného signálu, tzv. NetCast (přístup 

na některé webové služby jako YouTube) či možnost bezdrátového připojení na internet, 

k čemuž stačí dokoupit Wi-Fi adaptér. To klasické – rozhraní Ethernet – je zabudováno. 

Můžete rovněž bezplatně volat přes program Skype a neméně zajímavá je i možnost 

vypnout obrazovku.

Aktuální cena u prodejce EURONICS. 

TELEVIZOR LG 
22LE5500, 26LE5500, 32LE5500, 
37LE5500, 42LE5500, 47LE5500, 
55LE5500 (LED)  

Ultratenká LCD televize s podsvícením typu LED Plus a rozlišením 1 920 

x 1 080 bodů, tedy s Full HD vám dává na výběr z neuvěřitelně široké 

úhlopříčkové palety – 56, 66, 81, 94, 107, 119 nebo 140 cm. Nabízí DVB-T 

tuner i ve verzi pro příjem HDTV (MPEG-4) a velmi vysoký stupeň výbavy – 

najdete tu připojení na internet, NetCast (přístup na webové aplikace), 

přípravu na Wi-Fi či možnost vypnout obrazovku, např. při poslechu 

rozhlasu. Prostřednictvím USB můžete sledovat fi lmy v DivX, a to včetně 

titulků, fotografi e v JPG nebo si poslechnout muziku v MP3.

Aktuální cena u prodejce EURONICS.

Všimli jste si, že kromě zboží, které od svého 

prodejce elektrospotřebičů jaksi „z  podstaty“ 

očekáváte, je v  prodejnách Euronics čím 

dál častěji vidět notebooky a  nejrůznější 

počítačové  příslušenství? Je to v  souladu 

s evropským trendem a díky systematickému 

vzdělávání našich prodejců můžete nyní pro 

toto zboží s důvěrou vyrazit!

V  partnerské síti prodejen Euronics probíhá 

již šestým rokem vzdělávací projekt Euronics 

Academy, o kterém jsme již psali. V roce 2010 

byl tento projekt rozšířen o pravidelná školení 

distributorů a  sortimentu značek techniky IT. 

Tato nabídka získává na prodejnách stále větší 

zastoupení a prodeje rychle rostou. Výpočetní 

technika stojí na  technologiích, a  ty se mění 

velmi rychle. V  únoru se proto vybraným 

prodejcům představili přední dovozci 

a distributoři tohoto zboží. 

Zastoupení na těchto školeních tak měly nejen 

nejprodávanější značky notebooků (Acer, Dell, 

Asus, HP, Toshiba), tiskáren (Epson, HP, Konica 

Minolta) a projektorů (Epson), ale také softwaru 

(Microsoft), procesorů (Intel) a příslušenství.

Počítačovou techniku včetně periferií budete 

i letos pravidelně nacházet v letákových akcích, 

na  většině prodejen už tvoří stálou součást 

sortimentu.

Vzhledem ke  stále těsnějšímu propojení se 

spotřební elektronikou zkrátka o IT v Euronicsu 

uslyšíte čím dál více.  -mst

KATALOG VÝROBKŮ
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Samsung WF8602NGW 
Pračka s „diamantovým“ bubnem. Nejde o draho-

kamy, ale o tvar prolisů bubnu, který je šetrnější 

k prádlu. Keramické topné těleso má delší životnost 

a zajišťuje dobrý přenos tepla, což přispívá spolu 

s řízením typu Fuzzy Logic k vysoké účinnosti praní 

(A) a spolu s nízkou spotřebou vody 48 litrů se podílí 

na spotřebě energie 1,02 kWh a energetické třídě A+. 

Nabízí i speciální programy pro dětské prádlo, košile, 

denní nebo ruční praní a najdete tu i samočisticí fi ltr 

nebo autodiagnostický systém. 

Cena: 9.990 Kč

Whirlpool AWE 9629

Shora plněná pračka vypere až 6 kg 

prádla v 55 l vody a s použitím 0,9 kWh 

energie, tedy ve třídě A++. Jednoduché 

ovládání pomocí otočného přepínače 

a LCD displeje umožní vybrat ze 14 

programů a přidat další funkce. Mezi nimi 

nechybí denní praní na 40 °C, super Eco 

ani program pro jemné prádlo. Indikace 

LED sleduje i uzavření dvířek, zanesení 

fi ltru, připojení vody nebo signalizuje 

nutnost přivolání servisu.

Cena: 17.490 Kč

text: Miloš Chadt, foto: AEG-Electrolux, Goddess, Gorenje

Praní bez práce
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LG F1222ND

Pračka hluboká jen 44 cm s pohonem Direct Dri-

ve – speciálním motorem přímo na vaně – přináší 

výhody ve snížené hlučnosti, náplni prádla až 

6 kg a energetické třídě A+, kterou si zasluhuje 

spotřebou 1,02 kWh. Třináct programů umožňu-

je prát objemné i jemné prádlo nebo využít rychlý 

program. Doplňkové funkce přidají máchání, 

ochrání náplň před pomačkáním, vyperou inten-

zivněji nebo umožní odložit start až o 19 hodin. 

Cena: 13.990 Kč

Goddess WTA 735 M8
Shora plněná pračka s kapacitou 5 kg prádla se hodí pro velmi malé prostory (roz-

měry 90 x 40 x 60 cm). I přesto, že jde o velmi levnou pračku, je se svojí spotřebou 

0,85 kWh a 45 litry vody zařazena do energetické třídy A+ a třídy účinnosti praní A. 

Díky 900 ot./min při odstřeďování se řadí do třídy D, takže je vhodná do rodin, které 

nepoužívají sušičku prádla. Ovládání pomocí elektroniky typu Fuzzy Logic se stará 

o bezchybný a úsporný chod 18 programů a pomocí LED ukazatelů informuje o nepři-

tékající vodě, ucpaném fi ltru, nedovřených dvířkách nebo nutnosti přivolání servisu. 

Cena: 6.990 Kč

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TIPY

Dokážete si dnes představit domácnost bez automatické pračky? Já tedy už ne, i když 

si z dětství matně pamatuji, že moje matka vždy věnovala jednou za nějaký čas velkému 

prádlu celý den, který trávila praním v domovní společné prádelně. Ještě že dnes 

už máme každý svoji pračku nebo dokonce i sušičku, kterých je na trhu nepřeberné 

množství, doma. 

Gorenje D 73325

Elektronicky řízená kondenzační sušička pro 7 kg prádla umož-

ňující nastavit několik stupňů požadované vlhkosti pro různé ma-

teriály. Nabízí speciální program pro sušení vlny, osvěžení prádla 

a rychlý program nebo snížení sušicích teplot pro citlivé prádlo. 

Vybavení dětskou pojistkou i signalizací plné nádržky na konden-

zát a nutnosti vyčištění fi ltru jsou samozřejmostí. 

Cena: 16.990 Kč

AEG-Electrolux 
Lavamat 74850

Energetická třída A++, přepracovaná zvuko-

vá izolace a nový motor-invertor významně 

snižující hlučnost – to jsou podstatné rysy 

této pračky. Pro praní 7 kg prádla potře-

buje jen 45 litrů vody a 1,05 kWh energie. 

Programy nastavíte snadno pomocí velkého 

displeje komunikujícího v češtině a zvolit 

můžete i 20minutový program pro málo 

znečištěné prádlo. 

Cena: 20.990 Kč



Kromě grilu s poměrně velkou plochou najdete 

v krabici také dvě odkapávací misky, záruční 

list a mnohojazyčný návod v češtině (i sloven-

štině), který obsahuje popis výrobku i zachá-

zení s ním. Přestože je v něm téměř vše, co po-

třebujete vědět, doplníme ho o další poznatky.

Dvakrát grilování, jednou 
zapékání
Gril umožňuje tři způsoby práce – kontaktní 

grilování, gratinování a  klasické grilování. Při 

kontaktním grilování, které je asi nejvhodnější 

pro použití v domě, jsou obě desky zavřené 

a  v  kontaktu s pokrmem. Výhodou je rychlý 

ohřev z obou stran a minimální „prskání“ tuku, 

který by mohl znečistit okolí. Přesto je vhodné 

grilovat na  povrchu, který lze snadno umýt, 

protože při grilování může tuk vystříknout 

nebo při otevření desek odkápnout z  horní 

desky za tělo grilu. 

Gratinování, při kterém jsou obě desky 

ve vzdálenosti asi 4,5 cm od sebe, je kromě 

toho ideální pro zapékání toastů nebo rozpé-

kání sýra na pokrmech. 

Klasické deskové grilování asi nejvíce vy-

užijete při zahradním posezení s přáteli, kdy 

se bude hodit dvojnásobná grilovací plocha 

vzniklá úplným rozložením horní desky. Obě 

mohou být v  nakloněné nebo vodorovné 

poloze, kterou zajišťuje vyklápěcí nožička 

na spodním i horním dílu. 

Plynulá regulace
I  přes nepřilnavý povrch je vhodné desky 

před začátkem grilování potřít trochou ole-

je, protože tak zajistíme, zejména při použití 

sladkých marinád, že se pokrm nepřilepí. 

Zkoušel jsem grilovat řadu potravin od klo-

básek přes maso a zeleninu, gratinovat toasty 

se zapečeným sýrem i grilovat plátky masa. 

Dodržoval jsem teploty uvedené v  návodu 

a pokrmy vždy dopadly dobře. Stupně 1 a 2 

však nejsou v  návodu uvedeny. Využívají se 

totiž jen pro ohřívání a  udržování teploty již 

hotových pokrmů. 

Jinak je nastavování teplot zcela plynulé, 

proto můžete využít i nastavení „mezi“ stup-

ni. Díky nepřilnavému povrchu je také čištění 

jednoduché. Stačí jen sejmout grilovací des-

ky a ty vložit do myčky nebo umýt ve dřezu. 

Philips HD4407 je užitečná a šikovná věcič-

ka, kterou využijete pomalu po celý rok, byť 

někdy třeba jen jako toustovač. Svou univer-

zálností šetří i  místo v  kuchyni a  snadno se 

udržuje.

stolní gril Philips HD4407

cena: 2.399 Kč

povrch a plocha 

grilu:

nepřilnavý, 

2x 319 x 223 mm 

mytí v myčce; 

odvod tekutin:

ano (deska a odkapávací 

misky); odtokový žlábek 

a sklon povrchu na obou 

deskách

příkon; délka 

kabelu:

2 000 W; 

1 m

rozměry (švh); 

hmotnost:

420 x 140 x 310 mm; 

3,9 kg

Philips HD4407

Při deskovém grilování také využijete obě odkapávací 

misky. Doporučuji před použitím dát na jejich dno vodu, 

protože horký tuk může způsobit ztrátu průhlednosti 

plastu misky.
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NA TŘI ZPŮSOBY

TEST • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

text: Miloš Chadt, foto: autor a Philips

Grilovat můžete buď kontaktně z obou stran, nebo gril 

zcela rozložit, takže si pak může grilovat každý sám. 

Měření teplot

Pro snazší představu o nastavení jsem 

změřil rozsah ustálených teplot pro zá-

kladní polohy termostatu. Nastavení je 

plynulé, takže lze využít i teploty „mezi“. 

Teploty při prvním sepnutí termostatu 

uvedené údaje o něco převyšují.

poloha min. teplota  max. teplota

1 33 °C 91 °C

2 97 °C 150 °C

3 138 °C 190 °C

4 180 °C 235 °C

5 225 °C 279 °C

Jaro je tu, a tak se blíží i čas odpo-

činku na chatách a chalupách nebo 

třeba jen na venkovní terase. 

K tomu patří i dobré jídlo, nej-

lépe připravené jednoduše 

a chutně venku, tedy na grilu. 

A proč k tomu zatím nevyužít 

domácího grilu?

V  krabici najdete zvlášť přístroj a  víko, které 

lehce nasadíte do pantů. Nádoba pro kilogram 

chleba i  kulatá nádoba pro pečivo (až 270 g) 

jsou uvnitř ochráněny nepřilnavou vrstvou, 

takže je lze dobře vyklopit. Každá má také svo-

ji míchací lopatku. Před použitím je třeba obě 

nádoby i lopatky umýt a nasadit na hřídele.

Zaměnit nejdou – lopatka pro velkou nádobu 

má kloub, který ji sklopí při pohybu v protisměru. 

Před posledním kynutím těsta se pak sklopí, aby 

byla méně zabořená do chleba a lépe se vyta-

hovala. Zaznamenal jsem její pohyb i  na  konci 

cyklu, zřejmě k uvolnění chleba po pečení.

Pekařem snadno a rychle
EBM8000 ovládáte šesti tlačítky a vybíráte ze 

16 programů nastavení velikosti, požadované-

ho zhnědnutí pečiva a odložení startu. Přitom 

se na  displeji zobrazí čas do  konce pečení, 

který lze prodloužit. Každá zvolená funkce se 

na displeji zobrazí pomocí symbolů.

Chléb a  mazanec z  koupených směsí jsem 

pekl programem 1 a bezlepkový chléb progra-

mem 9. Vše bylo dobře propečené, nenašel 

jsem známky špatného promíchání ani vykynutí.

Vyzkoušel jsem i  recepty z  internetu 

a opravdu jsem si pochutnal. Jen dvakrát se 

stalo, že chleba měl v rozích skvr-

nu nerozmíchané mouky. Přičítám 

to nedostatku tekutin, díky nimž 

bylo těsto husté a nedokázalo při 

hnětení dosáhnout až do rohu. 

V  menší 

nádobě jsem zkou-

šel piškotový moučník, 

rýžový pudink a další čtyři 

recepty. S  výsledkem jsem 

byl spokojen, jen pudink se 

špatně vyklápěl a na programu 16 byly výsled-

ky tmavší, než bych si představoval.

Po pečení sejměte a očistěte míchací lopat-

ku. Osvědčilo se napustit do  nádoby předem 

vodu, pak lze lopatku sejmout lehce. 

