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Myslím na to, co dýcháte. 
Nový bionický fi ltr:
odbourává zápach přirozenou cestou.

Nová řada vysavačů Bosch s bionickým fi ltrem. Nový způsob fi ltrace, kterým jsme 
vybavili vysavače řady GL-30, si poradí se zápachem vycházejícím z vysavačů až
dvakrát účinněji než aktivní uhlíkový fi ltr. Bionický fi ltr totiž využívá k boji se 
zápachem přírodní principy spojené s moderní technologií. A výsledek? Svěží a díky
hygienické fi ltraci čistší vzduch vznikající při vysávání. www.bosch-spotrebice.cz
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Vykročme
První letošní číslo už 7. ročníku nebude 

jiné než ta v roce minulém. Jak jste si 

možná všimli už v prosinci, rozšířili jsme 

část věnující se zábavě, což chceme 

do budoucna zachovat, a také rubriku 

„Poradna“. V ní především dokončíme 

seriál „Jak na úspory energie“, tedy 

jak v domácnosti bez velké námahy 

ušetřit. Chystá se i „odlehčenější“ design 

a některé věci chceme dělat přístupnější 

a zajímavější formou. Při zachování 

informační hodnoty a věřím, že i kvality.

Před koncem roku došlo k několika zajíma-

vým událostem – Sony v podstatě zrušilo 

české zastoupení a předalo péči o ČR a SR 

do Maďarska, což je nepochybně historický 

krok. Tak trochu mi to teď, po doslova 

pár měsících fungování, připomíná slogan 

„Děláme to jinak a je to i vidět“. 

Na náš trh naopak vstoupila rakouská 

společnost Emporia Telecom, která vyvíjí 

mobilní telefony určené pro starší generaci 

a nejen pro ni. Konečně tedy někdo nabízí 

přístroje na telefonování s velkými tlačítky 

a vychytanými „seniorskými“ funkcemi. 

Na veletrhu CES, na němž jsme i letos 

měli svého korespondenta, se odehrála 

řada zajímavých událostí, které najdete 

v naší reportáži. Trendem bylo video ve 3D 

a elektronické knihy. 

A domácí spotřebiče? Všimli jste si, že 

výrobci nedávno – krize nekrize – začali 

oprašovat své profesionální značky? BSH 

tak má showroom i pro Gaggenau, Fagor 

roztáčí De Dietrich a například Electrolux 

se rozhodl výrazněji profi lovat AEG. Fan-

dím jim, protože se poslední dobou u nás 

tak nějak přestalo myslet na ty, kdo stále 

požadují trvanlivost a kvalitu za odpovída-

jící – nikoli přemrštěnou (!) – cenu. 

S pořekadlem „Nejsem tak bohatý, abych 

si kupoval levné věci.“ se s vámi loučí

Bohouš Herwig

P. S. Naše pravidelné i nepravidelné 

soutěžící upozorňuji na změnu kon-
taktní adresy a e-mailu. Hodně 
štěstí! Ceny stojí za to!
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Kamerové SSD
Samsung SMX-K44 (8.490 Kč) je lehká 

a  kompaktní videokamera s  16GB fl ash 

diskem typu SSD (více k SSD – viz rubri-

ka poradna), která pracuje kombinovaně. 

Záznam nahrává v SD kvalitě, tedy v běž-

ném PAL, a  při přehrávání ho převede 

na Full HD. 

Objektiv Schneider Kreuznach je vyba-

ven optickou stabilizací a  52násobným 

optickým zoomem a zajímavostí je funk-

ce časosběrného záznamu, díky níž lze 

několik hodin nahrávky vtěsnat do něko-

lika minut. Dobíjet můžete s pomocí přilo-

žené nabíječky nebo přes USB. 

Pro 3D
Nevíte, jak vypadá kamera pro natáčení 3D fi lmů? Tak teď už to víte! Panasonic ji před-

stavil ve Full HD rozlišení, a jak je vidět ze snímku, má dva objektivy a kamerová hlava 

se záznamovým zařízením na paměťové karty tvoří jediný kompaktní celek. Ten doplňuje 

rozměrný hledáček a mimo jiné i  stereomikrofon. Uvádíme ji zde samozřejmě jen jako 

chuťovku, protože jde o profesionální řešení s navrhovanou  maloobchodní cenou kolem 

21 000 USD. 

