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Chystá se na nás DVB-T2. 

Bohužel!

Zcela mimořádně jsme pro vás do tohoto 

čísla zařadili přehled televizorů z mode-

lových řad roku 2010. Nikdy předtím se 

totiž nestalo, aby v jednom období obnovili 

všichni velcí výrobci prakticky kompletně 

svůj sortiment. A i když je někde vidět, jak 

„nestrmá“ je cesta inovace, řada vlastností 

opravdu stojí za to. 

Tohle je ta dobrá zpráva. A víte, která je 

ta špatná? Český stát na nás šije další 

boudu. Ta – pokud bude realizována (a zdá 

se, že bude, a dokonce brzy) – vás bude 

nejen stát další peníze, ale vaše stávající 

televizory a set-top boxy budou zralé 

do šrotu. V tom prvním případě ne úplně, 

v tom druhém určitě.

A o co jde? O nástupce pozemního DVB-T 

zvaného DVB-T2. Ten na rozdíl od svého 

předchůdce, který je stále ještě zaváděn 

(dokončení příští rok), používá formát 

MPEG-4. MPEG-4 natolik speciální, že 

si nerozumí s tunery vašich vysněných 

plochých televizorů. A pokud nepůjde 

udělat aktualizace, což nejspíše nepůjde, 

budeme všichni potřebovat zcela nový 

set-top box.

A kdy že se tahle kulišárna chystá? České 

radiokomunikace podporované Českou 

televizí a televizí Nova by rády, aby ČTÚ 

začalo udělovat licence hned po ukončení 

přechodu z analogového vysílání, tj. příští 

rok. A už také zaznělo, že za nějakých 

sedm let by se mohlo stávající DVB-T 

vypnout. 

Nevím jak vy, ale já udělám to, co udělali 

za našimi hranicemi v Německu. Pokud 

nejsou na kabelu, investovali do satelitu, 

a tak se na DVB-T dívá méně než 10 % 

národa. Právě tohle je cesta také pro nás 

a lze ji najít i bez měsíčního paušálu. Já se 

na ni určitě vydám.

S pozdravem „vzhůru na satelit“

Bohouš Herwig
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Zapomeňte na klasiku

Tato hliníková klávesnice kupodivu ukrývá plnohodnotný 

počítač. Jmenuje se Asus EeeKeyboard PC (13.990 Kč se 

16GB SSD diskem), má hmotnost pouhý kilogram a při-

pojíte ho k jakémukoli plochému televizoru nebo monitoru. 

Na jeho pravé straně vidíte dotykový displej s úhlopříčkou 

12,7 cm, jehož prostřednictvím můžete ovládat kurzor, 

spouštět programy či přehrávat multimédia, a dokonce 

i odesílat textové zprávy.

Kino už i prostorově

Samsung HT-C6930W (29.990 Kč) je unikátní domácí kino podporující 

3D. Skládá se ze dvou předních podlahových reprosoustav, subwooferu 

a menších reprosoustav efektových, které jsou připojitelné i bezdrátově, 

přičemž potřebný modul dostanete v ceně. Kino zvládá napojení na 

domácí počítačovou síť a prostřednictvím služby Internet@TV také na 

internet, což lze využít například pro zpravodajství či předpověď počasí. 

INSPIRACE EURONICS • 3/20104 text: Bohumil Herwig, foto: Gogen, LG, Sony

Telefonujte chytře 

Toužíte po chytrém telefonu? 

Už asi víte, že se nemusíte 

orientovat jen na standard-

ní operační systémy, ale 

že tu je i věcička jménem 

Android. Právě jí vybavilo LG 

svůj nový telefon Optimus 

GT540, který bude prodáván 

za asi 6.500 Kč. Hlavní 

menu si můžete upravit 

podle svého a nechybí ani 

multimediální přehrávač 

pro sledování fi lmů v DivX, 

fotoaparát se třemi miliony 

pixelů či mechanika karty 

MicroSD. Telefon se dodává 

ve čtyřech barvách – bílé, 

růžové, černé a stříbrné.

KALEIDOSKOP • ELEKTRONIKA

Univerzální krabička

Media box Gogen MB 381 Record (1.979 Kč, bez disku) 

zvládne hned několik věci. Má zabudován tuner DVB-T 

(MPEG-2 i MPEG-4) s českým EPG, podporu přehrá-

vání nejrůznějších multimédií, včetně MKV a fi lmů v DivX 

s titulky, a nechybí dokonce ani možnost nahrávat. To 

Gogen zvládá jak na pevný disk (jde zakoupit i verze s 500 

GB), tak na USB paměť a dokonce i na paměťovou SD kartu. 

Příjemné je rovněž zabudování rozhraní HDMI a tří konektorů 

USB, z nichž jeden může být využit i pro připojení media boxu 

na počítač.

Natáčejte a vypalujte

Celých deset modelů kamer s fl ash pamětí (např. 

HDR-CX305, kterou vidíte na snímku) a pěti přístrojů 

s pevným diskem uvádí Sony. Ty základní jsou nyní 

vybaveny vestavěným světlem a CCD snímačem s vyšší 

citlivostí. Ty nejvyšší, jako například XR350V a CX350V, 

pak mají zabudován objektiv Sony G s rozšířeným 

záběrem, který nyní zachytí – ve srovnání s předchozí 

řadou – až 2x větší plochu. Například nejnižší ohnisko-

vá vzdálenost u CX550V/XR550V je 30 mm pro video 

a 26 mm pro fotografi e. Všechny uváděné novinky jsou 

kompatibilní s vypalovačkami VRD-MC6 DVD a VRD P1 

DVDirect Express, takže prý stačí jen stisknout tlačítko 

a nahrávku uložit na běžné DVD.

Stylově na internet

Kompaktní kamerky Sony MHS-CM5 (5.590 Kč, 

optický zoom) a MHS-PM5 (4.790 Kč, objektiv 

otočný o 270°) nabízejí záznam videa v MPEG-4 

v rozlišení Full HD a fotografování s kvalitou 5 me-

gapixelů. Nainstalovaný software PMB Portable 

pak dovoluje přenos nahrávek na internet, jakmile 

kamery přes USB připojíte k počítači.

Pro příjemnější ráno 

Radiobudík Sony ICF-C717PJ (1.550 Kč) nejen promítá 

čas na zeď nebo na strop, ale nabízí i vstup pro přehrávač 

hudby, má zabudováno měření teploty, a hlavně – vzbudí 

vás uklidňujícími zvuky probouzející se přírody. Pokud vám 

ale například hukot mořských vln či šumění horské bystřiny 

nevyhovuje, můžete využít i zabudovaný rozhlasový tuner. 

Příjemnou funkcí jsou i záložní baterie, takže vás ICF-C717PJ 

vzbudí i při výpadku proudu. 

Nejen přenosně 

V červenci můžete očekávat nové MP3/MP4 

přehrávače Philips GoGear Muse s pamětí 8 nebo 

16 GB a dotykovým displejem o úhlopříčce 8,1 cm. 

Zabudována je nejen podpora zvukového vylep-

šení FullSound, FM rádio s RDS a sledování videa 

v HD s prostorovým zvukem, ale i rozhraní HDMI. 

Díky tomu můžete přehrávače napojit i na te-

levizor. A ceny? GoGear SA2MUS08S s 8 GB 

bude ke koupi za 4.490 Kč, cena vyššího modelu 

SA2MUS16S zatím stanovena nebyla. 

foto: Asus, Philips, Samsung, Sony



Televizor Sony HX900 z řady Cinematic přichází na trh v červnu a bude 

ke koupi ve velikostech 117 cm (KDL-46HX905, zhruba 69.990 Kč) nebo 

132 cm (KDL-52HX905, zhruba 84.990 Kč). Je 3D Ready, tedy připraven 

na vysílání ve 3D, a stačí ho jen – podle vašeho přání – rozšířit o po-

třebný počet brýlí (asi 2.500 Kč) a synchronizační vysílač TMG-BR100 

(předběžně 1.300 Kč), který zajistí jejich spojení s televizorem. 

Na  HX900 je tím nejzajímavějším plošné podsvícení LED (DirectLED) 

s  dynamickou regulací, které se optimalizuje, tedy snižuje či zvyšuje 

svou intenzitu, podle dané scény. 

Další chuťovkou je tzv. Ambient Sensor, který si sám zjistí, jaký je jas 

a  jaká je teplota barev světla ve  vaší místnosti, a  podle toho nastaví 

obraz. 

Nechybí ani napojení na internet, které je zajištěno prostřednictvím do-

koupitelného adaptéru UWA-BR100 (1.850 Kč) pro bezdrátové Wi-Fi, 

díky čemuž tak můžete využívat i  funkci Bravia Internet Video, která 

zajišťuje přístup k on-line službám. 

Použitý panel má rozlišení Full HD, tedy 1 920 x 1 080 bodů (1 080p), 

o zvuk se stará digitální zesilovač, který nabízí i audiovýstup v systému 

5.1. Režimů prostorového zvuku je tu ostatně hned několik: „kino“, „hud-

ba“, „sport“ a „hra“ a ještě více je režimů obrazu – plných osm. 

K HX905 vybavenému tunerem pro pozemní DVB-T i satelitní DVB-S, 

a  to ve  verzi MPEG-2 i MPEG-4, můžete dokoupit stylový podstavec 

z leštěného hliníku, který najdete v rubrice design. 

Panasonic DMP-B100 (12.995 Kč) a DMP-B500 (14.995 Kč) předsta-

vují přenosné BD přehrávače, s nimiž vám čas na cestách uběhne 

rychleji. Navíc poslouží i doma, protože prostřednictvím HDMI je lze 

připojit i  k  televizoru. Napojit je však můžete i  na  kompatibilní A/V 

zesilovač a díky funkci Viera Link je můžete rovněž řídit i dálkovým 

ovladačem televizoru.

Oba modely jsou vybaveny mechanikou paměťové karty SD a  jsou 

mimo jiné kompatibilní s  fotografi emi ve  formátu JPG a  videem 

v MPEG-2, AVCHD či DivX (i HD).

B100 (snímek dole) má displej s  úhlopříčkou 22,6 cm a pro použití 

v  autě je standardně vybaven držákem a  adaptérem pro napájení 

z  autobaterie. Víko s  LCD lze volně natočit, a  dokonce i  překlopit 

a položit na tělo přehrávače. V ceně dostanete malý dálkový ovladač.

DMP-B500 (snímek nahoře) má už ovladač „dospělý“, displej ještě 

o tři centimetry větší (25,7 cm) a zabudováno je už i USB, což je další 

cesta, jak přehrávat multimédia. Jeho velkou předností je pak mož-

nost dokoupit Wi-Fi adaptér a bezdrátově se napojit k počítačové síti. 

K dispozici je rovněž kabelové napojení přes Ethernet a propojit se 

můžete i s HD rekordérem Panasonic. 

Třetí možností je využít aplikace Viera Cast a vstoupit na servery typu 

YouTube nebo si zjistit informace o počasí či zprávy z burzy. Pouštět 

lze samozřejmě i pořady z archívu televize Nova.

Přehrávač je navržen natolik zajímavě, že vám v mezičase zároveň 

poslouží i jako elegantní fotorámeček s kalendářem a hodinami, což 

je dobře vidět na snímku.

UŽIJTE SI PROSTORU

BLU-RAY PŘENOSNĚ

INSPIRACE EURONICS • 3/20106 foto: Nikon, Panasonic, Philips
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Máte 3D na Astře! 

Společnosti SES Astra a Samsung pro vás 

připravily první zkušební nekódovaný televizní 

kanál pro 3D v Evropě. Spuštěn byl 4. květ-

na a najdete ho na družici Astra na pozici 

23,5 stupně východně. Nebudou na něm 

však pouze ukázky, ale běžet mají i skutečné 

pořady. A co potřebujete k jeho sledování? Nic 

speciálního, samozřejmě s výjimkou jakéhokoli 

3D televizoru a DVB-S set-top boxu pracujícího 

ve vysokém rozlišení 

(HD). Není tudíž zapo-

třebí žádný „speciální 

3D tuner“, ten ostatně 

ani neexistuje, stačí 

pouze přivést 3D sig-

nál do televizoru. 

Obraz jako z Hollywoodu

Ani Panasonic nestojí stranou zájmu o 3D a uvádí na 

český trh svůj první takto vybavený Blu-ray přehrávač. 

DMP-BDT300 (15.995 Kč) vyniká podle fi rmy rychlým 

spuštěním (0,5 s), mechanikou SD karty, rozhraním 

USB, připojením k domácí počítačové síti a kompatibili-

tou s formáty AVCHD, WMV, DivX a JPEG. Nechybí ani 

napojení na internet prostřednictvím funkce Viera Cast. Zabudovány jsou dva HDMI výstupy a mj. i analogový audio-

výstup typu 7.1, takže 3D přehrávač napojíte i na starší A/V přijímač. Pro fajnšmekry je pak určena novinka v podobě 

simulace elektronkového zvuku Digital Tube Sound. 

Za levno i za draho 

Philips po březnovém uvedení své vlajkové lodi BDP9500 

(11.490 Kč) nasadil do boje o zákazníka další tři podstatně 

levnější modely Blu-ray přehrávačů. Společnými vlastnost-

mi BDP3100 (3. 990 Kč, na snímku), BDP5100 (4.990 Kč) 

a BDP7500 (6.990 Kč) je zrychlení startu (do 20 s), přehrá-

vání formátu MKV, podpora bezdrátového napojení přes 

Wi-Fi a nízká spotřeba v pohotovostním režimu (0,2 W). 

Bez zajímavosti jistě nebude ani certifi kované přehrávání 

fi lmů v DivX Plus HD, pracující ve formátu H.264 dokonce 

už i s prostorovým zvukem. 

Soutěžte s Nikonem

Pro profesionály i amatéry, kteří se 

na svět kolem sebe dívají také objekti-

vem fotoaparátu Nikon, připravila fi rma 

fotosoutěž „Nikon kalendář 2011“. Její 

první ročník proběhl loni (viz fotografi e) 

s tématem „moje srdeční záležitost“, 

které platí i pro letošek. Vybraných 50 

semifi nálových fotografi í se veřejnosti 

představí na výstavě v listopadu, dvanáct 

vítězných prací si pak najde cestu přímo 

do kalendáře, který bude opět vyroben 

v limitované sérii 111 ks. Své fotografi e 

posílejte prostřednictvím www.nikon-

kalendar.cz mezi 31. srpnem a 30. září. 

Mimochodem – získaný fi nanční obnos 

120 550 Kč z dražby loňských fotografi í 

putoval do Kliniky dětské hematologie 

a onkologie UK 2. LF a FN v Motole.

foto: Panasonic, Sony 



Úsporná „amerika“

Whirlpool WSF 5556 A+X 

(49.990 Kč) je velká kombi-

nace s celkovým objemem 

540 l, která spotřebuje za den 

1,11 kWh, což znamená její 

zařazení do energetické třídy 

A+. K dobrému hospodaření 

s energií přispívá elektronika 

6. smyslu. Ta nabízí také 

funkce prázdninového provo-

zu, rychlého zmrazení nebo 

například alarm při teplotách 

mimo rozmezí správného 

skladování potravin. Chlad-

nička s objemem 325 litrů je 

vybavena beznámrazovým 

systémem Multi-fl ow a mraz-

nička výrobníkem ledu s vý-

konem až 2,5 kg ledových 

kostek nebo tříště za den. 

Vodu před zmrazením fi ltruje 

ve vestavěném fi ltru. 

Zlato pro dámy

Dámský holicí strojek Philips Ladyshave Body Con-

tour HP 6317 (999 Kč) je vybaven dvěma speciálními 

výkyvnými hlavami. Jedna slouží pro holení rukou i no-

hou a druhá, s pravým 24karátovým zlatem pro citlivé 

a precizní holení citlivých oblastí třísel a podpaží. Strojek 

napájený dvěma bateriemi typu AA je vodotěsný, a proto 

jej můžete použít i ve sprše.

Světelný ohřev

Konvice Krups BW410 (1.999 Kč) signalizuje postup 

ohřevu změnou vnitřního osvětlení vody v závislosti 

na aktuální teplotě, kterou navíc zobrazuje na dis-

pleji. Umožňuje nastavit 50, 60, 70, 85 nebo 100 °C, 

kterou může udržovat až 30 minut (keep warm). 

Dosažení nastavené teploty zvukově signalizuje. 

Funkce Purify prodlouží vypnutí po dosažení varu 

o 3 minuty, což zničí většinu bakterií. Konvice ohřívá 

objem 1,5 litru vody příkonem 2 400 W. 

Tichá síla

Jako velmi tichý představuje značka Hyundai odšťavňovač JE 702S 

(2.190 Kč) v nerezovém provedení. Dvě rychlosti využívají motor o příkonu 

700 W, který spolu s nerezovým mikrosítkem a velkým plnicím otvo-

rem umožní vkládat celá jablka. Zásobníky na dřeň (2 l) a šťávu (1 l) jsou 

připraveny na práci s větším množstvím ovoce. Odšťavňovač lze snadno 

rozebrat a odnímatelné díly umýt v myčce.
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Výkonná pradlena

Pračka Whirlpool AWO/ D 7113 (14.990 Kč) vypere 7 kg prádla pomocí 0,91 kWh elek-

trické energie, čímž si vysloužila třídu A+ a třídu účinnosti praní A. Spotřeba vody je přitom 

54 litrů. Elektronické ovládání se 6. smyslem umožní pomocí LED a malého displeje zvolit 

jeden ze 14 programů a řady doplňkových funkcí, mezi nimiž nechybí speciální programy pro 

jemné prádlo, snadné žehlení, jemné odstřeďování nebo studené praní. Pračka je vybavena 

funkcí AquaStop a antibakteriální ochranou na povrchu násypky. 

Univerzální zóna

Užitečným vybavením 63 cm široké varné desky Fagor 

IF-ZONE40S (21.990 Kč) je zóna o rozměrech 40 x 23 cm 

sloužící nejen k ohřevu velkých oválných nádob, ale 

i k ohřevu několika malých nádob. Je to umožněno šesti 

cívkami rozloženými rovnoměrně po ploše celé zóny. Tato 

i další dvě zóny jsou vybaveny dvanáctistupňovým digitál-

ním nastavením výkonu i funkcí Booster. Navíc mají mož-

nost odloženého spuštění časovačem a funkci 2 v 1, která 

umožňuje nastavit dvě intenzity vaření a čas, po němž zóna 

přejde do druhého stupně výkonu.

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • KALEIDOSKOP

Na kávě si pochutnáte 

Jedním stiskem tlačítka připravíte espreso, kapučíno, latte macchiatto 

nebo jen kávu s mlékem v kávovaru Siemens TK 76209RW (39.990 Kč). 

Díky systému „one touch function“, který přepíná mezi teplým mlékem, 

mléčnou pěnou a kávou, se šálku již nemusíte po dobu přípravy do-

tknout. Senso fl ow zase zajišťuje optimální teplotu pro spařování i velmi 

rychlé nahřátí přístroje. Ten se sám postará také o propláchnutí po každé 

dávce kávy i její bezhlučné umletí díky keramickému mlýnku. K ovládání 

poslouží elektronika s LCD displejem.

foto: Hyundai, Krups, Philips, Whirlpool 

Uklidí se sám

Dobrý a praktický nápad oceníte u akumulátorového strojku na stříhání vlasů Rowenta 

Expertise Precision TN9210D4 (1.899 Kč), který je vybaven odsáváním zastřižených vlasů. 

Výrobce se chlubí zachycením až 99 % všech vlasů, díky silnému proudu vzduchu, které-

ho projde strojkem 11 m3/h. Stříhat můžete na devět výšek střihu pomocí osmi hřebeno-

vých nástavců až do výšky 40 mm. Samomazací keramická čepel i odolný motor přispívají 

k dlouhé životnosti výrobku. 
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Každý rok představuje 

Electrolux v tomto období 

svoje novinky. Tentokrát 

však společnost poruši-

la tradici umístění Praha, 

Brno a  uspořádala květ-

novou akci pouze v Plzni. 

Z množství předvedených 

spotřebičů jsem vybral 

dva, které mne zvláště 

zaujaly.

Prvním je kombinova-

ná chladnička s  dáv-

kovačem chladné vody 

Electrolux ENA 38935X 

(22.990 Kč), která jistě 

potěší v nastávajícím par-

ném létě. Voda prochází 

fi ltrem Brita, takže bude 

nejen chladná, ale i  la-

hodná. Chladnička patří 

k  modelům řady Fresh-

FrostFree, která klade důraz na  dlouhodobé uchování čerstvých 

potravin, zejména zeleniny a ovoce, které konzumujeme stále více. 

Vybavení systémem chlazení proudícím vzduchem Multifl ow zajišťu-

je stejnou teplotu v celém prostoru chladničky a dokonalé oddělení 

prostorů pro 285 litrů chlazení a 78 litrů mrazení systémem nezávis-

lých okruhů TwinTech. Obě části není třeba odmrazovat (FrostFree) 

a celý přístroj je díky spotřebě 0,81 kWh/24 h zařazen v energetické 

třídě A+.

Neméně zajímavým výrobkem je vestavná indukční deska AEG-Electro-

lux Maxisenze HK 884400FG se šířkou 78 cm, která nemá vymezené 

zóny pro vaření. Díky tomu můžete použít malou i velkou nádobu v libo-

volném tvaru bez ohledu na její umístění na desce. 

Ovládání typu Direct-touch doplněné barevným displejem umožní 

nastavit výkon jediným dotykem na stupnici. Kromě funkce pro rych-

lé uvedení do varu Booster nabízí automatiky pro zahřátí i  vypnutí, 

funkci Stop&Go a možnosti rozpustit jemně čokoládu nebo intenziv-

ně zahřívat olej pro smažení.

Electrolux Maxisenze HK 884400FG pořídíte za 41.990 Kč.

Kombinace hliníku se sklem, které je barevně  podsvíceno LED diodami, 

jejichž barvu můžete podle své nálady změnit na jeden ze sedmi odstínů 

(technologie MoodLite), je jedním z rysů nové designové řady vestavných 

spotřebičů Gorenje. Opravdu originální design je výsledkem práce před-

ního světového designéra Karima Rashida, jehož práce využívají přední 

světové značky nejrůznějších oborů od kosmetiky až po automobily.

V tomto provedení si můžete pořídit multifunkční pečicí troubu, indukční 

nebo hi-light varnou desku a digestoř.

Multifunkční trouba BO 87KR (31.990 Kč, na snímku vpravo) využívá kle-

nutý vnitřní tvar Home Made, vycházející z  kamenné pece na  chleba, 

s  objemem 60 litrů. Elektronika ovládaná pomocí dotykového displeje 

umožňuje zvolit řadu kombinací ohřevu pomocí horního, spodního i kru-

hového tělesa, dvou úrovní grilu a funkce určené pro různé činnosti jako 

předohřev, udržování teploty či nahřívání talířů. Díky spotřebě 0,79 kWh 

je zařazena do energetické třídy A. Systém AquaClean usnadňuje čištění 

i bez saponátů pomocí páry. 

V  případě varné desky si můžete vybrat mezi indukční IT 641 KR 

(28.990 Kč) a hi-light ECT 680KR (18.990 Kč), jejichž bílý design je do-

plněn senzorovým ovládáním a neobvyklou grafi kou v okolí varných zón. 

Obě zóny jsou vybaveny funkcemi StopGo, která umožní dočasně poza-

stavit vaření, bezpečnostním vypnutím i dětskou pojistkou a varnou auto-

matikou. Indukční deska disponuje i funkcí Power boost, která umožňuje 

zrychlení nástupu varu.

Také digestoř (na  snímku) si můžete vybrat ze dvou typů – je vyrábě-

na ve  variantě s  technologií volby osvětlení MoodLite DQGA 65KR 

(29.990 Kč) i bez něj DQGN 65KR (25.990 Kč) . Přístroje mají výkon až 582 

m3/h při odtahu a 319 m3/h při recirkulaci. Osvětlení desky je halogenové 

s příkonem 2x 20 W. Elektronické ovládání umožní nastavit čtyři stupně 

výkonu s hlučností 54 dB(A). 

KOLEKCE ELECTROLUXU LETOS V PLZNI

GORENJE ANEB „DESIGN BY KARIM RASHID“

INSPIRACE EURONICS • 3/201010 foto: Electrolux, Gorenje
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TÉMA • PÉČE O TĚLO

PŘÍPRAVA
NA LÉTO

aneb (nejen) dámská péče o tělo

INSPIRACE EURONICS • 3/201012

Hygiena je důležitá a  ať se nám to líbí nebo 

ne, v ochlupení se drží pot, který se zde rych-

le rozkládá  a způsobuje nepříjemný zápach. 

Proto je dnes již hygienickým standardem vy-

holené ochlupení minimálně v oblasti podpaží 

i u mužů. Pro odstraňování chloupků byly vyvi-

nuty různé postupy, jako epilace voskem, cu-

krovou pastou, pomocí krémů a pochopitelně 

pomocí přístrojů, o kterých bude řeč. Epilace 

rozhodně není a zřejmě nikdy nebude příjem-

ná, ale aspoň to poskytuje výrobcům námět 

na vylepšování epilačních strojků. 

Jak se vyrovnat 
s nepříjemnou epilací 
Epilátory pracují na principu kotoučů nebo pin-

zet, které rotují tak, že se vždy v přední části  

dotknou a v zadní oddálí. Chloupky, které se 

dostanou mezi ně, jsou tak sevřeny a vytrženy.  

Z tohoto principu vyplývá, že nejvhodnější dél-

ka chloupků pro vytrhávání je zhruba do 4 mm. 

Delší chloupky nemusí být zachyceny u povr-

chu kůže, což sníží účinnost epilace a zinten-

zivní nepříjemné pocity. Příliš dlouhé chloupky 

se také mohou zamotat do epilačních kotouč-

ků a způsobit jejich nefunkčnost.

S nepříjemnými pocity se epilátory snaží vy-

rovnat pomocí různých technik. Napnutí kůže 

v okolí epilace zajistí různé mřížky a napínací 

udělátka na hlavách epilátorů. Masážní koleč-

ka a výstupky přímo na epilační hlavě spolé-

hají na znecitlivění pokožky masáží v místech 

epilace, což může být prováděno také pomocí 

vibrací nebo „naklepáváním“ pokožky. Další 

metodou je zchlazení pokožky. K tomu může 

sloužit chladicí rukavice nebo násta-

vec, které se před epilací připraví 

v  mrazničce. Zřejmě funguje 

také metoda zahřátí pokož-

ky před epilací v teplé vodě, 

která může být díky někte-

rým vodotěsným přístrojům 

prováděna i  ve  vaně nebo 

sprše. Platí však, že každý 

jsme jiný, a  tak metoda, se 

kterou je někdo spokojen, 

druhému nemusí vyhovovat. 

Každý má jiný práh bolesti a po-

chopitelně i jinak rostlé chloupky.