Vyplatí se?
Zde je propočet pro kmínový chléb: 

mouka (tři druhy) celkem 55 dkg – 10 Kč, drož-

dí, asi polovina balíčku – 2,50 Kč, koření – 1 Kč, 

energie 0,4 kWh – 2 Kč. Celkem zhruba 15,50 

za  kilogram, tedy ve  srovnání s  cenou 1 kg 

kmínového chleba (19  Kč) se pečení doma 

vyplatí. (Poznámka redakce: Pokud ovšem ne-

počítáme cenu samotné pekárny…)

Spotřeba energie se v  závislosti na  zvole-

ném programu příliš neliší. Naměřil jsem odbě-

ry od 0,36 kWh na programu 14 po 0,49 kWh 

na programu 1, včetně hodinového udržování 

teploty (bez něj 0,4 kWh).

Electrolux EBM8000 funguje spolehlivě, 

za  nejslabší místo považuji návod k  obslu-

ze, který je málo přehledný. Ovládání je však 

jednoduché a  rozšíření o další kulatou nádo-

bu – i když malou – užitečné. Pokud máte rádi 

čerstvý domácí chléb podle své chuti, budete 

spokojeni. 

pekárna Electrolux EBM8000

cena: 3.499 Kč

max. hmotnost 

chleba:

1 kg; 

270 g (2. nádoba, pečivo) 

hmotnost mouky 

(zpracovatelná):

max. 500–550 g 

(podle přiložených 

receptur) 

časovač: odložení dokončení 

pečení až o 12 hodin  

příkon: 680 W

rozměry (švh); 

hmotnost:

385 x 308 x 272 mm; 

8,7 kg

Electrolux EBM 8000

VŮNĚ
domácího bochníku
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DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TEST

V ceně dostanete dvě nádoby s nepřilnavou 

vnitřní vrstvou, oboustrannou odměrku, hák 

pro vytahování míchací lopatky z pečiva, 

300ml odměrku, návod, brožuru se třemi 

recepty a přelepky na ovládací panel. 

Malá nádoba s hotovým moučníkem.

Na testy domácích pekáren se těším, i když při 

nich vždycky přiberu. Ta dnešní je zajímavá dvěma 

nádobami pro pečení. Vyzkouším důkladně obě 

a uvidíme, co umějí.



K  myčce jsem obdržel přívodní hadici, od-

padní hadici, kterou stačí zaklapnout pomocí 

speciálního zámku, a  obsáhlý, dobře zpra-

covaný česko-slovenský návod. Zde Bosch 

uvádí nenápadné varování před používáním 

tablet „cokoli v jednom“. Popsán je designově 

malinko odlišný přístroj s  jedním programem 

navíc, i přesto, že typové označení je totožné. 

Nastavení dávkování soli a lešticího prostřed-

ku je však vysvětleno dobře. Jen pozor na to, 

že když je doplníte (myčka si o to řekne), může 

se stát, že se rozblikají kontrolky „mytí“ a „ko-

nec“, což znamená, že knofl ík programátoru 

skončil v  poloze, ve  které nelze spustit pro-

gram.

Pro kolik osob?
Teoreticky: 6 sad = 6 lidí. Ale asi nebudeme 

chtít zapínat myčku po každém jídle. Myslím, 

že tahle by mohla být smysluplně využita pro 

rodinu s jedním dítětem, kdy ji použijete jeden-

krát za den či dva. 

Otázkou je, zda myčka umyje nádobí dob-

ře i při plném koši? Vkládal jsem nádobí tak, 

aby byl vždy stejný typ talířů vedle sebe, čímž 

vzniknou rovnoměr-

né mezery. Nádobí 

se umylo a  usušilo 

velmi dobře.

Ani mytí hrn-

ců nebyl problém. 

Dva o  průměrech 

24 a  8 cm, skleně-

ná varná nádoba 

o  průměru 25 cm 

a její víko zaplní koš 

tak, že lze ještě pár 

drobností přidat 

a  využít i  polici pro 

dlouhé nádobí.

Co zvládne myčka 
této velikosti
Myl jsem nádobí, které bylo dokonce značně 

zaschlé. Použil jsem hrnec od polévky a talíře 

s mastnými zbytky vajec, nudlí s kakaem a po-

lévek, příbory, skleničky, cedník a dlouhé ná-

dobí v horní přihrádce. Mytí na 65 °C s table-

tou přiloženou k  myčce zvládl Bosch bez 

problému. Nádobí bylo suché a dobře umyté.

Myčka myje i  suší dobře na všech progra-

mech, což dnes považujeme za  standard. 

Voda na konci cyklu zůstává jen v prohlubních, 

odkud nesteče. Čím je vyšší teplota leštění 

(programy 50, 60 a 70 °C leští při 65 °C, ostatní 

při 55 °C), tím je nádobí sušší. Účinné je „extra 

sušení“ prodlužující jeho čas, takže se odpaří 

více vody. Nastavit lze i vyšší teplotu při sušení 

(program „intenzivní sušení“), ale je třeba opa-

trnosti při mytí citlivého nádobí.

Bosch SKS50E12EU je užitečná věcička 

pro malé domácnosti, které mají problémy 

s  prostorem, či do  malé fi remní kuchyňky. 

S  výsledky mytí jsem byl spokojen, příznivá 

je i spotřeba vody a energie (to druhé je vidět 

v tabulce).

stolní myčka Bosch SKS50E12EU

cena: 11.990 Kč

náplň: až 6 sad nádobí

třída: A (energetická účinnost), 

A (účinnost mytí), 

B (účinnost sušení)

spotřeba vody a 

energie:

7 l; 0,63 kWh 

hlučnost: 52 dB

rozměry (švh); 

hmotnost:

551 x 450 x 500 mm; 

21 kg

Bosch SKS50E12EU

„MALIČKÁ SU…“
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Šest sad nádobí = 6 ks hlubokých, mělkých a dezertních 

talířků, hrníčků s podšálky, příborů, lžic a lžiček. Vše se 

nejen vejde, ale ještě v horní polici zbude místo na dlouhé 

nádobí, např. vařečky či dlouhé nože.

Vždy vysvětluji svým přátelům a čtenářům, 

jak úsporné je mytí nádobí v myčce z hle-

diska spotřeby vody, času i energie. Proto 

jsem byl zvědav na tuhle stolní myčku, 

kterou mi výrobce zapůjčil k měsíčnímu 

testování.

Měření spotřeby energie

program změřená spotřeba

40 °C 0,34 kWh

45 °C 0,40  kWh

50 °C (eco) 0,54 kWh

50 °C (extra sušení) 0,55 kWh

65 °C 0,69 kWh

70 °C 0,71 kWh

Kompaktní rozměry umožní myčku skrýt do skříňky 

kuchyňské linky nebo ji nechat položenou na její desce.

Když mluvím o  větší pračce, nemyslím tím 

nějakého obra, ale základnu o  šířce 686 mm 

a  hloubce 785 mm s  výškou 1  295 mm, a  to 

včetně speciálního podstavce, kam můžete 

ukrývat prádlo určené k  vyprání nebo prací 

prostředky. Bez podstavce je vysoká 965 mm, 

což je jen o  115 mm víc než klasická. Větší 

jsou ale i rozměry vkládacího otvoru – celých 

395 mm, což znamená pohodlnější práci i pro-

to, že otvor je výš než u běžné pračky. Také 

objem nerezového bubnu uzavřeného ve vaně 

z  plastového materiálu Duraprop je úctyhod-

ných 92 litrů. Je vybaven systémem přímého 

sprchování, které zvyšuje účinnost praní.

Jedenáct kilo v A+
Určitě vás napadne, zda není vyšší spotřeba 

vody a energií. Pere v 89 litrech vody, na  re-

ferenčním programu odebere 1,87 kWh, a tím 

si vysloužila energetickou třídu A+. Spotřebu 

ovlivňuje i  elektronika 6. smyslu, která nabí-

zí jednoduché ovládání a  efektivně řídí prací 

cyklus s  třídou účinnosti praní A. Odstře-

ďování je hodnoceno třídou B, díky „pou-

hým“ 1  200 otáčkám. Když vzpomenu 

na 400 otáček, kterých dosahovaly prač-

ky v době nedávno minulé, připadá mi to 

jako závratná rychlost se suchým prádlem 

na konci.

Nabídka patnácti programů, které ošetří 

všechny materiály, zahrnuje například ruč-

ní praní, denní praní, Eco program, jemné 

prádlo nebo Clean+ s vícefázovým cyklem 

zaručujícím dobré výsledky i  při nízkých 

teplotách. Rozšířením možností jsou pří-

davné funkce, jako snadné žehlení, stude-

né praní, odložení odstřeďování, intenzivní 

máchání nebo předpírka. 

Něco pro rodiny
Protože je pračka cílená na rodiny s více dět-

mi, je samozřejmým vybavením dětská pojist-

ka, kterou lze uzamknout nastavení programu 

proti nechtěným změnám. Pokud má někdo 

energii v  určitou dobu levnější, jistě ho potě-

ší možnost odloženého startu. Elektronika 

6. smyslu kontroluje také správné rozložení 

prádla při odstřeďování, množství pěny v bub-

nu a optimalizuje spotřebu vody. Všechny úda-

je pro nastavení i  průběh praní se zobrazují 

na  displeji a  LED kontrolkami znázorňujícími 

probíhající část pracího cyklu. Kontrolkami je 

hlídán i přívod vody, zavření dveří nebo navý-

šení tvorby pěny.

Pro vyšší hygienu a ochranu před bakteriemi 

a plísněmi je tříkomorová násypka na prací pro-

středky potažena antibakteriálním povrchem, 

který ji ochrání zejména při delší době nečinnosti.

Vzhledem k  velkému objemu pračky, resp. 

spotřebované vody, jsou důležité systémy 

ochrany proti jejímu úniku. Aquastop kontroluje 

unik vody z přívodní hadice a systém Aquasafe 

hlídá unik vody uvnitř pračky. V  případě pro-

blému zastaví činnost pračky a okamžitě zajistí 

odčerpání vody z bubnu. Kdo někdy únik vody 

zažil, ví, jak je to užitečné a důležité.

pračka Whirlpool AWM 1011

cena: 28.990 Kč

náplň; max. otáč-

ky odstřeďování:

max. 11 kg; 

1 200 ot./min

třídy účinnosti: A+ (energie), A (praní), 

B (odstřeďování)

spotřeba vody 

a energie:

89 l; 1,87 kWh

hlučnost: 56 dB (praní), 74 dB 

(odstřeďování)

rozměry (švh); 

hmotnost:

686 x 965 x 785 mm; 

113 kg

Whirlpool AWM 1011 Systém ovládání nespočívá ani tak na displeji jako na LED kontrolkách, které ukazují i průběh praní. Nechybí ani 

elektronika 6. smyslu sledující mj. správné rozložení prádla při odstřeďování či množství pěny v bubnu.
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text: Miloš Chadt, foto: Whirlpool

Pračkám se věnujeme v tématu čísla a v tomto profi lu 

se zaměříme na tu, která je vhodná zejména pro 

velké rodiny, zařízení pro děti či sportovní kluby. Praní 

lůžkovin pro velkou rodinu může být v běžné pračce akcí 

na pokračování, proto jsou na trhu takové, které umožní 

vyprat najednou až 11kg náplň.

hlídán i přívod vody, zavření dveří nebo navý-

šení tvorby pěny.

Pro vyšší hygienu a ochranu před bakteriemi 

a plísněmi je tříkomorová násypka na prací pro-

Náplň pračky až jedenáct kilo prádla, objem bubnu 

92 litrů a systém přímého sprchování zvyšující 

účinnost praní – to je Whirlpool AWM 1011.



Hlavní předností obou novinek je navigační 

systém Visionnary Mapping, který se syste-

maticky řídí podle předem vypočtené trasy 

určené na základě kamerou snímaného tva-

ru místnosti a  polohy vysavače v  ní. Pokud 

v průběhu vysávání dojde energie, vysavač si 

zapamatuje místo, kde k tomu došlo, odjede 

do nabíjecího boxu a po dobití začne uklízet 

tam, kde skončil. Přínos této metody spočívá 

v urychlení a zpřesnění vysávání. Díky ní Na-

vibot uklidí ve stejném čase větší podlahovou 

plochu spolehlivěji. Systém navigace je dopl-

něn senzory, pro případné další situace, jako 

jsou schody či překážky.

Přemýšlí o práci
Ne vždy jsou potřeby úklidu stejné, a  proto 

vysavače disponují šesti různými programy, 

které zvolíte pomocí panelu přístroje nebo 

dálkového ovládání. Zahrnují programy pro 

krátký, intenzivní či dlouhý úklid a  speciální 

režimy pro vysávání v rozích, manuální řízení 

i nastavení přesného času úklidu pravidelně.

Pomocí automatických režimů vysavač 

uklízí celou místnost. Když však chcete za-

bránit jeho vstupu do další místnosti, využi-

jete tzv. virtuální zeď, 

dodávanou v  příslu-

šenství. S  ní vytvo-

říte neprostupnou 

překážku nebo zá-

branu, která vpustí 

přístroj do další míst-

nosti až po  ukonče-

ném úklidu.

Vybavení vysavačů 

rotačním kartáčem po-

skytuje kvalitnější úklid 

zejména koberců, protože 

je pročesává a  nadzvedává 

nečistoty, které by se jinak těžko 

uklízely. Nemusíte se ale bát namotání 

vlasů nebo nití na  kartáč. Ten namotávání 

minimalizuje a velmi jednoduše se také vy-

jímá a čistí. Dva postranní kartáčky pak po-

máhají provádět účinnější úklid. Díky jejich 

pružné konstrukci je lze používat i  na  ko-

bercích. Navíc 40W příkon generuje pod-

statně vyšší výkon než u většiny podobných 

přístrojů. 

Jak se liší?
Rozdíly mezi oběma přístroji jsou v  designu 

a vybavení. Dražší SR8855 je proveden v ex-

kluzivní modré s  velkoplošným dotekovým 

displejem a  podsvícenými tlačítky, zatímco 

SR8845 je v šedé barvě s velkým LED disple-

jem a fóliovou klávesnicí. Rozdílné je i příslu-

šenství – vyšší model má navíc další virtuální 

zeď a náhradní rotační i boční kartáče. 