Taška dobíječka
Nevím, zda jste asi před rokem zachytili 

zprávy o pružných polymerových foto-

článcích. Firma, která je vyrábí, se jme-

nuje Konarka a německý výrobce Neu-

ber je nyní zabudoval do tašky Energy 

Sun Bag (99 €). Ta vám během přenáše-

ní či převozu dobije například notebook, 

mobil nebo fotoaparát. Pokud na ni sa-

mozřejmě svítí sluníčko či silná lampa.

Chytře pro seniory
Rakouská Emporia Telecom vyvíjí telefony pro „starší generaci“, kterým se maximálně snaží ulehčit 

jejich život s mobily, a to včetně možnosti sledovat zdravotní stav či rychle zavolat o pomoc.

Prvním u nás uvedeným přístrojem je EmporiaTALKpremium (2.995 Kč), který je určen pouze pro tele-

fonování a posílání SMS zpráv. Vyznačuje se rozměrnými tlačítky, snadno čitelným displejem, repro-

duktorem kompatibilním s naslouchátky a nastavit lze zvlášť výraznou hlasitost vyzvánění. Nemá menu 

– funkce jsou dostupné pomocí postranních tlačítek. Naopak má velmi hlasitý vibrační budík, výsuvný 

telefonní seznam, propracované hands-free, LED svítilnu a při příchozím hovoru mu zeleně bliká tlačítko 

OK. Bez zajímavosti není ani funkce Top 5 – pět vašich nejdůležitějších čísel je umístěno na začátku 

telefonního seznamu.

À la Twiggy
V  sedmi milimetrech tloušťky a 62 gramech walkmana Sony A845 (cena 

zatím nestanovena) naleznete OLED displej s úhlopříčkou 7,1 cm, digitální 

zesilovač S-Master a také nový režim „Battery Care“ prodlužující životnost 

akumulátoru (je zajímavé, že témuž režimu říká Sony na noteboocích Stami-

na…). V ceně dostanete ještě sluchátka potlačující hluk okolí (z téměř 98 %) 

a nechybí ani rozhraní, díky němuž můžete video přehrávat i na televizoru. 

text: Bohumil Herwig

foto: Emporia Telecom, Neuber, Panasonic, Samsung, Sony



INSPIRACE EURONICS •1/2010 5

ELEKTRONIKA • KALEIDOSKOP

První zimní olympiáda vysílaná jen v HD
Kompletní „HD vybavení“ dodá pro Zimní olympijské hry ve Van-

couveru Panasonic, přičemž ofi ciálním záznamovým formátem je 

DVCPRO HD. Jde o  největší dodávku A/V zařízení pro takovéto 

hry v historii fi rmy a půjde jak o zařízení přímo určená do dějiště 

olympijských soutěží, tak o  výbavu stanovišť s  televizní vysílací 

technikou. Poprvé také bude HD signál použit i  pro velkoplošné 

zobrazovací LED systémy a kupříkladu pro BC Place Stadium, kde 

se uskuteční zahajovací a  závěrečný ceremoniál, jsou určeny tři 

obrazovky s celkovou plochou 243 m2. 

Doplňující dodávky zahrnují např. videokonferenční systém (opět 

v HD) a zabezpečovací zařízení. Na olympiádě také mimo jiné na-

jdete asi 3 000 kusů televizorů, 50 kusů HD videokamer, 160 kusů 

HD rekordérů, 17 projekčních ploch s DLP projektory a na 1 200 

monitorovacích a zabezpečovacích kamer. 

Panasonic také představí kompletní portfolio svých 3D produktů 

od plazmových televizorů přes Blu-ray přehrávače až po profesio-

nální videokamery. Obyvatelé Vancouveru i návštěvníci OH se tak 

mohou těšit na  živé přenosy ve  3D, vysílané ve  speciálním kině 

přímo v David Lamp Parku. 

Čekají nás vylepšené LCD
Sharp přidal žlutou jako čtvrtou základní barvu 

do  konceptu barevného prostoru RGB, se kterým 

pracují LCD panely. Tento krok má především vylep-

šit zobrazení pleťových tónů a pochopitelně i škály 

žluté a zlaté. Navíc má efektivněji, rozumějte úspor-

něji, využít i LED podsvícení.

Technologie RGBY (červená, zelená, modrá a žlutá 

– yellow, Y) je použita v panelech Sharpu označova-

ných jako X-Gen LCD, které jsou vyráběny v továrně 

v japonském Sakai. První televizory s touto techno-

logií můžeme u nás očekávat v průběhu tohoto roku, 

resp. snad už na jaře. 