Epilátory: zajímejte se 
i o napájení
Početná skupina epilátorů od  střed-

ních cenových relací nabízí výměnné 

nástavce, případně celé hlavy, které 

slouží k  jemnější epilaci pro citlivější 

oblasti podpaží nebo třísel pomo-

cí omezení šířky záběru strojku, ale 

také speciální peelingové hlavy pro 

ošetření kůže mezi depilacemi, 

Když jsem dostal toto téma, donutilo mne k zamyšlení nad přístroji ryze pro ženy. Které pří-

stroje jsou využívány výhradně ženami? Fén, kulma, žehlička na vlasy? Fén občas použiji i já 

a znám  muže, kteří si rovnají vlasy žehličkou, takže to asi výhradní dámské přístroje nebudou. 

Epilátory a holicí strojky na tělo? Také chyba lávky. Dnešní ideál mladého muže na sobě nemá 

ani chloupek, takže existují i holicí strojky na tělo pro muže (které se od těch dámských liší 

vlastně jen barvou) a opět vím i o mužích, kteří dámské epilační strojky používají nebo chodí 

na epilaci do kosmetických salonů. Dříve bychom se divili, dnes móda velí jinak. Z této úvahy 

mi vychází, že strojků využívaných výhradně ženami je velmi málo, a proto jsem se rozhodl, že 

budu psát také o přístrojích, které pro péči o tělo využívají jak ženy, tak i muži.

Kulmy se přímo dotýkají vlasů, proto je zde dodržení správné 

teploty v závislosti na stavu vlasů důležité. Nejvhodnějším 

řešením je teplota nastavitelná na displeji. (Braun)

foto: Brauntext: Miloš Chadt, foto: Panasonic
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ní. Jakých zásad se tedy držet při vysoušení, 

kulmování nebo rovnání vlasů, abychom si je 

zbytečně neničili? 

Předně by teplota kteréhokoli přístroje pro 

úpravy vlasů neměla přesáhnout 200 °C, což 

je maximální teplota pro silné, husté a  ne-

poddajné vlasy (180–200 °C). Běžné, barve-

né nebo odbarvené vlasy snesou úpravy při 

teplotách 160–180 °C a konečně jemné a po-

rézní vlasy potřebují jen nízké teploty od 130 

do 160 °C. 

Pokud teplotu překračujete, vlasy ztrácejí 

lesk, barvu i  pevnost a pružnost. Při teplo-

tě 230 °C se natrvalo snižuje síla a pružnost 

vlasu. 

Asi nejpoužívanějším přístrojem je fén, který 

suší vlasy proudem horkého vzduchu. Malé 

přístroje, které jsou zpravidla levné, mají nižší 

příkon a  jednoduché provedení fi ltrace vzdu-

chu. Proto jsou vhodné pro fénování krátkých 

vlasů. Ty jsou brzy suché, a pokud fén krátké 

vlasy nasaje, nehrozí jeho zanesení, což by 

v  případě dlouhých vlasů mohl být problém. 

Ty se mohou namotat na hřídel motoru a sla-

bý motor přibrzdit, což sníží průtok vzduchu 

a tím jeho teplotu. To může dále vést k vypnutí 

pojistky nebo poruše přístroje. Proto jsou pro 

dlouhé vlasy vhodné fény větší konstrukce 

s důkladnou fi ltrací na vstupu vzduchu do pří-

stroje, která zachytí případně nasáté dlouhé 

vlasy. V  prodeji jsou také profesionální fény, 

které jsou vybaveny výkonnějšími střídavými 

motory zajišťujícími silný proud vzduchu a jimž 

namotání vlasů nevadí. U  těchto přístrojů se 

však musíte smířit s tím, že jsou znatelně těžší.

Užitečným vybavením fénů jsou ionizátory, 

které nabíjejí vlasy zápornými ionty. To umožní 

rychlejší natažení vlhkosti z okolí vlasu a přispí-

vá k lepšímu rozčesávání a hladšímu povrchu 

vlasů. 

Ochranu vlasů před vysokými teplotami pro 

barvené a  zničené vlasy řeší některé značky 

tím, že dodávají nástavec, který do  proudu 

vzduchu přimíchává chladný vzduch z  míst-

nosti. Dobrý nápad. 

Rovné, nebo vlnité? 
Ať už využijete k úpravě vlasů kulmu, vlaso-

vou žehličku nebo krepovací kleště, jde o pří-

stroje, které mají hodně společného. Vždy 

jde o  rovnou, zubovou nebo kulatou horkou 

plochu, ke které se vlasy na chvíli přimknou, 

a  tím se změní jejich tvar. Zde je důleži-

tá nízká přilnavost ploch, které se dostávají 

do  kontaktu s  vlasy. Zkvalitnit úpravu může 

i zde ionizace nebo napařování vlasů malým 

množstvím páry. Protože jsou vlasy v přímém 

kontaktu s  horkou plochou, je důležitější ří-

zení její teploty podle kvality a  stavu vlasů. 

U přístrojů vyšší cenové relace najdete přes-

né řízení teplot. Naopak jednoduché přístro-

je jsou vybaveny nízkopříkonovými topnými 

tělesy, které dodávají jen tolik energie, kolik 

je vyzářeno povrchem kulmy, a proto nemají 

žádnou regulaci výkonu ani teploty. Výhodou 

tohoto provedení je jistě cena, ale nepřesnost 

teplot a dlouhá doba nahřátí jsou významný-

mi nevýhodami.

Samostatnou kapitolou jsou horkovzdušné 

kulmy, které pracují podobně jako fén, s tím, 

že vlasy při úpravě fi xují pomocí různých 

nástavců. Tvar a  typ nástavce pak ovlivňuje 

výsledný účes. Nástavce mohou být kartá-

čové nebo hladké, podobné klasické kulmě, 

případně žehličce, avšak ohřívané horkým 

vzduchem. I  zde se uplatňuje ionizace nebo 

zvlhčení párou. 

Krásná kůže, krásné nehty
Pro snadnou úpravu nehtů můžete využít elek-

trickou manikúru, která využívá dva systémy 

pohonu. Při prvním pohonu se nástroje upí-

nají do hlavičky, která jimi otáčí, podobně jako 

miniaturní vrtačka. Pomocí řady dodávaných 

nástrojů lze pilovat, brousit či leštit neh-
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Co dodržet při 

depilaci a epilaci

• Před epilací má být pokožka 

čistá a suchá, proto ji provádějte 

po koupeli a dokonalém oschnutí. 

Výjimkou je použití epilátorů urče-

ných pro epilaci pod vodou nebo 

při epilaci pěnou.

• Epilátorem pohybujte proti směru 

růstu chloupků, přístroj je tak sná-

ze nadzvedne a vytrhne.

• Začátečnicím může pokožka 

po epilaci zarudnout, proto epilujte 

raději den před událostí, na kte-

rou chcete mít opravdu hladkou 

pokožku.

• Používejte pravidelně masážní 

houbu nebo peeling, zabráníte tím 

zarůstání jemných chloupků. 

• Při epilaci pod vodou si nejprve 

prohřejte kůži v teplé (nikoli horké) 

vodě. Chloupky se napřímí a epila-

ce bude příjemnější.

• Nepříjemný pocit při epilaci je 

nevyhnutelný, po nějaké době 

se však utlumí. Zpočátku je totiž 

chloupků více, a protože dorůstají 

různým tempem, odstraňuje se 

jich po několika prvních epilacích 

podstatně méně.

• Zvláště v místech, kde je pokožka 

volnější (klouby, podpaží), se ji 

snažte dobře napnout. Zachycení 

kůže epilátorem může být bolestivé. 

což má zabránit zarůstání chloupků. Vítaným 

nástavcem pro ty, kteří na epilaci citlivých míst 

nemají odvahu, bude také holicí hlava. Zejmé-

na u dražších přístrojů se mohou vyskytnout 

i další hlavy, jako například hlava pro odstra-

ňování ztvrdlé pokožky u přístroje Panasonic 

ES-WD42, který testujeme v tomto čísle.

Způsob napájení se může zdát nedůležitý, 

jenže připojení na kabel způsobuje nejen méně 

pohodlné použití, ale tyto přístroje pochopitel-

ně nejsou omyvatelné ani vodotěsné, protože 

předpisy by stejně nedovolily je namočit. Draž-

ší přístroje s akumulátory tedy mohou přinášet 

i omyvatelnost či vodotěsnost. 

Vodotěsné holení
Holicí strojky „na  tělo“ se vyrábějí jako ruční 

žiletkové nebo elektrické planžetové doplněné 

o  stříhací lišty, umístěné na  okrajích planžety. 

Ta totiž nejlépe holí krátké chloupky, proto je 

výhodné, když je stříhací lišta v  jednom tahu 

před holením zkrátí. Podobně jako u klasických 

pánských holicích strojků je výhodou výkyvná 

hlava s planžetami, která zabezpečí kopírování 

pokožky a tím i trvalý kontakt planžety, což za-

jišťuje vysokou účinnost holení. Užitečnou vlast-

ností je odolnost proti vodě, která dovolí použití 

ve sprše nebo ve vaně. Tuto vlastnost najdete 

pod označením „Wet&Dry“ nebo „vodotěsný“. 

Pozor! Nezaměňujte to s „omyvatelností“, u níž 

se předpokládá pouze čištění holicí či epilační 

hlavy pod tekoucí vodou. 

Holení pochopitelně odstraní jen část 

chloupků nad pokožkou, proto není příliš efek-

tivní a musí se často opakovat. Pokud chcete, 

aby vám tělo bez chloupků vydrželo déle, je 

nutné přistoupit k epilaci. 

Pro vytváření ozdob a  tvarování chloupků 

v  intimních partiích slouží zastřihovací strojky 

vybavené stříhací lištou. Ty fungují podobně 

jako stříhací strojky na vlasy. Dvě zubaté lišty 

jezdí po sobě a ustřihnou každý chloupek, kte-

rý se mezi ně dostane. 

Zastřihování je důležité nejen před holením, 

ale i před epilací, protože dlouhé chloupky se 

špatně holí i epilují.

Vlasy mají být krásné 
a zdravé 
Asi všichni víte, že vysoké teploty kvalitě vlasů 

nesvědčí, stejně jako jejich přílišné vysuše-

Epilace je mnohem příjemnější, když nejprve pokožku prohřejete v teplé (nikoli horké) vodě. (Braun)

Epilátor pod vodou? U některých přístrojů průšvih, u jiných běžný a doporučovaný pracovní postup. (Braun)

Kulmovací kleštičky na řasy Panasonic umožní vytvarovat 

řasy s dlouhodobým efektem. V kleštičkách jsou 

miniaturní topná tělíska, která řasy zahřejí a zafi xují.Velmi dobře vybavená univerzální kulma Philips. Pomocí nástavců ji lze využít k dlouhé řadě způsobů úprav účesů. 

Epilátory dnes používají především ženy. Brzy 

ale můžeme očekávat provedení i pro muže, 

které se bude odlišovat především designem.

Zastřihování je důležité nejen před holením, 

ale i před epilací, protože dlouhé chloupky se 

v obou případech špatně odstraňují.
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ty, ale i ztvrdlou kůži na rukou i nohou. Stejné 

možnosti poskytuje vibrační systém, který se 

pohybuje jen v  malém kroku, a  napodobuje 

tak ruční pilování nebo leštění nehtů. Přístroje 

mohou být napájeny bateriemi, akumuláto-

ry i  ze sítě, což poskytuje nejrůznější výkon 

i  uživatelský komfort, ale jde o  dražší výrob-

ky. Ceny manikúr se pohybují zhruba od 400 

do 1.500 Kč. 

Nejen kůži bez celulitidy, ale také uvolnění 

a úpravu některých zdravotních problémů sli-

bují masážní přístroje, které fungují zpravidla 

na  principu směrování vibrací na  masírovaná 

místa. K tomu slouží speciální tvary nástavců, 

různé kartáčky nebo kuličky. Oblíbená je kom-

binace s infračerveným světlem, které pomáhá 

prohřívat a uvolňovat svalstvo. Masáže nohou 

zajistí masážní vaničky, do kterých před vlože-

ním nohou nalijete teplou vodu. Vibrace uleví 

od  bolesti a  bublinková masáž, kterou bývá 

zpravidla tento přístroj doplněn, poskytuje pří-

jemnou relaxaci. Většina těchto výrobků umí 

také udržet lázeň teplou a některé jsou dopl-

něny o nástavce na provádění pedikúry.

Štíhlá linie
Ke kráse těla dnes patří také štíhlá linie, pro-

to nemohu opomenout vážení a osobní váhy. 

Jde výhradně o  přístroje využívající baterie, 

které zde vydrží dlouhou dobu, protože ná-

roky vah na energii jsou velmi malé. Doporu-

čuji zvolit přístroj pro takový typ baterií, které 

běžně používáte, což bývá zpravidla AA nebo 

AAA. Rozsah váživosti u většiny přístrojů končí 

na 150 kg, to znamená, že jen zcela výjimečný 

tlouštík se bude muset poohlédnout po váze 

pro 160 nebo až 180 kg, kterých je v nabídce 

minimum. Váhy umožňují i  měření množství 

tuku a vody v těle, což usnadní orientaci v úda-

jích při některých typech diet.

Krásné zoubky
Zubní hygiena je důležitá pro hezké zuby, 

a tak je pochopitelné, že vznikly i elektrické 

zubní kartáčky, které pomáhají ve  správ-

ném čištění zubů. Hlavička kartáčku oscilu-

je – podle typu – kolem osy nebo podélně. 

Základní provedení vykonávají tento pohyb 

4 000–10 000krát za minutu. Účinnější jsou 

kartáčky využívající sonické technologie, což 

znamená zrychlení přes hranici 25 000 po-

hybů za  minutu. Kartáčky s  kulatou hlavou 

navíc kombinují pomalejší oscilační pohyb se 

sonickým pulzním pohybem, kolmým na osu 

oscilace. Vhodným doplňkem může být také 

tlakový senzor, který zamezí čištění zubů 

nadměrným tlakem. 

Podobným zařízením je ústní sprcha, která 

čistí zuby a hlavně mezizubní prostor proudem 

vody pod tlakem 2–6 barů nebo proudem 

vody ve  směsi se vzduchovými bublinami. 

Do vody lze přidat ústní vodu a provádět s ní 

také masáže dásní, což vede k jejich lepšímu 

prokrvení.

Zřejmě ideálním přístrojem pro komplex-

ní péči o  chrup jsou kombinace elektrického 

zubního kartáčku a ústní sprchy.

Pochopitelně existují i  další výrobky, jako 

například kulmičky na řasy, infračervené lam-

py, parní obličejové lázně nebo masážní lehát-

ka, které mohou pomoci v péči o tělo jak ženy, 

tak i muže. Ty už ale tvoří jen zanedbatelnou 

část trhu.

TÉMA • PÉČE O TĚLO

Epilátory 

cenové rozpětí 800–1.500 Kč 1.500–2.500 Kč 2.500–4.700 Kč

typické vlastnosti

základní vybavení zpravidla bez 

výměnných nástavců, často jedna 

rychlost, zpravidla provoz jen 

s připojením k síti

výměnné nástavce pro citlivější epilaci, 

holení a další, dvě rychlosti, zpravidla 

provoz jen s připojením k síti, širší 

příslušenství 

výměnné nástavce pro citlivější epilaci 

nebo holení, dvě rychlosti, zpravidla provoz 

na akumulátory, často omyvatelný nebo 

vodotěsný, bohaté příslušenství

Holicí strojky – elektrické

cenové rozpětí 800–1.700 Kč

typické vlastnosti jednoúčelové strojky, podobné konstrukce, dražší modely buď s provozem na akumulátory nebo se širším vybavením

Fény

cenové rozpětí 250–600 Kč 600–1.200 Kč 1.200–2.200 Kč

typické vlastnosti

malé jednoduché přístroje, 

s minimálním příslušenstvím, příkon 

zpravidla do 1 500 W

zpravidla větší nebo lépe vybavené 

přístroje, příkon zpravidla nad 

1 500 W

větší přístroje s dobrým vybavením 

a příslušenstvím, speciální nástavce, 

příkon nad 1 800 W

Kulmy

cenové rozpětí 200–500 Kč 500–1.200 Kč 1.200–2.200 Kč

typické vlastnosti

převážně klešťové kulmy, mohou 

mít nepřilnavý povrch, jednoduchá 

provedení horkovzdušných kulem

klešťové kulmy s nepřilnavým 

povrchem a ionizací, horkovzdušné 

kulmy s více nástavci

klešťové kulmy s nepřilnavým 

povrchem, s ionizací a řízením teplot, 

horkovzdušné kulmy s bohatou výbavou 

a řízením teplot

Vlasové žehličky

cenové rozpětí 400–600 Kč 600–1.200 Kč 1.200–2.500 Kč

typické vlastnosti
keramická plocha, zpravidla bez 

regulace teplot

keramická plocha, zpravidla 

mechanická regulace teplot, 

výjimečně ionizace

keramická plocha, zpravidla 

elektronická regulace teploty, často 

ionizátor

Masážní přístroje

cenové rozpětí 300–800 Kč 800–2.000 Kč

typické vlastnosti

vibrační ruční masážní přístroje, 

mohou být doplněny infrasvětlem 

a nástavci pro různé masáže

masážní vaničky na nohy nebo dobře vybavené ruční masážní přístroje

Zubní kartáčky

cenové rozpětí 150–1.200 Kč 1.200–2.500 Kč 2.500–5.500 Kč

typické vlastnosti

jednoduché přístroje, jen oscilační 

pohyb bez pulzů, často napájení 

z baterií, někdy časovač

sonické přístroje, časovač hlídající 

správnou dobu čištění, zpravidla 

napájení akumulátory

sonické přístroje často s více režimy 

čištění, časovač hlídající správnou dobu 

čištění, napájení akumulátory, nebo 

už i zubní centra – kombinace s ústní 

sprchou

Jaké přístroje za jaké peníze?

Trh přístrojů pro péči o tělo je neuvěřitelně široký a rozmanitý, a to jak 

co do cenových relací, tak co do samotných druhů přístrojů. Věděli jste 

například, že existují kulmovací kleštičky na řasy s topnými tělísky, která 

je zahřejí a zafi xují? Nebo masážní přístroj na obličej (viz foto vpravo), 

takže nemusíte – jako při cestování v letadle „lepší třídou“ – používat za-

hřátý ubrousek? V našem obvyklém přehledu jsme tyto exotické modely 

„vypustili“ a soustředili se na ty podstatně běžnější tak, abyste si o nich 

rychle a snadno udělali potřebný přehled. 

Čeho se držet 

při úpravě vlasů

• Nikdy nekulmujte a nerovnejte 

mokré vlasy. Před těmito úpravami 

vlasy vždy vysušte, jinak se mohou 

poškodit.

• Neupravujte vlasy přístroji s teplo-

tami vyššími než 200 °C pro silné 

a nepoddajné vlasy, 180 °C pro 

běžné a barvené vlasy a 160 °C 

pro jemné a porézní vlasy.

• Při práci s vlasovou žehličkou 

postupujte přiměřenou rychlostí, 

vlasy by se neměly ohřívat na jed-

nom místě déle než 2 sekundy.

• Pro dokonalý výsledek žehlete 

a kulmujte prameny maximálně 

3–4 cm široké.

• Pro příliš jemné vlasy s tendencí 

k poletování díky statické elektřině 

je výhodné použít přístroje s ionizá-

torem, který nabije vlasy zápornými 

ionty. Ty upraví povrch vlasu tak, že 

bude lesklejší, hladší a nebude mít 

zmiňovanou tendenci.

• Roztřepené konečky je zbytečné 

ošetřovat jakýmkoli přípravkem, 

pomůže jen zkrácení.

• Při častějším stříhání vlasy rychleji 

neporostou, je to jen mýtus.

• Máte-li lámavé a křehké vlasy, 

zamyslete se nad stravou. Vlasy 

potřebují dostatečný přísun vita-

mínu C, železa, bílkovin, biotinu, 

zinku a kyseliny listové.

Obličejová sauna není právě rozšířeným výrobkem. Může však pomoci ke správné hydrataci pleti, napomáhá jejímu 

čištění a vyhlazování vrásek. (Panasonic)

Děti nemusíte u čištění zubů hlídat. Funkcí většiny 

dobrých dětských zubních kartáčků, jako je například 

i Philips Sonicare For Kids, je minutka, která upozorní 

na uplynutí dostatečného času čištění zubů.

Pokud při úpravě vlasů překračujete teplotu, ztrá-

cejí lesk, barvu, pevnost i pružnost. Při teplotě 

230 °C se natrvalo snižuje síla a pružnost vlasu.
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Hyundai SI 229 

Napařovací žehlička s velkou keramickou 

žehlicí plochou s příkonem 2 000 W. Při 

běžném provozu vyrábí nastavitelné množství 

páry 0–35 g/min a při parním rázu 90 g/min, 

což umožňuje také svislé napařování. Nechybí 

funkce zabraňující odkapávání vody a usazo-

vání vodního kamene, stejně jako samočištění.

Cena: 599 Kč

text: Miloš Chadt, foto: Bosch, Braun, Rowenta, iStock

Žehlete se silou páry
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Philips GC 9140

Parní generátor s odděleným výrobníkem 

páry, který umí být připraven k žehlení 

za pouhé dvě minuty a kromě toho umožňu-

je – díky volbě Eco – i hospodárnější způsob 

žehlení. Trvalý výstup páry o síle 120 g/min 

a parní ráz 200 g/min pod tlakem až 5 barů 

zajišťují spolu se speciálně tvarovanými ot-

vory na špici žehlicí desky rychlé a pohodlné 

žehlení všech zákoutí našich oděvů i žehlení 

vertikální. Nerezový bojler je vybaven auto-

matickým odstraňováním vodního kamene 

a funkcí automatického vypnutí při delší době 

nečinnosti nebo při přehřátí. 

Cena: 7.999 Kč

Bosch TDS1135
Výrobce označuje tento přístroj jako kompaktní parní generátor, tedy parní generátor 

bez zásobníku. Příkonem 3 000 W i stálým výstupem páry až 70 g/min a parním rázem 

200 g/min se parním generátorům může opravdu vyrovnat. Pro takové množství páry 

je třeba velký snadno plnitelný zásobník na vodu (400 ml) i plynulá regulace výstupu 

páry. Žehlicí plocha Cera-Glisee s uspořádáním parních kanálků do tří zón optimalizuje 

kluznost a distribuci páry. Oceníte také automatické vypnutí ve třech polohách a čtyřná-

sobnou funkci pro odstraňování vodního kamene. 

Cena: 3.990 Kč

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TIPY

Dnes vám nabídneme několik tipů na pohodlnější žehlení v nejrůznějších cenových 

relacích, avšak vždy s napařováním a možností využít parního rázu. Dokonce pro vás 

máme i dva modely s funkcemi parního generátoru, i když jeden je označován jako 

kompaktní parní generátor, tedy parní generátor bez zásobníku.

Braun SI 18895

Žehlička řady TexStyle 7 se safírovou žehlicí plochou, která díky 

speciálnímu rozložení parních otvorů přivádí páru i do oblasti 

špičky, takže dobře vyžehlíte složité detaily, záhyby, kapsy i oblasti 

v okolí knofl íků. Parní ráz o síle až 120 g/min usnadňuje žehlení 

v horizontální i vertikální poloze. Žehlení choulostivých materiálů 

parou umožní přídavná deska Textile Protector tím, že umožní 

průchod veškeré páry, ale sníží teplotu povrchu žehličky. Pro 

příjemnější žehlení je tu automatické vypínání, odvápňovací systém 

či funkce proti odkapávání vody. 

Cena: 3.490 Kč

Tefal Aquaspeed Ultracord 
270 FV5270E0 

Samočisticí žehlicí deska eliminuje usazování mikrovlá-

ken díky katalytickému čištění a zajišťuje po dlouhou 

dobu vysokou kluznost. Příkon žehličky 2 400 W je 

využit také k výrobě páry (regulovatelných až 40 g/min) 

a k parnímu rázu až 130 g/min. Zvládá také svislé napa-

řování a je vybavena funkcí proti odkapávání. Vodnímu 

kameni odolává díky dvojitému odvápňovacímu systému 

s odvápňovací kazetou i tyčinkou a samočisticí funkcí. 

Cena: 2.299 Kč

Rowenta Steamium 
DW9040

Nová technologie Steam Force dopraví až o 30 % 

více páry do tkaniny díky 2 600wattové žehlicí 

desce se 400 napařovacími otvory. Proti poškrá-

bání vysoce odolná žehlicí plocha s úzkou špicí 

zase zajistí přesné vyžehlení drobných záhybů 

a detailů a elektronika se stará o automatické 

nastavení páry podle zvolené teploty a druhu 

tkaniny v rozmezí 0–50 g/min. Vše doplňuje silný 

parní ráz (200 g/min) i automatické vypínání. Také 

tato žehlička má možnost svislého napařování 

s funkcí proti odkapávání vody a v boji proti 

vodnímu kameni používá odvápňovací kazetu 

a samočisticí systém.  

Cena: 3.499 Kč

foto: Hyundai, Philips, Tefal
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Použití pemzy je rovněž jednoduché a překva-

pivě účinné. Čištění epilační hlavičky i pemzy 

se provádí bez nasazených nástavců pomocí 

tekutého mýdla pod tekoucí vlažnou vodou. 

A závěr? Panasonic ES-WD42 zaujal prove-

dením se dvěma řadami epilačních kotoučů, 

vodotěsností a  nápadem s  pemzou. Kladné 

hodnocení dostal i  při praktických testech, 

takže ho lze jen doporučit. Jako jedinou jeho 

chybu vidím v absenci holicí hlavičky, což řeší 

model ES-WD52 (2.995 Kč), ale ten pro změnu 

nemá hlavičku s pemzou.

Úvodem si nejprve stručně shrňme, o  co 

vlastně jde. Wake-up Light (4.499 Kč, výměna 

úsporné zářivky zdarma) je světelněterapeutic-

ká lampa postavená na faktu, že nejcitlivěji vás 

probudí správně nadávkované denní světlo, 

v  tomto případě doplněné o  pečlivě vybrané 

zvuky. Probudit se můžete nechat buď běž-

ným rádiem, pípáním nebo kulisou typu „af-

rická džungle“, „zvonkohra“ či „štěbetání ptá-

ků“. Všechny tóny mají postupně zvyšující se 

intenzitu a můžete si je – pro vstávání či usínání 

– nakombinovat se světlem, které rovněž po-

stupně přichází či naopak odeznívá.

Minusem řešení podle mého bylo, že pa-

rametry „budíku“ jsou zálohovány jen chvíli 

(udává se 15 min), a konstatováno rovněž bylo, 

že odložit buzení jde jen o pevně nastavenou 

dobu devíti minut, a to pouze jednou. V tomto 

ohledu jsme se já i manuál mýlili, protože se při 

dlouhodobějším používání ukázalo, že buzení 

můžete odkládat o zmíněných 9 minut opako-

vaně po sobě. 

I když jsem já s ovládáním problém neměl, 

kamarádka konstatovala, že jí zpočátku dě-

lala potíže otočná tlačítka dovolující zároveň 

potvrzení volby odmáčknutím. A  jaké bylo její 

závěrečné hodnocení? Hned poté, co prones-

la, že „něco takového by brala okamžitě, ale ty 

peníze…“, prohlásila, že nezná lepší zvuk pro 

buzení než zpěv ptáků. Ten je prý naprosto 

dokonalý a zní jako opravdový, což mohu jen 

potvrdit. 