Oba automatické vysavače jsou však 

na  velmi vysoké technické úrovni se shod-

nými schopnostmi, které dobře využijete pro 

každodenní úklid domácnosti. Nejde o náhra-

du toho klasického, ale o  pomocníka, který 

bez vašeho zásahu udrží domácnost čistou 

po  dobu mezi „velkými“ úklidy a  tuto dobu 

prodlouží.

automatický vysavač Samsung Navibot SR8845 a SR8855

cena: 12.990 Kč (10.990 Kč)

fi ltrace; 

velikost sáčku:

fi ltr Hepa (H11); 

0,6 l (nádoba)

max. doba provo-

zu; doba nabíjení:

90 min; 

120 min

akumulátor: NiMH, 2 000 mAh 

příkon; hlučnost: 40 W; nezjištěna

rozměry (švh); 

hmotnost:

350 x 95 x 350 mm 

(275 x 125 x 155 mm); 

4 kg

Samsung Navibot 
SR8855 (SR8845)

VYSAVAČ
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Máme pro vás opravdu horkou novinku, kterou 

už nyní najdete v prodejnách Euronics. Jde o dva 

modely robotických vysavačů, které zakoupíte 

exkluzivně pouze v této síti. A nejsou to vysa-

vače ledajaké, ale jde o přístroje vyšší třídy.

Dražší SR8855 (na snímku) má dotykový displej 

a podsvícená tlačítka, zatímco SR8845 používá LED 

displej a fóliovou klávesnicí. 

Antikolizní senzorový systém odhalí náhodné překážky 

ležící před vysavačem a zabrání střetu. Dva boční detekují 

dotyk s překážkou a senzory proti pádu (na spodu) 

odhalí schody. Další zabrání namotání šňůr na postranní 

kartáčky, které mají za úkol dosáhnout mimo obrys 

vysavače a přimést nečistoty k němu.

už i s kamerou

JSEM NIKON COOLPIX S3000. Jsem štíhlý, stylový a k dostání 
v různých barvách. Mám širokoúhlý objektiv Zoom-NIKKOR, redukci vibrací 
a rychlou reakci pro momentky. www.iamnikon.cz

I AM A BEAUTY QUEEN*

Nikon-S3000_Inspirace-210x297-1.indd   1 30.3.2010   18:03:05
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D
ruhé největší španělské město ma-

jící podle posledních údajů přes 1,6 

milionu obyvatel je všechno možné, 

jen ne nudné. Leží na známém pobřeží Cos-

ta Brava na  břehu Středozemního moře asi 

200 km od francouzských hranic. Během mé 

poslední návštěvy letos koncem února tady 

panovalo tradičně středomořsky zimní počasí, 

tedy nějakých patnáct dvacet stupňů, a nebýt 

větru a nočního ochlazení, bylo by to pomalu 

na krátký rukáv. Katalánci ještě ovšem hojně 

chodili v zimních bundách…

„Catalunya“ 
Katalánsko neboli katalánsky Catalunya  

a španělsky Cataluña patří od prosince 1979 

k  jednomu ze „17 autonomních společenství 

a historických území“ na severovýchodě Špa-

nělska. Celkem má 7,5 milionu obyvatel a  je 

druhou nejlidnatější částí země.

Metropolí Katalánska je Barcelona (čtěte 

Barcelona nebo spíše Barselona), která byla 

založena zřejmě už iberskými kmeny (exis-

tují dvě teorie) a později ovládnuta Féničany 

a Kartaginci. Za nich se jí začalo říkat Bar-

cino, a  to jí zůstalo i  po  obsazení Římany. 

Dnes se jí také přezdívá Barça a podle druhé 

z  teorií samo jméno pochází od proslavené 

kartaginské rodiny Barců, známé podle Ha-

milcara Barci, otce Hannibala. Hezké, když 

je jméno rodiny známé i po  více než 2 000 

letech…

Jako každé staré město má i  Barcelona 

pohnutý osud. Poté, co odsud Vizigóty vy-

hnali Arabové, s Araby pro změnu bojovali mj. 

i Aragonci. Ti se posléze spojili s hospodářsky 

vyspělejším Barcelonským hrabstvím a  ex-

pandovali i dále do Středomoří. 

Další osudy byly poznamenány snahou 

o  kolonizaci zejména katalánského obyvatel-

stva a  vyhnáním Arabů z  poloostrova. Není 

divu, že dnešní Katalánci rádi demonstrují 

svou nezávislost na Španělsku a že úřední ja-

zyky jsou hned tři – španělština a katalánština 

a od roku 2006 i okcitánština. Angličtinou mlu-

ví – stejně jako v celé zemi – málo (spíše hodně 

málo) lidí a někdy je skutečně až k pousmání, 

jak ji Španělé (a  teď mluvím obecně) ignorují. 

Pár slovíček samozřejmě pouliční prodavači 

znají, což poznáte, třeba když si k nim půjde-

te zakoupit pohled. Proč? Protože vás pošlou 

koupit známku na poštu, což je zajímavé roz-

dílení práce. Ale na něco takového je třeba si 

v Katalánsku a minimálně v celém středomoř-

ském Španělsku zvyknout, stejně jako na sies-

tu v zimě či děti na ulici v jednu ráno.

Nejen Gaudí, ale i Picasso 
Kulturní tradice jsou přebohaté a  pocházejí 

odtud např. světoznámí malíři Salvador Dalí 

a Joan Miró, architekt Lluís Domènech a zvláš-

tě pak nejznámější – Antonio Gaudí.

Na barcelonskou Školu umění složil do kur-

zu „umění pro pokročilé“ přijímací zkoušky 

i  Pablo Picasso, který má dnes v  Barceloně 

jednu z nejvýznamnějších sbírek dobře doku-

mentujících jeho život. 

Na nejznámější barcelonské ulici La Rambla 

(něco jako pražský Václavák), plné květin, kejk-

lířů, malířů a stánků, najdete celou řadu někdy 

i  nádherně vyvedených tržnic, včetně známé 

„La Boquería“. 

La Rambla končí u Kolumbova monumen-

tu v přístavu, ve kterém se nejen velmi dobře 

jí (drobnosti k  vínu zvané tapas jsou skvělé, 

stejně jako paella či typicky středomořská 

kuchyně), ale kde také najdete šedesátimet-

rový sloup s osmimetrovou bronzovou sochou 

Kryštofa Kolumba – „Monumento a Colón“.

Kolem La Rambly se rozkládá staré město 

– klasická změť úzkých uliček, ve kterých se 

také dobře nakupuje. Ostatně katalánští návr-

háři patří mezi nejlepší na světě. 

K  cestám po  památkách můžete využít 

autobusů Bus Turístic, jezdících kolem za-

jímavých objektů po  celém městě. S  celo-

denní jízdenkou lze nastoupit a vystoupit dle 

libosti a nejspíše natrefíte i na známé auto-

busy s  otevřeným horním patrem, kterým 

se zde říká „jardinera“ (v  přímém překladu 

„okenní truhlík“).

Gaudí všude kolem
Začít musíme u nejznámější, rozhodně největší 

a  nejmonumentálnější Gaudího stavby, stále 

ještě nedokončené katedrály Sagrada Família 

(Chrám smíření). Práce na ní začaly už v roce 

1882 a dokončen by snad měl být někdy ko-

lem roku 2030, ale kdo ví? Chrám měl povzbu-

dit k návratu k učení římskokatolické církve a je 

zajímavé, jak dopadl.

Nádherné Gaudího domy jsou také nedale-

ko La Rambly: nenechte si ujít La Pedreru či 

Batlló. Míst v Barceloně, na kterých se Antonio 

Gaudí v dobrém podepsal, je však celá řada 

a možná jste slyšeli také o Park Güell. 

Jde o rozlehlý park s velice výraznými – jak 

jinak u Gaudího – architektonickými prvky, na-

cházející se nad Barcelonou. Pokud se zajímá-

te o architekturu, zkuste také novodobý „Torre 

Agbar“, vyhlášený v  roce 2004 jako nejhezčí 

mrakodrapem na světě. Přezdívá se mu ovšem 

také „největší vibrátor na světě“…

Nezapomeňte na okolí
Na to se v opojení Barcelonou zapomíná čas-

to. Pro mě osobně byl nezapomenutelný výlet 

do úchvatného pohoří Montserrat, které najde-

te o asi třicet kilometrů dále a cestou se může-

te zastavit na neméně úchvatné „koštovačce“ 

(vína). Ovšem doporučuji až na zpáteční cestě.

Oblé skály v Montserratu mají až pohádko-

vou atmosféru a určitě navštivte klášter před-

stavující díky dřevěné sošce Černé madony 

s  Jezulátkem z  12. století významné poutní 

místo. Dostanete se sem z městečka Monistrol 

de Montserrat a určitě stojí za to ji vidět.

MĚSTO
v klínu řek

Klášter v pohoří Montserrat je vyhlášený soškou Černé 

madony.

Sagrada Familia se začala stavět v roce 1882 a tvrdí se, 

že co Gaudí jeden den postavil, to druhý den nechal skoro 

celé zbořit. Stavba pokračuje dodnes. 

Nejvyhlášenějším parkem Barcelony je sice Gaudího Parc Güell, mně osobně se však nejvíce líbí „přírodnější“ Parc de la 

Ciutadella. Ostatně na druhé straně La Rambly máte Jardins de Joan Brossa a o tom se nám v Praze může jen zdát.
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Barcelona 

Poloha: Katalánsko (Španělsko) v ústí 

řek Llobregat a Besòs na pobřeží 

Středozemního moře, asi 200 km od 

francouzských hranic 

(souřadnice 41°24´7˝, 2°10´17˝, 

0–512 m n. m.)

Počasí: středomořské klima s horkým 

létem a mírnou zimou

Obyvatelé: 1,62 milionu (2008), Kata-

lánci, Španělé, Jihoameričané

Jazyk: úředními jsou katalánština, 

španělština, okcitánština 

Měna: euro (běžně se přijímají platební 

karty)

Nutné doklady: EU (dostačuje občan-

ský průkaz) 

Kontakt: zkuste www.mesto-barcelo-

na.cz, www.bcn.cat (i v angličtině)

CESTOVÁNÍ • BARCELONA

Fotbaloví fanoušci znají FC Barcelona. Nadšenci pro architekturu zase věčnost nedostavěný 

kostel Sagrada Familia. Turisté se s oblibou projdou po bulváru La Rambla nebo spočinou 

na některé z pláží a asi kdokoli rád pojí dobrou katalánskou krmi a popije hutné červené se 

spoustou slunka v těle. Barcelona má zkrátka co nabídnout prakticky každému.



bicí. Byla taky jiná doba, já spíš obdivovala 

herečky a  chtěla být soudkyní. Na práva mě 

ovšem nevzali, což zpětně vnímám jako dobré, 

protože kdoví, co všechno bych v šedesátých 

a  sedmdesátých letech musela soudit. Na-

stoupila jsem do  spořitelny díky kamarádovi 

mého tatínka. A  hned se tam kolem mě dal 

dohromady takový kroužek zpívajících bab. 

Vystupovaly jsme na  MDŽ a  jeden konferen-

ciér mi tehdy řekl, že nějaká swingová kape-

la shání zpěvačku. A  už to jelo. Začala jsem 

zpívat „na čajích“ – mimochodem, na poslední 

desce mám o tom krásnou píseň s textem Jar-

ka Nohavici, pak přišla soutěž Hledáme nové 

talenty – a najednou jsem v tom byla až po uši. 

Postupně jsem se vyzpívávala přes několik 

amatérských kapel až k nástupu do Flaminga, 

které už bylo plně profesionální kapelou. 

Pokud je mi známo, tak ty legendární 

„čaje“ neměly s pitím čajů moc co spo-

lečného…

Naše čaje, to bylo pět hodin soulové muzi-

ky, hlasivky dostávaly těžce zabrat. Zároveň 

to však bylo nejkrásnější období mé pěvec-

ké kariéry. Doba to byla nesmírně hektická, 

vzrušující a  až po  okraj naplněná muzikou. 

A pořád tu byly nové písně, nové věci – z de-

sek, které ti šťastnější dostávali od  příbuz-

ných na Západě a samozřejmě z pokoutních 

nahrávek rádia Luxembourg, což byl hlavní 

zdroj všech nových písní. 

Vy jste si musela šedesátá léta opravdu 

užívat!

No to si pište! To byla úžasná doba. Svoboda 

angličtiny, písniček, všechno se otevíralo, očis-

ta společnosti a  ta touha po změně byla cítit 

všude. S  kapelami Majestic a  pak Flamingo 

jsem v ostravském rádiu natáčela bez problé-

mů anglické písně, Supraphon to vydával…

Z této doby pochází i přezdívka 

„Lady Soul“? 

Já vždy soul milovala, to je moje srdeční 

záležitost. Ale nemám ráda přezdívky a  ná-

lepky a nikdy mě to extra netěšilo, když mě 

tak na koncertech titulovali. Pak jsem slyšela 

zpívat Věrku Špinarovou pecku Dusty Spring-

fi eldové Son of a Preacher Man a říkala jsem 

– tohle je pravá ‚Lady Soul‘! 

Máte na  kontě spoustu hitů, dá se říci 

i evergreenů. Podle čeho si píseň vybí-

ráte?

 

Řídím se intuicí, citem. Písnička se mnou 

musí něco udělat. Někdo mi to zahraje jen 

s  kytarou na  jednoduchém „demáči“ – jako 

Zuzka Navarová s  písničkou Žaluzie, kterou 

mám na  poslední desce. Bohužel, až když 

Zuzana v prosinci 2004 zemřela na rakovinu, 

pochopila jsem, že vlastně zpívá o  sobě – 

„zatáhni žaluzie, tma slzu neomyje… výtahem 

do  nebe, ach ty má písničko, poletím oblo-

hou, s duhou až do noci, není mi pomoci…“ 

Najednou jsem z  toho textu měla skoro husí 

kůži. Zuzana mi ho dala asi půl roku před tím, 

než zemřela: „Až budeš točit album, tady ji 

máš ode mě.“ 

Když vás tak poslouchám – neměla byste 

nějakou radu pro své následovnice v hu-

debním šoubyznusu? 

Moc se necítím na to rozdávat rady. Měla jsem 

velké štěstí v životě a v kariéře, že mě vždycky 

někdo nebo něco popostrčilo dál, přitom já 

bych nejradši seděla doma a plela zahrádku. 