Malá a klenutá
Po  myši Arc vyklenuté do  nádherného oblou-

ku uvádí Microsoft nyní i  „Arc Keyboard“ pro-

dávaný za  1.490 Kč, včetně tříleté záruky. Jde 

o  velice kompaktní klávesnici bez numerické 

části, u které bylo dokonce i obvyklé kurzorové 

T nahrazeno joystickovým tlačítkem. Hmotnost 

klávesnice nedosahuje ani půl kilogramu a k po-

čítači se připojuje přes miniaturní bezdrátový 

přijímač pro rozhraní USB, který nijak nepřekáží, 

takže může zůstat zastrčen neustále. 

S vylepšenou automatikou
AMOLED displej a  navigaci GPS s  funkcí Visual Map-View 

nabízejí novinky Samsungu, kompaktní fotoaparáty vyšší tří-

dy WB600 (6.990 Kč) a WB650 (7.990 Kč). Používají totožný 

širokoúhlý objektiv Schneider s  15násobným optickým zo-

omem začínající od 24 mm a zvládají automatické zeměpis-

né označování snímků nafocených kdekoli na planetě. Díky 

optické stabilizaci se nemusíte bát plně využít zoomu, a po-

kud nestačí, automaticky ji doplní stabilizace  digitální. Proti 

předchozím modelům byla vylepšena i  funkce inteligentní 

automatiky Smart Auto, takže ji lze použít i u videa. To natáčí 

do HD a zvládá režim 720p při 30 snímcích za sekundu a zá-

znam se ukládá do formátu H.264 (MPEG-4).

S dobrou výbavou
Pro ty, kdo si chtějí v opravdových zrcadlovkách dopřát 

trochu více, je tu Sony α450 se snímačem CMOS 14,2 

mil. pixelů, citlivosti ISO až 12  800 (od  200) a  sériovým 

snímáním rychlostí až 5, resp. 7 obr./s. Nechybí 

živý náhled focené scény na LCD, optický 

hledáček pokrývající 95 % zorného pole 

a kompatibilita s objektivy Sony α, Minolta 

a Konica Minolta AF. K výbavě patří i dvo-

jice mechanik paměťových karet MS/SD 

a konektor miniHDMI. Prodá-

vá se od dubna a v setu 

s objektivem SAL-1855 

(27–82,5 mm) by měla 

stát mezi 14 a 15 tisíci 

korunami.

foto: Microsoft, Panasonic, Samsung, Sony



6 INSPIRACE EURONICS • 1/2010

KALEIDOSKOP • ELEKTRONIKA

Mobil s HD 
V dubnu se můžete těšit na Sony Ericsson Vivaz (přibliž-

ná orientační cena 10.290 Kč), zaznamenávající video 

do  vysokého rozlišení (HD) s  pomocí 8megapixelového 

fotoaparátu vybaveného funkcemi jako rozpoznání obli-

čeje a úsměvu. K dispozici však bude i  snadný přístup 

k sítím typu Facebook a Twitter, širokoúhlý dotykový dis-

plej s  úhlopříčkou 8,1 cm a  rozlišením 640 x 360 bodů, 

přisvětlení scény a  samozřejmě i  možnost nahrát vaše 

záběry přes Wi-Fi přímo na YouTube.

Projektor pro 3D
Acer uvedl projektory X1130P, X1261 a H5360 pro 3D, podporující 

technologii Nvidia 3D Vision. Jsou určeny pro domácnosti, školy 

i hráče, přičemž H5360 má fi lmové rozlišení 720p, tedy 1 280 x 

720 bodů, zatímco ostatní jsou pro 800 x 600 bodů. 

Projektory zvládají 3D ve spolupráci s některou z grafi ckých ka-

ret Nvidia pracujících s  výše uvedenou technologií, takže stačí 

jen dokoupit zatmívací brýle Nvidia Wireless Stereoscopic, které 

spolu s infračerveným vysílačem signálu přijdou na cca 4.600 Kč. 

„Zrcadlo“ s výměnnými objektivy
Samsung NX10 představuje opravdu kompaktní fotoaparát 

o  hmotnosti pouhých 350 g (tělo) s  elektronickým hledáčkem, 

CMOS snímačem o  velikosti 14,6 mil. pixelů, AMOLED disple-

jem s  úhlopříčkou 7,6 cm a  výměn-

nými objektivy. Vylepšeno má 

být především automatické 

ostření a  kontrast a  nižší má 

být naopak spotřeba energie. 

Objektivy jsou připojeny přes 

nový bajonetový systém a vý-

robce má momentálně k dis-

pozici tři. V  sadě s  objekti-

vem 18–55 mm přijde NX10 

na 16.990 Kč.