Vše zakončila sentencí, že „spáčovi, jako 

jsem já, stejně nic nepomůže – musí začít sám 

u sebe“. V každém případě bylo vidět, že se jí 

lampa hodně líbí a že by se jí líbila ještě více, 

kdyby si pro buzení pamatovala nejen stav 

zvuku, ale i nastavenou úroveň osvětlení. Po-

kud si totiž třeba večer nastavíte pro čtení jas-

nější světlo a před spaním zapomenete lampu 

utlumit, máte ráno po jemném budicím efektu, 

protože se lampa přepne do posledního stavu. 

Tohle je tedy asi nejpodstatnější námět na vy-

lepšení.  

Relativně krátká doba zálohování nakonec 

totiž – díky dlouhodobému zkoušení ve velkém 

městě, kde není problém s vypínáním elektřiny 

– potíže nedělala. 

A  závěr? Philips Wake-up Light je zjevně 

chytrá věcička, což prokázala i při dlouhodo-

bějším používání. Pokud si ji můžete dovolit, 

neváhejte.

Strojek je vybaven hlavou pro ošetření tvrdé 

kůže, epilační hlavou se dvěma řadami epi-

lačních kotoučů a  třemi nástavci, které upra-

vují přístup epilačních pinzet k pokožce. Ote-

vřená varianta je určena pro rychlou epilaci, 

nástavec s mřížkou pro jemnou epilaci a pro 

začátečníky je určen nástavec zužující záběr 

na tři pinzetové kotouče. Výměna nástavců jde 

lehce. K uvolnění hlavy slouží tlačítko na boku 

přístroje.

Základem je dobití
Před použitím nabijte akumulátor pomocí při-

ložené nabíječky. Konektor je možné připojit 

jen v jedné poloze, proto pokud nejde nasadit, 

nepoužívejte násilí, ale zkontrolujte, zda ho na-

sazujete správně. Podle návodu můžete epi-

látor používat 30 minut, nebo 40 minut s na-

sazeným nástavcem pro začátečníky. Zkusil 

jsem provoz bez zatížení, při kterém se aku-

mulátor vybil přesně za 1 hodinu a 35 minut. 

Předpokládám proto, že při zatížení běžnou 

epilací se doba nezkrátí na méně než udáva-

nou  půlhodinu.

Při testu vodotěsnosti přístroj vydržel praco-

vat deset minut pod teplou vodou v napuště-

ném umyvadle naprosto bez problémů. Poté 

jsem z epilačního nástavce vytřepal vodu, tělo 

osušil a nechal bez nástavce vyschnout. 

S pemzou jednoduše 
a účinně
Při praktické epilaci hlásily dámy rozdíly mezi 

epilací nasucho a  po  nahřátí teplou vodou 

ve  vaně, s  epilací nad i  pod hladinou, která 

snižuje nepříjemné pocity. Stejně tak funguje 

i nástavec pro zúžení, který sice sníží bolesti-

vost vytrhávání, ale prodlouží dobu depilace. 

Kamarádky tak stály před volbou, zda epilovat 

rychleji, nebo příjemněji, a každá zvolila jinak. 

Připomínám, že před epilací je vhodné dlou-

hé chloupky zkrátit, což umožní jejich účin-

nější vytrhávání a  zabrání zamotání dlouhých 

chloupků do hlavičky.

Obě dámy shodně potvrdily, že strojek 

pracuje rychle a  bere i  velmi krátké chloup-

ky. Dvě řady epilačních kotoučů zřejmě dělají 

své. Jedinou výhradou byla překvapivě nižší 

úspěšnost depilace při použití pod pěnou. 

ZVLÁDNE
epilátor Panasonic ES-WD42

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TEST

Testování epilátoru je jedna z mála věcí, při níž 

potřebuji pomoc. Tentokrát jsem se však rozhodl 

vyzkoušet epilátor i na vlastní kůži. Ne že bych se 

uchýlil přímo k epilaci, ale tento přístroj je vybaven 

pemzou na ztvrdlou kůži, což se může hodit i chla-

povi. Praktickou epilaci jsem opět svěřil kamarád-

kám. Přístroj má zvládat práci pod vodou, takže 

vyzkoušíme i vodotěsnost.

Panasonic ES-WD42 s veškerým příslušenstvím. V balení najdete hlavu pro ošetření tvrdé kůže a epilační hlavu se třemi 

nástavci – otevřeným, s mřížkou a třetím je nástavec určený pro začátečníky. Ten zužuje záběr pouze na tři pinzetové 

kotouče. 

Detailní pohled na dvojitou epilační hlavu. Všimněte si pinzet na 

kotoučích, které jsou dobře vidět ve spodních řadách. Právě ty 

vytrhávají chloupky.

Hlavička pro obrušování ztvrdlé kůže není obvyklým vybavením epilátorů. Mění se celá pemzová tyčinka, a to 

zhruba jednou za rok. Dejte pozor při nasazování nové – jde to pouze v jednom směru.

cena: 2.495 Kč

druh epilace: mokrá i suchá, hlava 

s pemzou pro ošetření 

tvrdé kůže

počet rychlostí, 

otáčky:

jedna, 

otáčky neuvedeny 

napájení; 

udávaná doba 

provozu: 

akumulátor, 

typ neuveden; 

30 min, nabití 1 h

rozměry (švh); 

hmotnost:

60 x 120 x 30 mm; 

165 g

Panasonic ES-WD42

Nadčasový design, elegantní ovládání na boku a výrazné 

tlačítko pro posunutí času buzení. Zpočátku si asi budete 

muset zvyknout na otočná tlačítka, která po stlačení 

fungují jako Enter potvrzující volbu. 

BUDICÍ LAMPA
Philips Wake-up Light HF3480
Tuhle specialitku jsem testoval pro únorové číslo. Pro dlouhodobý 

test jsem však raději přizval kamarádku, která má se vstáváním 

– podobně jako celá řada žen – potíže. Berte mě tedy pouze jako 

tlumočníka zkušeností osoby podstatně povolanější J.

suchou, mokrou i tvrdou kůži

DLOUHODOBÝ TEST • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE



23INSPIRACE EURONICS • 3/2010INSPIRACE EURONICS • 3/201022 text: Bohumil Herwig, foto: Hyundai

LEVNÝ
elektrický gril Hyundai GR 002

Co si myslíte, že můžete dostat za 699 korun? V pří-

padě tohoto grilu opravdu hodně a sám jsem tím byl 

překvapen. I když u téhle fi rmy bych si na vysoký po-

měr cena/výkon měl už asi zvyknout.

Přiznám se dobrovolně, že jsem vysazený 

na kvalitní lávový gril. Jídlo jsem na něm při-

pravoval řadu let, kuchyň byla čistá a nakonec 

to končilo tak, že jsem si na něm dělal i oběd. 

Nedivte se, že na něj dodnes nedám dopustit. 

Lávový gril má obrovskou výhodu v  rychlém 

uvedení do provozu a následném samočiště-

ní kamenů, i když jednou za čas je třeba pro-

vést čištění důkladnější nebo kameny vyměnit. 

Elektrický gril je samozřejmě jiný. Rozehřáttý je 

však ještě rychleji a údržba tohoto je skutečně 

hračkou. 

Snadné čištění
Víte, co je na  grilu pomalu nejdůležitější? Ne 

jaký má výkon nebo jestli je lávový či mako-

vý. Pro mě je to čištění. Zkrátka jak snadno se 

ošetřuje a  co všechno pro to musím udělat. 

Hyundai nemá z tohoto pohledu chybu. Velice 

snadno se rozebírá a díky odkapávací misce, 

resp. jeho spodní části, kterou výrobce dopo-

ručuje naplnit vodou a která se táhne pod ce-

lým grilem, se také velice snadno čistí. Nejinak 

je tomu i s pochromovaným roštěm. 

Gril se rovněž jednoduše rozebírá a sestavuje. 

Rošt lze nastavit do jedné ze tří poloh (nakonec 

jsem používal jen dvě – pro rychlejší a pomalej-

ší ohřev), a pokud ho sundáte z  jednoduchého 

plastovo-kovového stojanu, můžete ho používat 

i doma. Já na něm griloval přímo na varné desce. 

Jen je třeba dát si pozor při vylévání vody, která – 

když to přeženete – může vytékat i po stranách 

a zaneřádit tak kuchyňskou linku. Samotný gril 

je vyroben z  poctivého plechu, stojan z  kula-

tých kovových profi lů a  odkládací plocha, kte-

rá nožičky drží pohromadě, je z plastu. Úroveň 

dílenského zpracování mě příjemně 

překvapila. 

Dobrou chuť
Gril je připraven k činnosti za nějaké 

dvě tři minuty – spirála se nažhavuje 

rychle a  jen o  něco pomaleji chlad-

ne. Připravoval jsem na  něm celou 

řadu pokrmů – od mého oblíbeného 

lososa přes kuřecí a vepřové steaky 

až po  papriky naplněné sýrem, což 

je kombinace, která rovněž nemá 

chybu. Griloval jsem jak na  volném 

roštu, což výrobce doporučuje, tak 

na grilovací misce, což se naopak ne-

doporučuje. V prvním případě se kupo-

divu potraviny nepřichycovaly tolik, kolik jsem 

si představoval. Oproti lávovému grilu jsem se 

musel smířit s delší dobou přípravy. Kupříkladu 

steaky z vepřové panenky, které běžně dělám 

zhruba dvě minuty na jedné a minutu na druhé 

straně, tady trvají zhruba dvoj- až trojnásobně 

déle. S výsledkem jsem však byl velmi spoko-

jen a díky pomalejší přípravě jsem dobu grilo-

vání přehnal jen jednou. Mimochodem díky své 

operativnosti je tento gril ideálním doplňkem 

toho klasického na  dřevěné uhlí. Přínos vidím 

také v možnosti grilovat bez problémů i v míst-

nosti, navíc odpojení od stojanu či další rozebrá-

ní je dílem okamžiku, takže ho i úsporně uložíte. 

Musím říci, že mě Hyundai GR 002 velice pří-

jemně překvapil, a protože se můj gril minulý rok 

odebral na věčnost, neváhal jsem ani okamžik. 

Nekupte to! Navíc za tyhle peníze…

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TESTY

text: Miloš Chadt, foto: autor

Součástí balení jsou kromě pohonné jednot-

ky a  mixovací nádoby s  víkem i  dvě nádoby 

pro sekání oříšků, zeleniny, sýrů nebo masa 

a  výrobu koktejlů. Obě využívají jednu nožo-

vou jednotku a liší se jen ryskou pro množství 

potravin, které je nutné dodržet, a symboly pro 

typ potravin. Ke  každé z  nádob je přibaleno 

víčko, které je těsně uzavírá, takže je můžete 

využít pro uskladnění v  chladničce. Obdržíte 

také brožury s návodem a záruční list.

Návod na  jedenácti českých stranách sro-

zumitelně popisuje práci s přístrojem a nabízí 

i  způsoby odstraňování některých problémů 

při jeho provozu. 

Praktické 
zkušenosti
Přístroj se spouští jedním ze dvou tlačítek pro 

vyšší nebo nižší rychlost, které je třeba za cho-

du držet. Podmínkou spuštění je také správně 

nasazená nádoba, což zabraňuje možnosti 

úrazu a spuštění naprázdno.

Jako první jsem vyzkoušel mixér, ve kterém 

jsem vyrobil jahodový koktejl. Musím upozor-

nit, že mléko hodně napění, takže je dobré po-

užít jen asi polovinu obje-

mu (300 ml). Vychytávkou 

je sítko ve  víčku mixovací 

nádoby pro zcezení vět-

ších částí. Dobrý nápad, 

ale při mixování většího 

množství tekutin ohlídejte 

nasazení víka nádoby tak, 

aby sítko bylo na opačné 

straně než vylévací otvor, 

jinak může tekutina vystři-

kovat. 

Víko mixovací nádoby 

je opatřeno středovou 

zátkou, která umožňuje přidávat ingredience 

i za chodu. To vyžaduje vše si předem připra-

vit, protože pro přidávání za chodu budete mít 

volnou jen jednu ruku.

Sekání cibule na  hrubo v  nádobě pomocí 

nožů pro sekání se příliš nepovedlo, protože 

i na nižší rychlost dojde k okamžitému rozse-

kání všeho v okolí nožů na jemno. Část, která 

se k nožům dostane okamžitě, je tedy na jem-

no a zbytek na velké kusy. Pokud ovšem chce-

te připravit například marinádu na  grilování, 

máte v ruce ideální nástroj. 

Do sekáčku jsem dal cibuli, nasekal ji a při-

dal česnek, ocet, koření a  marináda byla 

za chvilku hotová. S podobnými výsledky jsem 

vyzkoušel i  lískové oříšky. Pokud je chcete 

nasekat na  jemno, bude to hotovo v krátkém 

čase. 

Stejné nože s druhou nádobou využijete pro 

mixování koktejlů, výrobu hustých ovocných 

šťáv a  podobné úpravy pokrmů. Zkusil jsem 

vyrobit mléčný koktejl a  výsledkem byl opět 

perfektně našlehaný nápoj. Jen je opět nutné 

dodržet maximální objem podle rysky na ná-

době.

Snadné mytí
Podle návodu byste měli při čištění dávat po-

zor na nože, protože jsou velmi ostré. Nejsou. 

Ostří je broušené, ale rozhodně se o něj ne-

pořežete. K sekání, drcení i mixování dochází 

díky vysoké energii rotujících nožů, takže ostré 

být nemusí.

Mytí je jednoduché, postačí do kterékoli ná-

doby napustit trochu vody a saponátu a na pár 

okamžiků přístroj spustit. Nože budou napro-

sto čisté. Avšak při mixování hodně mastných 

pokrmů může být zapotřebí nádobu přede-

vším v horní části domýt.

Vzhledem k  menšímu objemu je mixér HR 

2870 předurčen pro menší domácnosti, kde 

může být trvale položen na  kuchyňské lince 

a využíván jak při vaření na mixování polévek, 

řídkých těst nebo koktejlů, tak i na rychlé seká-

ní potravin na jemno.

mixér Philips HR 2870

TEST • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

cena: 1.299 Kč

druh: stolní mixér se dvěma 

nádobami na sekání 

a mixování plus nože

rychlosti: dvě

příkon: 250 W

maximální náplň: 600 nebo 400 ml 

(mixování), 180 ml 

(sekání)

rozměry (švh); 

hmotnost:

130 x 305 x 130 mm; 

1,1 kg

cena: 699 Kč

povrch a plocha 

grilu:

pochromovaný rošt; 

450 x 220 mm

mytí v myčce; 

odvod tekutin:

částečně (odkapávací 

hliníková miska); ano, 

pod celým grilem 

příkon; délka 

kabelu:

2 000 W; 1,4 m

rozměry (švh); 

hmotnost:

570 x 820 x 350 mm 

(zhruba); 2,6 kg

Philips HR 2870
Hyundai GR 002

pomocník
POHOTOVÝ

Tentokrát jsme pro recenzi vybrali malý mixér HR 2870 fi rmy Phi-

lips, doplněný sekáčkem na maso, zeleninu, bylinky, oříšky a po-

dobné pochutiny. Zajímalo mne, jak univerzálním a pohotovým 

pomocníkem dokáže být.

Philips HR 2870 v kompletní podobě. Nasazena je 

mixovací nádoba, další dvě menší jsou určeny pro sekání. 

Gril je na nožičky pouze posazen, ale drží v nich dobře 

a příjemné je, že jeho postranní držáky zůstávají chladné 

i v průběhu práce. Přestavení do jedné ze tří poloh je 

po odhalení systému jednoduché. Při montáži si jen dejte 

pozor na větrný štít, který pro správné umístění vyžaduje 

trochu „grifu“. Při vylévání vody ho však nemusíte 

odstraňovat.

a pohodový
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Spotřeba energie je opravdu velmi příznivá 

– 206 kWh za  rok, což je pouhých 0,56 kWh 

energie za 24 hodin. To vypovídá o dobře pro-

vedené izolaci a kvalitní optimalizaci chladicího 

okruhu. Přepočteno na  peníze to – s  cenou 

4,48 Kč za  jednu kWh elektřiny, což je cena 

včetně daně u nejrozšířenějšího produktu „ČEZ 

D Standard“ a distribuční sazby „D02d“ – zna-

mená roční náklady pouhých 916 Kč! Před de-

seti lety by novinka podobné velikosti měla spo-

třebu zhruba dvojnásobnou.

Bez údržby antibakteriálně 
Chladnička se zapěněným deskovým výparní-

kem v zadní stěně je již tradičně vybavena auto-

matickým odtáváním, které probíhá vždy jednou 

za chladicí cyklus. Vybavení chladničky sestává 

ze čtyř polic z tvrzeného skla, které jsou kromě 

jediné, spodní, výškově nastavitelné. Ve dveřích 

budou sloužit tři otevřené police a  jedna uza-

vřená. Závěsná přihrádka na  drobné potraviny 

zvyšuje přehlednost v uložených zásobách. Dvě 

oddělené přihrádky na zeleninu poskytují dosta-

tek prostoru a vybavení příjemně doplňuje držák 

na lahve, který využijete nejen při 

návštěvách přátel. Chladnička 

je vybavena také antibakteriál-

ní úpravou stěn na  bázi stříbra, 

která po celou životnost přístroje 

omezuje růst bakterií.

Nyní i s ekologic-
kým bonusem
Mrazicí část se třemi průhled-

nými boxy pro uložení potravin 

je vybavena technologií allFrost, 

která zabezpečí rychlé a  rov-

noměrné mražení, stejně jako 

zamrazení nových potravin 

ve všech boxech. Není tedy tře-

ba při přidávání potravin využívat 

jen jeden určený box, ale potra-

viny lze vložit tam, kde je právě 

místo. Zmrazovat můžete až 

4 kg/24 hod. 

Klimatická třída SN až T ko-

responduje s  kvalitou izolace, 

o které již byla zmínka. Znamená 

totiž rozpětí pracovních teplot 

od 10 do 43 °C. Stejně tak doba 

skladování při poruše 24 hodin, 

která zaručuje, že po tuto dobu skladovací tep-

lota nepřekročí mez pro bezpečné uchování 

potravin. Pochopitelně se počítá s  tím, že se 

v tomto čase nebude přístroj otevírat. 

Konstrukce chladničky umožňuje jednodu-

chou záměnu otevírání dvířek, kterou podle ná-

vodu provedou šikovní uživatelé i sami. Pokud 

budete mít chladničku umístěnou v  obytných 

prostorách, bude vás zajímat i hlučnost, která 

dosahuje běžné úrovně 41 dB. 

Když k  tomu všemu přidáme doporučenou 

maloobchodní cenu 18.990 Kč, kterou však 

dnes v prodejnách sítě Euronics „přebíjí“ cena 

s tzv. ekologickým bonusem (11.990 Kč), je tato 

nabídka opravdu zajímavým námětem k  za-

myšlení se nad stavem a především spotřebou 

vaší stávající chladničky.

Chladničky Siemens si už léta udržují dobrou po-

věst. Tato bílá kombinace s celkovým objemem 

312 litrů rozděleným mezi chladničku (224 litrů) 

a mrazničku (87 litrů) s energetickou třídou A++ k ní 

nejspíše ještě přispěje. Má nejen extrémně nízkou 

spotřebu, ale i velice příznivou cenu, momentálně 

navíc – v síti prodejen Euronics – okořeněnou mimo-

řádným ekobonusem!

za dobrou cenu
TRADIČNÍ KVALITA
kombinovaná chladnička Siemens KG36VY32

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • PROFIL

cena: 18.990 Kč 

(s ekobonusem v síti 

Euronics 11.990 Kč) 

objem: 312 l, 224 l (chladnička), 

87 l (mraznička)

odmrazování: automatické 

u chladničky

další funkce: rovnoměrné mražení 

allFrost 

rozměry (švh); 

hmotnost:

185 x 60 x 65 cm; 

72 kg

Siemens KG36VY32

Kombinace v bílé barvě nabízí při celkové výšce 185 cm 

užitečný objem 312 litrů a beznámrazovou chladničku. 

Odstraňte chloupky 
    tak rychle, 
      že vaše nohy 
 budou připravené 
       dříve než vy!

Až 74% zaneprázdněných žen v celosvětovém průzku-
mu uvedlo, že by chtělo trávit méně času odstraňováním 
chloupků a raději by si svůj čas užívaly. Patříte k nim i vy? 
Potom určitě vyzkoušejte nový epilátor Philips SatinPerfect, 
který pomáhá ženám šetřit čas a užívat si dokonale hladkou 
pokožku několik týdnů.

•   Opti-light
•   Omyvatelná epilační hlava 
•   Krytka pro optimální výkon
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V tomto předprázdninovém čísle se soustředíme 

na to, co bude v televizorech „trendy“ celý letošní 

rok, na to, jak se změnil přístup jednotlivých vý-

robců k českému trhu, což dobře ilustruje situa-

ce na poli tunerů, a také na to, jaké nové funkce 

můžete v roce 2010 očekávat. Samotné výrob-

ky budou přicházet prakticky až do  září, resp. 

do  října, protože před koncem roku chtějí být 

všichni přichystáni na tradičně nejsilnější prodejní 

období. Pojďme se tedy podívat na nejpopulár-

nější a  nejprodávanější část klasické spotřební 

elektroniky, neboť bez televizoru si dnes už má-

lokdo dokáže život představit.

Hity roku 2010: LED a 3D
Doteď se standardně používal jeden druh pod-

svícení s LED – diody zabudované v rámu televi-

zoru, tzv. Edge LED. S čím dál tím větší úhlopříč-

kou však nemohly rozumně podsvítit LCD panel, 

a  tak byl oprášen starý nápad, původně zavr-

žený pro vysokou cenu – podsvícení s LED di-

odami rozloženými rovnoměrně po zadní straně 

panelu. Nazývá se různě – většinou Full LED či 

Direct LED – a kvalita podsvícení je u něj na vyšší 

úrovni. Navíc někdy je – u těch nejdražších tele-

vizorů – lokálně regulovatelné, což znamená, že 

v určitém místě (říkejme spíše „v určitém poli“) lze 

úroveň podsvícení snížit či zvýšit, což napomáhá 

lepšímu obrazu, zvláště v detailech. 

U  ultratenkých televizorů se až do  letoška 

vždy používalo Edge LED, protože by se diody 

na zadní plochu prostě nevešly a z  televizoru 

ultratenkého by se tak stal přístroj vcelku ob-

vyklé hloubky. Letos poprvé porušilo poučku 

LG. Rovněž poprvé si také můžete – u stejné-

ho výrobku – vybrat, zda chcete podsvícení 

LED, nebo klasiku s CCFL trubicemi. Zářným 

příkladem je Philips (viz reportáž v  minulém, 

tedy dubnovém čísle), u  něhož rozdíl v  ceně 

dělá pouhých 100 €. 

A 3D? To si nechme na příští číslo, kdy vám 

ho představíme se vším všudy.

Důležité maličkosti: 
nahrávání a více tunerů
Vedle zásadních hitů najdete i „drobné“ změ-

ny – více výrobků se všemi třemi digitálními 

tunery, vcelku automaticky tunery i ve verzích 

pro HDTV (MPEG-4), programovou nabídku 

EPG si konečně pustíte i u modelů se satelit-

ním DVB-S tunerem, výrazně propracovanější 

šetřicí režimy či fyzické vypínače, které se nyní 

objevují v opravdu mnoha televizorech. 

Malým hitem je rovněž nahrávání na připo-

jenou USB paměť nebo na pevný disk, i když 

vlastností společnou všem řešením, která jsem 

zatím viděl, byla nutnost speciálního přeformá-

tování takovéto USB paměti, kterou následně 

v počítači nepřečtete. Nahraný pořad tudíž ne-

přenesete jinam. 
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Ohromující záplava novinek i možností

TELEVIZORY
V ROCE 2010

Letos na jaře se stala hodně neobvyklá věc. Poprvé, co si pamatuji (a to jsem z tohoto po-

hledu starší než kamenné uhlí J), všichni velcí výrobci prakticky současně a prakticky kom-

pletně obnovili svůj televizní sortiment. Aktuálně tedy zařazujeme do červnového čísla pře-

hled nabídky všech výrobců masových značek včetně 3D přístrojů tak, abyste si o nich mohli 

– na jednom místě – udělat přehled. Navíc se hodí i pro právě probíhající Mistrovství světa ve 

fotbale, které už bude přenášeno ve 3D (věnujeme se mu v samostatném článku), přičemž za 

sebou už máme tenisový French Open, který byl částečně rovněž ve 3D.



29INSPIRACE EURONICS • 3/2010INSPIRACE EURONICS • 3/201028 foto: autor, Panasonic, Philipsfoto: LG

šení Full HD (1  920 x 1  080 bodů). Panaso-

nic V20 (od 35.995 Kč) má úhlopříčky 82, 94 

a  107 cm, stejně jako D25 (od  28.495 Kč). 

Poslední řadu D28 s úhlopříčkami 82 cm (TX-

L32D28E – 29.995 Kč) a 94 cm (TX-L37D28E 

– 31.995 Kč) doplňují dva levnější přístroje typu 

HD Ready o velikostech 48 a 56 cm. Prakticky 

všechny televizory s LED podsvícením mají být 

provedeny jako ultratenké s hloubkou 3,8 cm. 

Rozlišení Full HD s certifi kací THX nabídnou 

plazmové řady G20 (107, 117 a 127 cm) a V20 

se 117 a 127 cm, u nichž opět nechybí podpora 

bezplatných videohovorů přes Skype. 

Nejvyšší řada V20 je pak vybavena trojicí 

digitálních tunerů a  má zabudováno Wi-Fi, 

které si u  G20 můžete dokoupit. A  ceny? 

Například TX-P42G20E se 107 cm přijde 

na  26.995 Kč, za  117 cm u  TX-P42V20E za-

platíte 38.995 Kč.

Philips: podsvícení LED 
za 100 € a spousta 
Ambilightu
Firma si nechala od společnosti GfK udělat ně-

kolik průzkumů, na kterých založila svou stra-

tegii. Soustředí se tak především na tři oblasti: 

Ambilight (osvětlení prostoru kolem zadní části 

televizoru), obraz a zvuk. 

V prvním případě průzkum potvrdil pro fi r-

mu nesmírně důležitou věc. Totiž že 81 % zá-

kazníků majících televizor s Ambilightem, se 

k němu hodlá při nákupu svého dalšího pří-

stroje vrátit. Philips se tedy rozhodl pro  jeho 

zavedení v  ještě více televizorech, takže ho 

nyní najdete u  tří z  pěti standardních řad – 

7000, 8000 a  9000. Více jste se o  přístupu 

Philipsu mohli dozvědět z  naší reportáže 

z Barcelony zveřejněné v minulém, tedy dub-

novém čísle Inspirace Euronics.

Firma vzala rok 2010 rovněž z gruntu, takže 

tu máme nové LCD televizory (jiné ani nenabí-

zí) řad 3000, 5000 a 7000 a tzv. 3D Ready pří-

stroje řad 8000 a 9000. K těm půjde dokoupit 

tzv. „3D upgrade pack“ skládající se z dvojice 

aktivních brýlí a externího infravysílače. 