(smích) Když už se do zpívání někdo pustí, je 

potřeba věci dělat vkusně, s citem a uměře-

ně. A pro radost. 

Vaši synové Vítek a Martin jsou oba mu-

zikanti. To zřejmě není náhoda, že? 

Od kolíbky poslouchali doma muziku na plný 

pecky, vyrostli na Flamingu a Majestiku, se 

kterými jsem zpívala, takže to měli doma 

pořád. 

Martin dnes žije s rodinou v kanadském 

Torontu. Není to pro vás jako pro babič-

ku trochu problém?  

Ne, on je tam šťastný. (smích) A já jsem šťast-

ná s ním. Mně je samozřejmě líto, že se ne-

může zúčastnit našich společných nedělních 

obědů s Vítkem a jeho rodinou, ale snažíme si 

to vynahradit jinak. Vnouček mi chybí, ale ješ-

tě mám ty dva Vítkovy. A oba jsou, považte, 

zase muzikanti! 

Každý měsíc máte minimálně šest kon-

certů. Kde na to berete energii? 

Veselá mysl – půl zdraví. A pokud to jde, snažím 

se sportovat. V lednu jsem třeba jela s partne-

rem na Lipno, kde udělali nejdelší bruslařskou 

dráhu. A také jsem začala chodit na salsu k jed-

nomu Kubánci, který je naprosto úžasný. Miluji 

tanec, a přitom jsem si za  celý život pořádně 

nezatancovala, protože když všichni křepčili 

na parketu, tak já k tomu zpívala. (smích) A stej-

ně tak je spokojený i můj přítel. 

Vaším partnerem je o šestnáct let mladší 

podnikatel Milan Říha. Čím si vás získal?  

Opravdovostí. Sám říká, že mě miloval 

od  svých čtrnácti let. Samozřejmě jako fa-

noušek. Má všechny moje desky, chodil 

na  koncerty… Pak se rozvedl a  někde četl 

se mnou rozhovor, ze kterého vyplynulo, 

že jsem také sama. Takže si dodal odvahu 

a  po  delším dobývání nakonec uspěl. Je 

strašně fajn a příjemné, mít konečně zázemí. 

A Milan přitom rozumí hudbě jako málokdo, 

pořád kupuje hory cédéček a společně cho-

díme na koncerty. Právě přes něj jsem zača-

la poslouchat víc rock. Co vám mám poví-

dat! Byli jsem spolu na koncertě Whitesnake 

v Karlových Varech, já „hrozila v kotli“ a hroz-

ně si to užívala! 

Vám by ženy mohly závidět…

Důležité je neotravovat okolí – tím se řídím 

celý život. 
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Curriculum vitae…

Životní příběh Marie Rottrové 

(*13. 11. 1941) je pevně zasazen 

do někdejšího „ocelového srdce 

republiky“, kde dcera varhaníka 

a zpěvačky získávala první zku-

šenosti ve swingových kapelách 

konce šedesátých let. Pak přišly 

kapely Samuel, Majestic, až se 

stala zpěvačkou jedné z nejlepších 

soulových skupin té doby – Fla-

minga Richarda Kovalčíka. Právě 

s ní jsou spojené její největší hity: 

Lásko, To mám tak ráda, Řeka 

lásky, Lásko, voníš deštěm. Nikdy 

se ovšem nezavírala do úzkých 

žánrových škatulek, o čemž svědčí 

i její spolupráce s folkově založeným 

písničkářem Jaroslavem Wykrentem 

a také s největšími tanečními or-

chestry té doby. Od sedmdesátých 

let vystupuje v televizních pořadech 

a recitálech, až jí ostravské televizní 

studio nabídlo účinkovat coby 

hostitelka v později velmi úspěšném 

Divadélku pod věží. Marie Rottrová 

byla dvakrát vdaná, z prvního man-

želství s Vlastimilem Kučajem má 

dva syny – Víta a Martina. Dnes je již 

trojnásobnou babičkou (vnuk Mylo 

žije v Kanadě, Bruno a Max v Praze) 

a vystupuje hlavně s kapelou Neřež 

Víta Sázavského a Zdeňka Vřešťá-

la. Ti také hrají na jejím posledním 

cédéčku, Stopy.

text: Jan Dušek, foto: Universal Music

Když se usmívá, má kolem očí vějířky vrásek. 

A co teprve, když promluví tím lehce chrapla-

vým, sametovým altem, kterým kdysi nazpí-

vala dodnes „zelené“ evergreeny Lásko, voníš 

deštěm, Večerem zhýčkaná nebo S tím bláz-

nem si nic nezačínej. 

Nikdy se nikam příliš necpala, neusilovala 

za  každou cenu o  Zlaté slavíky, nesnažila 

se za  každou cenu dostát vrtkavému vkusu 

svých fanoušků – a možná i to je důvod, proč 

čile koncertuje i po šedesátce. S partnerem 

chodí tančit salsu, občas se odváže na  po-

řádném rockovém koncertě a se svými přáteli 

z  kapely Neřež, která ji v  posledních letech 

na  koncertech doprovází, a  v  produkci své-

ho syna Vítka Rottera vydala cédéčko Stopy, 

jež „českou soulovou královnu“ představuje 

v poněkud jiné roli…

Kdy jste si poprvé řekla – zpívání je to 

jediné, co chci v životě dělat?

  

A  víte, že nikdy? (smích) Přistupovala jsem 

k hudbě naprosto volně a bez jakýchkoliv am-

se mnou musí něco dělat
PÍSEŇ

Přezdívku „Lady Soul“, kterou koncem šedesátých let dostala při svém nejslavnějším angažmá 

v legendární kapele Flamingo, podle svých slov nemá ráda. Co takhle „první dáma soulu“? Čes-

kého, samozřejmě. A také šarmantní, energií hýřící zpěvačka, pro kterou není problém podmanit 

si na svých koncertech publikum o několik generací mladší, než je sama…
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variace (slonovina) bytelného domácího robo-

tu Robust, o  kterém jsme vás informovali už 

v  reportáži ze zářijového veletrhu IFA 2009. 

Bohužel podle posledních zpráv se u nás letos 

prodávat nebude.

Revoluční Lumea
V osobní péči pro dámy jsou novinkou epilá-

tory Satin Perfect, které díky široké keramické 

hlavě a speciální krytce pro zvedání chloupků 

nabízejí efektivní způsob jejich odstraňování 

s následným promasírováním. 

Řadu tvoří pět modelů v cenách od 2.199 Kč 

(HP 6570) až po HP 6578 za 3.999 Kč, které 

si poradí s chloupky o minimální délce 0,5 mm 

a právě vstupují na český trh.

Naopak se na českém trhu zatím nedočká-

me nejspíše revolučního dámského depilační-

ho systému Lumea (cca 10.000 Kč) pracujícího 

na  principu „intenzivně pulzujícího světla“ (to 

cituji), který je přirovnáván k laserové depilaci. 

Prodávat se bude pouze ve vybraných zemích 

Evropy.

Možná se ale dočkáme prvního dětského 

kartáčku typu Sonicare for Kids (zřejmě ho 

k  nám doveze Profi med), určeného pro malé 

děti, u  nichž šikovně prodlužuje dobu čištění 

zoubků až na požadované dvě minuty. Má dva 

režimy výkonu – jeden pro děti mezi 4. a 7. ro-

kem a druhý pro starší.

Audio jak z partesu
Musím říci, že mě některé mikrověže a minivě-

že svým zvukem skutečně dostávaly. Zvuk se 

však má vylepšit i v televizorech a doufejme, že 

bude platit i to. 

Zajímavých věcí tu bylo hned několik. Na-

příklad „empétrojka“ zvaná Activa monitoru-

jící vaše cvičení a  následně udávající rytmus 

přímo do  tempa (jestliže zrychlíte, přidá prý 

i ona), která má režimy pro běh, jízdu na kole 

a interiérové veslování. 

Výborně hrál audiosystém 360Sound s  re-

prosoustavami à la Bose (natočitelné kostky) 

majícími v  horní části výškový a  středový re-

produktor, v dolní pak dvojici „lehce podstřed-

ních“ reproduktorů vyzařujících do stran. Vše 

doplňuje subwoofer a  center. Slyšel jsem ho 

i  ve spojení s  televizorem řady 9000 (můžete 

použít i jeho ovládání) a byla to paráda.

Televize aneb 
Zásadní změny
Ty jsem si nechal na závěr, i když vlastně byly 

ze všech nejdůležitější. Philips si nechal od GfK 

udělat několik průzkumů, z  nichž vyplynula 

jeho strategie pro další období. Soustředil se 

tak především na  tři oblasti: Ambilight, obraz 

a zvuk. 

V té první, tedy osvětlení pozadí televizoru, 

jde hlavně o  to, že 81 % zákazníků majících 

televizor s  Ambilightem se k  němu hodlá při 

nákupu svého dalšího přístroje vrátit. Tato 

neuvěřitelně vysoká zákaznická loajalita při-

měla fi rmu jednak k jeho zdokonalení a jednak 

k jeho zavedení v ještě více televizorech.

Nekupte to! LED za 100 €…
Zaměření na obraz je vyjádřeno především zá-

sadním obratem směrem k   podsvícení LED. 

To je – s  výjimkou ultratenkých modelů, kde 

jsou použity LED v rámu televizoru (tzv. Edge 

LED) – vždy na  celé zadní ploše (tzv. Direct 

LED), což vede k rovnoměrnějšímu podsvícení 

zvláště u větších úhlopříček. Tohle je – vzhle-

dem k drtivé většině konkurenčních modelů – 

opravdu zásadní změna. 

Plošné LED podsvícení nyní najdete i v nižší 

střední třídě, tedy u řady 5000, která je záro-

veň vybavena i podsvícením trubicemi (CCFL). 

Jak je to možné? Philips udělal tah s  velkým 

„T“ a  za  pouhých 100 €, které si připlatíte 

k  ceně, získáte kvalitnější Direct LED i  zde. 

Je to o  to příjemnější, když zvýšenou kvalitu 

obrazu podtrhuje i výrazně nižší spotřeba. Jen 

pro srovnání: klasický model 32PFL5405H 

s  81 cm si typicky vezme 91 W, verzi s  LED 

(32PFL5605H) stačí k provozu jen 71 W. 

Jak říkám – no, nekupte to! Navíc mám 

pocit, že právě tohle – spolu s  Direct LED – 

způsobí největší vrásky na čelech konkurentů, 

kteří už Philips pomalu odepisovali. 
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Nové televizory v kostce

•  řada 3000 – základní 50Hz řada, 

podsvícení trubicemi (CCFL)

•  řada 5000 – kombinovaná 100Hz 

řada, standardně podsvícení tru-

bicemi, za příplatek 100 € plošné 

podsvícení Direct LED, uvedení bře-

zen-květen od 15.600 Kč za 81 cm, 

resp. s LED za 18.200 Kč

•  řada 7000 (ultratenká) – LED 

podsvícení v rámu (tzv. Edge LED), 

Ambilight

•  řada 8000 (ultratenká) – LED 

podsvícení v rámu (tzv. Edge LED), 

Ambilight, 3D Ready

•  řada 9000 – plošné LED podsvícení 

(tzv. Direct LED) složené z 1 792 

LED rozdělených do 224 segmentů, 

které lze lokálně zhasínat a rozsvě-

covat, Ambilight (trubice po stra-

nách i shora), 3D Ready

text: Bohumil Herwig, Barcelona, foto: autor a Philips

Vedle novinek zahrnujících domácí spotřebiče, 

přístroje a doplňky pro děti a pánskou a dám-

skou péči o  tělo jsme byly svědky kompletní 

obnovy prakticky všech televizorů Philipsu. 

Jejich nabídka nyní představuje pět řad: 3000, 

5000, 7000, 8000 a 9000. Obecně vzato mají 

mít vylepšený zvuk, lepší černou barvu, podpo-

ru multimédií, kvalitnější podsvícení Direct LED 

a  výrobky s  osvětlením pozadí Ambilight při-

cházejí se systémem „wall adaptive“, který do-

voluje lépe přizpůsobit osvětlení barvě vaší zdi. 

Trendem je i zvýšené použití kvalitních materi-

álů, včetně broušeného hliníku, a ohleduplnost 

k  životnímu prostředí – například i  zrušením 

produkce objemných papírových manuálů (tím 

se ročně ušetřilo zhruba 25 000 stromů) a zave-

dením těch elektronických přímo v televizorech.

Philips sice loni opustil americký televizní 

trh, ale jak vidíte, ten evropský zjevně nechce 

vzdát, a to je jen dobře!

Více kávy 
Nevím, jestli vám říká něco jméno Saeco. Phi-

lips tuto italskou společnost produkující roč-

ně kolem 1,5 mil. espres převzal minulý rok 

a na setkání v Barceloně představil především 

dvě novinky: ultrakompaktní Saeco Syntia 

(256 x 315 x 415 mm) a  revoluční Saeco Xel-

sis. Toto espreso využívá čtečky otisků prstů 

k tomu, aby si zapamatovalo osobní preferen-

ce až šesti lidí. Jsem zvědav, zda si budu moci 

na malíček nastavit ristretto a na ukazováček 

slabší snídaňové lungo…

Vedle nových kávovarů jsme se dočkali prv-

ní pekárny chleba a  uvedení druhé barevné 

Málokdo to čekal, ale stalo se tak. Philips na zásadním setkání v Barceloně uvedl nejen řadu no-

vinek v domácích spotřebičích a drobné elektronice, ale kompletně obnovil i sortiment televizní. 

Z něj nezůstal kámen na kameni a „přežil“ jediný přístroj – na podzim uvedená Cinema 21:9, 

které jsme se podívali na zoubek v prosincovém čísle. A cože se to dělo natolik zásadního? 
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PHILIPS
vrací úder

Vyměněno bylo celé televizní portfolio. Nejblíže k vám jsou ultratenké řady 7000, resp. 8000 s podsvícením LED, 

zcela v rohu je řada 5000, kterou můžete mít jak s klasickým podsvícením trubicemi, tak s plošným Direct LED pouze 

za stoeurový příplatek.