Nepřehlédnutelné
„Ploché stylovky“ s  vnitřními objektivy Panasonic 

DMC-FP1 a  DMC-FP2 jsou vybaveny čtyřnásobným 

optickým zoomem, inteligentním automatickým reži-

mem (iA) a snímačem s rozlišením 12,1, resp. 14,1 mil. 

pixelů. Těla jsou vyrobena ze slitin hliníku a okouzlí vás 

paletou barevných variací, 

mezi nimiž vedle stříbr-

né, černé a červené na-

jdete i  šedou, modrou 

či zelenou. Okouzlí vás 

však i udávanou dobou 

spuštění pod jednu 

sekundu (0,96) a  také 

cenou, která má být 

do 5.000 Kč!

Štíhlé a barevné 
Trojici novinek řady Cybershot uvádí Sony. HX5 (9.490 Kč) a TX7 (10.990 Kč) 

využívají zrcadlovkový snímací čip Exmor R CMOS, mají optickou stabilizaci, 

45 MB vnitřní paměti, režim „inteligentního panoramatu“ a video natáčejí do 

HD s rozlišením 1 920 x 1 080 bodů ve formátu AVCHD. Liší se zabudovaným 

objektivem, protože první používá Sony G (10x, od 25 mm), kdežto druhý Carl 

Zeiss (4x od 25 mm).

Oba doplňuje W380 (5.990 Kč) s objektivem typu G se světelností 2,4 a pětiná-

sobným optickým zoomem, který začíná už na 24 mm. Ke koupi bude v černé, 

červené, zlaté a stříbrné. 

foto: Acer, Panasonic, Samsung, Sony Ericsson, Sony
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Tři nová šasi na platformě Intel „i“ a modely 

s integrovaným modulem pro 3G, včetně mís-

ta pro SIM kartu uvádí Sony ve  svých note-

boocích Vaio.

V ceně dostanete software Picture Motion 

Browser, který se dodává i  ke  kamerám 

a  v  provedení pro notebooky má přidán 

např. Movie Story s podporou automatické-

ho střihu. Spolupracuje i s jinými kamerami 

než Sony. 

Zajímavou funkcí je Vaio Care. Ta po stlače-

ní Assist dokáže provést autotest notebooku 

a  problém případně opravit nebo nabídnout 

pomoc. 

Všechny notebooky se dodávají s Windows 7, 

přístroje určené pro fi rmy je možné dodat 

i s Windows XP, což u modelů do domácností 

nelze. A co bylo představeno?

Vaio Z (foto vlevo) je určeno pro velmi nároč-

né uživatele, kteří ho potřebují mít neustále 

po ruce. Tomu odpovídá hmotnost 1,4 kg a vý-

bava – 13" displej 1 600 x 900 bodů, procesor 

Intel Core i5, dvojice SSD disků (více k SSD 

viz rubrika poradna) a DVD vypalovačka. Níz-

ké hmotnosti se dosáhlo karbonovým šasi, 

potřebné robustnosti zase hliníkovým kry-

tem kolem klávesnice. Ta je 

i podsvícena, o což se stará 

automatický senzor mají-

cí v  popisu práce i  regulaci 

LCD. Cena je odpovídající – 

49.990 Kč, dokoupit lze mj. 

i  dokovou stanici a  3G mo-

dul.

Vaio F (foto vpravo) je určeno 

pro náročné jako spíše staci-

onární notebook. Je tu 16" 

displej, BD mechanika, spe-

ciální tlačítka pro multimédia 

a  grafi cká karta Nvidia Ge-

Force s 1GB pamětí. Opěrka 

na  ruce před klávesnicí je 

vyrobena ze stejného ma-

teriálu, jaký se používá na zrcadlovky Alpha, 

a  vylepšená klávesnice se samostatnou nu-

merickou částí by měla potěšit i ženy s dlou-

hými nehty. Cena od 27.990 Kč.

Řada S (od 28.990 Kč) je určena do fi rem a má 

13,3" LCD, čtečku otisků prstů a  dotykovou 

destičku umožňující ovládání i pomocí gest. 

Podobná je řada Y, avšak ta je bez DVD me-

chaniky a s delší výdrží na akumulátor (zhruba 

20.990 Kč).

Panasonic představil tři nové Full HD videoka-

mery se širokoúhlým objektivem začínajícím 

na 36 mm a zoomem s 35násobným přiblíže-

ním. Vedle nich uvedl i  trojici kamer se stan-

dardním rozlišením, jejichž širokoúhlé objekti-

vy začínají dokonce už na 33 mm. 