Jako jediná tak zůstává beze změny Cine-

ma 21:9, kterou inovace čeká letos na podzim. 

Nově jsou zavedeny elektronické příručky pří-

mo v  televizorech a  fyzické vypínače. Pokud 

jde o tunery, nyní najdete DVB-T/C, včetně ver-

zí MPEG-4, také v  nejnižších modelech řady 

3000. Oznámena byla i  kompatibilita s  UPC, 

takže odpadne nutnost dokupovat pro DVB-C 

set-top box. 

Nejdůležitější novinkou je podpora plošného 

podsvícení LED (Direct LED) s výjimkou ultra-

tenkých modelů, kde jsou použity diody umís-

těné v  rámu (Edge LED). Plošné LED můžete 

mít už v řadě 5000. Nejlevnější přístroj s tradič-

ním podsvícením přijde na zhruba 15.000 Kč, 

s  LED pak na  17.990 Kč (32PFL5605H). Jak 

vidíte, příplatek za LED vychází na asi 100 €. 

A čím se liší nejvyšší řady 7000, 8000 a 9000 

přicházející s  LED podsvícením a  s  Ambi-

lightem? První dvě jsou ultratenké a  pracují 

s Edge LED, řada 9000 pak s plošným Direct 

LED. Zatímco v řadě 5000 je jich na zadní plo-

še 128, v nejvyšší řadě 9000 je jich až 1 792, 

navíc rozdělených do 224 segmentů, které lze 

lokálně řídit, tedy zhasínat a rozsvěcovat. 

Samsung: všechny tunery, 
bohatě 3D i multimédií
Titulek vystihuje vše hlavní, co můžete od fi rmy 

očekávat. Nabídka 3D je nejširší na trhu (deset 

modelů včetně dvou plazem), přehrávání 

LG: pasivní 3D a plošné LED 
i ultratence
Tímhle se fi rma odlišuje od  jakékoli jiné nejen 

na našem trhu. Podařilo se jí totiž navrhnout ul-

tratenký televizor s plošným podsvícením (LED 

diody jsou na zadní ploše LCD panelu), který 

se doposud dělá pouze s  podsvícením typu 

Edge LED, tedy diodami umístěnými v  rámu. 

Výsledkem je snížení hloubky z nějakých 10 či 

11 cm na zhruba 3 cm.

Technologii se říká „Full LED Slim“ a v prv-

ním pololetí ji najdete v  jediném modelu 

LE8500 s certifi kací THX v ceně od 39.999 Kč 

za  107 cm. V  druhém pololetí přibudou další 

čtyři modely, z nichž tři budou i pro 3D.

LG se však odlišuje i  3D televizorem 

47LD950 (55.999 Kč, včetně 4 ks brýlí ), který 

nabízí pasivní 3D systém, u  něhož odpadají 

napájené brýle infračerveně synchronizované 

s televizorem, resp. videem jdoucím na obra-

zovku. Brýle jsou tak výrazně levnější. O něm 

se více dozvíte v  našem testu. Další modely 

pro 3D, tentokráte už v  aktivním provedení, 

můžete očekávat ve druhém pololetí.

Naopak žádné velké změny nečekejte 

v  designu většiny televizorů, i  když například 

LE8500 nebo vlajková plazmová loď PK950 

(39.999 Kč, 127 cm) už leccos naznačují. 

Změny vůbec nehledejte v tunerech, proto-

že satelitní DVB-S se zatím nekoná (fi rma ho 

chystá na další rok) a kabelové DVB-C, které je 

k dispozici u všech modelů, nebude letos ještě 

lokalizované. Tuner si však můžete odblokovat 

tak, že jako zemi zvolíte Švédsko (samozřej-

mě bez záruky funkce). Základem tak zůstává 

DVB-T, a  to včetně verze pro MPEG-4, tedy 

pro příjem pozemního HDTV. 

Celkově vzato se v  průběhu roku 2010 

dočkáme 20 modelů s  LCD, takže nakonec 

jich – s variantami pro nejrůznější úhlopříčky 

– bude 69. U  plazem očekávejte osm kou-

sků, které díky až třem různým úhlopříčkám 

nabídnou celkem 14 přístrojů. Čtyři – PK550, 

PK750, PK760 a PK950 – jsou certifi kovány 

THX a  dva nejvyšší jsou také Wi-Fi Ready, 

takže stačí pouze dokoupit adaptér na USB 

a můžete se s nimi napojit na internet bezdrá-

tově, což jde i  u  některých LCD. Nejlevnější 

plazmu – PJ350 – pořídíte se 107 cm za ku-

lantních 15.999 Kč. 

Panasonic: všechny tunery 
a poprvé s LED podsvícením
Ano! Firma poprvé pokrývá u  LCD všechny 

druhy podsvěcování a  maže tak svou velkou 

nevýhodu. LCD televizory totiž nabízela jen 

s klasickým podsvícením a nikoli s úspornými 

LED diodami. 

Novinkou letošní kolekce je také možnost 

nahrávat na pevný disk připojený přes USB (to 

nově nabízí více výrobců). Rozšíření doznala 

i  funkce Viera Cast (např. sledování video-

archivu televize Nova), která byla doplněna 

i  o  telefonování a  videohovory přes program 

Skype. 

Co se týče 3D televizorů, ty najdete pouze u 

plazmových přístrojů a pro český trh byly za-

tím oznámeny dva: TX-P50VT20 s úhlopříčkou 

128 cm, který je už na trhu za cenu 61.995 Kč, 

a TX-P65VT20 se 165cm, jehož cena zatím 

není známa (uvedení v červnu). Obě novinky 

mají certifi kaci THX a v základní výbavě dvoje 

brýle a satelitní tuner s ohlašovanou ofi ciální 

podporou 3D vysílání (ostatní fi rmy se k tomuto 

tématu zatím nevyjádřily). 

Obecně vzato, Panasonic také přichází 

s  podporou všech tří digitálních tunerů, tedy 

DVB-T, DVB-S (satelit) i  DVB-C (kabel), a  to 

včetně podpory HD příjmu (MPEG-4). U  pří-

strojů s DVB-S budete moci využít i programo-

vého průvodce EPG, což doposud nešlo (viz 

test televizoru TX-L37V10 v únorovém čísle). 

Z LCD televizorů s podsvícením LED (Edge 

LED, tedy diody v rámu) se můžete těšit na tři 

řady, které mají v drtivé většině případů rozli-

ELEKTRONIKA • TELEVIZORY PRO ROK 2010

Zatímco většina televizorů LG má poněkud usedlý design, u některých plazem a LCD modelů narazíte na už přece jen 

modernější švih. Vpravo vidíte „plazmovou“ vlajkovou loď pro první pololetí roku 50PK950 (39.999 Kč) se 127 cm, u níž 

nový design zvaný „Razor Frame“ mj. zúžil rám na pouhých 2,5 cm, vlevo pak ultratenký LE8500. Ten má certifi kaci THX 

(39.999 Kč za 107 cm),  plošné podsvícení LED a díky unikátní technologii „Full LED Slim“ je hluboký jen 3,3 cm.

Panasonic vzhled většiny svých přístrojů nezměnil, což je dobře vidět na plazmovém TX-P46G20E vlevo. Asi jeho největším excesem jsou tak LCD televizory s podsvícením LED, 

které mají letos u fi rmy premiéru, a tudíž i přepracovaný design. Vpravo ho vidíte v podobě TX-L32D28E (29.995 Kč).

Na to, že je Philips série 3000 nejnižší řadou letošní kolekce, vůbec nevypadá špatně! Nabízí ještě klasické podsvícení, 

avšak o řadu výše (5000) si už můžete vybrat. Za pouhých 100 € příplatku můžete mít podsvícení typu LED. 

Televizory z letošní kolekce mají vylepšenou 

nabídku tunerů, umějí někdy i nahrávat a pod-

statně více jich je s podsvícením za pomoci LED.

První výrobci (Philips a Samsung) ohlašují 

v  kabelovém DVB-C kompatibilitu s  majorit-

ním poskytovatelem, společností UPC.
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multimédií výborné a co se týče tunerů, fi rma 

poprvé přináší všechny tři digitální systémy, 

tedy DVB-T, DVB-C i DVB-S, a to i ve verzi pro 

HDTV (MPEG-4). DVB-T/C mají všechny pří-

stroje, kabelový tuner je už lokalizovaný.

Pro 3D nabízí Samsung v podstatě jako je-

diný na našem trhu i převod z 2D do 3D v re-

álném čase (v  květnu se objevily zprávy, že 

ho má uvést i  Sony). Převod funguje jak pro 

televizní příjem, tak pro fi lmy z DVD/BD přehrá-

vače či pro DivX promítané přes USB. Ve 3D 

se také začíná na  nejnižší ceně – LE40C750 

se 102 cm přijde na 34.990 Kč včetně dvojice 

aktivních brýlí (ty budou u všech modelů). Po-

slední „nej“ patří i  synchronizačnímu vysílači 

slaďujícímu příchozí videosignál s funkcí aktiv-

ních brýlí. Ten je vždy zabudován, a  tudíž ho 

nemusíte připojovat externě. 

Zmínit je třeba i přepracovaný design – na-

příklad modely řady C8000 s kovovými pod-

stavci jsou jedny z nejhezčích televizorů, jaké 

jsem kdy viděl (viz rubrika design). Specialitkou 

je pak řada C6500 s LED podsvícením a bar-

vami typu „černá se strukturou dřeva“, „bílá se 

strukturou dřeva“ či „strukturovaná šedá“. Na-

příklad UE32C6500 (82 cm, černá se struktu-

rou dřeva) či UE46C6510 (117, bílá se struktu-

rou dřeva) přijdou na 24.990, resp. 45.990 Kč. 

Pokud jde o  satelitní DVB-S, to najde-

te u  Samsungu napříč druhy panelů, typy 

podsvícení i  úhlopříčkami. Nejmenší je 

s  81 centimetry LE32C570, který koupíte 

za  17.990 Kč, resp. stejně velký LE32C670 

(20.990 Kč). Celkem je v  kategorii s  tradič-

ním podsvícením CCFL trubicemi už nyní 

ke koupi devět přístrojů (označení vždy končí 

na  „70“) a  tři najdete i u  řady C6900 (LED). 

Jde o  UE40C6900 (102 cm), UE46C6900 

(117 cm) a  UE55C6900 (140 cm), které bu-

dou uvedeny v červnu. 

U plazem najdete satelitní tuner zatím pouze 

ve velmi dobře vybaveném modelu PS50C670 

(32.990 Kč). 

Sony: design a podpora 
všech tunerů
Rozlišení Full HD (1 920 x 1 080 bodů) nyní mají 

– s výjimkou BX200, BX20 a EX300 – všech-

ny televizory. Multimédia se sice u většiny mo-

delů rozšířila i  na přehrávání videa v DivX, ale 

zatím bez titulků. Na  internet je možné dostat 

se prakticky jen bezdrátově přes Wi-Fi, protože 

rozhraní Ethernet (LAN) bude nejspíše málokde. 

Novinkou je tzv. „Inteligentní prostorový senzor“ 

u LX900, který dokáže rozpoznat obličej, a jak-

mile se nikdo nedívá, sníží jas obrazovky. Pří-

stroje pro 3D opět pracují s aktivními brýlemi, 

a co se týká podsvícení LCD, půjde o kombi-

naci tradičních trubic a LED v rámu. Opravdové 

„lokální zhášení“, tedy řiditelné podsvícení, by 

měl mít jen model HX900 s celoplošným LED, 

který zřejmě přijde na náš trh v červnu. A jak se 

nyní v Sony vyznat? Protože to není jednodu-

ché, připravil jsem malý přehled...

BX a EX: Výběr ze všeho možného, úhlo-

příčky od 48 do 102 cm. Tím nejzajímavějším 

jsou televizory kombinované s  přehrávačem 

Blu-ray disků KDL-32EX40B a KDL-40EX40B 

jejichž ceny však ještě nejsou známy. Stejně 

jako u  ostatních řad jsou zabudovány tunery 

DVB-T a  DVB-C, u  výrobků končících na  „5“ 

k nim přibude ještě satelitní tuner. Vše i ve verzi 

MPEG-4 (HDTV). Například KDL-26EX302AEP 

(66 cm) přijde na 8.899 Kč, KDL-32EX705AEP 

s DVB-S a 81 cm na 26.390 Kč. 

NX: Střední třída provedená už v  novém 

Monolithic Designu je ve třech řadách – NX500 

(klasické podsvícení), NX700 (LED) a  NX800 

(LED). Například za KDL-32NX500 s 82 cm 

zaplatíte 17.590 Kč a za KDL-40NX500AEP 

(102 cm) 22.990 Kč. 

HX: Momentálně pro ČR čtyři modely s úhlo-

příčkou 102 cm. HX700 je podsvícena trubice-

mi, HX800 už úspornějšími LED diodami (Edge 

LED) a  v  červnu přibude HX900 s  plošným 

LED (Direct LED); viz rubrika kaleidoskop. Sa-

telitní DVB-S bude mít například KDL-40HX705 

(45.690 Kč). Dva nejvyšší modely KDL-40HX800 

a KDL-40HX805 už podporují i 3D. 

LX: Tato řada je už pouze o 3D a přijde vám 

v kompletní dodávce včetně brýlí. Podsvícení 

je Edge LED (v  rámu) a  zatím bude ke  kou-

pi v  jediném modelu LX900 (102 cm, kolem 

50.000 Kč).

ELEKTRONIKA • TELEVIZORY PRO ROK 2010

Samsung nyní používá tři druhy podstavců – od nejjednoduššího černého plastového přes černý plast s nožkou z kvalitního průhledného plastu až po krasavce zcela vpravo.

Samsung si pro letošek ve svých špičkových řadách (zde 

C750, která se 102 cm přijde na 34.990 Kč) přichystal 

opravdu nádherný design, u něhož je černý rám někdy 

nahrazen broušeným hliníkem. 

Design modelové kolekce 2010 se u Sony hodně liší 

dokonce i v rámci jedné řady. Na snímku nahoře vidíte 

KDL-32EX600 (19.990 Kč, podsvícení LED), dole je pak 

KDL-32EX300 (12.790 Kč).

Chcete opravdu dobrý obraz? Pak se orientujte 

na satelitní příjem a na vysílání v HDTV. Je nejen 

kvalitní, ale hlavně je všude dosažitelné!

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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Plných 185 cm vysoká chladnička 

provedená ve stříbrné barvě vyniká 

především tichým chodem na úrovni 

37 dB, bílým LED osvětlením 

a energetickou třídou A+ se 

spotřebou 261 kWh za rok (0,71 

kWh/24 h). Celkový užitečný objem 

je 283 litrů, z čehož chladicí část 

s automatickým odmrazováním 

zabírá 201 l a tříšuplíkový mrazák 82 l. 

V mrazničce najdete praktické dveřní 

přihrádky, které usnadní uskladnění 

drobných věcí. Kapacita zamrazení je 

8 kg/24 h.

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA 
SAMSUNG RL39THCTS 

KATALOG VÝROBKŮČERVEN–ČERVENEC

9990,-

Kombinovaná chladnička v provedení 

Inox Look má při výšce 185 cm užitný 

objem chladničky 224 litrů a mrazničky 

95 litrů. Pracuje s nejvyšší třídou 

energetické účinnosti A++ a v tomto 

případě spotřebuje pouhých 208 kWh 

ročně. Její provoz tedy přijde – při ceně 

1 kWh elektřiny 4,48 Kč, což je sazba 

u nejrozšířenějšího produktu „ČEZ D 

Standard“ – na 932 Kč za rok. 

Chladnička má automatické 

odmrazování, mrazicí kapacita je 5 kg 

potravin za 24 hodin a k dispozici je 

elektronická regulace s nastavením 

teploty. Pokud vypadne proud nebo 

se objeví jiná závada, potraviny vydrží 

v nezměněném stavu až 24 hodin. 

CHLADNIČKA SIEMENS KG 36VX46

A
ENERGETICKÁ TŘÍDA

14990,-



PRAČKY BOSCH WLX 2448 KBY 
A WAE 2449 KBY

Bosch WAE 2449 KBY má rozměry (60 x 84,7 x 59 cm, švh) s třídou spotřeby energie A++ 

(0,15 kWh/kg) a třídou účinnosti praní A. Je určena až pro 7 kg prádla a v případě nejvyšší 

náplně má udávanou spotřebu elektrické energie 1,05 kWh a vody 47 litrů. Počet otáček 

při odstřeďování je u obou modelů  400 až 1 200. Na velkém displeji vidíte otáčky, teplotu 

i čas zbývající do konce praní. Velkou výhodou je  „extrakrátký“ program určený pro skvrny 

na dětském prádle. Hlučnost praní je 59 dB, odstřeďování 76 dB. Bosch WLX 2448 KBY má 

hloubku jen 44 cm, náplň max. 4,5 kg, třídu spotřeby energie A+ (0,17 kWh/kg) a třídu účinnosti 

praní A. Hlučnost při praní je 56 dB, při odstřeďování 73 dB. 

KATALOG VÝROBKŮ

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA 
ELECTROLUX ERB29233W 
V bílé barvě a s rozměry (švh) 60 x 154 x 63 cm přichází lednička energetické třídy A+ 

se spotřebou 0,67 kWh za 24 hodin (ročně 245 kWh) a hlučností 38 dB. 

Užitný objem chladničky je 208 l, mraznička s mrazicím výkonem 4 kg/24 h má objem 

61 l a má dvojici průhledných zásuvek. Celek pak při poruše vydrží uchovat potraviny 

v neporušeném stavu po dobu 20 hodin.

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA 
GORENJE RK 68 SYW

Designově odlišná chladnička s antibakteriální úpravou povrchu s výškou 180 a hloubkou 64 cm. 

Díky energetické třídě A+ spotřebuje za 24 hodin jen 0,74 kWh, což odpovídá 270 kWh ročně. 

Užitný objem 312 litrů je rozdělen mezi chladničku s 230 l a mrazničku s 82 l, přičemž doba 

skladování při poruše je 18 hodin. Ve výbavě chladničky najdete i zásuvku Cool & Fresh zajišťující 

rovnoměrné proudění chladného vzduchu. Díky tomu se potraviny udrží déle čerstvé.

K dispozici je mechanické ovládání, automatické odmrazování chladničky, mrazicí výkon 4 kg/24 

h a police přímo ve dveřích mrazničky. Hlučnost je udávána na 40 dB.

JEDNODVEŘOVÁ CHLADNIČKA 
ELECTROLUX ERC19002W8 INTUITION

Nízká chladnička (105 cm) s čistým objemem 166 litrů a vnitřním 18litrovým 

mrazákem pracuje v energetické třídě A+ s roční spotřebou 197 kWh (0,54 kWh/24 

h). Zabudovánu má XL přihrádku na lahve, která pojme i ty dvoulitrové, konstrukce 

poličky unese přibližně 9 kg. I v takto malé mrazničce můžete pohodlně mrazit 

potraviny. Kapacita je až 2 kg/24 h. 

ERC19002W8 Intuition udrží při výpadku proudu potraviny neporušené až 11 hodin.

KATALOG VÝROBKŮ
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DIAMANTOVÝ BUBEN

ZDARMA 12 KG PRÁŠKU

PRAČKY SAMSUNG WF8502NGW 
A SAMSUNG WF8602NGW 

Samsung WF8502NGW – úzká pračka s hloubkou 45 cm určená pro 5 kg prádla, pracuje v třídě 

energetické účinnosti A+ se spotřebou elektrické energie na cyklus 0,95 kWh a spotřebou vody 40 l. 

WF8602NGW je pro 6 kg prádla a má hloubku 55 cm. Spotřeba elektrické energie je 1,02 kWh 

a spotřeba vody 48 litrů. Obě pračky odstřeďují 1 200 ot/min, mají zabudován autodiagnostický 

systém hlášení závad a ovládají se prostřednictvím tlačítka JogDial známého ze spotřební elektroniky. 

Obě se také vyznačují tzv. diamantovým bubnem, který díky svému specifi ckému tvaru prolisů šetří 

vaše prádlo. Pračky mají keramické topné těleso , které má až  3x vyšší životnost než těleso kovové.

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. 
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PRAČKA LG F1068QD

Hlavním znakem této „7kilové“ pračky je především motor s přímým pohonem zvaný Direct Drive, 

antialergické máchání při teplotě 40 °C a neuvěřitelně dlouhá záruka 10 let na motor. Výrobek patří 

do energetické třídy A+, co do účinnosti praní patří k A a účinnost odstřeďování v B představuje 

maximálních 1 000 ot./min. Velkou výhodou je i nízká hlučnost – pouze 65 dB při odstřeďování 

a při praní pak 54 dB. Spotřeba energie dělá 1,19 kWh a 49 l vody na prací cyklus. Rozměry jsou 

60 x 84 x 55 cm (švh). 

Pokud potřebujete pračku s menší hloubkou, je tu pro vás LG F1068LD s náplní až 5 kg prádla 

a s rozměry 60 x 84 x 44 cm (švh).

VYSAVAČ ELECTROLUX ULTRAONE Z8810P 

Přichází na trh v modré barvě s příkonem 2 200 W, s nízkou hlučností 72 dB a výstupním fi ltrem Hepa H13. 

Akční rádius tohoto sáčkového vysavače vážícího 9,2 kg je 10 m a pro snazší manipulaci má zabudován 

nárazník a měkká kolečka tak, aby nepoškozoval ani citlivé podlahy. K vysavači je zdarma dodávána 

parketová hubice.

VYSAVAČ BOSCH BSGL32030

Sáčkový vysavač o příkonu 300 až 2 000 W s elektronickou regulací sací síly otočným 

knofl íkem a s akčním rádiusem 10 m. 

Zabudován je hygienický fi ltrační systém Air Clean HEPA, sáček s hygienickým uzávěrem 

o objemu 4 l a také ukazatel jeho výměny. K dispozici je dvoudílné příslušenství (trysky 

na matrace a spáry), rastrová teleskopická trubka s posuvnou manžetou a kolečková sací 

tryska s přepínáním (šířka sání 260 mm). Hlučnost je udávána na 82 dB. 

PRAČKA ELECTROLUX EWT 105410W INSPIRE 2

Vrchem plněná pračka se díky šířce 40 cm vejde i do malých koupelen, ale svou kapacitou 5,5 kg prádla 

vyhoví i rodinám s dětmi. Při spotřebě 46 l vody a 0,93 kWh elektrické energie se řadí do třídy A+, účinností 

praní je v A a odstřeďováním v C (až 1 000 otáček za minutu). Potěší příznivou hlučností 57 dB při praní 

a 72 dB při odstřeďování a inteligentní elektronikou Fuzzy Logic, která rozpozná množství vloženého prádla. 

Alergiky a osoby s citlivou pokožkou zaujme volba dlouhého, intenzivního máchání pro důkladné odstranění 

zbytků pracích prostředků. Funkce Time Manager zase nabídne variabilní nastavení délky programu 

v několika stupních a automatické polohování bubnu TSB ho vždy zastaví v té správné pozici pro pohodlné 

otevření dvířek. Veškerá nastavení a doplňkové informace se zobrazují na přehledném LCD displeji.

VYSAVAČ ELECTROLUX ZE346 ERGO SPACE

Nabízí plynulou regulaci výkonu až do 2 200 W, omyvatelný fi ltr Hepa 12 s účinností až 99,5 %, který se čistí 

až po 6 měsících a mění po dvou letech. Značný je také akční rádius – plných 13 m. V ceně modro-stříbrného 

vysavače se speciálním syntetickým sáčkem s až o 50 % delší životností oproti papírovým dostanete měkká 

kolečka, hubici zvanou Dust Magnet, hubici na tvrdé podlahy a hubici typu „tři v jednom “ (štěrbinová, 

prachový kartáč a hubice na čalounění).

BEZPLATNÝ SERVIS 8 LET

VÍTĚZ TESTU VYSAVAČŮ ČASOPISU D-TEST, 6/2009

AUTOMATICKÝ VYSAVAČ SAMSUNG 
SR8845 (STŘÍBRNÝ) A SR8855 (MODRÝ)

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). 
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PRAČKA WHIRLPOOL AWE 8629

Shora plněná pračka je vybavena antibakteriálním programem a 6. smyslem. Ten hlídá průběh praní 

a podle měnících se podmínek operativně upravuje prací cyklus, přívod vody apod. Výsledkem tak 

může být až 30% úspora energií, a doba praní se navíc může zkrátit až o polovinu.

Pračka se dvěma displeji v nejvyšší energetické třídě A++ je určena pro maximálně 6 kg prádla, které 

může odstřeďovat s až 1 200 ot./min. Účinnost praní je tudíž v A, účinností odstřeďování se řadí do B. 

Spotřeba na standardizovaný prací cyklus je 0,9 kWh a 55 l vody. O zanesení fi ltru vás informuje LED 

dioda, která indikuje i případnou nutnost přivolání servisu. K dispozici máte 14 programů, včetně 

rychlého (15 minut), a hlavně – bezplatný servis plných 8 let.

5999,-



TELEVIZOR SAMSUNG LE32C653, 
LE40C653, LE46C653

LCD televizory provedené ve 100 Hz a s rozlišením 1 920 x 1 080 bodů, tedy Full 

HD, mají úhlopříčku 82, 102 nebo 117 cm. Zabudován je jak kabelový (DVB-C) 

tuner, kompatibilní nově i s UPC, tak digitální pozemní (DVB-T) tuner, a to i ve verzi 

pro příjem HDTV (MPEG-4). K dispozici je rozhraní USB a plná čtveřice konektorů 

HDMI, takže lehce připojíte všechno potřebné. 

Na internet se dostanete prostřednictvím rozhraní Ethernet (LAN) nebo volitelně 

přes bezdrátové připojení. Následně můžete využít funkce Internet@TV a vstoupit 

s její pomocí na nejrůznější webové stránky, včetně například zpravodajství, 

počasí či služeb sociálních sítí. 

I tyto televizory, stejně jako řada C6620, podporují bezdrátovou technologii 

DLNA, a umožňují tak sdílet multimediální obsah s dalšími podobnými přístroji. 

Bezdrátově tak můžete přenášet fotografi e, fi lmy i hudbu například z počítače či 

mobilního telefonu.

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

Aktuální cena u prodejce EURONICS.

TELEVIZOR LG 32SL8000

Televizor s nadčasovým designem, úhlopříčkou 81 cm 

a bez tradičního vystouplého rámu má zabudován 

tuner DVB-T (MPEG-2 i MPEG-4) pro příjem pozemního 

digitálního vysílání a panel s rozlišením Full HD (1 920 x 

1 080 bodů) a dobou odezvy 2,2 ms. Nastavení obrazu 

můžete všestranně ovlivnit, k dispozici máte osm režimů 

poměru stran, včetně 14:9, a stejný počet režimů obrazu 

(standardní, kino apod.). Nechybí ani volba „24p Real 

Cinema“, která vám fi lm ukáže tak jako v kině. Co se týče 

reprosoustav, ty jsou zcela skryté, výkon zesilovače je 

2x 10 wattů a celý subsystém vylaďoval audioguru Mark 

Levinson.

Zajímavé jsou rovněž doplňkové funkce jako Bluetooth, 

obsáhlá podpora multimédií včetně fi lmů v DivX s titulky 

a mechanický vypínač pro naprosté vypnutí televizoru. 