Sonicare for Kids je určen dětem od 4 do 10 let, u nichž 

pomocí hudby prodlužuje dobu čištění zoubků až 

na požadované dvě minuty a vytváří tak zdravý návyk. 

Audiodoky Fidelio pro iPhone a iPod (přes sluchátkový výstup napojíte i jiné MP3) jsou ke koupi v různých velikostech 

a o různém výkonu. Hrají vskutku parádně, stejně jako například nové minivěže.

Espreso Saeco Xelsis má zabudovanou čtečku otisků, 

takže stačí přijít, přejet prstem a máte kávu přesně podle 

vašich představ, resp. podle přednastavených preferencí.

foto: autor a Philips



Firma se zpočátku zaměřovala především 

na výrobu žárovek, avšak velice rychle Emilu 

Rathenauovi došlo, že žárovka bez dodávky 

elektrické energie neznamená nic. Proto už 

o dva roky později zprovoznil první elektrárnu. 

Pak už bylo zřejmé, že musí následovat další 

logický krok, kterým jen podpoří odběr ener-

gie. Samotná zařízení...

První spotřebiče
Klíčovým prvkem pro budoucí rozvoj fi rmy se 

stal rok 1889, kdy Allgemeine Electricitäts-Ge-

sellschaft představila – zajímavé je, že na ber-

línském veletrhu zaměřeném na úrazovou pre-

venci – svou první kolekci malých elektrických 

spotřebičů. Šlo o čajový vařič, žehličky, vařiče 

na vejce a kulmy. 

Na  začátku nového století se AEG začíná 

zabývat také vývojem dalších spotřebičů pro 

domácnosti, takže například v  roce 1913 už 

vedle chladničky nabízí i  vysavač „Dandy“, 

záhy následovaný jeho nástupcem jménem 

„Vampyr“. Převratné pak byly zejména pračky 

Lavamat a  i  díky nim se postupně vedle pů-

vodního provozu v  Berlíně začaly od  30. let 

20. století budovat závody v Norimberku, Kas-

selu a Rothenburgu. 

Designér z přelomu století
AEG se jako fi rma překvapivě rychle vyprofi -

lovalo a hned na začátku 20. století dokonce 

zaměstnalo architekta a designéra Petra Be-

hrense, což tehdy bylo nejen neobvyklé, ale 

i přímo nevídané. Vedle příznivého vlivu na sa-

motné výrobky to mělo vliv i na vnímání značky 

jako takové.

Těžké časy pro fi rmu začaly začátkem 

80.  let. Nejprve byla zachráněna tím, že se 

spojila s Daimler-Benz, avšak v roce 1994 mu-

sela být rozdělena a jednotlivé části rozprodá-

ny. Divizi AEG Hausgeräte GmbH pak v  říjnu 

zakoupila švédská skupina Electrolux. Značku 

však do výhradního vlastnictví s celosvětový-

mi právy získala až v roce 2004. O rok později 

pak začala výrobky nabízet pod nově vytvo-

řenou značkou AEG-Electrolux. Ta je v  rámci 

koncernu značkou prémiovou, orientovanou 

na zákazníky hledající především kvalitu. AEG 

se tak vrací na samý počátek. 

55INSPIRACE EURONICS • 2/2010

OD ŽÁROVKY
K PARNÍ TROUBĚ

AEG • PŘÍBĚH ZNAČKY

text: Bohumil Herwig, foto: AEG

1883 – inženýr Emil Rathenau získal pro 

Německo Edisonovy patenty a založil DEG 

(Deutsche Edison-Gesellschaft) neboli 

Německou Edisonovu společnost

1885 – první výrobní závod v Berlíně, 

zahájen provoz první veřejné elektrárny 

v Německu

1887 – DEG přejmenována na Allgemeine 

Electricitäts-Gesellschaft – AEG (Všeobec-

ná elektrotechnická společnost)

1888 – elektrické osvětlení pro berlínský 

bulvár Unter den Linden

1889 – předvedena první kolekce malých 

elektrických spotřebičů

1907 – AEG zaměstnává architekta a de-

signéra Petra Behrense

1911 – uvedena první „automatická lednič-

ka a chladnička“

1913 – vysavač Dandy 

1922 – zřízení výrobního závodu v Norim-

berku 

1939 – výroba domácích spotřebičů přeru-

šena kvůli válce

1950 – zahájení výroby chladniček v Kasselu

1951 – zahájena produkce malých praček 

vhodných do bytů

1958 – plně automatická pračka Lavamat

1961 – první myčka řady Favorit 

1976 – první plně elektrický vařič

1982 – krize v AEG, počet zaměstnanců 

redukován z 123 000 na 73 000

1984 – Daimler-Benz získává majoritní 

podíl, reorganizace AEG 

1994 – po rozdělení AEG zakoupila její divi-

zi AEG Hausgeräte společnost Electrolux

1998 – vyvíjeny nové produkty, jako první 

pračka se spotřebou vody nižší než 40 litrů 

na cyklus

2003 – kompletně nová generace spotře-

bičů pod sloganem „perfect in form and 

function“ („perfektní tvar a funkce“) majícím 

akcentovat tradiční hodnoty AEG 

2004 – po někdejším rozpuštění AEG Group 

vyrábí pod tímto jménem řada dalších spo-

lečností, avšak nyní Electrolux získává veške-

rá práva na značku AEG po celém světě

2005 – zavedení tzv. dual brand name, 

tedy značky AEG-Electrolux

AEG v datech

Od doby, kdy berlínský inženýr Emil Rathenau 

v roce 1883 získal německou licenci na Ediso-

novu žárovku a následně založil společnost 

Deutsche Edison-Gesellschaft (DEG) přejmeno-

vanou o čtyři roky později na AEG (Allgemeine 

Electricitäts-Gesellschaft), uplynulo už skoro 

130 let. Podívejme se, jak to všechno začalo.

(a zpět ke kořenům)

Hlavní porce novinek byla předvedena v ob-

lasti vestaveb. Nová řada vestavných trub se 

sjednoceným designem se vyznačuje červe-

ným podsvícením ovládacích prvků a intuitiv-

ním ovládáním u modelů s dotykovými disple-

ji. Zde se zobrazují tlačítka tak, že jsou aktivní 

jen ty, které lze v  tom okamžiku smysluplně 

použít, což zjednodušuje uživateli orientaci 

v  nabídce receptů, automatických i  ručních 

programů.

Pyrolýza nejen automaticky
Na  první pohled nepostřehnete podstatné 

změny v pyrolýze a s ní souvisejícím novým 

smaltovaným povrchem vyvinutým pro další 

usnadnění čištění vnitřku trouby. Pyrolýza 

získala tři programy, které volíte podle stup-

ně znečištění (Eco a Turbo), nebo se – v pro-

gramu Auto-Pyro – spolehnete na elektroni-

ku. Výhodou je možnost pyrolýzy pečicích 

plechů a jejich držáků nově pokrytých smal-

tem.

Některé modely jsou také vybaveny čtyřná-

sobným prosklením dvířek, které snižuje jejich 

teplotu a  zkvalitňuje tepelnou izolaci, takže 

se všechny nové pyrolytické trouby dostávají 

do energetické třídy A (–10 %). U některých pří-

strojů jsou montovány vylepšené automatické 

teleskopické pojezdy „Impulse“, zabezpečující 

samočinné vysunutí plechu při otevření dvířek, 

k dalším si je lze objednat.

Perličkami v  sortimentu jsou pyrolytická 

trouba 6H-565AX s výškou 45 cm, určená pro 

menší kuchyně nebo pro zabudování spolu 

s mikrovlnnou troubou nad sebe, a pyrolytická 

trouba 6H-875A TCX, kombinovaná s parními 

funkcemi a  automatickými „kuchařskými kni-

hami“ pro klasické i parní pečení.

Konvice s filtrem
Široký sortiment varných desek odráží pokra-

čující nástup indukčního vaření. Novinkou jsou 

velkoplošné multifunkční indukční zóny, které 

lze využít pro velké nádoby nejrůznějších tvarů 

nebo i  více malých nádob najednou. Funkce 

2v1 znamená možnost nastavení dvou intenzit 

vaření a jejich časů tak, aby po ukončení první-

ho času deska sama přešla na druhý předem 

nastavený výkon a čas.

Modulární desky systému Domino (30 cm 

široké) dostaly jednotný nerezový rámeček 

usnadňující montáž i údržbu.

Novinky u vestavného chlazení jsou zařaze-

ny převážně do energetické třídy A+ a  vyba-

veny biologickými ochranami Biocare nebo 

Bio Filter. Konstrukčně jedinečným výrobkem 

je kombinovaná chladnička FIM-4825 s šířkou 

60 cm určená pro vestavění do  kuchyňské 

linky bez korpusu. Vybavení vlastním soklem 

s  nastavitelnými nohami a  speciálním ková-

ním jí umožňuje spojení s vedlejšími skříňkami 

i montáž pohledového boku.

Novinky jsem viděl i  u  nádobí Fagor, sa-

mostatně stojících spotřebičů a drobných ku-

chyňských pomocníků. Zajímavým nápadem 

je například varná konvice s vestavěným vod-

ním fi ltrem, který fi ltruje  horkou vodu.

PYROLÝZA
PROPRACOVANĚJŠÍ

INSPIRACE EURONICS • 2/201054 text: Miloš Chadt, foto: autor 

REPORTÁŽ • JARNÍ NOVINKY FAGORU

Předváděcí akci pro odbornou ve-

řejnost uspořádal Fagor v Benicích 

u Prahy pod názvem „Velikonoční 

nadílka s Fagorem“. Velká dávka novinek byla doplněna cimbálovou hudbou Pernica a spor-

tovními hrami moderovanými Zdeňkem Podhůrským. Přálo i počasí, které jarním sluníčkem 

výborně doplňovalo pohodovou atmosféru při odborných setkáních i zábavě.

Sjednocení designu se týká i vestavných mikrovlnných 

trub, které jsou nabízeny od objemu 30 litrů.

a vodní fi ltr
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Na těchto stránkách vás chceme upozorňovat na designo-

vě ojedinělé výrobky, které si můžete i zakoupit, byť budou 

někdy hodně drahé. Na druhé straně tu najdete i zajímavé 

kreace návrhářů nemající – zatím – praktický výstup. Slouží 

jen k zamyšlení a naznačení cesty, kterou by se ta která 

skupina výrobků mohla v blízké budoucnosti ubírat.

SmarTable 

Kombinace stolu se servírovacím pultem a  chladničkou. Ta je 

umístěna uprostřed a má válcový tvar, který na požádání (třeba 

i přes dálkový ovladač) vyjede ven. Pult tvoří tři úrovně otočných 

polic, jež si nastavíte tak, jak vám to vyhovuje. 

SmarTable se vyrábí v několika verzích, které – co do materiálu 

– ovlivňuje hlavně přání zákazníka. Jedna bílofi alová byla designé-

rem Matevžem Popičem navržena speciálně pro poslední veletrh 

IFA, který proběhl v září v Berlíně (více viz reportáž v říjnovém čís-

le). Je tentokráte vyrobena z tzv. kerrocku, což je umělý materiál 

s obsahem přírodních prvků, který je zpracovatelný podob-

ně jako tvrdé dřevo a je ho možné – zcela beze spár 

– připravit v desítkách barevných variant. 

Gorenje SmarTable se vyrábí na  objed-

návku, cena je od 370.000 Kč výše.

INSPIRACE EURONICS • 2/201056 text: Bohumil Herwig, foto: Electrolux, Gorenje

DESIGN  • CHUŤOVKY

Le Petit Prince

„Malý princ“ je robotický skleník, navržený pro průzkum a osídlení těles po-

dobných Marsu. Má na starosti rostliny pod skleněným po-

klopem a díky pohyblivému podstavci jim vyhledává 

živiny vhodné k  růstu. Svůj pohyb bezdrátově 

hlásí ostatním skleníkům, takže se mohou učit 

od sebe navzájem. 

Práce byla vytvořena pro Electrolux Labora-

tory (dostala se do fi nále této soutěže) a jejím 

autorem je Martin Miklica, student VÚT Brno.

Renew

Dvoutryskový parní čistič umístěný na stěně. Jeho skener a čidlo RFID získávají 

informace o oblečení ze speciálních visaček a v případě, že to nelze (třeba když 

do něj strčí ruku dítě nebo visačka zcela chybí), se sám vypne. S majitelem 

komunikuje pomocí dotykového displeje a  je vyroben ze skla a  re-

cyklovaného hliníku. 

Pro soutěž Electrolux Design Laboratory ho navrhl Louis Filosa 

(Purdue University, USA) a získal za něj 3. místo.

Water Catcher

Létající zachycovač a čistič dešťové vody reagující na její celoplanetární nedo-

statek. Z podstavce se odpojují malé létající koule, které ve vzduchu zachytí 

dešťovou vodu a vrátí se s ní na základnu, kde se voda vyčistí. Poté mohou 

koule s čistou vodou odletět přímo k „žíznivci“. 

Studentka Penghao Shan (Zhejiang Sci-tech University, Čína) ho navrhla pro 

soutěž Electrolux Design Laboratory a získala za něj 2. místo. 

Na těchto stránkách vás chceme upozorňovat na desig

vě ojedinělé výrobky, které si můžete i zakoupit, byť bu

někdy hodně drahé. Na druhé straně tu najdete i zajím

kreace návrhářů nemající – zatím – praktický výstup. Slo

jen k zamyšlení a naznačení cesty, kterou by se ta kt

skupina výrobků mohla v blízké budoucnosti ubí

SmarTable

Kombinace stolu se servírovacím pultem a  chladničko

umístěna uprostřed a má válcový tvar, který na požádá

i přes dálkový ovladač) vyjede ven. Pult tvoří tři úrovně o

polic, jež si nastavíte tak, jak vám to vyhovuje.