U novinek se fi rma zaměřila na časté problé-

my se záběry v  interiérech a malých prosto-

rách a  také na  rozostřené záběry předmětů 

v těsné blízkosti. U kamer s rozlišením PAL 

(SD) vše řeší nový širokoúhlý objektiv začí-

nající na  33 mm. Kamery 

SDR-S50 (foto vpravo) 

a  SDR-T50 s  kapacitou 

paměti 4 GB a  SDR-H85 

s  80GB pevným dis-

kem disponují 70násob-

ným optickým zoomem 

a  zdokonalenou, taktéž 

optickou stabilizací obra-

zu s  frekvencí až 4  000x 

za  sekundu. Najdete 

u  nich inteligentní auto-

matiku (režim iA) s  ana-

lýzou scény a mechaniku 

paměťových karet SD (HC 

a XC). Výhodou bude i ve-

lice rychlé spuštění (2 s) 

a  také to, že kromě záznamu do MPEG-2 je 

pro delší nahrávací doby využit formát H.264/

AVC.

SDR-S50 (asi 6.000 Kč) a SDR-T50 (těsně pod 

7.000 Kč) mají přijít na trh v březnu, SDR-H85 

(asi 8.000 Kč) o měsíc později.

Co se týče kamer pro vysoké rozlišení 

(foto vlevo) HDC-HS60, HDC-TM60 a  HDC-

SD60, které přijdou na trh v březnu, jde o pří-

stroje jednočipové s rozlišením Full HD (1 920 x 

1 080 bodů) a opět inteligentní automatikou (iA). 

Ta zahrnuje i  automatický výběr scény podle 

situace, inteligentní kontrolu kontrastu a nově 

přidanou funkci rozpoznávání tváří. Výše zmi-

ňovaný objektiv je doplněn optickou stabilizací 

s  aktivním režimem, který má umožnit kvalit-

nější natáčení za chůze. A čím se od sebe liší?

Odolná HDC-SD60 (cena mezi 10.000 

a  12.000 Kč) pracuje s  paměťovou kartu 

typu SD (HC, XC), HDC-TM60 (12.000–

14.000 Kč) k ní přidává ještě zabudovaných 

16 GB paměti a HDC-HS60 je hybridní, tedy 

navíc se zabudovaným 120GB pevným dis-

kem. Díky mechanikám typu SD (XC) může-

te použít paměťové karty s kapacitou třeba 

i 64 GB. Všechny uváděné ceny jsou pouze 

orientační.

VAIO S NOVOU SILOU

PRO ROZLIŠENÍ NÍZKÉ I VYSOKÉ

foto: Panasonic, Sony
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Užitečná ozdoba
Mikrovlnná trouba Samsung GW76N-

SP (2.690 Kč) s  objemem varného pro-

storu 20 litrů poskytuje mikrovlnný vý-

kon až 750 W. Vybavení grilem o příkonu 

950 W umožňuje gratinování, zapékání 

i grilování. Vše je řízeno pomocí přehled-

ného elektronického panelu s LED displejem. Mikrovlnný výkon lze nastavit v sedmi 

stupních až na 99 minut a využít můžete i dětskou pojistku.

Spořte vysáváním
Vysavač Freespace TFG 5123 (3.490 Kč), uváděný na  trh fi rmou 

Hoover, se pyšní úsporou až 40 % energie. Při příkonu 1  200 W 

má dosáhnout sacího výkonu 320 W. Filtrační systém se skládá 

ze sáčku na nečistoty o objemu  2,3 litru, vstupního motorového 

fi ltru Hepa 10 a výstupního fi ltru. Ve vybavení najdete univerzální 

přepínatelnou hubici, hubici na hladké podlahy, štěrbinovou hubici 

a prachový kartáč. Akční rádius vysavače je 8 m.

Úsporná a rychlá
Vyprat 7 kg prádla za  pouhých 

14 minut umí nová shora pl-

něná pračka Candy CTD 1207 

(16.990 Kč). Pere s účinností pra-

ní A  se spotřebou 62 litrů vody 

a  1,19  kWh, tedy v  energetické 

třídě A+. Vybrat si můžete ze dva-

nácti programů, tří rychloprogra-

mů a přidat lze i doplňkové funkce 

pro intenzivní praní, důkladnější 

máchání nebo proti zmačkání 

prádla. Elektronické řízení Fuzzy 

Logic se navíc postará o odlože-

ní praní, kontrolu množství pěny, 

vyvážení bubnu a ochrání pračku 

před přetečením.