Spotřeba je udávána na 150 W, v pohotovostním režimu 

na 0,5 W.

KATALOG VÝROBKŮKATALOG VÝROBKŮ

37INSPIRACE EURONICS • 3/2010INSPIRACE EURONICS • 3/201036

TELEVIZOR SAMSUNG UE32C6620, 
UE40C6620 (VŠE LED)

Tyto Full HD televizory s rozlišením 1 920 x 1 080 bodů s LCD panelem 

a podsvícením typu LED jsou 100Hz a lze je zakoupit v úhlopříčkách 82, 

94, 102 nebo 117 cm. Mají zabudován jak DVB-T tuner, včetně příjmu 

vysílání ve vysokém rozlišení MPEG-4, tak kabelový DVB-C tuner, který 

je kompatibilní s majoritním operátorem UPC. Televizory také dokážou 

nahrát jakýkoli pořad na fl ash paměť zasunutou do rozhraní USB, což si 

stisknutím tlačítka nastavíte přímo z programového průvodce EPG. Pokud 

televizor připojíte na internet, můžete využít funkce Internet@TV, která 

vám zpřístupní nejrůznější internetové stránky, včetně zpráv či počasí. 

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

K UE40C6620 ZÍSKÁTE 

NETBOOK SAMSUNG N 150KA020

ZDARMA 

DVD PŘEHRÁVÁVAČ LG DVX440

K  UE32C6620 ZDARMA 

PEVNÝ DISK 320GB PRO NAHRÁVÁNÍ 

(SAMSUNG HXMU032DA/G22)

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

Ultratenká LCD televize (hloubka jen 3,9 cm) s designem bez vystupujícího 

rámečku a s podsvícením typu LED (LED Plus) umístěným v rámu, 

z něhož je speciálními světlovody s odraznými ploškami podsvícení 

rovnoměrně rozptýleno za celým LCD panelem. 

Na výběr máte z neuvěřitelně široké úhlopříčkové palety – 56, 66, 82, 94, 

107, 119 nebo 140 cm – v rozlišení Full HD (1 920 x 1 080 bodů) doplněné 

celou řadou moderních funkcí. 

Televizory jsou kupříkladu Wi-Fi Ready, tedy připraveny pro bezdrátové 

napojení na internet. Jsou připraveny i pro bezdrátové připojení 

k nejrůznějším audio/videozařízením. Internetová funkce NetCast vám 

zajistí přístup na webové aplikace, jako videa z YouTube či počasí, a využít 

můžete i videohovory přes internet za pomoci programu Skype. 

Nechybí ani DLNA zajišťující přístup k obsahu umístěnému na podobných 

zařízeních v domácnosti, jako například počítačích či mobilech 

a prostřednictvím USB můžete sledovat fi lmy v DivX, a to včetně titulků. 

K dispozici je také několik systémů šetření energií, včetně možnosti zcela 

vypnout obrazovku, např. při poslechu rozhlasu.

Televizory mají zabudován DVB-T tuner i ve verzi pro příjem HDTV (MPEG-

4) a reprosoustavy ladil audioguru Mark Levinson.

Aktuální cena u prodejce EURONICS.

SPOT CONTROL U U LED PLUS
Technologie LG zvaná Spot Control umožňuje lokální regulaci jasu LED podsvícení, a to až v rámci 240 navzájem nezávisle regulovatelných 

oblastí. Výsledkem je vyšší jas a sytější barvy v každém detailu obrazu, a to i při rychlých akčních, sportovních či fi lmových scénách. Tento 

systém zavedený v televizorech označovaných jako Full LED Slim a LED Plus poskytuje podle výrobce až 90x vyšší kontrast než klasický 

LCD panel. Navíc se sníženou spotřebou elektrické energie, která představuje u systému Full LED Slim úsporu až 70 % a v případě LED 

Plus, kterým disponují výše uvedené modely LE5500, až 30 %.

31990,-
25990,-

14990,-NOVINKA

NOVINKA



Společnost Euronics ČR a.s. darovala 

v dubnu 100.000,- Kč na dostavbu školy Joy 

Humanist Academy v Keni, v městečku Miwani 

v  severozápadní části státu poblíž Viktoriina 

jezera. Před několika lety obyvatelům města 

poskytovala dostatek práce místní továrna 

na cukrovou třtinu. Její uzavření však dostalo 

stovky místních obyvatel do  tíživé životní 

situace.

Humanistické centrum Dialog o.s. zde 

postavilo školu se šesti třídami, darované 

peníze budou použity na dostavbu a vybavení 

7. a  8. třídy, která se v  lednu 2011 naplní 

novými žáky.  

KATALOG VÝROBKŮ

INSPIRACE EURONICS • 3/201038

ČESKÝ EURONICS POMOHL V KENI

TELEVIZOR PANASONIC 42GN23 
(NEOPDP)

Plazmový televizor s rozlišením Full HD (1 920 x 1 080 bodů), 600 

Hz, odezvou panelu 0,001 ms a úhlopříčkou 107 cm. Zabudována 

je trojice tunerů: DVB-C tuner, DVB-T pro pozemní příjem a DVB-S 

pro příjem satelitní, včetně podpory HDTV (MPEG-4). Satelitní tuner 

dovoluje naladit několik družic nezávisle na sobě.

Pořad si můžete prostřednictvím programového průvodce EPG 

nahrát na USB paměť a díky připojení na internet, které může 

být jak kabelové (Ethernet), tak volitelně bezdrátové (Wi-Fi), lze 

pomocí programu Skype také telefonovat. Stačí jen dokoupit 

kameru s mikrofony. Po připojení na internet se vám zprovozní 

i funkce Viera Cast (viz foto), díky níž lze bezplatně přistupovat 

ke kompletnímu archivu televize Nova nebo například na videa 

na YouTube či Eurosportu. Nechybí ani mechanika paměťové karty 

SD a podpora přehrávání fotografi í, hudby a videa v AVCHD či DivX. 

Panasonic uvádí životnost panelu na 100 000 hodin a splnění 

velice přísné normy THX. 

LBSA_090521_inz_Inspirace_210x297.indd   1 5/28/09   4:23:42 PM

27990,-
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Nejen pro 3D

INSPIRACE EURONICS • 3/201040

Samsung UE32C4000

Řada C4000 představuje LCD televizory s podsvícením LED. Provedení s úhlopříč-

kou 82 cm je prakticky stejné jako u televizoru v našem testu a upraven byl pouze 

zvukový subsystém, takže zesilovač má výkon 2x 10 wattů a standardní reprosou-

stavy podporuje ještě subwoofer. Rozlišení televizoru zůstalo zachováno na 1 366 

x 768 bodech a k dispozici je opět kombinace digitálního kabelového a pozemního 

tuneru. Televizor vyniká extrémně nízkou spotřebou zvláště v pohotovostním reži-

mu. Dělá totiž pouhopouhou 0,1 W! 

Cena: 17.990 Kč
Test: v tomto čísle (UE22C4000)

Philips 32PFL5605H
Novinka z letošní modelové řady, o které jsme vás aktu-

álně informovali už v dubnovém čísle přímo v reportáži 

z jejího uvedení v Barceloně. Tento model v 81 cm a s roz-

lišením Full HD je s podsvícením LED, má jas 450 cd/m², 

typickou reakční dobu panelu pouhé 2 ms a pohledové 

úhly 176º. Zabudováno je mj. rozhraní USB, dvojice HDMI, 

výstup na sluchátka a jak kabelový, tak pozemní digitální 

tuner. Model můžete mít i levněji, pokud sáhnete po kla-

sickém podsvícení. 

Cena: 17.990 Kč

ELEKTRONIKA • TIPY

Nejen 3D je dnešní elektronický nadšenec živ. Je tu spousta dalších, taktéž zajímavých 

přístrojů a právě na ně se vás v této rubrice snažíme upozornit. Dnešní dvoustrana 

bude opět zaměřena tak, abyste měli na výběr z co nejrůznějších cenových relací 

a nejrůznějších vlastností. Jeden televizor je dokonce i se zabudovaným DVD 

přehrávačem. 

LG 32LD550

Ve Full HD a s úhlopříčkou 81 cm tu máme 100Hz televizor s in-

tegrovaným DVB-T tunerem ve verzi MPEG-2 i MPEG-4, který je 

tzv. Wireless Ready, tedy připraven pro bezdrátové připojení k A/V 

zařízením. Odezva panelu je 2,4 ms a s nastavením těch nejspráv-

nějších parametrů zrovna pro vaše podmínky vám pomůže šikovný 

obrazový průvodce. K dispozici je i funkce vypnutí panelu a tudíž 

poslechu jenom zvuku, a aby toho nebylo málo, reprosoustavy 

ladil sám audioguru – Mark Levinson. 

Cena: 15.999 Kč

Panasonic TX-L42D25 

Firma letos poprvé přichází s LCD televizory s podsvícením LED a jejich 

základní přehled najdete v tématu čísla. Tento model s úhlopříčkou 

107 cm je vybaven trojicí tunerů v podobě satelitního, pozemního a ka-

belového a dá se k němu připojit i bezdrátový Wi-Fi adaptér a kamera 

s mikrofony pro telefonování přes internet za pomoci programu Skype. 

Vedle rozhraní USB nabízí i mechaniku SD karty a podporu multimédií. 

Zajímavou vlastností je možnost zcela vypnout panel a nechat plynout 

jen zvuk. 

Cena: 33.495 Kč

Gogen TVL 37885 FHD DVBT

O tomto televizoru píšeme i v rubrice design, kam se propracoval díky zajímavé bílé barvě 

a svému určení především pro ženy. V nejnovější verzi s 94 cm má rozlišení Full HD, tedy 

1 920 x 1  080 bodů, dvojici konektorů HDMI a panel s pozorovacími úhly 178º. Spotřeba 

v pohotovostním režimu je 1 watt 

a samozřejmostí je plná lokalizace 

do češtiny. Ve verzi HD Ready ho 

můžete mít i v úhlopříčkách 48, 56, 

66 či 81 cm.  

Cena: 13.990 Kč

foto: autor, Hyundai, Panasonic, Philips

Hyundai HLH32955DVD 

Šikovná věcička v podobě televizoru standardu HD Ready (1 366 

x 768 bodů) s úhlopříčkou 81 cm (můžete mít i 40, 48, 56 nebo 66 

cm), vybavená jak přehráváním multimédií včetně fi lmů v DivX, tak 

i DVD přehrávačem. Zlepšily se pohledové úhly (nyní 178º), nechybí 

rozhraní USB a HDMI a samozřejmě také lokalizace do češtiny. 

K dispozici je tuner pro příjem pozemního digitálního vysílání DVB-T.

Cena: 10.990 Kč
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v tomto čísle) jsem se však přesvědčil, že jich 

může být pomalu i dvakrát tolik. Nicméně po-

kud zajdete příliš do  strany, uvidíte zřetelné 

posunutí obou datových toků (pro levé a pravé 

oko) a obrázek se takříkajíc rozjede. 

LG doporučuje sledovat 3D ze vzdálenosti 

dvou metrů, takže jsme se dívali z  asi 2,3 m. 

S  kamarádem jsme se však shodli, že ještě 

lepší to bylo ze zhruba 3,20 m, což je nejdál, 

odkud na televizor já ještě uvidím.

Výborný průvodce 
nastavením obrazu
Od 3D pojďme k samotnému televizoru. Insta-

lace je ukázková a velice snadná a automaticky 

se vám proladí jak digitální pozemní, tak ana-

logová pásma a zcela zvlášť se umístí digitální 

rozhlasové kanály vysílané taktéž po  DVB-T. 

LG tento systém propaguje už dlouho a  jeho 

výsledkem je nejen to, že musíte na  dálko-

vém ovladači použít pro přepnutí do rozhlasu 

zvláštní tlačítko, ale i  to, že nakonec možná 

zjistíte, že je to tak pro vás i pohodlnější. Škoda 

že se po  naladění tuneru nepokračuje spuš-

těním průvodce nastavením obrazu, který je 

výborný a je to i ideální místo, jak začít s uzpů-

sobováním přístroje pro vaše podmínky. Vše 

se dělá velice jednoduše na různých obrázcích 

a vy si jen vybíráte ten, který vám sedí víc. 

Když absolvujete toto kolečko, můžete si 

ještě jemně doladit nastavení v bohatých vol-

bách. V menu v části „Pokročilé ovládání“ pak 

upravíte například i horizontální a vertikální os-

trost, dynamický kontrast, gama korekci a pra-

covat můžete i  s  volbami 200 Hz a  „Reálné 

kino“. K dispozici máte plných devět (!) režimů 

obrazu, včetně expertních voleb otevírajících 

další nastavení, a mezi volbami poměru stran 

jich najdete plných osm. Z dnes důležitých for-

mátů nechybí 4:3 a 14:9. Režim „Originální“ si 

pak poměr stran upravuje podle svého tak, jak 

ho o formátu informuje samotný pořad. 

Co do spotřeby představuje televizor s 260 

W ve své kategorii lehký nadprůměr, v poho-

tovostním režimu je spotřeba už o něco horší 

– méně než 1 W (špička je už pod 0,3 W).

Výbava na úrovni, i když…
Poslední dvě slova se vážou především k ab-

senci internetu, který někdo může citelně po-

strádat. Jinak nechybí nic a je tu jak dostatek 

rozhraní HDMI v  nejmodernější verzi 1.4, tak 

dálkový ovladač s výborným rozložením tlačí-

tek, který lze i podsvítit. Na něm jen „korejsky 

tradičně“ chybí samostatná tlačítka pro pře-

skok po kapitolách či skladbách.

Pokud jde o programového průvodce EPG, 

ten je vedle absence internetu nejslabší částí 

televizoru. Nejenže zapomíná program stanic, 

pokud delší dobu nejste na daném multiplexu 

(např. síti 1 patřící ČT), ale chybí také náhled 

aktuálního kanálu, i  když zvuk se nepřeru-

ší. Kvůli začátku a  konci vybraného pořadu 

pak musíte zmáčknout  tlačítko „Info“ a přejít 

do další obrazovky. Pro takto rozměrnou ob-

razovku by se to jistě dalo udělat lépe.

Na  pořad se můžete nechat upozornit 

a v mém případě kupodivu nemusel být tele-

vizor ani zapnut a z pohotovostního režimu se 

probral sám. Jestliže ho vypnete síťovým vypí-

načem, samozřejmě mu nepomůže nic. 

Pokud jde o  multimédia, jsou na  úrovni, 

včetně přehrávání fi lmů v DivX s  titulky a  for-

mátu MKV, který stále umí málokdo. Bohužel 

není možné navázat na rozkoukaný fi lm – ten 

vždy startuje od začátku. Příjemné bylo, že ti-

tulky měly dostatečnou velikost na  to, abych 

je mohl bez potíží pozorovat i ze třech metrů. 

A jaký je?
I když abstrahuji od pohodového pasivního 3D 

systému, mohu stále ještě říci, že jde o parádní 

televizor. Elektronika je se solidním panelem 

výborně sladěná a i na horším videosignálu, ať 

už jde z  DVB-T či USB paměti, je vidět kva-

litní „resampling“, tedy převod z nízkého rozli-

šení PAL na rozlišení vysoké (Full HD – 1 920 

x 1  080 bodů). A  to jsme prosím na  plných 

119 cm úhlopříčky! Tímto LG ještě stvrzuje 

své kvality a  tohle oceníte, ať už budete po-

užívat 3D či nikoli. Na druhou stranu je škoda 

opravdu příšerného manuálu v PDF určeného 

současně pro desítky modelů. Naštěstí ho vět-

šinou nebudete potřebovat a základní přehled 

vám dá stručná příručka přímo v přístroji.

LG LD950 představuje, i  přes podprůměr-

né EPG, které by zasluhovalo vylepšit, jeden 

z  nejlepších televizorů, jaké jsem v  poslední 

době měl k  dispozici. Nezklame vás ani při 

pouštění fi lmů z USB paměti či promítání fo-

tografi í.

s pasivním prostorovým obrazem

3D televizor LG 47LD950

KVALITA

Firma má – podobně jako Panasonic – mo-

mentálně na  českém trhu jediný přístroj 

schopný přehrávat 3D. Aktivní systém, který 

mají všichni ostatní konkurenti už k  dispozici 

nebo ho uvedou v  měsíci červnu, LG nabíd-

ne ve  druhém pololetí. V  současnosti nabízí 

– v  LCD televizoru s  tradičním podsvícením 

panelu – neméně zajímavý systém pasivní.

Výhody pasivního 3D
Především výrazně levnější brýle – na místo ně-

jakých 2.500 Kč méně než polovina (jejich cena 

ještě nebyla stanovena). A také lehčí brýle nevy-

žadující jakéhokoli napájení. K tomu přistupuje 

rovněž jednodušší elektronika, která nemusí 

synchronizovat přicházející 3D obraz s brýlemi. 

Při pouštění ukázek – zdůrazňuji, že jsem 

neměl k dispozici 3D Blu-ray přehrávač, takže 

šlo jen o ukázky LG na USB paměti – jsem ne-

dokázal ani já ani několik dalších osob poznat, 

že jde o ukázky v polovičním rozlišení, než je 

Full HD; místo 1 920 x 1 080 bodů se zobrazu-

je 960 x 1 080 bodů, samozřejmě roztažených 

na  celý panel. Jinak obraz vykazoval stejný 

prostorový efekt jako u aktivního 3D a i zde byl 

ten největší znát v okamžiku, kdy „šla“ scéna 

směrem od nás či k nám (píchání holí do divá-

ka je opravdu zážitek). 

Pozoroval jsem pouze lehké mžitky před 

očima v některých přechodech scén (to samé 

potvrdil i kamarád), avšak detaily byly zřetelné 

a ohraničené. 

Pokud vás zajímá, kolik osob může takové-

to 3D sledovat, myslím, že pět, možná i šest. 

Na  nedávné předváděčce výroby 3D disků 

u Sony v Salzburgu (viz samostatná reportáž 

ELEKTRONIKA • TEST

cena: 55.999 Kč 

(včetně 4 ks brýlí)

úhlopříčka, 

formát:

119 cm (47"), 

16:9

obrazovka: LCD, 1 920 x 1 080 bodů 

(1 080p), 200 Hz

tuner a zvuk: analogový, DVB-T (i pro 

HDTV MPEG-4), zesilovač 

2x 10 W, virtuální zvuk  

přehrává 

(udáváno):

přes USB: mj. MP3, JPG, 

MPEG-1/2/4 (i H.264 

a AVC), AVI, XviD, DivX (mj. 

titulky srt, sub), MKV, TS

vstupy/výstupy 

(výběr):

vzadu: 3x HDMI (1.4), 2x 

SCART, digitální optický 

audiovýstup, VGA (PC); 

na boku: HDMI (1.4), USB, 

sluchátka

rozměry (švh); 

hmotnost:

1 124 x 823 x 373 (bez 

podstavce 41) mm; 

26,4 kg

LG 47LD950

Základní menu v této podobě drží LG už dlouho a je to dobře. Je totiž výborně ovladatelné a lze v něm i kolovat. Mezi 

konkurencí vyniká také výbornou lokalizací do češtiny, která se projevuje například i v manažeru souborů. 

Poněkud usedlý styl narušuje širší pravé a levé lemování rámečku a hlavně pak vlnka v pravém dolním rohu umocněná 

LED diodou. Na stejném místě, ale zespoda, najdete i přepínač, který televizor plně vypne.

LG je jediným výrobcem na českém trhu, který nabízí 3D v tzv. pasivním provedení, kdy se 

brýle, které máte na očích, nemusejí synchronizovat s televizorem a do něj jdoucím obrazem. 

Vedle toho ale má i kvalitní panel, dobře sladěnou elektroniku a výborný převod obrazu z níz-

kého rozlišení na vysoké. Díky tomu je tento LCD televizor velice zajímavý i bez 3D.
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K  testování bylo z  řady C4000 k  dispozici 

56 cm, po kterých jsem rád před létem sáhl. 

Proč? Díky rozměrům a hmotnosti je to pořád 

ještě televizor, který se dá přes rok používat 

třeba v  ložnici a  na  léto vzít na  dovolenou 

na  chalupu, kde si užijete nejen trochu jiný 

obraz, ale i  opravdu kvalitní přehrávání mul-

timédií.

Nízká spotřeba 
Díky podsvícení a malé úhlopříčce není ofi ci-

álně udávaná spotřeba nijak vysoká – maxi-

málně 50 W a v pohotovostním režimu 0,06 W. 

Tím posledním se televizor řadí k  naprosté 

špičce. Když jsem změřil spotřebu za  chodu 

ve  standardním továrním nastavení, dospěl 

jsem po hodině měření k minimu a maximu 28, 

resp. 43 W a průměrné spotřebě 38 W, což je 

určitě příjemné.

Televizor je velmi dobře vybaven i  jinak. 

DVB-T tuner je citlivější než průměr, třídění 

naladěných stanic bezproblémové a podobně 

(a v češtině) fungoval i programový průvodce 

EPG. Ten nabízí i  náhled vybraného kanálu 

a v základním náhledu je vidět i začátek a ko-

nec pořadu a první řádek bližšího popisu. 

Velmi dobré by bylo také ovládání, nebýt 

tradiční „drobnosti“ – sdružených tlačítek 

pro rychlé převíjení s  tlačítky pro přeskok 

po  kapitolách či třeba o  skladbu dále, což 

v multimédiích přece jen vadí. To je ale kla-

sická bolest dálkových ovladačů korejských 

výrobců. V českém menu televizoru se však 

pohybujete velice snadno a dá se v něm i ko-

lovat. 

Kvalitní multimédia
Samsung je bez podstavce hluboký jen 3 cm. 

Rozhraní na  zadní straně natočená směrem 

dolů tedy většinou obstarávají adaptéry, které 

dostanete v ceně. Bez nich se obešlo HDMI, 

digitální optický výstup a mj. i USB. 

V multimédiích televizor bez potíží ve videu 

v DivX (je certifi kováno) přehrál poslední verze 

kódování, včetně MPEG-4 (H.264). Titulky bylo 

možné měnit ve třech velikostech a přerušený 

fi lm (třeba kvůli Televizním novinám) vždy po-

kračoval tam, kde jsem skončil. 

Podání barev je tradičně živější, ale hodně 

parametrů lze nastavit, což není vzhledem 

k vysoké ceně přístroje překvapením, takže si 

obraz upravíte podle svého. Já však na tomhle 

televizoru miluji především dvě věci: výborný 

zvuk, který vůbec nezní unyle a ploše televiz-

ně, a  útlé rozměry jako stvořené k  převážení 

mezi chalupou a domovem.

Většinou platí, že menší 

úhlopříčky bývají levnější. 

Tohle ale není ten případ 

– především proto, že tu 

máme přístroj s podsvícením 

za pomocí LED. A vlastně ne 

jeden! To, co platí o tomto, 

platí i o jeho dalších ver-

zích s úhlopříčkami 48, 66 

a 81 cm, protože ty se liší 

pouze výkonem audiosys-

tému. V nejvyšším modelu 

UE32C4000 najdete už 

i subwoofer.

MALÝ TELEVIZOR
televizor Samsung UE22C4000

TEST • ELEKTRONIKA

text: Bohumil Herwig, foto: Microsoft

Značná obli-

ba „kilových“ 

m in i noteboo-

ků, kterým se 

prapodivně říká 

netbooky a  jimž 

se kdysi podstatně 

trefněji říkalo subno-

tebooky, vedla k  vývoji 

zařízení, která mají život 

s nimi usnadnit. Na  rozum-

né bezdrátové videopropojení 

monitoru a počítače sice stále 

ještě čekáme, nicméně se obje-

vily nejrůznější klávesnice a zvláš-

tě pak myši, které zastupují jejich 

náhražky v  podobě často nepříliš použitelné 

dotykové destičky. 

Řešení Microsoftu používá vcelku stan-

dardní bezdrátový přijímač/vysílač, který se 

zasune do USB a může v  něm zůstat trvale. 

Poprvé však fi rma přichází se sklopnou myší 

a tuším i s joystickovým tlačítkem na klávesnici 

namísto obráceného šipkového „T“. Inovativní 

a vysoce funkční je rovněž magnetický úchyt, 

do něhož lze vysílač/přijímač schovat.

Myš ani velká, ani malá
Je nádherně klenutá se sklopitelnou zadní čás-

tí, takže se snadněji přepravuje. Složí se na asi 

60 % velikosti a přitom se automaticky vypne. 

Zvyknout si budete muset na její boční tlačítko, 

které je umístěno hodně vpředu. Mně dělalo při 

práci potíže stejně jako výrazné klenutí myši. 

Pravda ale je, že takovéto kousky nejsou díky 

kompromisní velikosti určeny pro každou ruku. 

V  ceně dostanete pytlíček s  magnetickým 

uzávěrem, do kterého se vejde složená myš-

ka, dvojici mikrotužkových baterií (AAA), které 

ji napájejí, a zmiňovaný bezdrátový vysílač. Ten 

z rozhraní USB vyčnívá asi 12 mm, a pokud ho 

v  něm nechcete nechat, můžete ho schovat 

do  magnetického vybrání v  zadní části myši. 

Šikovně vymyšlené!

Kompaktní klávesnice
Funguje podobně – nic se neinstaluje, stačí jen 

zastrčit vysílač/přijímač do rozhraní. Zapíná se 

tlačítkem Fn a Esc, které držíte, dokud se LED 

dioda nerozsvítí (při vypínání dokud třikrát ne-

blikne). Navzdory své kompaktnosti je kláves-

nice na  používání velice příjemná, i  když tla-

čítka jsou pochopitelně v porovnání s tradiční 

klávesnicí menší. Pokud je však srovnáte s mi-

ninotebooky, zjistíte, že jsou naopak ve většině 

případů větší. Vzhledem k mému HP 2140 jsou 

srovnatelná, ale ten měl před cca rokem, kdy 

jsem ho kupoval, největší a nejpohodlnější klá-

vesnici ve své třídě. 

Pohodlnost Arc Keyboardu je dána už šíř-

kou pole kláves 283 mm, což je výrazně více, 

než kolik mají klasické kilové notebooky. Při-

mlouval bych se jen ještě za verzi s TrackPoin-

tem (tyčinkou mezi klávesami), protože o zabu-

dování zařízení pro pohyb kurzoru si vysloveně 

říká. Mimochodem cena je včetně tříleté záru-

ky a jednoduchého obalu.

DO OBLOUKU
klávesnice Microsoft Arc Keyboard

ELEKTRONIKA • TEST

cena: 1.490 Kč

klávesnice: 66 tlačítek, 6 funkční 

(dalších 6 přes Fn), 

3  pro zvuk, joystickové 

kurzorové tlačítko

rozhraní: bezdrátové, 2,4 GHz 

(USB přijímač)

operační systém: Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7 

napájení: 2x mikrotužkové baterie 

(AAA)

rozměry (švh); 

hmotnost:

311 x 154 x 23 mm; 

cca 500 g

cena: 11.990 Kč

úhlopříčka, 

formát:

56 cm (22“), 16:9

obrazovka: LCD (podsvícení LED), 

1 366 x 768 bodů

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

HDTV (MPEG-4), zesilovač 

2x 3 W, virtuální zvuk  

přehrává: neudáno

vstupy/výstupy 

(výběr):

vzadu: HDMI, digitální 

optický audiovýstup; 

na boku: HDMI, USB, 

sluchátka

rozměry (švh); 

hmotnost:

545 x 190 x 411 

(bez podstavce 30) mm; 

4,1 kg

Microsoft Arc Keyboard

Samsung UE22C4000

Slovo „Arc“ nám dnes může připomenout nejen vyhlášené vítězné ob-

louky (ostatně „oblouk“ ve francouzštině i znamená), ale také 

novou řadu neméně vyhlášeného hardwaru Micro-

softu. Týká se jak myši, tak klávesnice, 

a právě na ně se dnes podíváme.