SmarTable se vyrábí v několika verzích, které – co do m

– ovlivňuje hlavně přání zákazníka. Jedna bílofi alová byla d

rem Matevžem Popičem navržena speciálně pro posledn

IFA, který proběhl v září v Berlíně (více viz reportáž v říjnov

le). Je tentokráte vyrobena z tzv. kerrocku, což je umělý 

s obsahem přírodních prvků, který je zpracovatelný

ně jako tvrdé dřevo a je ho možné – zcela be

– připravit v desítkách barevných vari

Gorenje SmarTable se vyrábí na

návku, cena je od 370.000 Kč v

zkum a osídlení těles po-

něným po-

ává

ěný na stěně. Jeho skener a čidlo RFID získávají 

ních visaček a v případě, že to nelze (třeba když

čka zcela chybí), se sám vypne. S majitelem 

o displeje a  je vyroben ze skla a  re-

aboratory ho navrhl Louis Filosa 

al za něj 3. místo.

foto: Gorenje



Microsoft Windows 7: 
Podrobná uživatelská 
příručka 
Říká se, že Windows 7 jsou takové dotaženější 

Windows Vista. V každém případě pracují pod-

statně lépe, a tak se s nimi na rozdíl od jejich 

nepovedené předchozí verze budeme setká-

vat stále častěji. A  protože 

se řada počítačů už vůbec 

s  Windows XP nedodává, 

možná vás potěší 

kniha Ondřeje Bit-

ta z  nakladatelství 

Computer Press. 

V  jejím podtitulu 

je „Kompletní prů-

vodce využitím 

operačního systé-

mu“ a musím říci, že kniha plní, co slibu-

je – pomoci vám v prvních krocích a po-

moci třeba i  s  instalací. Vše je přehledně 

zpracováno a doprovázeno tipy a poznám-

kami většinou srozumitelně vysvětlujícími či 

rozvádějícími daný problém. Námitek nemám 

mnoho, jen bych zejména v kapitole „Osobní 

přizpůsobení uživatelského prostředí“ doplnil 

mj. informace ke zvětšení písma na pracovní 

ploše, což je důležité nejen u populárních „ki-

lových“ notebooků. A protože nic není ani v ši-

kovně dělaném rejstříku, soudím, že to zcela 

chybí. Musím říci, že se mi příručka líbí, a mys-

lím, že méně znalému pomůže s prvními kroky 

v  systému chovajícím se přece jen jinak než 

Windows XP. 

Heavy Rain
Tohle je hodně zvláštní hra. Hra, která se ne-

hraje tradičním způsobem. Hra, která není ur-

čena tradičnímu hernímu publiku. A v poslední 

řadě hra, která ve vás – díky netradičně silné-

mu příběhu – dokáže vyvolat skutečné emoce. 

Zdejší pátrání po sériovém vrahovi má přitom 

téměř fi lmové atributy, k čemuž dále přispívá 

vynikající atmosféra a audiovizuální ztvárnění. 

Nejprve by bylo dobré předznamenat, že 

zdejší dobrodružství si budete moci vyzkoušet 

„na  vlastní ovladač“ až od  osmnácti let výše. 

A že se ho postupně zúčastníte v těle čtyř zce-

la různých protagonistů, přičemž každý má 

své vlastní pohnutky, proč po vrahovi pátrá. 

Základním pilířem Heavy Rain jsou vaše ne-

ustálá rozhodnutí, jak řešit danou situaci, při-

čemž – podle nápovědy na obrazovce – máte 

vždy na výběr z několika alternativ. Takhle řešíte 

pěstní souboj, rozhovor či pouhé hledání po-

třebných indicií na místě činu. Škoda jen, že hra 

je dopředu nalajnovaná a v rámci předdefi nova-

né cesty se lze dobrat „jenom“ několika různých 

zakončení. Nicméně i díky nim získává Heavy 

Rain smysl i v případě opakovaného hraní. 

Jestliže tedy máte rádi netradiční herní 

experimenty, můžete směle sáhnout právě 

po Heavy Rain. 

Herní systémy: konzole Sony PlayStation 3 

Mass Effect 2
Pokračování úspěšné sci-fi  střílečky znovu 

představuje hrdinu z prvního dílu, velitele She-

parda, který se navrací z osidel chladné smrti, 

aby zachránil lidstvo. A proč zrovna on? Není 

totiž nikdo 

povolanější. 

Asi nikterak 

n e p ře k va p í 

úzká prováza-

nost s  prvním 

dílem a dále pak 

ujištění, že teprve 

v  naplánova-

ném třetím děj-

ství se osudy uzavřou. 

Mass Effect 2 přichází se spoustou 

dílčích vylepšení, nicméně v  některých 

ohledech jde o krok zpět. Především další 

vývoj schopností klíčových postav byl po-

někud ochuzen. Na druhou stranu dialo-

gy zůstaly zajímavě propracované a stále 

nabízejí řadu alternativ, jaký postoj vlast-

ně zaujmout, resp. jaké že informace tu 

můžete získat. 

Posunu vpřed se dočkala jednak grafi cká 

stránka, kde potěší např. špičkové fi lmové sek-

vence, a pak časté konfrontační pasáže, ve kte-

rých spolu s týmem vybraných spolubojovníků 

čelíte nepřátelům. Akčně koncipované přestřel-

ky okořeněné efektivním krytím za překážkami, 

taktickými povely pro zdárnou kooperaci s  tý-

mem a využitím rozličných dovedností, kterými 

soupeře dokážete paralyzovat na  dálku, vás 

celkem spolehlivě vtáhnou a zabaví. Čeká vás 

ale i  kupa vedlejších úkolů a  též něco zpest-

řujících miniher, mezi něž lze znovu započítat 

hackování terminálů. Suma sumárum to dělá 

několik desítek hodin herního času, jejichž val-

nou část se budete opravdu dobře bavit. 

Herní systémy: PC s  Windows XP, Vista 

či Windows 7 (min. konfi gurace: procesor 

1,8 GHz Intel Core 2 Duo, 15 GB na pevném 

disku, grafi cká karta GeForce 6800 a  vyšší 

nebo ATI Radeon X1600 Pro a vyšší); konzole 

Xbox 360

Avatar 
Nebude ani 3D a ani zřejmě nebu-

de obsahovat žádné bonusy. Pro-

stě jen fi lm na  placce, byť nikoli 

DVD, ale BD. Sběratelská verze 

s  bonusovými materiály vyjde 

až na Vánoce a 3D verze podle 

dostupných zdrojů dokonce až 

příští rok. Proč to zde zmiňuji? 

Inu proto, že disků, které by 

kromě fi lmu obsahovaly nějaké zajímavé ma-

teriály pro fanoušky, je stále málo. A to i přes-

to, že právě bonusy a různé „extras“ měly být 

u nového formátu Blu-ray jedním z prodejních 

argumentů. Bohužel, do  prodejen v  Česku 

navíc většinou míří jen ošizená vydání, která 

mnohé doplňky vůbec neobsahují. Oproti USA 

se například zatím nedočkáte ani takzvané di-

gitální kopie, která by vám umožnila jednodu-

še si fi lm přehrát na patřičně vybaveném MP3 

přehrávači, Sony PSP nebo počítači. 

Zombieland
Nezvyklá a  nezvykle zábavná komedie 

odehrávající se ve světě, kde „žije“ víc ne-

živých než živých. Film provázela poměrně 

vypečená kampaň, kdy jedna z  hlavních 

hvězd fi lmu Woody Harrelson na-

padla na letišti dotěrného fotogra-

fa. Woody to tehdy okomentoval 

tak, že jel právě z natáčení a stále 

ještě žil svou rolí. Fotografa prý 

považoval za zombíka… 

Asi nejzajímavějším bonusem 

je obraz v obraze, který se ob-

jeví, kdykoliv se ve  fi lmu děje 

něco, co chtějí tvůrci okomen-

tovat nebo k čemu jsou zajíma-

vé záběry z natáčení. Zombielend nabí-

zí i funkci BD-Live (více viz srpen 2009, rubrika 

poradna), která však vede pouze na web Sony 

s  ukázkami z  jiných fi lmů. Filmoví fanoušci 

však využijí aplikaci movieIQ (podrobněji jsme 

o  ní psali v  minulém, tedy únorovém čísle). 

Ve vyskakovacím okénku se objevují doplňko-

vé informace k právě probíhající scéně. Jména 

herců a jejich fi lmografi e, název skladby, infor-

mace o lokaci atd. Bohužel dat není zpravidla 

mnoho a  o  podrobnostech také nelze hovo-

řit. Nově je možné movieIQ sesynchronizovat 

s  iPhonem nebo počítačem. Místo abyste si 

informační okno otevírali přímo do  obrazu, 

můžete jej tak sledovat bokem na mobilu nebo 

na monitoru. Funguje to báječně. Libůstkou je 

potom utajené grafi cké téma pro přehrávače 

Playstation 3, které uživatel najde při přepnutí 

v menu do režimu her. 

Obraz snímku je prakticky bezchybný a di-

vák si vychutná doslova každou oslizlost 

a ohnilost. Zvuk jen o chloupek zaostává. 

Efektové kanály by mohly přeci jen zvučit 

častěji. U  hororové-

ho snímku by se to 

slušelo. 

2012
Radost pro vaše do-

mácí kino – 2012 je 

přesně tím fi lmem, 

u  kterého zjistíte, 

že čím má televize 

větší úhlopříčku, 

tím lépe. Ta samá úměra pochopitelně 

platí i  pro výkon reprosoustav. Žádné umění, 

téměř žádná myšlenka, dokonale ploché he-

recké charaktery (dá-li se o  nějakých mluvit), 

za  to však naprosto úchvatně komponovaná 

akce. Nádherný obraz střídá jiný nádherný ob-

raz. Kvalitě nelze po  technické stránce mno-

ho vytýkat. Obraz je naprosto čistý, místy až 

nepřirozený. Rozdíl mezi skutečnými záběry 

(část byla točena na  skutečnou fi lmovou su-

rovinu) a  těmi generovanými v  počítači není 

patrný a diváka tedy neruší. Ve spojitosti s šíle-

nou úrovní tuzemských kin nutno říct, že tepr-

ve doma na  pořádné televizi si Emmerichův 

spektákl opravdu vychutnáte. Spolu s vámi si 

jej pravděpodobně nedobrovolně užijí i souse-

dé. Všechny reprosoustavy totiž jedou naplno 

prakticky neustále. A když spadne letadlo, zní 

to opravdu tak, jako když spadne letadlo. Včet-

ně hlasitosti, takže zkuste dopředu přijít na to, 

kde se na vaší sestavě zapíná „noční režim“. 

Disk je vybaven funkcí movieIQ a z bonusů 

je nejzábavnější mayský kalendář, kam stačí 

zadat datum narození a hned si můžete přečíst 

speciální horoskop. Potěší alternativní konec 

i vystřižené scény.

Wall Street
Uznávaný a navíc osca-

rový fi lm Olivera Stonea 

s  Charliem Sheenem 

a  Michaelem Dougla-

sem v hlavních rolích. 

Jeho Blu-ray verze 

je bohužel zajímavá 

tím, že se po  obra-

zové a  bonusové 

stránce příliš nepovedla. Snímek 

je sice evidentně vyčištěn, ale to byla již ne-

dávná DVD verze také. Rozdíl mezi kvalitním 

DVD a  Blu-ray prakticky nepoznáte. Nesedí 

barvy. Mnoho záběrů je laděno jakoby do čer-

vena. Chybí ostrost i detaily. Vysoké rozlišení 

prostě vyžaduje jiný master... 

Přiložené dokumenty jsou zajímavé i přimě-

řeně dlouhé (nejdelší Making of… má 57 minut), 

jsou však pouze v SD kvalitě (PAL) a byly již ně-

kdy dříve uvedeny na DVD. Jediným HD mate-

riálem jsou ukázky z dalších fi lmů, a to i přesto, 

že nejméně jeden z fi lmů o fi lmu byl v případě 

Wall Street v HD natáčen.
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Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, patří k nejočekávanějším titulům chystaným na Blu-ray discích 

(BD) hit Jamese Camerona o lásce v modrém – Avatar. První vydání se objeví v dubnu a bude 

podle všeho velmi zvláštní. Tento měsíc jsou tak na bonusy nejbohatší zombíci ze Zombielandu. 

ZÁBAVA SE ZOMBÍKY A ČEKÁNÍ

bez bonusů
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NA AVATARA

text: Jan Kužník, foto: archiv autora

ZÁBAVA • BLU-RAY
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NEJEN 
Mass Eff ect 2

VŠEHOCHUŤ • ZÁBAVA

text: Bohumil Herwig, Martin Kaller, foto: autor a Computer Press

Dnes vám nabídneme recenzi uživatelské příručky operačního systému Windows 7, což je pro 

některé vás už možná aktuální, a dvojici zajímavých her. Mass Eff ect 2 je hodně diskutovaná 

hra, zatímco Heavy Rain je hra hodně atypická.
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„Vaječňák“ z jarních vajec
Jarní vejce jsou ta nejkvalitnější, a  proto se 

hodí i na věci, které bychom normálně nedě-

lali. Jako třeba na  „vaječný koňak“ z  celých 

vajec. Nebojte se toho, nemá to chybu a dě-

lal jsem to už mnohokrát. Stačí dát ideálně 

do  kameninového (nebo nerezového) hrnce 

celá, pouze omytá vejce, včetně skořápky…

Potřebujete (na jednu láhev): 10 oprav-

du domácích jarních vajec, 10 až 15 citronů, 

200–250 g pískového cukru podle chuti ( já 

dávám spíše méně, ale nemusí to být pro 

každého to pravé) a  0,5 litru solidní brandy 

(rozhodně ne „rum“ z brambor!).

Postup: Omytá a  osušená vejce opatrně 

naklademe na dno hrnce a pokapeme je vy-

mačkanou šťávou z citronů, ze kterých jsme 

odstranili jádra. Vejce by ideálně vzato měla 

být ve šťávě „ponořena“ alespoň ze třetiny.

Pokud máme chemicky neošetřené citro-

ny, ještě předtím je dobře omyjeme kartáč-

kem, nastrouháme kůru a  poházíme jí vejce 

v  hrnci. Pokud ne, použijeme prodávanou 

nastrouhanou kůru. 

Hrnec přikryjeme a necháme v chladu (tře-

ba dole v  lednici) ležet 3–4 dny. Pak vejce 

v hrnci pootočíme a za další 3 dny uděláme 

totéž, dokud nezůstanou ležet zcela bez sko-

řápky (ta se rozpuštěná usadí na dně). Zbu-

dou nám tak vejce pouze v bláně. 