Malá, ale šikovná
Stolní myčka Bosch SKS50E12EU (11.990 Kč), kterou 

můžete umístit na  kuchyňskou linku nebo ji schovat 

do některé skříňky, umyje šest sad nádobí pomocí jed-

noho z pěti programů, od intenzivního až po jemný nebo 

úsporný. Přidat můžete i  funkci extrasušení. Vybavení 

myčky systémem šetrného mytí skla, regenerační elek-

tronikou nebo funkcí 3 v 1 pro používání tablet ulehčuje 

a zjednodušuje obsluhu, stejně jako u velkých myček.

Veselé retro
Nové zářivé barvy přináší Gorenje a její nová řada chladniček s designem Retro Funky. V pome-

rančově oranžové je to RB 6288 Juicy Orange (22.990 Kč). Moderní jednokompresorová chlad-

nička s objemem 247 litrů je doplněna vnitřním 21litrovým mrazicím boxem, který zvládne zmrazit 

za 24 hodin až 2 kg potravin. Přehledné uspořádání podporuje pět skleněných polic, držák lahví 

i police ve dveřích chladničky. Funkce rychlého zmrazení i zchlazení jsou samozřejmostí, stejně 

jako antibakteriální ochrana chladničky. Energetická náročnost byla oceněna třídou A+. 

text: Miloš Chadt, foto: Bosch, Candy, Gorenje, Hoover, Samsung 
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Úspora energie i místa
Pouze 45 cm široká myčka Whirlpool ADP 750 IX (12.990 Kč) pojme devět sad nádobí, které 

umyje pomocí 13 litrů vody a 0,81 kWh elektrické energie. Sedm mycích programů, mezi nimiž 

nechybí možnost mytí skla, rychlého mytí i antibakteriální program, řídí elektronické ovládání 

s  přehledným displejem. Elektronická je i  signalizace nedostatku soli, lešticího prostředku 

nebo funkce Aquasafe, zabraňující únikům vody při poruše. A  údaje energetického štítku? 

AAA… (energie, mytí, sušení). 

Černá kráska
Mimořádně snadným ovládáním se chlubí pračka Gorenje WA 612 SYB 

(9.999 Kč) pro 6 kg prádla. Volbu programů i přídavných funkcí, napří-

klad snížení otáček odstřeďování nebo zvýšení hladiny při máchání, 

zvládnete pomocí jednoho knofl íku a pěti tlačítek. Mezi programy ne-

chybí speciální cykly pro sterilizaci pračky, 17minutový program Eco 

či ruční praní. O vše se stará elektronické ovládání s LED displejem. 

O úsporném provozu svědčí zařazení do energetické třídy A+.

Espreso s pamětí
Pokud vám vadí, že musíte při přípravě svého 

oblíbeného šálku kávy hlídat její hladinu v hr-

níčku, aby nepřetekla, je nový pákový kávovar 

Electrolux Cremapresso EEA 260 (4.999 Kč) 

přesně pro vás. Tlakem 15 barů žene vodu 

přes úsporný 1  250wattový termoblok, kte-

rý rychle ohřívá jen potřebné množství. Pa-

měťový systém zajistí, že šálek bude vždy 

naplněn přesně podle vašeho přání. Přístroj  

připraví také horkou vodu, páru pro vytvoření 

pěny na kapučíno nebo ohřátí jiných nápojů 

a na svojí horní desce umožní nahřát šálky.

Uspoří, co se dá
Zkrátí dobu praní až na  15 minut (pro 

2 kg prádla) a  uspoří až 30 % ener-

gie. Sedmikilogramovou náplň vypere 

ve  47  litrech vody a  spotřebuje přitom 

jen 1,05 kWh energie. Proto si také prač-

ka Siemens WM 14W443BY (21.990 Kč) 

zaslouží energetickou třídu A+ a  třídu 

účinnosti praní A. Za  úsporami stojí již 

tradičně i elektronika s grafi ckým disple-

jem, celou řadou programů a funkcí pro 

všechny příležitosti. 