Klávesnice je klenutá ve dvou směrech. Jeden 

vidíte na snímku, druhé zaoblení obstarávají 

jednotlivé řady tlačítek. Zcela vpravo dole můžete 

zahlédnout joystickové tlačítko pro pohyb kurzoru. 

Kupodivu jsem si na něj rychle zvykl.

Design s linkou z kvalitního průhledného plastu působí jemně a střídmě. Ovládání je „neviditelně“ skryto v pravém dolním 

rohu a je tradičně dotykové. Provedeno je – rovněž tradičně – opravdu výborně.

Ke klávesnici můžete dokoupit podobně řešenou myš 

(990 Kč). Je provedena do výrazného oblouku se 

sklopitelnou zadní částí. Do ruky nebude pasovat každému 

( já jsem zrovna ten případ), je však skutečně nádherná.

trochu jinak
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meteostanice Hyundai WS 2011 Wind

JAK BUDE?
Počasí je věc těžko předpověditelná, ale do-

mácí meteostanice může předpovídat na  zá-

kladě naměřených údajů vývoj počasí na nej-

bližší dobu. 

Čas i datum automaticky
Tato novinka přichází bez symbolu panáčka 

nebo panenky. Ty nahradila šipka ukazující 

nahoru – pro případ, že se počasí bude zlep-

šovat  –, doprava, pokud zůstane po  několik 

dalších hodin stejné, a  dolů, pokud se má 

počasí zhoršit. Zůstaly i  ikony předpovědi, to 

znamená sluníčka, sluníčka s  mraky, mraky 

s  deštěm nebo blesky, a  pokud mrzne, pak 

i se sněhovými vločkami. 

Stejné zůstalo nastavování času z  dlou-

hovlnného časového evropského normálu 

77,05  kHz, které zabezpečí jeho automatic-

ké srovnání do pár minut po výměně baterií. 

Zvládne i  automatický přechod na  letní čas 

a volbu režimu zobrazení 12 nebo 24 hodin. 

Je tu i  přehled okamžitého tlaku vzduchu 

a jeho vývoje za 30 hodin, vnitřní a vnější tep-

lota s maximálními a minimálními hodnotami 

za  24 hodin a  čas východu a  západu Slun-

ce a Měsíce, který se nyní přepíná. A proto-

že do  výběru země přibyla Česká republika 

a  Praha, jsou časy přesnější, než když se 

používal Berlín. Velkou část zabírá na displeji 

informační panel o měření síly větru.

S větrníkem
Možná nevíte, že třem otáčejícím se polo-

koulím na  měření síly větru se říká anemo-

metr a  ten dostáváte jako součást sestavy. 

Od  něj vede kabel, který se připojuje k  ex-

ternímu čidlu pomocí konektoru typu jack 

(2,5 mm). Celkem můžete použít až tři exter-

ní čidla, přičemž jedno je v ceně. Jednotka 

je odolná vůči vodě i  mrazu a  umisťuje se 

vně objektu nejlépe tak, aby ji někdo neukra-

dl a nešlo na ni přímé sluneční světlo. Vysílá 

do  centrály bezdrátově údaje na  frekvenci 

433 MHz. Ale zpět k měření větru. Na displeji 

hlavní jednotky najdete indikaci síly větru na-

příklad v km/h nebo v m/s a je tu i stupnice 

síly větru ve stupních Beauforta (bft). Ta má 

12 stupňů a  měří se ve  výšce deset metrů 

nad zemí. Proto by právě v  této výšce měl 

být anemometr instalován. Upozorňuji, že se 

měří síla větru a nikoli směr; v sestavě není 

směrová korouhvička.

A  hodnocení? Hyundai WS 2011 Wind 

je přehledný přístroj s  možností přisvětlení 

displeje za  šera, s  funkcí dvou nezávislých 

budíků, u  něhož především není nutné na-

stavovat čas ručně. Může předpovědět vývoj 

počasí na několik hodin dopředu a bonusem 

je zobrazení síly větru. Displej je přehledný 

a zařízení svým provedením neurazí v žádné 

místnosti.

ELEKTRONIKA  • TEST

cena: 1.599 Kč (včetně jednoho 

čidla, další 199 Kč) 

základní funkce: čas a datum, dva budíky, 

východ a západ Slunce 

a Měsíce, teplota a tlak 

v místnosti, relativní 

vlhkost, vývoj tlaku 

za posledních 12 hodin, 

předpověď počasí, síla 

větru

rozsah měření: venkovní teplota: –20 °C 

až +50 °C; vnitřní 

teplota: 0 °C až +50 °C; 

vlhkost: 20 až 99 %; 

rychlost větru: 0–30 m/s

napájení: 3x tužkové (AA, 

hlavní jednotka) a 2x 

minitužkové baterie (AAA, 

teplotní čidlo a indikátor 

větru) 

rozměry (švh); 

hmotnost:

150 x 230 x 30 mm, 

400 g (hlavní jednotka); 

60 x 25 x 95 mm, 80 g 

(teplotní čidlo)

Hyundai WS 2011 Wind

Meteostanice Hyundai už dlouhou dobu patří k tomu nejlepšímu, co lze na 

našem trhu koupit. Nový model přichází se dvěma novinkami: za prvé zná 

Prahu a za druhé dodává se s měřičem a indikací síly větru.

Ovládací tlačítka pro dlouhodobá nastavení najdete na zadní stěně, tlačítka pro operativní ovládání a nastavování jsou 

rozmístěna kolem displeje. Stanice vůbec nevypadá zle, stejně jako čidlo vlevo. Poslední částí sestavy je anemometr. 

Zjistíte snadno!
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nující dnes asi 52 % pobřeží Akabského zálivu 

a 11 500 km2 dalšího území. 

Statut národního parku má určitá pravidla: 

Nic neodnášet ani nepřinášet, nekrmit ryby, 

a  hlavně nic neničit, přičemž každý potápěč 

musí zaplatit poplatek 5 USD. 

Kam vyjet?
Z  několika lokalit patří k  těm nejvíce navště-

vovaným Shark reef & Yolanda reef. Jsou to 

dvě věže trčící na okraji Východoafrického riftu 

(zlomu) hlubokého 2  000 m. Okolo jsou silné 

proudy, které přitahují velké množství ryb: 

chňapaly, kranasy, bodloky či netopýrníky 

a v  letních měsících se tu v  tisících shromaž-

ďují i barakudy. Často se kolem útesů pohybují 

žraloci hedvábní, šedí a příležitostně i lagunoví. 

Dokonce se tu někdy objeví i kladivouni.

Pro poklidnou pohodu a  rodinné potápění 

je nejlepším místem vesnička Dahab s  per-

fektním zázemím a  infrastrukturou. Pro mírné 

dobrodruhy se spíše hodí lokality na jihu Egyp-

ta v Marsa Alam, kde zažijete atmosféru jako 

před 20 lety v Dahabu. 

Ten, kdo chce zažít pořádný adrenalin, by 

měl vyrazit na  jižní potápěčské safari na ost-

rovy St. Johns či Brothers, kde se setká tváří 

v tvář druhému a třetímu nejnebezpečnějšímu 

žraloku na planetě – tygřímu a dlouhoploutvé-

mu. Při dobrých podmínkách a troše štěstí lze 

potkat i kladivouny.

Ovšem úplně nejlepším způsobem, jak po-

znat egyptský podmořský život, je nalodit se 

na  týden až dva na potápěčskou „safari loď“ 

a objet nejlepší lokality. Severní či severojižní 

okruhy vás provedou hlavně po  korálových 

útesech a potopených vracích, např. po slav-

ném Thistlegormu či Salem Expressu. U lokali-

ty Bluff Point si zase můžete pohrát s divokými 

delfíny a  jinde třeba obdivovat mořské želvy. 

Život pod hladinou Rudého moře je vpravdě 

přebohatý.

Celý svět nám závidí, že máme Rudé moře 

takřka „za barákem“ – pouhé čtyři hodiny letu. 

Egypt je úžasnou turistickou destinací a oplývá 

nádhernými historickými památkami, nicméně 

do Egypta se jezdí i za unikátním podmořským 

životem. 

Nejsevernější korálové útesy
Rudé moře je nejseverněji položené tro-

pické moře na světě a žijí zde mořští koráli, 

kteří budují rozsáhlé útesy plné života. Je 

součástí Indického oceánu a  má rozlohu 

450 000 km² a každým rokem se díky po-

hybu litosférických desek maličko roztahuje. 

Teplota vody se v  zimě pohybuje mezi 18 

a 23 °C, v  létě mezi 24 a 30 °C, což je cel-

kem příjemné. Salinita vykazuje vyšší hod-

noty než v  jiných mořích (36–38,5 promile) 

a  Rudé moře je tím pádem nejslanější živé 

moře na světě. 

Dnes je jev zbarvení Rudého moře do čer-

vena velmi vzácný, ale v historii k němu něko-

likrát došlo a máme ho zaznamenaný i v Bibli 

(Deset ran egyptských). Hladina zčervená 

v  důsledku přemnožení řasy jménem Tricho-

desminum erythraeum.

Podmořské parky
V Egyptě se nachází několik chráněných pod-

mořských oblastí a národních parků. Nejzná-

mější – Ras Mohammed – se nachází na  jihu 

Sinajského poloostrova u města Šarm El Šejk. 

V roce 1983 byl vyhlášen jako chráněné území 

o původní velikosti 97 km2 a jeho rozvoj začal 

od  roku 1988, kdy egyptská vláda požádala 

Evropskou unii o založení první mořské chrá-

něné oblasti v Egyptě. 

S  pomocí egyptské agentury pro životní 

prostředí (EEAA) byla od roku 1989 vytvořena 

síť chráněných území po celém Egyptě, zahr-

CESTOVÁNÍ • PODMOŘSKÁ FOTOGRAFIE

Není to tak dávno, kdy pod vodou mohli fotografovat jen ti, kteří měli dostatek peněz na 

drahé vybavení nebo zlaté české ručičky, které dokázaly z ,,papiňáku“ vyrobit podvodní pouz-

dro na svou fl exaretu. Dnes je díky moderním přístrojům a podstatně nižším cenám fotogra-

fování pod vodou otevřené všem. Jediné, co musíte udělat, je začít. A proč nezačít zrovna na 

nádherných korálových útesech nedaleko od nás – při dovolené v Egyptě?

aneb V korálovém světě Rudého moře

• Na prvním místě je důležitá bezpeč-

nost – nesmíme ohrozit sebe, ale ani 

fotografovaný organismus (i koráli jsou 

živočichové).

• Při přípravě fotoaparátu buďte velmi 

opatrní. I malinká nečistota stačí, aby 

vám do něj natekla slaná voda, což 

znamená zničení přístroje. Po každém 

ponoru v moři vždy fotoaparát v pouz-

dru omyjte sladkou vodou.

• Voda pohlcuje mnohem více světla než 

vzduch a o třetinu zvětšuje. Obraz ob-

jektů je tedy o třetinu větší a o čtvrtinu 

blíže než ten skutečný. Je proto vždy 

lepší pořídit si fotoaparát se širokoúh-

lejším objektivem.

• Voda se chová jako modrozelený fi ltr 

a s hloubkou se ztrácí barevné spek-

trum (hlavně červená). Proto si berte 

pod vodu světlo, používejte blesk nebo 

si pořiďte červený či oranžový fi ltr. Tak 

budete mít fotografi e barevné a nikoli 

jen šedo-modro-zelené.

• Při fotografování je třeba „zbavit 

se vody“, tzn. dostat se co nejblíže 

k fotografovanému objektu. Rozptý-

lené částečky ve vodě totiž způsobují 

zpětný odraz blesku a na fotografi ích 

jsou pak nežádoucí „fl eky“.

• Důležitá při podvodní fotografi i je 

trpělivost. Ne každý snímek se hned 

povede a je potřeba to neustále 

zkoušet, abychom si našli svůj způsob 

zobrazování objektů, který se nám líbí.

Rady pro začátečníky

O autorce

Martina Balzarová (*1987) je student-

kou zoologie na PřF JU v Českých 

Budějovicích. Specializuje se převážně 

na mořské bezobratlé živočichy a zkou-

má jejich ekologii a etologii. Jako potá-

pěč má profesionální kvalifi kaci PADI 

Divemaster a specializaci na podvodní 

foto a video. Jako vůbec první Čech 

získala v roce 2005 cenu na prestiž-

ním festivalu Antibes ve Francii (Prix: 

Our world underwater scholarship 

society) pro fotografy do 25 let, o rok 

později ji obhájila. Své fotografi e 

publikuje v mnoha českých periodikách 

a od roku 2007 pořádá autorské vý-

stavy, jako například Tváře moře. Další 

informace, fotografi e a články naleznete 

na www.balzarova.cz.

Perutýn na lovu za soumraku.

V moři nalezneme takovéto překrásné scenérie.
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kvůli připomínkám herců ke scénáři se oddálilo 

natáčení. Scenáristka Eva Papoušková z toho 

byla hodně překvapená. 

Do  jaké míry tohle postihlo roli Davida 

Salače? 

Klidně bych u něj ještě přitvrdil. On je takový 

hajzlík, já říkám „prolézač“. Vidí skulinku, a tak 

proleze, nevadí mu malé křivárničky, podrazy. 

Mně na té postavě nadchl hlavně střet profes-

ního a soukromého života, protože se v něm 

pere machr v oboru a  chlap, který rozhodně 

nezvládá svoje city a plave v nich a hledá sám 

sebe. 

Zvláštní je, že i v průběhu těch čtyř let jste 

měl zajímavé role a rozhodně jste z obra-

zovky nezmizel.

Samozřejmě. Ani jsem si nezlomil nohu, nevy-

hodili mě z  různých produkcí, profesně jsem 

nevyhořel, jak se  někde spekulovalo. Jen jsem 

se chtěl trochu stáhnout. Můj vrchol byl třikrát 

týdně na obrazovce a to už bylo trochu moc. 

Vzhledem k takové frekvenci to ovšem mohlo 

vypadat, že jsem najednou zmizel. Kromě toho 

jsem se chtěl věnovat rodině, která potřebova-

la mě a já ji. 

Máte dvě děti – dá se na nich už vypozoro-

vat, zda zdědily herecké geny, či nikoliv? 

Ani ne tak herecké, jako muzikální, protože 

já k  hudbě hodně tíhnu. Je to pro mě rela-

xace a koníček, i  když píšu i  scénickou hud-

bu do  představení. Moje děti neposlouchají 

tu takzvaně „dětskou produkci“, ale rovnou 

do nich „peru“ kapely, který mám rád. 

Jaký jste rodič – přísný, nebo spíš tole-

rantní? 

Snažím se svoje děti moc nevést, nechávám 

je, ať si tu správnou cestu najdou samy. Úpl-

ně nejšťastnější jsem na té naší chalupě spolu 

s nimi – cítím se jako další, třetí dítě. A úplně 

blažený, že se můžu učit od nich. V tu chvíli vý-

chova probíhá naprosto organicky a  přiroze-

ně. Nikdo na nikoho nekřičí, nic se nenařizuje 

a neurčují se hranice.

Svou roli určitě hraje i  venkovské pro-

středí…

Naprosto. Jsou v  přírodě, můžou se dosyta 

vyřádit. Jednou jsem přišel od ohně, kde jsme 

udili maso, když děti už spaly. Prokop s Agátou 

se probudili a najednou jsme si začali povídat 

– kde jsem byl, co jsem dělal... Taková křehká, 

intimní chvíle, noční přástky, která nejde na-

plánovat, najednou se přihodí, a člověk se pak 

jen tetelí štěstím a  doufá, že neskončí stejně 

rychle, jako začala. Jenom mi to potvrzuje, 

že děti i v tak malým věku jsou rovnocennými 

partnery a  je jen na nás, jak s  tímhle faktem 

dokážeme zacházet. 

Byly děti důvod, proč jste si s ženou poří-

dili pravě více než dvě stě let starou faru?

Kdepak, my jsme s  Andreou něco hledali 

od začátku našeho vztahu. Viděl jsem stovky 

různých chalup, usedlostí, chat. Už nás unavo-

valo pořád plánovat, kam tentokrát vyrazíme 

na  víkend. Já jsem navíc typické panelákové 

dítě, vyrůstal jsem na sídlišti v Ústí nad Labem 

a znal jsem jen roury, panely, haldy hlíny, kde 

jsme si dělali bunkry – a chalupu jsem nikdy 

nezažil. 

To se to možná hodilo, že jste vystudova-

ný stavař...

Jistý potenciál mám. (smích) Bylo to potřetí 

v  životě, kdy jsem dělal na  nějakém baráku. 

Důležitější bylo, abychom se dohodli se ženou, 

která má výtvarné cítění a spoustu věcí vidí ji-

nak. Myslím si, že se to podařilo docela sklou-

bit, a když člověk vejde dovnitř, cítí to spoje-

ní hrubší mužské síly a  té ženské jemnosti. 

Opravdu nejsme takoví ti typičtí lufťáci, na faře 

teď na jaře a v létě prakticky žijeme. Máme to 

jako letní byt.

Není to náročné na rodinný provoz – oba 

se ženou máte zaměstnání bez pevné 

pracovní doby?

Když dělala Andrea kostýmní výtvarnici na fi l-

mu Protektor, vzal jsem Agátu do  nosítka, 

dorazil jsem do  kostymérny mezi těch třicet 

komparsistů, předal dítě ženě, ta ho rychle na-

kojila a za hodinu už jjsme s kočárkem nebo 

nosítkem brouzdali někde po Kampě. Moc mě 

to bavilo, byl to sice zápřah, ale zvládnout se 

to dalo a  kromě toho člověk nějak nezakrněl 

a musel být pořád ve střehu.

Možná se nyní hodí i to, že jste sportovně 

plaval. Fyzičku člověk při takovém zápřa-

hu určitě potřebuje. Je to tak? 

Fyzická zdatnost se hodí a  já mám z plavání 

hlavně silná záda a taky pořádnou vitální kapa-

citu plic. Ale zrovna před 14 dny jsem si s ko-

legy zkusil fotbal na pořádném, velkém  hřišti, 

a  ty plíce jsem po  skončení skoro vyplivnul. 

(smích)

Děkuji za rozhovor.

Jan Dušek 

Když jsem s  ním mluvil naposledy, v  roce 

2006, byl právě na  vrcholu popularity. Zářil 

v seriálech Redakce a Ordinace v  růžové za-

hradě, doma na polici stálo zrcadlo jako cena 

za  nejoblíbenějšího herce v  divácké anketě 

TýTý a syn Prokop začínal chodit. Herecký ži-

vot se však podobá sinusoidě a více než kde 

jinde tu platí okřídlené „Jednou jsi dole, jednou 

nahoře“. Roman Zach skončil v Ordinaci i Re-

dakci a pozici populárního herce, na kterého 

pokřikují lidé na ulici, žádají autogramy a ne-

chávají se vyfotit, převzali jiní. Charismatický 

dlouhán však není typ, kterému by vadilo, že 

už není hvězdou večírků a  titulních stran bul-

várních plátků. Ba naopak. K synovi Prokopovi 

přibyla před necelými dvěma roky dcera Agá-

ta a z obrazovky také úplně nezmizel. Možná 

si projekty vybírá pečlivěji – tajemný průvod-

ce hororovým seriálem Černá sanitka, účast 

na  Soukromých pastích, pokračování Hop 

nebo Trop či aktuálně primácký seriál z  pro-

středí kliniky asistované reprodukce nazvaný 

Zázraky života. Za záletníka a přitom i slabo-

cha Davida Salače, kterého zde hraje, však 

od fanynek nyní asi moc hlasů do ankety ne-

získá.

Po nějaké době opět jedna z hlavních rolí 

nového seriálu a opět doktor. Náhoda? 

Naprosto. Oslovil mě scénář a  pak i  fakt, že 

u toho můžu být od prvopočátku a podílet se 

tak na  utváření svojí postavy. Kromě toho – 

málokdo je tak rozdílný jako Šebek z Ordinace 

a Salač... 

V čem jsou Zázraky života tak zázračné? 

Těžko říci. Hodně mě přesvědčili lidi – pro-

gresivní způsob natáčení i hraní a Vráťa Šlajer 

jako producent. Důležité bylo i to, že jsem byl 

u příprav seriálu úplně od začátku a dokonce 

Jako by mu byl doktorský plášť na televizní obrazovce souzený. Jen místo pohodového gyneko-

loga Šebka z Ordinace v růžové zahradě je tu prospěchářský proutník – embryolog Salač z primác-

kého seriálu Zázraky života. Roman Zach, sympatický, více než dvoumetrový dlouhán, který tak 

zaníceně dokáže mluvit o tom, jak si hraje se svými dětmi, je však – naštěstí – stále jen jeden.

ROZHOVOR • ROMAN ZACH

na chalupě
jsem s dětmi

Curriculum vitae

Rodák z Ústí nad Labem se narodil 

13. června 1973. Absolvent stavební 

průmyslovky šel na DAMU, kde studo-

val pod vedením Borise Rösnera a Jana 

Kačera. Po účinkování v Národním 

divadle či Činoherním studiu v Ústí 

zakotvil na sedm let v divadle Komedie, 

kde se stal jedním z kmenových herců 

souboru. Před pěti lety zaznamenal 

velký úspěch coby gynekolog Šebek 

v seriálu Ordinace v růžové zahradě 

a fotograf Kamil v seriálu Redakce. 

Výsledkem bylo ocenění v divácké 

anketě Týtý 2006. Roman Zach si 

zahrál i ve fi lmu (Vaterland – lovecký 

deník, Ženy v pokušení) a 8. listopadu 

bude mít premiéru jeho novinka Hlava, 

ruce, srdce, kterou natočil s režisérem 

Davidem Jařabem. Hrál i v televizních 

inscenacích (Soukromé pasti, Hodina 

tance a lásky) a píše také hudbu pro 

fi lm i divadlo. Se svou ženou, výtvarnicí 

Andreou, vychovává dvě děti – Prokopa 

a Agátu. Střídavě žije v Praze a v Pod-

bořánkách na staré faře z roku 1774. 

S dětmi Agátou a Prokopem.
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a tím získá tvar, včetně držáků polic, odkapáva-

cích žlábků pro automatické rozmrazování atd. 

Přímo na tento plast připevňují šikovné ruce 

dělníků výparníky i části elektrického vybavení 

chladniček. Teprve poté se kovová část skří-

ně sesadí se zadní stěnou a vnitřním plastem 

a  ve  speciálním stroji se do  celého prostoru 

mezi nimi napustí izolační pěna. Pěna se silně 

rozpíná, a  proto musí ve  stroji zůstat, dokud 

dostatečně neztuhne, aby neporušila tvar skří-

ně. Pak stačí jen domontovat elektrickou výba-

vu a připojit chladicí agregát... 

Kvalitní plyn pro Evropu, 
zbytek pro USA
Na převážné většině výrobků jsme viděli na-

montovány agregáty dánské značky Dan-

foss, které jsou mezi odborníky považovány 

za  vysoce kvalitní, což se pochopitelně od-

razí i na kvalitě celé chladničky. Po uzavření 

chladicího okruhu dochází k  jeho vakuování 

po dobu 15 minut, což jednak dokonale od-

straní z okruhu nepatřičné látky a  současně 

prověří těsnost celého okruhu. Následuje 

vpuštění chladicího plynu. 

Gorenje používá – podobně jako další 

výrobci – Izobutan R600a. Pouze pro vý-

voz do USA je dosud využíván „obyčejnější“ 

plyn s  označením R 134a. USA nemá přís-

né evropské normy pro ochranu životního 

prostředí, proto modernější, ale dražší plyn 

nepožaduje.

Chladničky jsou po celou dobu výroby pečlivě 

sledovány. Každá část i výrobní postup prochází 

kontrolami, které vrcholí po dokončení montáže 

funkční zkouškou a  snímáním chladicího okru-

hu infračervenou kamerou. Podle nasnímaného 

rozložení teplot zkušení pracovníci kontroly po-

znají, zda je vše v naprostém pořádku a perfekt-

ní přístroj může putovat k zabalení a do skladu. 

Každý padesátý kus navíc odchází k dalším kon-

trolám, které podrobně sledují všechny důležité 

parametry tak, aby v průběhu výroby nemohlo 

dojít k technologickým chybám.

Roboti v expedici 
a slovinský „šampus“
Jako třešničku na  dortu jsme si mohli pro-

hlédnout nový moderní třináctipatrový roboti-

zovaný sklad, kam se po  dokončení pomocí 

dopravníků přivážejí výrobky ze všech částí 

továrny – tedy i pračky, sporáky atd. Doprav-

níky vedou do  skladu v  úrovni třetího patra 

nadzemními tunely. Zboží se ze skladu naklá-

dá z jedné strany na železnici a z druhé řadou 

ramp na kamiony. Uvnitř skladu pracují naklá-

dací roboty, které poznají, jaké zboží k nim při-

chází, a podle toho je správně uloží na přísluš-

né palety. Musím přiznat, že práce robotů nás 

všechny fascinovala. Stejně úžasný byl výhled 

do  okolí ze střechy skladu, který je nejvyšší 

budovou komplexu Gorenje. Teprve tam jsme 

si mohli uvědomit rozsáhlost celého areálu. 

Vždyť jen chladniček se tady vyrobí 1 300 000 

ročně!

Z  výšky jsme identifi kovali i  provozy, 

do kterých jsme se nedostali, halu s výrobou 

praček a sušiček, sporáků a tepelných spo-

třebičů či halu na  výrobu polystyrenových 

obalů. Na  střeše nás také čekalo drobné 

pohoštění s  výborným slovinským „šampu-

sem“, kterým jsme se – ač neradi – s  pro-

hlídkou výrobní části továrny rozloučili. Stálo 

to za to!

oslavilo šedesátku

Město Velenje je zasazeno do krásné přírody 

okolních hor, které ho ze všech stan obklopují. 

V jeho blízkosti najdete tři velká jezera vzniklá 

díky těžbě nerostných surovin, dnes využívaná 

také k rekreaci. Při příjezdu uvidíte značku Go-

renje na každém kroku. Zdobí nákupní centra 

i  skokanský můstek a  pochopitelně rozsáhlý 

komplex továrních hal patřících fi rmě. Všude je 

vidět, jak úspěšná fi rma pomáhá rozvoji měs-

ta, které je dnes páté největší ve Slovinsku. Žije 

zde 33 000 obyvatel.