Tu opatrně odstraníme nebo vejce vyjme-

me a bílek a žloutek přecedíme zpět do hrn-

ce. Pak přidáme cukr a vše důkladně utřeme. 

Doplníme lihovinou (moc neupíjejte…) a  ne-

cháme za občasného promíchání stát do dru-

hého dne (cukr se musí zcela rozpustit).

Potom likér slijeme do  lahve (na  více než 

jednu to není), uzavřeme a uložíme v chladu 

a temnu. 

Servírování: Osvědčilo se mi – než se při-

stoupí ke konzumaci J – nechat ho tak týden 

dva odpočinout. Jen to vydržet…

Zdravá kosmatice 
Teď nepůjde o plody divoce rostoucího čer-

ného bezu (Sambucus nigra), které mají leti-

tou tradici v lidové medicíně, nýbrž o bezový 

květ nazývaný také kosmatice. Sušený se 

používá na čaj proti nachlazení, čerstvý pak 

k výrobě nejrůznějších nápojů a mám ho stále 

rád i obalený v těstíčku. 

Sambucus nigra kvete pomalu od  května 

až do  července, takže se můžete dopředu 

nachystat. 

Bezinková limonáda (šťáva)

Potřebujete: 30 bezinkových květů, 4 l vody, 

70 g kyseliny citronové, 1,5 kg pískového cuk-

ru, polovina sáčku Petolu (nebo jiného kon-

zervantu)

Postup: Tři litry vody s kyselinou převaří-

me a necháme vystydnout. Přidáme oplách-

nuté a  odkapané květy a  přikryté necháme 

v chladu 24 hodin. 

Ve  zbývajícím litru vody převaříme cukr 

a  do  prochladlého roztoku procedíme vodu 

s kyselinou a květy, které do ní vymačkáme. 

Vše doplníme o  Petol, který do  šťávy pro-

mísíme přes sítko, dobře promícháme a na-

lijeme do čistých (vyvařených) lahví. Uzavře-

me a uložíme na alespoň pár dnů v  chladu 

a temnu.  

Servírování: Podle chuti naředíme vodou 

nebo sodovkou.

Poznámka: S  konzervantem vydrží 

v chladu třeba i  dva měsíce, ale nějak jsem 

neměl šanci to vyzkoušet déle (vždycky se 

rychle vypila). Bez konzervantu je šťáva ur-

čena  k rychlé spotřebě a je třeba skladovat 

ji v lednici.

Bezinkový sirup

Potřebujete: 25 bezinkových květů, 1,5  l 

vody, 1 citron, 1 kg pískového cukru

Postup: Opláchnuté a  odkapané květy 

přelijeme vodou a  přidáme na  kolečka na-

krájený citron, který jsme předem dobře vy-

drhli kartáčkem a odstranili z něj jádra. Pokud 

nemáme chemicky neošetřené citrony, kůru 

nejprve okrájíme a nahradíme ji koupenou na-

strouhanou kůrou.

Povaříme a  necháme 24 hodin louhovat. 

Šťávu potom procedíme přes plátno, přidáme 

cukr a zvolna vaříme, až sirup začíná houst-

nout. Ještě horkým pak plníme vyvařené 

a nahřáté (!) skleničky, které uzavřeme a ulo-

žíme v chladu a temnu. 

Servírování: Sirup je ideální k oslazení čaje 

zvláště v období, kdy dochází k nachlazení. 

JARNÍ RECEPTY
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ZÁBAVA • VAŘENÍ

Tak už nám dorazily první recepty, ale je třeba je ještě projít a ty nejzajímavější vyzkoušet. 

A to pochopitelně nějaký čas zabere. A protože letošní jaro bylo na konci března opět na 

rychlém postupu, vzpomněl jsem si na staré, kdesi vycházející návody, které mám zčásti 

přepsané a zčásti uložené v „salátových kuchařkách“ téměř po jednotlivých listech. A pro-

tože jsem řadu z nich vyzkoušel a výsledky byly výborné, a také proto, že dnes už takové 

nevycházejí, obrátil jsem se na ně. Nezasluhují si totiž upadnout v zapomnění. 

Máte zajímavé recepty?

Pošlete nám je, my je vyzkoušíme a o ty 

nejlepší se podělíme s ostatními. Vy 

pak budete mít navíc šanci získat jako 

odměnu něco zajímavého do kuchyně. 

Adresa: inspirace.vareni@motyl.cz 

nebo Inspirace Euronics, P. O. Box 218, 

757 01 Valašské Meziříčí.

Pište na sebe vždy nějaký kontakt!

Znění tajenky křížovky pošlete nejpozději do 20. května  na e-mail inspirace.soutez@motyl.cz nebo poštou na adresu Inspirace Euronics, P. O. Box 218, 757 01 Valašské 

Meziříčí. Do předmětu e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte heslo KŘÍŽOVKA. Abyste mohli vyhrát, musíte správně vyluštit znění tajenky křížovky. Výherci budou zveřejněni v příštím 

čísle časopisu, které vyjde 11. června 2010.

Vyhrajte 3x váhu Goddess

Váha Goddess SCA102 Simply fit



foto: autortext: Jan Kužník, foto: autor

Aby nedošlo k omylu – v současnosti propa-

gované 3D systémy nemají vůbec nic společ-

ného s  těmi minulými. Již dříve bylo možné 

koupit DVD nebo Blu-ray disky označené jako 

3D. V krabičce zákazník nalezl papírové brýle 

s modrým a červeným fi ltrem (takzvané ana-

glyfi cké brýle), a  když si je nasadil, viděl fi lm 

na obrazovce plasticky. 

Obraz byl barevnými sklíčky pochopitelně 

silně kvalitativně degradován a  dokoukat jej 

celý nebylo vůbec pohodlné. Bolesti očí i hlavy 

na sebe nedaly zpravidla dlouho čekat. 

Nový způsob 3D funguje úplně jinak a z po-

hledu diváka neskonale pohodlněji. Zážitek ze 

sledování 3D televize lze nyní s  trochou nad-

sázky srovnávat s návštěvou iMaxu. 

Jak funguje 3D? 
V  zásadě existují dva systémy pro zobrazení 

trojrozměrných fi lmů v domácích podmínkách. 

Pasivní a aktivní. Naprostá většina fi rem, v čele 

se Samsungem a  Panasonikem, zvolila ten 

druhý. V nejbližší době se tedy v obchodech 

setkáte pouze s ním. 

Princip je poměrně jednoduchý. Pokud se 

díváte na obrazovku, kde běží 3D fi lm, bez brý-

lí, vidíte vše jakoby rozmazané a dvojité. Je to 

dáno tím, že televizor postupně (v časové sou-

slednosti) promítá obraz pro pravé a  pro levé 

oko (a tak stále dokola). Zobrazovací frekvence 

je přitom tak vysoká, že lidské oko bez speci-

álních brýlí má pocit, že vše je dvojité a mírně 

posunuté. Teprve 3D brýle pak zabezpečí, že 

každý obraz se dostane právě a pouze k tomu 

oku, které jej má vidět. Jejich skla jsou totiž 

ve  skutečnosti miniaturní displeje z  tekutých 

krystalů (LCD), které oči střídavě zastiňují. Po-

kud je tedy například na obrazovce snímek pro 

levé oko, pravé je zrovna zakryté, a  tudíž se 

nedívá. Díky vysoké frekvenci – Samsung vám 

zakryje každé oko 60x za sekundu – o tom oko, 

resp. mozek ani neví. Tak vzniká 3D dojem. 

LCD v brýlích
Aby „brýle věděly“, které oko kdy zakrýt, musí 

být televizorem řízeny, takzvaně synchronizo-

vány. K tomu se využívá infračervený paprsek, 

jehož vysílač je součástí televize (druhý je ur-

čen pro dálkový ovladač).   

Logickou výhodou aktivního systému, který 

využívá takzvané Active Shutter Glasses (ak-

tivní brýle) s  tekutými krystaly je schopnost 

zobrazit fi lm ve Full HD rozlišení (1 920 x 1 080 

bodů). Obrazy pro levé a pravé oko jsou totiž 

promítány postupně za  sebou, nikoliv naráz 

jako u  pasivního systému a  fyzické rozlišení 

tedy není nutné podělit dvěma. 

Nevýhodou tohoto přístupu je výrazně vyšší 

cena brýlí a  jejich teoreticky vyšší porucho-

vost. Musí být totiž vybaveny elektronikou 

a  tedy i  napájením (knofl íková baterie nebo 

akumulátor dobíjený přes USB). 

Pasivní brýle mají – na rozdíl od nich – pouze 

polarizační skla. Tím však musí být vybavena 

i televize tak, aby opět ke každému oku dopu-

toval pouze ten obraz, který má. Dvojí polari-

zace u pasivního systému nahrazuje střídavé 

zakrývání očí u systému aktivního.

Zatím se zdá, že zatímco aktivní 3D se za-

bydlí v domácnostech, pasivní se prosadí při 

veřejných 3D projekcích, třeba v restauracích 

a  sport barech. Nechat si opilými fanoušky 

zničit nebo rozkrást aktivní brýle, které aktu-

álně stojí 2.000 až 3.000 Kč, totiž není pro pro-

vozovatele právě lákavá představa. Polarizační 

skla přitom přijdou na zlomek této ceny. 

Bude se na co koukat? 
Tato otázka úzce souvisí s odpovědí na dotaz: 

„Opravdu se 3D prosadí?“ Situace je kompliko-

vaná, ale nadějná. I  když zatím existuje pouze 

jediný(!) 3D Blu-ray fi lm na světě, a ten nese ná-

zev Monsters vs. Aliens. Jde o kreslenou parodii 

na katastrofi cké sci-fi  fi lmy. Na tento snímek má 

až do  konce roku exkluzivitu Samsung, který 

jej bude přibalovat ke  svým BD přehrávačům 

a ke speciálnímu balíčku s dvojicí brýlí (5.490 Kč). 

Volně na trhu se tedy zatím prodávat nebude. 

Již letos na jaře a v létě se ale na trh chystají 

i další hráči. Panasonic, Sony (s novým fi rmwa-

rem bude 3D zvládat i Playstation 3 a její maji-

telé tedy značně ušetří za nový přehrávač), LG, 

Philips (více o novinkách píšeme v tomto čísle), 

Toshiba atd. Ti všichni budou chtít také nabíd-

nout divákům nějaký důvod, proč utratit za 3D 

televizi, 3D přehrávač a 3D brýle. Filmů se tedy 

již do konce roku jistě objeví více. Podle růz-

ných odhadů to bude 15 až 30. Očekávaného 

3D Avatara však nečekejte dříve než za rok. 

Některé z chystaných kinohitů jsou již nyní 

natáčeny rovnou ve 3D a ty, u kterých to tvůrci 

nestihli, jsou do 3D alespoň dodatečně přepo-

čítávány (například poslední Harry Potter, nový 

Souboj Titánů apod.). Dokonce prosakují neo-

věřené zprávy, že i české, a zejména animova-

né fi lmy jsou již rovnou natáčeny ve 3D.

Se sportem na 3D
Trojrozměrného obrazu se aktivně chytil sport. 

V Anglii proběhlo první 3D vysílání fotbalového 

utkání na satelitním kanálu Sky Sports (Arse-

nal versus Manchester United). Někteří diváci 

si však stěžovali na velmi špatnou kvalitu obra-

zu a fakt, že chvílemi nebyl vidět míč. Natáčení 

ve  3D je však technicky poměrně náročnou 

disciplínou. 

Odvysíláno bylo i  několik ragbyových zá-

pasů a chystá se satelitní 3D vysílání z fotba-

lového Mistrovství světa v  JAR (pro Evropu 

v 1 080i, pro USA 720p). 

Společnost Sky také hodlá od dubna v Ev-

ropě spustit svůj kanál Sky 3D, který již na-

bídla v  Jižní Koreji. Vedle sportu má všem 

předplatitelům umožnit sledovat fi lmy, seriály, 

dokumenty a další pořady ve vysokém rozliše-

ní a prostorově. 

Televizní 3D vysílání bylo ofi ciálně oznáme-

no na tento rok například americkou DirectTV, 

která spolupracuje s Panasonikem a sportov-

ním kanálem ESPN. Tuzemští zájemci dosta-

nou jednorázovou šanci v květnu. Společnost 

Astra totiž zahájí zkušební a dočasné satelitní 

vysílání 3D demokanálu na  pozici 23,5 stup-

ně východně. Vše proběhne v  rámci veletrhu 

Anga Cable 2010 v Kolíně nad Rýnem. 

Tím to však pro českého diváka zatím kon-

čí. V  rámci současného DVB-T ve  formátu 

MPEG-2 je totiž šíření 3D prakticky vylouče-

no. Šance je ještě u kabelových operátorů, ale 

žádné povzbudivé zprávy v tomto směru zatím 

nejsou k dispozici.

Neznamená to však, že by se našinec ne-

mohl dívat na 3D fi lmy. Společnosti Samsung 

a Toshiba totiž uvedly na trh televize, které do-

kážou přepočítat obyčejné 2D fi lmy (či televizní 

vysílání) do 3D podoby. Lhostejno, zda se dí-

váte na televizní noviny, pouštíte si fi lm z DVD, 

Blu-ray nebo připojeného USB disku. Více 

najdete na stránkách s „testem“ 3D televizoru 

a BD přehrávače Samsung.

 Brzy se na trhu objeví i první spotřebitelské 

3D kamery, a tak se budeme moci dívat ales-

poň na trojrozměrná domácí videa.

Co potřebujete ke 3D?
Pokud chcete sledovat 3D fi lmy uváděné 

na Blu-ray, budete si muset pořídit celou tro-

jici nových výrobků – 3D brýle, 3D televizi, 3D 

Blu-ray přehrávač. 

Omezený počet brýlí dostanete (někdy) k te-

levizi, další – například dětské – si budete mu-

set dokoupit zvlášť. 

Pokud se zatím spokojíte s přepočtem 2D 

na 3D, bude vám stačit 3D televize od Sam-

sungu (řada 7000 nebo 8000) nebo chystaná 

novinka od Toshiby. 