Akční strojek
V exkluzivní edici přinesla fi rma Braun čer-

vený holicí strojek CruZer Z50 (1.499 Kč), 

určený zejména pro mladé, akční a sportovní 

muže. Díky své schopnosti holit, zastřihovat 

i  tvarovat vousy je označen jako 3 v 1. Holení 

s plovoucí planžetou a Smart fólií bude pohodl-

né a důkladné, stejně jako tvarování vousů, pro 

které si můžete vybrat úzký tvarovací nebo široký 

zastřihovač. Pomocí adaptéru můžete vousy také 

zkrátit na délku 1,5 až 6 mm. Strojek umožňuje aku-

mulátorový i síťový provoz a je omyvatelný vodou. 

foto: Braun, Electrolux, Gorenje, Siemens, Whirlpool
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Určitě nejmodernějším provedením vysava-

čů je v poslední době ruční akumulátorový 

přístroj s držákem, který z něj dělá tyčový 

vysavač. K  takovým kombinovaným pří-

strojům patří i  vysavače Bosch BBH Move 

1, 2 a  3, prodávané za  3.699 Kč, které se 

od sebe odlišují pouze barevným provede-

ním. Každý z nich je vlastně dvěma vysava-

či v jednom… 

Ruční přístroj „vyloupnete“ z  tyče, pokud 

potřebujete uklidit na  pracovním stole, lince 

nebo v  autě, ale proč se ohýbat k  podlaze? 

S tyčovým nástavcem uklidíte hladkou podla-

hu i  koberce, na  kterých bude určitě užiteč-

ný v  nástavci zabudovaný elektrický rotační 

kartáč. Aby nenastal problém se skladováním 

vysavače, je vybaven sklopným madlem, kte-

ré jej dělá kompaktnější, což je dobře vidět 

na  fotografi i. Může ale také samostatně stát 

bez nutnosti umístění do  dokovací stanice 

nebo držáku, takže jej vlastně lze odložit kde-

koli. Díky rozměrům 113 x 26 x 20 cm pro něj 

jistě místo najdete. Také tři barevná provedení 

v černé, perleťově bílé a fi alové umožňují vy-

brat model lahodící právě vašemu oku.

Akumulátory typu NiMH o  napětí 14,4 V  za-

bezpečí dostatek energie pro vysavač i elek-

trický kartáč na asi 15 minut. O stavu dobití 

akumulátoru vás informuje dobře viditelný 

indikátor.

Filtraci obstarává omyvatelný fi ltr, který vy-

jmete po  odejmutí transparentní nádobky 

na nečistoty o objemu 300 ml. V příslušenství 

najdete nabíjecí stanici, kterou můžete umístit 

na podlahu nebo stěnu, štěrbinový nástavec 

a štěteček na čištění fi ltru.

OCEL A SKLO

TYČOVÉ NEBO RUČNÍ

Elegantní rovné linie, nerezová ocel a černé 

sklo s  bílými displeji – to jsou hlavní zna-

ky nové řady vestavných spotřebičů Cube 

značky Whirlpool. Zdaleka 

však nejde jen o  krásný 

design. Spotřebiče jsou 

vybaveny řízením s  elek-

tronikou 6. smyslu, kte-

rá pomocí senzorů a  při 

úsporách elektrické ener-

gie i  času zabezpečuje 

za všech podmínek co nej-

lepší výsledky. Elektronika 

rovněž umožňuje snadné 

ovládání s  chytrými funk-

cemi, které přístroj prove-

de bez našeho zásahu.

Vestavné pečicí trouby 

jsou vybaveny úpravou 

nerezových ploch proti 

otiskům a osmicentimetro-

vým skleněným panelem 

s  bílým displejem, který 

komunikuje v  češtině. Na-

bízejí 30 přednastavených 

receptů pro přípravu ob-

vyklých pokrmů. 

Samozřejmostí je možnost 

ručního nastavení, nízko-

teplotní funkce pro kynutí 

těsta i  udržování teploty 

jídla nebo rychlé předehřátí. Pět možných 

umístění plechů v 67litrovém prostoru trouby 

dovoluje pečení ve třech úrovních současně. 

Ovládací panel se zasouvacími knofl íky odli-

šuje troubu AKZM 655 IX (18.990 Kč) od mo-

delu AKMZ 656 IX (19.990 Kč) s  dotykovým 

ovládáním. 

Pokud toužíte po otočném rožni a čištění py-

rolýzou, zvolte model AKZM 657 IX prodáva-

ný za 19.990 Kč.

Třicet přednastavených receptů nabízejí i mi-

krovlnné trouby v  totožném designu. K  vy-

bavení patří Crisp talíř pro rychlou přípravu 

pizzy, mas nebo zapékání. Parní nádoba je 

určena k programu Steam pro vaření v páře. 