Kupodivu i kachlíky…
V první části návštěvy jsme měli možnost pro-

hlédnout si sortiment značky Gorenje v před-

váděcím a prodejním centru, které se rozkládá 

na ploše 3 000 m2. Vystaveny jsou zde i zajíma-

vé koncepty. Solitérní spotřebiče určené pro 

postavení samostatně do  prostoru jsou ma-

lými uměleckými díly. Dobrým nápadem pro 

malé byty je výklopná indukční varná deska 

s odsávačem par. Do výroby se již dostal ex-

kluzivní koncept vysouvající se válcové chlad-

ničky, kterou jsme viděli vestavěnou do středu 

kulatého stolu (viz rubrika design v dubnovém 

čísle) nebo na okraji pohovky. 

Protože Gorenje vyrábí také kuchyně, jsou 

vestavné spotřebiče prezentovány samo-

statně i  v  různých kuchyních. K  vidění byla 

také se spotřebiči navrženými Karimem Ra-

shidem, ale o nich je větší zmínka v  rubrice 

kaleidoskop. 

Volně stojící spotřebiče můžete z velké části 

vidět i  v  našich obchodech, rozhodně se ale 

u  nás nesetkáte s  televizory značky Gorenje 

i  s  velkou částí drobných spotřebičů pro do-

mácnost. Sortiment vysavačů, mikrovlnných 

trub, žehliček, kuchyňských robotů a  dalších 

drobných spotřebičů nám zůstává zatím z vel-

ké části nedostupný stejně jako koupelnový 

nábytek a  kachličky. Známe však průtokové 

ohřívače vody a  bojlery, i  když prodej tepel-

ných čerpadel je u nás v počátcích.

Jak vyrobit chladničku
Velmi zajímavou částí naší návštěvy byla pro-

hlídka výroby chladniček, které zde vznikají 

kompletně, od  skříně přes plast vnitřní skříně 

až po zabalení. Při prohlídce jsme měli možnost 

sledovat postup, a proto jsme začali u kovového 

venkovního obalu, který se již před sestavením 

lakuje. Zajímavá je výroba vnitřního plastu, kte-

rý se lisuje pomocí podtlaku z nahřátím změklé 

desky umělé hmoty. Ta přesně obepne formu, 

Oslavy kulatých výročí jsou vždy významnou událostí a tím 

významnější, když se týkají předního výrobce přístrojů pro 

domácnost. Právě při této příležitosti uspořádala fi rma pro 

novináře z celé Evropy a dalších zemí světa ve svém sídle, 

slovinském městě Velenje, prezentační akci spojenou s pro-

hlídkou části závodu.

REPORTÁŽ • 60 LET GORENJE

V pozadí kuchyně se spotřebiči navrženými Karimem Rashidem, v popředí pohovka 

se zabudovanou výsuvnou chladničkou.

Solitérní spotřebiče jsou teprve ve fázi návrhů, ale jejich design je zřejmý.

Příprava pro pájení chladicího okruhu. Mimo jiné se zde 

přidávají trubičky a elektrické vybavení kompresoru. 

Robot manipulující s chladničkou v robotizovaném skladu 

Gorenje. 
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SONY DADC • REPORTÁŽ

text: Miloš Chadt, foto: autor

Moji technickou dušičku ihned zaujal zcela nový 

typ pračky, která, ač tak nevypadá, tvoří novou 

kategorii přístrojů. Jde o pračku kombinovanou 

se sušičkou Bosch WVH 28420EU a  vybave-

nou vzduchem chlazeným kondenzérem. Jistě 

říkáte, že to není nic zvláštního, protože tímto 

systémem je vybavena většina sušiček prádla, 

ale u kombinací pračky se sušičkou se dosud 

využívalo chlazení vodou, což mělo za následek 

často kritizovanou vysokou spotřebu vody při 

sušení, která nezřídka překračovala spotřebu 

vody pro praní. Vzduchem chlazený kondenzér 

je totiž poměrně velký a  bylo tedy obtížné jej 

do takovéto kombinace vměstnat. Firmě Bosch 

se podařilo odstranit nutnost využití vody při su-

šení a přitom zachovat velmi dobrou účinnost 

sušení díky automatickému řízení teplot v kon-

denzačním okruhu i čištění kondenzéru. 

Nádherné chlazení
Na první pohled zaujmou exkluzivní kombino-

vané chladničky provedené v designu černého 

skla řady VitaFresh/NoFrost, které byly vysta-

veny ve  značkách Bosch i  Siemens. Kromě 

vzhledu mají i další vlastnosti stojící za pozor-

nost – energetická třída A+ je již u špičkové-

ho chlazení tradicí, zde jsou i  plně výsuvné 

přihrádky VitaFresh pro uchovávání zeleniny 

a masa s  řízenou vlhkostí. Elektronické řízení 

provozu přináší řadu funkcí, přesnější udrže-

ní nastavených teplot a bezpečnostní systém 

upozorňující na  rizika pro správné uchování 

potravin. Systémy NoFrost a  AntiBacteria se 

starají samy o velkou část údržby chladniček.

Pro vestavby
Moderní nerezový design s  modrým podsví-

cením a bílými displeji provází nové kompaktní 

myčky Siemens určené k vestavění pro poho-

dlnou obsluhu do výše trupu spolu s troubou 

nebo kávovarem. Dvě provedení o  šířce 45 

a 60 cm poskytují nejmodernější automatické 

programy řízené s  pomocí aquaSenzoru III 

a řady dalších čidel. To se odráží i na výsled-

cích mytí zařazených do  tříd AAA (energie, 

mytí, sušení).

Technickou vychytávkou je systém FlexIn-

duction u  indukčních varných desek. Umožní 

spojit dvě indukční zóny v  jednu s  plochou 

21 x 40 cm, na niž můžete umístit buď jednu 

rozměrnou nádobu nebo větší počet menších, 

ve kterých vaříte současně.

Na závěr ještě jen připomenu novinkovou 

řadu vysavačů Bosch GL-50 (informovali 

jsme již v minulém čísle) obsahující i přístroje 

s  technologií Compressor navyšující účin-

nost vysávání. Díky tomu mohou vysavače 

uspořit až 50 % energie při stejných výsled-

cích vysávání.

Jako každý rok představila 

i letos fi rma BSH nové vý-

robky značek Bosch a Sie-

mens na tradičním Haus-

messe v Benicích nedaleko 

Prahy. Počasí akci přálo 

a poskytlo příjemnou jarní 

atmosféru, kterou si mohli 

návštěvníci vychutnat spolu 

s novými výrobky a relaxací 

poskytovanou Parkem Ho-

liday, ve kterém byla akce 

pořádána.

nenápadné i provokující
NOVINKY
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Plynová varná deska Domino s hořákem pro pánev Wok 

je vybavena mřížkou, která po sejmutí zvýší stabilitu při 

použití rovného hrnce. 

Varná konvice Bosch TKW6004, překapávač s vodním fi ltrem TKA6024 V a toaster TAT6104 

tvoří efektní snídaňovou sadu.

Tři pozoruhodné výrobky – sušička prádla (speciální 

prosklená) s tepelným čerpadlem dosahující energetické 

třídy A (–40 %), kombinace pračky se sušičkou vybavená 

vzduchovým kondenzérem a myčka nádobí, která myje 

v necelých 7 litrech vody.

V rakouském Salzburgu (přes-

něji v nedalekém městečku 

Anif) vyrábí Sony jak CD 

a DVD, tak i Blu-ray disky. Dva 

novináři z České republiky 

dostali spolu s dalšími z ji-

ných zemí příležitost podívat 

se na výrobu Blu-ray disků, 

včetně 3D verzí, a seznámit 

se s procesem jejich produkce, 

kterou tu zajišťují naprosto 

kompletně. Továrna je tak 

jako jedna z mála v Evropě už 

od dubna připravena na vý-

robu opravdu všech formátů. 

i Avatar nedaleko našich hranic

BLU-RAY DISKY

Prvním Blu-ray diskem ve  3D produkovaným 

v  továrně Sony DADC je animovaný titul „Za-

taženo, občas trakaře“. Byli jsme však svědky 

i promítání částí fi lmu OceanWorld ve 3D, který 

právě běží v kinech, a zážitek to byl opravdu 

silný. Přiznám se, že jsem zatím neviděl lepší 

ukázky ve 3D a právě tenhle fi lm by mohl být 

pro mnohé z vás důvodem, proč se o 3D zají-

mat. Mě rozhodně nalomil!

I přes 3 miliony
DADC v  Anifu spolu se sesterskou továrnou 

ležící nedaleko v Thalgau mohou denně pro-

dukovat až 3 125 000 kusů nosičů, z čehož BD 

disků může být až 915 000. Jestliže se „Anif“ 

rozeběhne naplno, denní spotřeba granulo-

vaného polykarbonátu, ze  kterého se vyrábí 

základ jakéhokoli CD/DVD/BD nosiče, je ne-

uvěřitelných 35 tun. Viděli jsme nejen výrobu, 

včetně čistých provozů, kde se Blu-ray disky 

lisují (replikují), ale například i 17 metrů vyso-

ký plně robotizovaný sklad, kam se výroba 

ukládá, a  také místnost s  datovým skladem, 

do něhož se naopak ukládají veškeré nahrávky 

a  záznamy. Jeho kapacita je 2 800 TB, tedy 

terabajtů, což je 2 867 200 GB.

Výroba v DADC probíhá kompletně od před-

produkční přípravy až po speciální ruční balení 

například sběratelských edicí. Řada strojů byla 

navržena přímo v  továrně, včetně robotických 

vozíků, které k jednotlivým částem výroby zavá-

žejí polotovary. Pohled na čisté provozy, kde se 

dělají Blu-ray disky (replikování 3D je stejné jako 

2D), s lidmi v kompletních kombinézách, kterým 

jsme neunikli ani my, a  v  některých případech 

dokonce i s rouškami, byl fascinující. Sony DADC 

se to však vyplácí. Když továrna začínala vyrábět 

Blu-ray disky, byla chybovost 40 %. Dnes jsou 

na deseti. Tomu se říká chytrá výroba!

Sony kompletně
Firma zavedením produkce 3D Blu-ray disků 

přidala ke  kompletnímu záznamovému řetězci 

(kamery, střih) a kompletnímu řešení pro zákaz-

níky (televizory, BD přehrávače) také komplet-

ní řetězec výrobní. Dozvěděli jsme se i  to, že 

na rok 2012 má DADC naplánováno 99 nových 

fi lmů, že 3D mohou klidně natáčet dvě samo-

statné kamery (jejich vzdálenost od sebe počítá 

s  ohledem na  scénu speciální software) a  že 

často zmiňovaných a nutných 6,5 cm je mýtus. 

Řeč byla i tom, že chyby při natáčení 3D fi lmu 

nezvládne opravit žádná produkce a  že kvůli 

nim může diváka dokonce i  bolet hlava. Po-

kud je ale vše uděláno správně, poskytne 3D 

naopak velký zážitek. Po zhlédnutí fascinujícího 

OceanWorldu to mohu jen potvrdit.

V továrně se vyrábí i Avatar. Samozřejmě zatím ve 2D, 

o čemž svědčí modré krabičky. Blu-ray disk ve 3D odlišíte 

snadno – jeho krabička bude bílá.

Továrna posazená mezi okolní kopce dokonale zapadá do krajiny a z velké části ji obklopuje jezírko s rostlinami 

a rybami. Představuje dokonalou ukázku toho, jak by se mělo takové zařízení navrhovat.

Čistý provoz je specifi kován počtem částic menších 

než 0,5 mikrometru na krychlovou stopu (cca 28 litrů). 

Uvnitř stroje vytvářejícího vzor disku pro jeho následnou 

replikaci musí být tento počet roven maximálně deseti. 

Pro samotnou replikaci už stačí 10 000. Pro srovnání: 

v běžném vzduchu je zmiňovaných částic asi 3 000 000, 

na operačním sále pak 100 000.



57INSPIRACE EURONICS • 3/2010INSPIRACE EURONICS • 3/201056 text: Bohumil Herwig, foto: autor a HP Tronic

V pražské Loděnici nás přivítala pohodová at-

mosféra, dobré jídlo a celá řada lidí ochotných 

podělit se s  námi o  informace o  posledních 

novinkách značek Gallet, Goddess, Gogen 

a Hyundai, doplněných letos i  o  vybrané no-

vinky ze sortimentu Nikonu a Samsungu. Mi-

mochodem posledně jmenovaná fi rma před-

stavila nové robotické vysavače Navibot, které 

přicházejí na trh prostřednictvím sítě Euronics 

a které jsme aktuálně testovali už v minulém, 

tedy dubnovém čísle. Vynikají především ka-

merovým systémem mapujícím místnost, 

takže vysávají přesněji a rychleji. A když jsem 

u  nich – k  vidění byly i  novinky značky Eco-

vacs, D54, D56 a  D58 v  cenách od  7.000 

do 12.000 Kč. Nejvyšší model automatického 

vysavače Ecovacs nabízí programování dvou 

časů pro začátek úklidu, magnetický pásek 

pro omezení pohybu a chuťovku jménem anti-

bakteriální funkce. Je totiž potažen nanočásti-

cemi zinku a stříbra.

Hyundai jede
Největší plochu zabíraly 

značky Gogen a  Hyun-

dai. Ta první zaujala ne-

jen televizory s nahrává-

ním do paměti připojené 

přes USB, ale i předsta-

vením prvního přístroje 

s  podsvícením za  po-

moci LED. Tím nejzají-

mavějším však byl me-

dia box Gogen MB 381 

Record (1.979 Kč), který 

představuje kombinaci 

DVB-T tuneru (MPEG-

2/MPEG-4) a  možnosti 

nahrávat na  pevný disk, 

USB paměť či dokonce 

na paměťovou SD kartu. 

Více informací o něm najdete v  rubrice ka-

leidoskop.

Hyundai prostřednictvím HP Troniku před-

stavil celou řadu novinek, z nichž mě zauja-

la designová snídaňová kolekce provedená 

ve čtyřech barvách (modrá, nerez, červená, 

slonová kost – např. konvice má označení 

VK 700 a stojí 1.390 Kč) a dva měřiče tlaku. 

Přenosný zápěstní přijde na 499 Kč a klasic-

ký na paži na 999 Kč. Vše doplnila chystaná 

kolekce minispotřebičů složená z minipračky 

(1.499 Kč), minimrazáku (3.999 Kč) a  velmi 

levné minimyčky (5.999 Kč) s jedním košem, 

provedená nečekaně ve třídách AAA. Za po-

zornost stály i  meteostanice kombinované 

s fotorámečky (WSC 2032, 2.790 Kč) a jedna 

vybavená dokonce i vlhkoměrem, která vám 

dá pozor i na kytku…

Další kousky
U značky Goddess byly – zatím jen kvůli vy-

zkoušení zájmu – k vidění cenově výborně po-

sazené kombinované beznámrazové chladnič-

ky ve třídě A+, u nichž je „No Frost“ i mrazák. 

Kupříkladu 180 cm vysoká nerezová RCC0173 

GS8 FF má stát 9.990 Kč, což je skutečně za-

jímavé.

Hodně se – nejen mě – líbila infrasau-

na Hyundai, uvnitř krásně voňavá po dřevu 

z  kanadské borovice, ze které je vyrobena, 

pracující do maximální teploty 65 °C. Dělá se 

v různých variantách jako jedno- a dvoumíst-

ná, ale když se přitulíte, vejde se vás víc… 

V   poslední verzi a  poloprosklené variantě 

přijde na kulantních 29.900 Kč a  stačí ji jen 

zapojit do 230 V. Že bychom si ji zkusili půjčit 

na recenzi? J

Každoroční akce „Veletrh exkluzivních značek 

HP Tronic“ se letos – jako obvykle – konala 

na dvou místech. Na Moravě na Ranči Kostelany 

a v Praze v Loděnici Trója u kanálu s divokou vo-

dou. Nic se nezměnilo ani na koncepci – vše bylo 

pořádáno pro prodejce a jejich rodiny a pozváno 

bylo i pár novinářů. Hostem nadmíru zajímavým 

pak byla dvojnásobná olympijská vítězka Ště-

pánka Hilgertová, která mj. losovala i tombolu.

pro každého
SPOUSTA NOVINEK
REPORTÁŽ • VELETRH ZNAČEK HP TRONIC 2010 MS VE FOTBALE 2010 • REPORTÁŽ

text: Bohumil Herwig, foto: Sony

„Tři D“ nás pomalu, ale jistě obkličuje a kdo chvíli stál, stojí opodál. Podrobně se tomuto fe-

noménu budeme věnovat v tématu příštího čísla. V tomto se mimo jiné – vedle testu hodně 

zajímavé televize od LG – podívejme na druhý 

fenomén – fotbal. A i když si 

zatím u vás doma nejspíše 

nebudete mít možnost 

pustit ve 3D zápasy 

z Mistrovství světa 2010, 

alespoň se podívejte, co se 

na vás do budoucna chystá. 

Je to hodně zajímavé.

poprvé v prostoru
FOTBALOVÝ ŠAMPIONÁT

První velkou sportovní akcí přenášenou v Evropě 

ve 3D byl tenisový turnaj French Open na dvor-

cích Roland Garros na přelomu května a červ-

na (tam tahal za provázky Panasonic). Druhou, 

na které se podílí Sony, zahájí 11. června v Jiho-

africké republice výkop světového šampionátu 

ve fotbale, přičemž 3D přenosy potrvají až do zá-

věrečného fi nále 11. července.

Co se na nás chystá
Sony se stalo ofi ciálním partnerem světové-

ho šampionátu FIFA v  Jihoafrické republi-

ce a  v  jeho rámci zajišťuje i  televizní přenosy 

ve  3D. Celkem bude vysíláno 25 zápasů, ze 

kterých na  závěr vznikne i  3D Blu-ray disk. 

Navíc budou – na  vybraných místech světa 

(bohužel zřejmě nikoli u  nás) – pro veřejnost 

k dispozici živé 3D přenosy z osmi zápasů. 

Pro Sony je mistrovství světa nepochybně 

velkou příležitostí, jak prezentovat svou tech-

nologií trojrozměrného obrazu nejen v  té di-

vácké části, ale hlavně v  části pořadatelské, 

protože kamery, které budou utkání ve 3D sní-

mat, rovněž ponesou značku Sony.

Ve  3D se bude natáčet na  pěti z  deseti 

stadionů, včetně například Kapského Města, 

a sestřihy z různých úhlů budou mapovat pře-

devším ty zápasy, u  kterých se předpokládá 

největší zájem veřejnosti. Chybět pochopitelně 

nebude ani zahajovací ceremoniál, resp. první 

vykopnutí 11. června, kdy si to rozdá domácí 

mužstvo proti Mexiku. 

Jak budou zajištěny 
3D přenosy 
Každé utkání bude zaznamenávat sedm párů 

kamer Sony HDC-1500, které zachytí dění 

na hřišti a pošlou ho do 3D přenosového vozu. 

V něm se o kompletní produkční proces, včet-

ně automatického nastavování hloubky os-

trosti, která je pro konečný 3D obraz jedním 

z  nejdůležitějších parametrů (jeho kvalitu po-

znáte na hloubce 3D efektu), postará speciální 

procesor opět od Sony. Firma navíc pracuje už 

více než rok na zdokonalení snímání rychlých 

fotbalových akcí, protože právě ty jsou ve 3D 

jedním z největších problémů. 

Co se týče živého 3D vysílání, v dubnu mělo 

Sony potvrzeno první dvě partnerství – ESPN 

v USA a Sogecable ve Španělsku. Další jsou 

prý na  cestě. U  nás je ale stejně nechytíme, 

a kdyby některá další přece jen, stejně budou 

zakódované.

Sony ještě také neoznámilo přesné datum 

vydání 3D Blu-ray disku ze šampionátu a neo-

známilo ani, kdy bude k dispozici fi rmware pro 

PlayStation 3, který by ji měl uvést do fi lmového 

3D světa, protože v tom herním už je. Ve dru-

hém případě se však hovoří o září, takže se dá 

předpokládat, že ve zhruba stejném termínu, či 

spíše o  něco později, bude k  mání i  BD disk. 

Sony PS 3 jako nejrozšířenější Blu-ray přehrávač 

na  světě bude nepochybně i  nejrozšířenějším 

3D Blu-ray přehrávačem, a právě on pro vás asi 

bude tou nejsnazší cestou, jak se šampionátem 

ve 3D alespoň ze záznamu pokochat.

Archiv snímků FIFA World Cup bude nabízen 

prostřednictvím televizorů Sony Bravia a funkce Internet 

Video. Obsahuje záznamy z fotbalových mistrovství 

světa v letech 1930–2002 a dalších dvacet nejlepších 

snímků z mistrovství světa.

Retrořada Hyundai prošla obměnou, takže všechny 

letošní modely, které nabízejí převod do MP3 (tzv. 

ripování ), pracují už s datovým tokem 128 kb/s. Většina 

modelů přijde na trh v červnu, jen na gramofon s rádiem 

RT 910 RIP (2.299 Kč) si počkáme do září. Mě zaujalo 

i retrorádio RA 028L (1.299 Kč) s nádherně svítící lampou. 

Nechyběla ani autogramiáda a focení se Štěpánkou Hilgertovou. 

I takto může vypadat 3D. Rozhodně však není naprosto žádný problém, aby při správném úhlu záběru míč vyběhl 

z obrazovky a rozplynul se vám před nosem.
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DESIGN  • CHUŤOVKY

Na této dvoustraně vás chceme upozorňovat na designově ojedinělé výrobky, které si můžete i zakoupit, byť budou někdy hodně 

drahé. Zaměříme se také na zajímavé kreace návrhářů nemající (zatím) praktický výstup a sloužící pouze k zamyšlení a naznačení 

cesty, po níž by se ta která skupina výrobků mohla v blízké budoucnosti ubírat. Tahle rubrika bude zkrátka hlavně o kráse, eleganci 

a dobrých nápadech.

Tohle není ani tak o televizoru, jako o podstavci. Sony totiž přišlo s nebý-

valou vychytávkou, kterou představuje doplňkový stolní stojan. Je vyroben 

z leštěného hliníku a s panelem je spojen šrouby. Zatím si ho u nás můžete 

pořídit k úhlopříčkám 102 cm (5.390Kč) a 117 cm (6.490Kč) v řadě NX, přes-

něji řečeno NX500, NX700 a NX800.

Rádi byste něco hodně neobvyklého? Co třeba kompletně 

bílý televizor? Gogen je nabízí v úhlopříčkách 48, 56, 66, 81 

a 94 cm s rámem v bílém klavírním laku a nejsou nijak drahé. 

Kupříkladu nejnovější model TVL 37885 FHD DVBT s 94 cm 

a rozlišením Full HD (1 920 x 1 080 bodů) přijde na 13.990 Kč. 

Více rubrika tipy.

Designovou hvězdou u  Philipsu je Aurea 40PFL9904H 

(109.990 Kč) – televizor s rámem prosvětleným LED diodami 

a LCD panelem vybaveným rovněž podsvícením LED, který 

najde místo v  prakticky každé domácnosti. Proč? Protože 

více než 250 diod osvětlujících rám se dá nastavit do různých 

barev, takže ho nemusíte mít například pouze bílý. Jak vidí-

te z fotografi e, osvětlení funguje i zpětně, takže může kolem 

televizoru vytvořit opravdu příjemnou mnohabarevnou auru. 

U Philipsů této technologii říkají „Ambilight Active Frame“. 

Samsung v  letošní kolekci s  designem opravdu zahýbal, 

takže u něj najdete nejen tuto krásnou televizi řady C8000 

(od  49.990 Kč) s  podsvícením LED a rámem z leštěného 

hliníku obroubenou kvalitním průhledným plastem, ale i rámy 

se strukturou dřeva. Ty mají televizory designové řady 6500 

s úhlopříčkami 81, 94, 102, 117 a 140 cm a na výběr je mezi 

kreacemi typu „černá se strukturou dřeva“, „bílá se struktu-

rou dřeva“ či „strukturovaná šedá“. Například UE32C6500 

přijde na 24.990 Kč (černá se strukturou dřeva) a UE46C6510 

na 45.990 Kč (bílá se strukturou dřeva). Oba mají panely 

podsvícené LED diodami. Mimochodem – plazmové televi-

zory budou letos nabízeny ve strukturované černé, platinově 

černé, rubínově červené a běžné černé. 
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HRY • ZÁBAVA

Battlefield: Bad Company 2
Epický, naštěstí však zcela fi ktivní válečný kon-

fl ikt je středobodem vašeho snažení v nové hře 

Battlefi eld: Bad Company 2. Opět tu obujete 

kanady jednoho vybraného hrdiny z dosti své-

rázného týmu vojáků a nastoupíte spolu s nimi 

do akce, na niž nahlížíte z pohledu „vlastních 

očí“. K  ruce pak dostanete přebohatý arze-

nál moderních zbraní, které vám mají pomoci 

přežít při časté konfrontaci s  velkou přesilou 

nepřátel. 

Oproti prvnímu dílu se podíváte do různých 

koutů světa. Připravte se tedy na  průvodce, 

jako je mráz a  sníh, tropická džungle anebo 

prašná poušť. A  dále pak na  mimořádnou 

interakci herního prostředí, která výraznou 

měrou přispívá k autentické atmosféře. Ve hře 

tak budete svědky například efektního zničení 

a rozpadu budov, stromů či vojenské techniky, 

jako kupříkladu tanku. Mimochodem, pravi-

delné vtipné hlášky ústředních protagonistů 

naznačují, že tuhle válku není třeba brát zase 

až tak vážně…

Se zmíněným tankem se tu budete moci 

znovu svézt, dále vás čeká podařený výlet 

ve vrtulníku či zcela nově v  terénní čtyřkolce. 

Nicméně nejspíše nejvíce si užijete v  režimu 

„multiplayer“, tedy při on-line hře více hráčů. 

U  ní máte na  výběr z  několika přednastave-

ných povolání (jako průzkumník nebo 

inženýr), jejichž status si postupně vy-

lepšujete, mimo jiné příkladným týmo-

vým snažením. Obecně vzato lze říci, 

že hraní ve více lidech v sobě skrývá 

dobrou zábavu na desítky hodin!

Válečné dění dále podtrhuje výbor-

né grafi cké zpracování, od čehož už 

jenom jeden výstřel vede ke stručné-

mu závěrečnému resumé. Bad Com-

pany 2 je příklad hry, která by jisto-

jistě neměla chybět ve sbírce žádného trochu 

militantně založeného hráče, a  to nejen díky 

výborné grafi ce. 

Herní systémy: konzole PlayStation 3, 

konzole Xbox 360, PC s  Windows XP, Vista, 

Windows 7, min. konfi gurace procesor Intel 

Core2 Duo 2GHz (nebo srovnatelné AMD), 

10  GB na  pevném disku (nebo 15 GB, tzv. 

steam verze) a grafi cká karta kompatibilní s Di-

rectX 9.0c a s minimálně 256 MB paměti. 

God of War Collection

První, jakož i druhý díl ságy God of War patří už 

mezi legendární tituly na konzoli PlayStation 2. 

Sony se je nyní rozhodla vydat oba dohroma-

dy jako speciální kompilaci pro PlayStation 3 

(na rozdíl od předchozího titulu není určen pro 

PC s Windows). A dokonce s několika „drob-

nými“ úpravami, mezi něž patří především vy-

lepšené grafi cké zpracování, tj. převedení hry 

do  vysokého rozlišení. Pokud vás tedy tahle 

syrová fantasy akce mocně inspirovaná řecký-

mi bájemi minula, máte jedinečnou příležitost 

své pochybení napravit. 