Až tedy půjdete do obchodu pro špičkovou 

televizi za desítky tisíc, přinesete si domu 3D, 

ať chcete nebo nechcete. Analogický vývoj lze 

očekávat i u Blu-ray přehrávačů. 

Pokud se tedy celé to slavné 3D uchytí…

CO POTŘEBUJETE

PRO 3D
Aktivní 3D brýle se „skly“ z tekutých krystalů v plné kráse.
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Kostky jsou vrženy. Duben 2010 se do historie spotřební elektroniky zapíše 

jako měsíc, kdy třetí rozměr v rozlišení Full HD poprvé dorazil i do domácností. 

V obchodech po celém světě – včetně Česka – se objeví první 3D televizory, 

3D Blu-ray přehrávače a speciální aktivní 3D brýle. Zda se novinka uchytí a po-

stupně donutí uživatele přezbrojit, není jisté. První dojmy jsou však vynikající, 

i když i 3D má své mouchy.

S  novým fi rmwarem bude fi lmy ve  3D zvládat 

i Sony Playstation 3.



Všechny fotoaparáty, které můžete vy-

hrát, jsou vybaveny nejmodernější funkcí 

inteligentní automatiky Smart Auto, kte-

rá sama vybere – ze zabudovaných scé-

nických programů – ten nejvhodnější pro 

danou situaci.Některé pak fungují i při 

záznamu HD videa, což je druhá vlast-

nost společná všem cenám. Jak vidíte, 

není toho právě málo…

1. cena – Samsung EC-WB600: „kapesní“ 

ultrazoom s 15násobným zoomem začínajícím 

už na 24 mm je v současnosti žhavou novinkou. 

Nabízí objektiv Schneider-Kreuznach s  optic-

kou stabilizací obrazu, displej s  úhlopříčkou 

7,6 cm, konektor HDMI a  pro fajnšmekry plně 

manuální ovládání. Samozřejmostí jsou další 

vyspělé funkce jako rozpoznání úsměvu či roz-

poznání mrknutí. 

Cena: 7.990 Kč

2. cena – Samsung EC-PL150: všestranný 

rodinný fotoaparát se dvěma displeji. Jeden 

má 7,6 cm a je na obvyklém místě vzadu, druhý 

s  úhlopříčkou 3,6 cm je na  straně přední, tak-

že se v  něm při focení autoportrétu i  uvidíte. 

Poslouží ale i  při focení malých dětí, protože 

na něm lze spustit animaci nebo ukázat aktu-

ální nastavení blesku a samospouště. Objektiv 

s 5x zoomem začíná na 27 mm a k dispozici je 

opět optická stabilizace obrazu. Záznam HD 

videa je samozřejmostí.

Cena: 5.290 Kč

3. cena – Samsung EC-ST70: dostup-

ný, avšak stále velice dobře vybavený přístroj 

s  optickou stabilizací (stejně jako u  ostatních 

je doplněna i  o  elektronickou), pětinásobným 

zoomem (od  27 mm). Stejně jako u  ostatních 

přístrojů mezi scénickými režimy nechybí děti, 

text, soumrak, protisvětlo či pláž a sníh. Jeho 

hlavní předností je však – vedle zmiňovaného 

solidního zoomu – jeho neuvěřitelná kompakt-

nost. Má totiž hloubku pouhých 17 milimetrů! 

Cena: 4.490 Kč

Odpovědi do soutěže zasílejte do 20. května 

na e-mail inspirace.soutez@motyl.cz nebo poš-

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

757  01 Valašské Meziříčí. Na  obálku – nebo 

do  předmětu e-mailové zprávy – nezapo-

meňte výrazně uvést heslo: „Soutěž“.

O KAPESNÍ ULTRAZOOM 

A FOŤÁK SE DVĚMA DISPLEJI

1. Která z výher je ideální pro 
pořizování autoportrétů? 

2. Které modely Samsungu nabí-
zejí duální stabilizaci obrazu?

3. Jakým způsobem se dobíjejí 
akumulátory fotoaparátů a vi-
deokamer Samsung? 

OTÁZKY

1.
CENA

SOUTĚŽ

2.
CENA

3.
CENA
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MP3 přehrávač, diktafon, bezdrátová myš 

i  digitální fotoaparát –  nejrůznější drobné 

spotřebiče, počítačové doplňky i samostatná 

zařízení používají ke svému napájení baterie. 

Několik jednoduchých rad vám pomůže s je-

jich výběrem a  omezením naprosto zbyteč-

ných výdajů. Třeba i  za  opravu spotřebiče, 

ve kterém baterky sice snad už dnes „nevyte-

čou“, jak bývalo zvykem, ale prostor zbyteč-

ně oxiduje a vy ho musíte čistit. Je to zkrátka 

jako u autobaterie…

Bezdrátová myš a dobíječka 
s vybíjením 
Bezdrátová myš je jistě pohodlným a elegant-

ním doplňkem vašeho počítače či notebooku. 

Potřebujete ji ale doopravdy? Spotřeba baterií 

– a  tedy i  vaše fi nanční výdaje  mohou nepří-

jemně překvapit. 

Když už se pro myš tohoto typu rozhodnete, 

pořiďte si k  ní kvalitní akumulátorové, nabíjecí 

baterie a  neméně kvalitní dobíječky s  vybíjecí 

funkcí. 

Je to jako u  akumulátorového holicího 

strojku. Vypne se a hlásí, že potřebuje dobít, 

ale když ho chvíli necháte odpočinout, zase 

na okamžik holí. Právě co nejdokonalejší vybití 

akumulátorů (kadmiových a niklmetalhydrido-

vých, tedy Ni-Ca a NiMH) před jejich opětným 

dobitím, má největší vliv na  jejich životnost. 

Toto pravidlo se už netýká nejmodernějších 

akumulátorů lithioiontových (Li-Ion) a  lithiopo-

lymerových (Li-Po), které však stále najdete 

málokde a  jsou zabudovány zejména do mo-

bilů.

Používejte nabíjecí baterie
Obecně platí, že elektřina dodaná ze sítě je 

vždy mnohonásobně lacinější, než když ji ku-

pujete v podobě baterií. Snažte se tedy použí-

vat bateriové spotřebiče jen v těch případech, 

kdy je to opravdu nutné, a pořiďte si do nich 

akumulátorové baterie. Ty lze v nabíječce nabít 

až 1 000x a  jejich používáním šetříte jak svoji 

peněženku, tak  přírodu – pomůžete jí od zá-

těže vznikající při likvidaci velkého množství 

použitých jednorázových článků.

Dražší baterie 
či akumulátory se vyplatí!
Když už nic jiného nezbývá a musíte pro někte-

rý spotřebič použít jednorázové baterie z ob-

chodu, volte raději alkalické. Oproti obyčejným 

zinkouhlíkovým sice stojí více, ale fi nanční 

rozdíl při nákupu vyrovná jejich delší provozní 

doba.

 

Větší baterie jsou výhodnější, 
nejvýhodnější jsou svítilny 
s LED 
Při použití větších typů baterií dosáhnete 

lepšího poměru cena/výkon. Velký mono-

článek je ve výsledku výhodnější a „levnější“ 

než kupříkladu tužkové baterie typu AA či 

AAA.  Předpokládáte-li, že spotřebič budete 

pravidelně používat na baterie (typicky rádio 

na chalupu či přenosná svítilna), zauvažujte 

o  verzi používající větší typ baterií (buřty). 

Design možná nebude tak elegantní, ale 

opravdu potřebujete při svícení v kůlně dělat 

parádu?

Ještě úspornější volbou je sáhnout byť 

po dražší, ale nesrovnatelně úspornější, sví-

tilně pracující s LED diodami.

Jejich svítivost je dnes na  úrovni. Baterie 

v nich vydrží měsíce a pomalu roky a ani sa-

motná „žárovka“ se tolik neopotřebovává. Vydr-

ží – oproti té běžné – třeba 30 000 či více hodin.

LED svítilny se dnes už dělají v různé kvali-

tě a s různým stupněm odolnosti a svítivosti, 

takže si vybere opravdu každý. Navíc – zkuste 

LED i pro domácnost. Ušetříte!

Tomu se ale budeme věnovat někdy příště.

JAK NA ÚSPORY ENERGIE VII
aneb spotřebiče na baterky
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V sedmém dílu našeho seriálu zaměřeného na to, jak v domácnosti ušetřit na spotřebě elektrické 

energie, se podíváme na nejrůznější mobilní i nemobilní zařízení pracující na baterie či akumulá-

tory. Není třeba žádných chytrých tahů, abyste ušetřili. Stačí jen nebýt přehnaně spořiví a ne-

kupovat ty nejlevnější tužkové baterie a akumulátory. Zkrátka je třeba u toho jen trochu myslet 

a pořídit si kvalitní dobíječku s vybíjením (před nabitím články zkontrolujte, a případně je zcela 

vybijte, aby se zvýšila jejich životnost) a kvalitní akumulátory. Ty se pak hodí třeba i do hodin.

Víte, že… 

… baterie do odpadu nepatří?

Svou malou velikostí k tomu baterie 

jakéhokoli druhu často svádějí, avšak 

do komunálního odpadu je rozhodně ne-

vyhazujte! Obsahují řadu nebezpečných 

látek, které ohrožují životní prostředí: 

olovo, kadmium, nikl a další.

Ročně se jen v naší republice prodá 

na 100 milionů baterií různých typů. 

K ekologické likvidaci je bohužel vrácen 

jen malý zlomek tohoto množství. 

Nepotřebné baterie můžete odnést 

do sběrného dvora nebo je odevzdat 

na mnoha maloobchodních prodej-

nách. Další informace o ekologickém 

odevzdávání použitých baterií a místech 

jejich sběru naleznete na internetových 

stránkách neziskové organizace Ecobat 

– www.ecobat.cz.

Seriál je připravován ve spolupráci se společností ČEZ. 

Více informací najdete v  oranžových brožurách Ener-

getický rádce nebo na stránkách www.cez.cz v sekci 

Péče a  podpora – Energetické poradenství (Energe-

tický rádce) nebo na www.uspornespotrebice.cz. Tam 

jsou také kalkulátory, které vám vypočtou obvyklou 

spotřebu běžných přístrojů v domácnosti. 

Ve všech kalkulacích počítáme s cenou 4,48 Kč 

za jednu kWh elektřiny, což je cena včetně daně 

u nejrozšířenějšího produktu „ČEZ D Standard“ 

a distribuční sazby „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. 

Samsung EC-WB600 

Samsung EC-PL150

Samsung EC-ST70
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ZÁVĚREM

Nikon: O fotoaparát 
s projektorem…
Na otázky správně odpověděli a ceny 

vyhrávají: 

1. cena: Ludmila Kuželová, Křižany 

(fotoaparát s projektorem Nikon Coolpix 

S1000pj)

2. cena: Jolana Frgalová, Prostějov 

(Nikon Coolpix S640)

3. cena: Emil Trombik, Český Těšín 

(Nikon Coolpix S570)

Správné odpovědi:
1. Jak velký obraz lze promítnout pomocí 

projektoru, který je zabudovaný ve foto-

aparátu Nikon S1000pj? (O  úhlopříčce 

13 až 100 cm) 

2. Vyjmenujte tři digitální zrcadlovky znač-

ky Nikon. (Například D3000, D300, 

D3S, D2H, E2) 

3. V  kterém roce byla založena japonská 

společnost Nikon Corp.? (1917)

Křížovka
Jeden ze tří vysavačů Hyundai s tajenkou 

„Hyundai – malý a výkonný pomocník pro 

váš domov“ vyhrávají: František Kypr, 

Frenštát pod Radhoštěm; Miriam Brožo-

vá, Praha; Iva Pelikánová, Brno

Finance

Cetelem: www.cetelem.cz

Essox: www.essox.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

Národní koordinační skupina pro digitální vysí-

lání a Domy dětí a mládeže vyhlásily výsledky 

společné soutěže „Digitalizace hravě“, která 

byla poprvé organizována v  územní oblasti 

Sušice. 

V  soutěžní kategorii „Kresba“ zvítězila pat-

náctiletá Veronika Kovandová z  DDM Kla-

tovy, druhý byl teprve osmiletý Tomáš Viták 

z DMM Blatná a třetí místo obsadila třináctiletá 

Míša Strašková z DDM Klatovy. 

Vítězné práce vidíte níže. Vlevo je ta z prvního 

místa a vedle ní – vpravo nahoře – ta, která se 

umístila na místě druhém.

Inspirace Euronics 3/2010 vychází v pátek 11. června.

Téma: Dámská péče o tělo
Před létem jistě důležité téma pro ženy i dívky, 

které proberme opravdu důkladně a ze všech 

stran. Připomeneme si jednotlivé principy epi-

lace, zmíníme se o  přístrojích a  jejich odliš-

nostech v  rámci jednotlivých cenových relací 

a  samozřejmě nezapomeneme ani na  vlaso-

vou techniku. Tedy na  fény, kulmy a  žehličky 

na vlasy. Včetně bezpečnosti jejich provozu.

Téma: Kamery
Toto číslo bylo o foťácích, příští bude o kame-

rách. I  u  nich jsme svědky zásadních změn, 

jakými jsou především přechod na vysoké roz-

lišení a jednoznačný příklon k ukládání nahráv-

ky na paměťové karty či tzv. SSD fl ash disky. 

Jako obvykle vám poradíme při výběru a uká-

žeme, co můžete v  jednotlivých kategoriích 

za svoje peníze očekávat.

Výherci z prosincového čísla

Užitečné odk@zy

Děti namalovaly digitalizaci

V příštím čísle najdete

Objevte tu pravou pračku 
pro Vaše potřeby. 
Pračky Whirlpool Vám nabízejí: 

–  inteligentní sensorovou technologii 6. smysl 
– dokonalý design Carisma 

– kapacitu 5 až 11 kg prádla 

– energetický úsporné třídy A až A -30 % (A+++) 

– jednoduché nastavení jedním tlačítkem 

–  antibakteriální program na ochranu 
pračky i prádla 

– jemné a účinné použití páry

6. smysl

% (A+++)

em 

Ušetřete až 30 % energie 
s pračkami Whirlpool  