Dlužno ovšem zmínit, že jde o  dobrodruž-

ství určené spíše otrlejším hráčům. God of War 

Collection má totiž výrazné věkové omezení, 

díky němuž mohou do zdejšího světa vstoupit 

jenom starší osmnácti let. Ovšem právě pro ně 

je tu nachystána nesmírně vtahující a  skvěle 

hratelná akce s  nesmlouvavým hrdinou jmé-

nem Kratos, který se vzepře vůli antických 

bohů. 

Čekají vás opravdu drsné půtky s nemrtvý-

mi a  s harpyjemi či s obřími kreaturami, jako 

je kupříkladu Kyklop. Proti všem zúčastněným 

pak budete bojovat dílem za  pomoci vhod-

ně destruktivní magie a  dílem skrze obratné 

výpady zcela unikátních zbraní, připomínají-

cích biče. Jde však o meče přikované řetězy 

k  předloktím ústředního protagonisty, který 

tak dokáže zaútočit i na větší vzdálenost. Ved-

le mimořádné muskulatury má Kratos i stejně 

působivé pohybové dispozice, umožňující mu 

zdolávat nástrahy, při kterých by se zapotil ne-

jeden zkušený akrobat.

Vyjma bojování s příšerami a monstry ze za-

pomenutých časů dojde i  na hádanky tvořící 

krátká intermezza a  současně jakési vítané 

nadechnutí před další hektickou herní pa-

sáží, v níž vás tvůrci vždy prověří, jak moc si 

rozumíte s  ovladačem PlayStation 3. God of 

War ve speciální Collection edici je i po letech 

od uvedení zcela mimořádný akční koktejl, kte-

rý byste si rozhodně neměli nechat ujít! 

Herní systémy: konzole PlayStation 3 (pro 

hráče od 18 let).

DALŠÍ
BATTLEFIELD, 

tentokráte s výborným grafi ckým zpracováním
V tomto čísle pro vás máme jednu oprášenou, avšak syrovou fantasy v podobě už 

legendárního titulu pro PlayStation 2, určenou ovšem spíše otrlejším hráčům, a mohutný 

válečný konfl ikt. Ten se na rozdíl od první verze odehrává v různých částech světa, a tak si 

připravte něco nejen do tropů, ale i do sněhu a ledu.
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Avatar
Pouze 2D verze a zcela bez 

bonusů. Za  to na  Blu-ray 

disku, kromě stupidního 

dabingu jako v  kině na-

leznete i  originální zvuk 

a  české titulky. Mimoto 

je Avatar zcela zásad-

ním fi lmem po  technic-

ké stránce, a  to i  bez 

zmiňovaného 3D efek-

tu. Byl natáčen digitál-

ními kamerami s poměrem stran 16:9. 

James Cameron ovšem záběry komponoval 

pro širší poměr 2,23:1, který byl i poté distribu-

ován do většiny kin (rozdílné verze pro 

Imax, digitální kina atp.). Na Blu-ray dis-

ku je fi lm v nativním poměru stran 16:9, 

díky čemuž si lze v kompozici všimnout 

slepých míst. Přesněji v dolním a horním 

okraji záběru. To lze však brát spíše jako 

zajímavost než jako výtku. Při sledování 

fi lmu vám to nijak vadit nebude. Obraz je 

naprosto perfektní. 

Z  pochopitelných důvodů zde není ani 

stopa po fi lmovém zrnu, chybí i jakýkoli šum. 

Pokud ho uvidíte, nejspíše ho má na svědomí 

vaše reprodukční aparatura. Na  velké obra-

zovce ohromí množství precizně vykreslených 

detailů a podrobností, krásné podání prostoru. 

Barvy jsou syté, ale přirozené – líbivá „pře-

barvenost“, které jsme se obávali, se naštěstí 

nekoná. Při srovnání s některými jinými tituly 

mají barvy chladnější nádech, ale mohu jen 

opakovat – jsou perfektně přirozené. 

Stejně nadšeně lze hovořit o zvuku. Majitelé 

domácích kin s  5.1 konfi gurací reprosoustav 

uslyší skvělý prostorový mix. Zadní kanály jsou 

bezezbytku využity jak v akčních scénách, tak 

pro vykreslení prostoru během letů a pohybu 

v džungli. Dialogy jsou přednášeny srozumitel-

ně a  výrazně. Perfektní dynamika a  razance 

je u  takto velkolepě pojatého fi lmu samozřej-

mostí. Špičkový DTS-HD Master Audio zvuk 

má však pouze anglický originál. V kombinaci 

s českými titulky ho lze jen doporučit. Česká 

zvuková stopa je totiž pouze Dolby Digital 5.1. 

Už teď se Avatar zaslouženě stal nejpro-

dávanějším Blu-ray titulem v  historii, čímž 

předběhl svého kolegu Batmana (Temný rytíř). 

Problém s diskem mohou mít majitelé starších 

Blu-ray přehrávačů, které budou před přehrá-

ním vyžadovat aktualizaci fi rmwaru.

Easy Rider
Klasika žánru road 

movie. Nezapome-

nutelní Peter Fon-

da, Dennis Hopper 

a  Jack Nicholson. 

Film je na  disku ulo-

žen v  originálním 

formátu s  poměrem 

stran 1,85:1. Snímek 

byl po  obrazové 

stránce zrestauro-

ván a  vyčištěn velmi dobře. Pocho-

pitelně že scény, ve  kterých se hlavní prota-

gonisté během fi esty potácejí „pod vlivem“ 

městem a hřbitovem, vypadají po kvalitativní 

stránce hrozně. Byly totiž nasnímány ruční 

16mm kamerou. K  celkovému vyznění fi lmu 

to ovšem patří. Excelentní je i  podání barev. 

Pouze v  černé se někdy ztrácejí detaily. Pů-

vodní monozvuk, který je na disku samozřej-

mě také, byl nově přemíchán do  Dolby Tru-

eHD 5.1. Výsledek lze považovat za špičkový. 

Nutno pochválit srozumitelné dialogy 

a zejména podání hudby, která hraje v Easy 

Riderovi důležitou roli. Mezi bonusy patří za-

jímavý komentář Dennise Hoppera. Film o fi l-

mu vznikl již v  roce 1999 k  třicátému výročí 

vydání DVD. Zajímavé, ale pro majitele pů-

vodního DVD nic nového. HD bonusy chybí 

zcela. Disk je vybaven funkcí MovieIQ, která 

divákovi během přehrávání zobrazuje textové 

informace nejen o  hercích, ale i  o  lokacích, 

ve  kterých se daná scéna právě odehrává. 

MovieIQ lze spustit i  zvlášť na  notebooku 

tak, aby menu nebránilo v obraze (podrobněji 

viz únorová Inspirace Euronics). Nechybí ani 

funkce BD-Live.

Apollo 13
Tento fi lm původně 

vyšel na  již mrtvém 

formátu HD DVD. Ny-

nější vydání k  15. vý-

ročí fi lmu se opravdu 

povedlo i  na  Blu-ray. 

Divák si skutečně 

může vychutnat 

všechna titěrná hej-

blátka uvnitř lodi, 

ale třeba i  monumentál-

ní a  stále vizuálně překvapující scénu startu 

kosmické lodi. Samozřejmě že obraz je tu 

a tam méně ostrý a zašuměný, ale s ohledem 

na ostatní katalogové tituly to nelze brát jako 

výtku. DTS-HD Master audio dá zabrat nejen 

efektovým reproduktorům, ale i  subwooferu. 

Zvuk je bez chybičky. 

Ve  výbavě titulu nechybí ani několik krát-

kých dokumentů, z  nichž nejzajímavější je 

ten o  závodech o  dobytí Měsíce. Vynikají-

cí dokument o  „úspěchu“ Appola 13 – Lost 

Moon – se již dříve objevil na  DVD. Nejen 

pro fanoušky bude opravdovým potěšením 

poslouchat audiokomentáře režiséra Rona 

Howarda, kosmonauta Jima Lovella (ve fi lmu 

Tom Hanks) a  jeho ženy Marillyn. Dozvíte se, 

jak to bylo ve skutečnosti a  jak celá událost 

ovlivnila jejich životy.
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Novinku, kterou jsme minule lehce nakousli, dnes recenzujeme v ostré verzi. Zatím vychází 

sice pouze ve 2D, ale i tak nabízí špičkový obraz i zvuk. Pokud byste chtěli počkat na 3D verzi, 

budete to muset vydržet nejspíše až do začátku příštího roku. Mimochodem, viděli jsme 2D 

verzi převedenou v reálném čase na televizorech Samsung do 3D a byl to opravdu zážitek.

otestuje vaše domácí kino
AVATAR
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VYRAŽTE SI
S přibývajícím sluníčkem neustále 

slyším od svých malých dcer: 

„Mamííí, udělej nám pikvik.“ Tím 

nemají samozřejmě na mysli ně-

jaký čaj, prostě jen chtějí stolovat 

venku. Musím tedy sbalit deku, 

ubrus, nádobí, jídlo a pití do košíku 

a vyrazit s nimi ven. Ve většině 

případů pravda nedojdeme dál 

než na konec zahrady, ale na tom 

přece až tak nezáleží. Důležitý je 

rituál piknikového stolování.

Piknik můžete uspořádat nejen pro děti, ale i pro 

své přátele a známé. Stačí si vše dopředu správ-

ně připravit, a pak si jen užívat své jídlo v přírodě. 

Ve výbavě nesmí chybět piknikový koš. Můžete 

koupit proutěný, přímo vybavený nádobím, nebo 

použít obyčejný proutěný koš, kam veškeré po-

třebné věci naskládáte. Existuje i  nepřeberné 

množství chladicích tašek a batohů a určitě se 

bude hodit velká termoska na chlazené nápoje.

Výběr jídel podřiďte zvyklostem a  chutím 

své rodiny či přátel, pro které piknik pořádáte. 

Určitě nic nezkazíte grilovaným kuřetem, růz-

nými chuťovkami a saláty a lahví vína. Neměla 

by chybět  zelenina a ovoce, vše omyté a na-

krájené v uzavíratelných miskách. 

Nezapomeňte na deku, na které se můžete 

všichni pohodlně rozvalit, a ubrus, kam všech-

ny ty dobroty rozložíte.

Tady jsou tipy na jídla, která jsou u nás doma 

při stolování v přírodě velmi používaná.

Kuličky z mletého masa
Potřebujete (pro 4 osoby): 500 g mletého 

vepřového masa, 100 g tvrdého sýra (eidam), 

1 vejce, lžička dijonské hořčice, lžička soli, 

pepř, 2 lžíce čerstvé posekané nebo 1 lžička 

sušené majoránky, půl lžičky sladké červené 

papriky

Postup: Maso smícháme s  nahrubo na-

strouhaným sýrem a ostatními přísadami a vy-

tváříme kuličky. Pokud vám nedrží tvar, můžete 

vše zahustit strouhankou. Kuličky naskládáme 

vedle sebe na  plech, mírně podlijeme vodou 

a dáme péct na 180 °C asi 45 minut. Kuličky 

necháme vychladnout a naskládáme do uza-

víratelných misek.

Servírování: Na  pikniku napichujeme pá-

rátky a  namáčíme v  různých omáčkách či 

pikantních dipech. Podáváme se zeleninou 

a pečivem.

Tvarohové lívanečky 
a jahody v marinádě
Potřebujete (na 10 ks): 250 g měkkého tva-

rohu nejlépe z vaničky, 3 vejce, 2 lžíce cukru, 1 

vanilkový cukr, případně na špičku nože mle-

té vanilky, 5 lžic hladké mouky, lžičku prášku 

do pečiva. 

Na  přílohu: 250 g jahod, 2 lžíce hnědého 

třtinového cukru, lžíce octa balzamico.

Postup: V misce umícháme tvaroh, žloutky, 

cukr a vanilku. Bílky jemně našleháme a spo-

lu s moukou smíchanou s práškem do pečiva 

přidáváme k žloutkové hmotě. Těsto můžeme 

smažit na pánvi potřené olejem nebo použije-

me elektrický vafl ovač.

Jako přílohu podáváme jahody, které nakrájí-

me na kousky, vložíme do misky, kde je zasype-

me cukrem a zalijeme kvalitním octem balzami-

co. Misku uzavřeme a jahody v ní protřepeme. 

Necháme aspoň 15 minut odstát. Ocet nám 

pak nádherně zvýrazní jahodovou chuť.

ZÁBAVA • VAŘENÍ

Piknikové tipy 

• Citrony, limetky a pomeranče 

nakrájejte na plátky, nechte zmrazit 

a před odchodem z domu přidejte 

do nápojů.

• Na přenášení dipů a omáček k jídlu 

se nejlépe hodí malé šroubovací 

skleničky.

• Piknik není jenom o jídle, takže mějte 

připravenou i nějakou zábavu. Mů-

žete přibalit frisbee nebo petanque, 

abyste si den všichni pěkně užili.

• Mějte v zásobě také čistou vodu 

a ubrousky na utření upatlaných 

(nejen) dětských ruček.

• Nezapomeňte na igelitovou tašku 

na odpadky J.

na piknik

63INSPIRACE EURONICS • 3/2010

KŘÍŽOVKA • ZÁBAVA

Znění tajenky křížovky pošlete nejpozději do pátku 6. srpna 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 v pátek, 20. srpna.

Vyhrajte 3x hodiny s meteostanicí

Meteohodiny Euronics



Nevím jak vy, ale pro mě jméno fi rmy stále 

navozuje představu luxu, a tak to má určitě 

být. Electrolux už ale dávno nejsou jenom 

vysavače a  „velká bílá“. Je tu i spousta 

malých a  neméně zajímavých spotřebičů, 

z nichž některé máte šanci dnes vyhrát. 

1. cena – Electrolux Ergorapido ZB2904X:

Ergorapido je bateriový vysavač typu dva v jednom 

a v domácnosti i  třeba v autě je všestranným po-

mocníkem. Je velice skladný a designově se hodí 

snad do každého interiéru. Do nové verze bylo při-

dáno LED světlo na hubici, a díky lithio iontovému 

akumulátoru máte na vysávání i delší čas. Podlaho-

vá hubice je připojena dvojím kloubem, a tak dovo-

luje směrování okolo nábytku jen lehkým otáčením 

držadla. Potěší i gumový pásek, díky němuž může-

te vysavač opřít třeba o stůl a on neujede.

Cena: 3.690 Kč

2. cena – Electrolux ESB4400: Mixér, jehož 

skleněnou nádobu lze mýt v  myčce, se chlu-

bí velice tichým chodem a  jeho hlučnost je až 

o 15 dB nižší než u běžných mixérů. K dispozici 

máte minisekáček pro přípravu cibule, fi ltr pro 

přípravu ovocných šťáv a vysokou míru bezpeč-

nosti. Motor kupříkladu nezačne pracovat, do-

kud není nádoba spolehlivě usazena.

Cena: 2.399 Kč

3. cena – Electrolux 4Safety EDB5130:

Napařovací žehlička s  výkonem 2  300 wattů 

(110  g páry/min, vertikální parní rozprašovač 

o  40 g/min), u  níž je největší důraz kladen 

na  bezpečnost. Umí se totiž při nepoužívání 

déle než 8 minut sama vypnout, a pokud za-

znamená, že padá na jednu stranu nebo stojí 

na místě s žehlicí plochou směrem dolů, auto-

maticky se vypne už po 30 sekundách! 

Cena: 1.499 Kč

4.–5. cena – Electrolux ESB4400: Dvourychlost-

ní tyčový mixér s 400, resp. 500 W. Jeho součástí 

je odnímatelný nástavec a nádoba o obsahu 700 ml.

Cena: 999 Kč

Odpovědi do soutěže zasílejte do pátku 6. srp-

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

poštou na adresu Inspirace Euronics, P. O. Box 

218, 757  01 Valašské Meziříčí. Na  obálku – 

nebo do předmětu e-mailové zprávy – ne-

zapomeňte výrazně uvést heslo „Soutěž 

Electrolux“.

S ELECTROLUXEM NEJEN O VYSAVAČ

1. Proč nese vysavač Ergorapido 

označení 2 v 1? 

2. Jakých nejvyšších hodnot hluč-

nosti během provozu dosahuje 

nový mixér Electrolux ESB4400? 

3. Co se stane se žehličkou Electro-

lux 4Safety, když ji necháte déle 

běžet zapnutou bez používání? 

OTÁZKY

SOUTĚŽ

text: Bohumil Herwig, foto: Electrolux 65INSPIRACE EURONICS • 3/2010

Electrolux Ergorapido ZB2904X

Electrolux ESB4400

Electrolux ESB4400

Electrolux 4Safety EDB5130

1.
CENA

2.
CENA

3.
CENA

4.–5.
CENA

Vytisknout si průběžnou zprávu, vypálit na CD 

prezentaci na příští týden, v  tabulkovém pro-

cesoru připravit fi nanční rozvahu. Nakoupit si 

on-line hudbu, přečíst si na  internetu noviny, 

odreagovat se chvilkou hraní. Počítač a  jeho 

nejrůznější přídavná zařízení jsou už nedílnou 

součástí většiny kanceláří i  domovů. A  nejen 

to. Čím dál více se také podílejí na  celkové 

spotřebě elektřiny ve vaší domácnosti. A ne-

musí to být právě málo.

Notebook šetří energii
Mnoho lidí dnes při výběru nového zařízení 

upřednostňuje notebook před klasickým stol-

ním počítačem. Důvody jsou zřejmé. Nezabírá 

tolik místa a máte ho kdykoliv po ruce. Může se 

s vámi vypravit na víkend na chalupu, zúčast-

ní se pracovního oběda a pomůže proti nudě 

při dlouhé cestě autobusem. Vyplatí se ale 

i z energetického hlediska. Spotřeba přenos-

ného počítače může být oproti rozložité stolní 

variantě i několikanásobně menší. 

Prakticky jsme to ověřili na  dvou počíta-

čích podobného výkonu, přičemž měření opět 

provedla Střední škola energetická a stavební 

v Chomutově. Zatímco spotřeba stolního po-

čítače dosáhla za hodinu 0,1 kWh, notebook 

si vystačil s méně než polovinou a spotřeboval 

0,003 9 kWh. Pokud byste počítač použí-

vali průměrně jen tři hodiny denně, ušet-

říte za rok volbou notebooku 66,88 kWh, 

tedy téměř 300 Kč! A navíc budete mít svůj 

počítač a všechna data vždy při sobě. 

Používejte úsporný režim
Operační systém vašeho počítače jistě nabí-

zí nastavení úsporného režimu, proč jej tedy 

nepoužívat? Čekáte na  příchod obchodního 

partnera? Dáváte si pauzu na kávu? Přepnu-

tí do  úsporného režimu šetří nejen spotřebu 

elektřiny, ale svědčí i vašemu monitoru či LCD 

displeji. Z lehkého spánku je navíc počítač pro-

buzen během okamžiku.

Při dlouhé nečinnosti počí-
tač vypněte nebo hibernujte
Úsporný režim je výhodný pro krátké pauzy. 

Pokud však víte, že se k počítači dalších ně-

kolik hodin nedostanete, vyplatí se počítač vy-

pnout  zcela. I  v úsporném režimu totiž určité 

množství energie spotřebovává.

Počítač či notebook však nemusíte vypínat 

klasickým způsobem, tedy ukončením a vy-

pnutím operačního systému. V  řadě případů 

je u stolních PC a u všech notebooků k dis-

pozici tzv. hluboký spánek, kterému se také 

říká hibernace. Počítač se v něm zcela vypne, 

a tak nespotřebovává naprosto žádnou ener-

gii. A protože se veškerá vaše činnost navíc 

uloží na  pevný disk, nemusíte v  tomto oka-

mžiku ani ukončovat vaše aplikace či třeba 

rozepsaný e-mail. Jakmile počítač probudíte, 

vše se obnoví do  naprosto stejného stavu. 

A  navíc – počítač se vám zapne podstatně 

rychleji, než kdybyste typicky startovali Win-

dows od začátku.

Vypněte nepotřebné funkce
Moderní bezdrátové metody pro přenos dat 

– Wi-Fi či Bluetooth – pravděpodobně nevyu-

žíváte neustále. Nejsou-li aktuálně zapotřebí, 

vypněte je. Ušetříte tak energii, kterou by jinak 

spotřebovalo udržování příslušných částí počí-

tače v neustálé, ale přitom zbytečné pozornosti.

Nepřesvětlujte monitor
Do  celkové spotřeby vašeho monitoru pro-

mlouvají i tak zdánlivě nevinná nastavení, jako 

je volitelný jas. Snížením zbytečně vysoko na-

staveného jasu můžete dosáhnout jak energe-

tické úspory, tak lepšího obrazu a barev. Navíc 

si šetříte i svoje oči. Moderní a kvalitní monitory 

mají několik režimů provozu, které parametry 

včetně jasu automaticky přestaví (text, fi lm 

apod.). Určitě je používejte, vyplatí se to!

Pozor na pohotovostní 
režim monitoru a tiskárny
Zdánlivě jsou zařízení vypnuta, svítící nebo bli-

kající kontrolka však prozrazuje, že se ve sku-

tečnosti nacházejí v  pohotovostním režimu, 

aby se znovu rychle aktivovala. V  tomto re-

žimu však spotřebovávají elektřinu a  je tedy 

vždy lepší je ručně vypnout, a pak si je opět 

zapnout. Bohužel jen ta nejmodernější zařízení 

(nebo naopak ta nejstarší) jsou vybavena fy-

zickým vypínačem. Jinak pokud nevytáhnete 

síťovou šňůru, vždy je jen uvádíte do zmiňova-

ného pohotovostního režimu. Pozor na to.

JAK NA ÚSPORY ENERGIE VIII
aneb Počítače, monitory a tiskárny
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PORADNA • ELEKTRONIKA

V osmém a závěrečném dílu našeho seriálu zaměřeného na to, jak v domácnosti ušetřit na spo-

třebě elektrické energie, se podíváme na elektroniku z nejdůležitějších – na stolní počítače, note-

booky a jejich periferní zařízení.

Víte, že…? 

Úsporný režim opravdu spoří? Stolní 

počítač v našem testu za hodinu 

běžného provozu spotřeboval 0,1 kWh, 

v úsporném režimu byla potřeba 

o 0,032 kWh nižší. Ještě větší úspory 

můžete dosáhnout vypnutím disků, 

displeje i tiskárny. 

Vždy také nastavte – při delší nečinnos-

ti, řekněme po 5 minutách – automatic-

ký přechod nejprve do režimu lehkého 

spánku a poté, typicky po dalších 

pěti minutách, přechod do hlubokého 

spánku (hibernace). Nebo počítač 

rovnou vypněte.

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. 
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ZÁVĚREM

Samsung: O kapesní 
ultrazoom a foťák se 
dvěma displeji
Na otázky správně odpověděli a ceny vy-

hrávají: 

1. cena: Jiří Vrubel, Praha 10

(Samsung EC-WB600)

2. cena: Kateřina Šrámková, Jihlava

(Samsung EC-PL150)

3. cena: Jan Duchoň, Opatovice

(Samsung EC-ST70)

Správné odpovědi:
1. Která z  výher je ideální pro pořizová-

ní autoportrétů? (PL150) 2. Které modely 

Samsungu nabízejí duální stabilizaci obra-

zu? (WB600, PL150, ST70) 3. Jakým způ-

sobem se dobíjejí akumulátory fotoapará-

tů a  videokamer Samsung? (externí USB 

nabíječkou, uvnitř fotoaparátu kabelem 

z USB nebo ze sítě 230 V)

Křížovka
Jednu ze třech kuchyňských vah Goddess 

s  tajenkou „S  inteligentní váhou Goddes 

víte jak zdravě jíte.“ vyhrávají: Jan Řípa, 

Česká Lípa; Zdeněk Starý, Bílovec; 

Květoslava Pavlíčková, Pardubice. 

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

Máte rádi fotbal? Já se přiznám, že po vlašim-

ské aféře z mého dětství příliš ne. Na šampionát 

ve 3D bych se ale podíval. Nejen proto, že mě 

zajímá samotný systém, ale hlavně kvůli tomu, 

jak vlastně bude na člověka působit. Pokud totiž 

náhodou narazím na fotbal třeba v České televizi 

na pozemním DVB-T, okamžitě přepnu jinam – 

nemůžu se už dívat na prapodivně fl ekatý zelený 

trávník, který nízký vysílací tok „našeho krásného 

digitálního pozemního vysílání“ ničí, kde může.

Jsem však hodně zvědav, jak se společnost 

Sony, která 3D přenos v JAR zajišťuje, se vším 

popere. Navíc musí rozlousknout oříšek v po-

době rychlých pohybů, protože tenhle systém 

je spíše na  poklidné povalování ryb v  moři, 

což výmluvně dokumentuje 3D Blu-ray disk 

Ocean World, který bude zanedlouho na  trhu 

(rozhodně doporučuji zakoupit). 

Ať je to jak chce, na  fotbal ve  3D se stejně 

nepodívám. Z  Česka budou na  šampionátu 

jen „sporťáci“ a pochybuji, že Sony pozve ně-

jakého odborného žurnalistu. Žádná stanice 

ho také pro nás ofi ciálně vysílat nebude, tak-

že budeme i bez přístupové karty nutné pro 

rozlousknutí satelitního přenosu. 

Sony se příliš nepochlapilo ani s  rozprostře-

ním sítě kin, které ho mají ukázkově ve  3D 

vysílat. Pokud vím, u nás nebude ani jedno.

Tohle všechno je docela škoda, proto-

že tady nejde jen o  nějaké „čutálisty“. Jde 

o  propagaci 3D obecně. Poslední dobou 

ale slýchávám názor, na  kterém asi také 

něco bude: „Češi jsou na 3D moc  přemýš-

liví.“ Takže nakonec je zřejmě všechno v po-

řádku…

Bohouš Herwig
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Téma: Televize ve 3D

„Vše o  3D.“ Takové bude heslo srpnového 

čísla, v němž vám nabídneme nejen poslední 

informace o  tomto fenoménu, ale vysvětlíme 

také, jak 3D funguje, resp. jak vzniká prosto-

rový efekt, co k němu u vás doma potřebujete 

a  jak vše správně propojit. Nezapomeneme 

ani na cenové relace, přehled výrobků a Blu-

ray disků a zmíníme se i o satelitních stanicích 

vysílajících ve 3D.

Téma: Myčky nádobí

Na automatické mytí nádobí si řada z nás vel-

mi rychle zvykla, a  tak není divu, že většina 

z těch, kteří myčku nemají, po ní touží. V po-

slední době prodělal i  tento segment značný 

vývoj a  na  trh kupříkladu nově přichází stále 

více minimyček vybavených pouze  jedním 

košem. Zmínit se však nezapomeneme ani 

o těch tradičních. Očekávejte zkrátka opět cel-

kový přehled.

Výherci z dubnového čísla

Užitečné odk@zy

Na „čutání“ ve 3D bych byl zvědav. Mám ale smůlu. Stejně jako vy!

V příštím čísle najdete

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

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

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

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

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