Typ AMW 834 IX (19.990 Kč) s ovládáním po-

mocí zamáčknutelných knofl íků je vybaven 

grilem a  AMW 848 IX (24.990 Kč) s  dotyko-

vým ovládacím panelem navíc peče horkým 

vzduchem.

Digestoře řídí elektronika 6. smyslu tak, že 

upraví svůj výkon podle množství prochá-

zející páry. Komínové odsavače využívají 

obvodového sání (Perimetr) a halogenového 

osvětlení. Odsavač AKR 861 IX (23.990 Kč) 

má šířku 60 cm, AKR 891 IX (29.990 Kč) pak 

90 cm.

Také indukční deska ACM 754 BA (22.990 Kč) 

se šířkou 77 cm je vybavena funkcí 6. smyslu 

a dotykovým ovládáním s nastavením výkonu 

pohybem prstu po stupnici (Slider). Výhodou 

je i dvojitá fl exibilní zóna umožňující spojení 

obou zón pro vaření ve velkých oválných ná-

dobách.

foto: Bosch, Whirlpool
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DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TÉMA

Jistě všichni uznáte, že vysavače jsou užitečnými pomocníky, které má dnes každá domácnost, 

někdy i  v několika provedeních. Rozhodně se u  těchto výrobků nedá hovořit o nějaké jednotvár-

nosti. Naopak snad neexistuje domácí přístroj, který má více podob. Od malých ručních vysavačů 

až po velké hrncové s možností sát vodu nebo čistit koberce mokrou cestou. Ale jako by to nesta-

čilo, máme na výběr také z různých způsobů fi ltrace nečistot, které mohou být využity napříč všemi 

podobami vysavačů. Jak se v tom vyznat? Na následujících stranách se pokusím popsat výhody 

i nevýhody jednotlivých typů vysavačů i způsobů fi ltrace.

VYSÁVÁNÍ
NA MNOH
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I  když byl první vysavač, který si nechal 

roku 1901 patentovat Angličan Hubert Ce-

cil Booth, umístěn ve  voze taženém koňmi 

a vysával v domech pomocí asi 250 m dlou-

hé hadice, měl se všemi dalšími až po dneš-

ní nejmodernější přístroje společný princip 

sání. Spočívá v odstředivé turbíně, která je 

umístěna na  rychle se otáčející hřídeli. Ta 

středem vzduch nasává a  po  obvodu vy-

fukuje. Takových turbín může být na hřídeli 

za sebou i několik, mohou se u jednotlivých 

typů lišit materiálem, provedením a  čás-

tečně i  tvarem. Jak uvidíte dál, vše ostatní 

od skříně přes způsob zachycování nečistot 

až po napájení se může lišit. 

Jedním z  prvních vysavačů pro domácnost 

je přístroj fi rmy Electrolux z  roku 1912, který 

se prodával pod názvem Lux 1. Další velice 

známý vysavač je model V  téže fi rmy. Jde 

o  přístroje, které jsme viděli ve  fi lmu Smrt 

krásných srnců natočeném podle knihy Oty 

Pavla a podle kterých se někdy také vysavači 

říká „lux“. Jejich klasické uspořádání naležato 

se schránkou na nečistoty vpředu a motorem 

s turbínou vzadu se využívá dodnes.

Moderní přístroje jsou vybaveny několikavrstvý-

mi papírovými fi ltry, do kterých se sbírají nečisto-

ty, a dodatečnými fi ltry před i za motorem. Toto 

uspořádání je využívané nejčastěji – pro jeho 

kompaktní rozměry a jednoduchou obsluhu. 

Se sáčkem, nebo bez něj?

Dnes je kladen stále větší důraz na  zdraví 

a čistotu prostředí, ve kterém žijeme, což 

VYSAVAČE • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

HO ZPŮSOBŮ
Příslušenství 

• Základní: ohebná hadice zakončená držadlem 

a pevné trubice umožňující připojit sací hubici k vysa-

vači. U vyšších modelů může být držadlo vybaveno 

dálkovým ovladačem a teleskopickou trubicí pro 

nastavení přesné délky. Bývá dodávána i univerzální 

hubice s přepínáním polohy kartáčů (zasunuté jsou 

na koberce, vysunuté pro hladké podlahy), štěrbinová 

hubice a úzká hubice na čalounění. Někdy je vše ještě 

doplněno o hubicí s dlouhým vlasem pro vysávání 

prachu na různých předmětech nebo záclonách.

• Rozšířené (dokupuje se):  nejužitečnější jsou asi 

hubice s rotačními kartáči. Vyrábějí se v provedení 

poháněném nasávaným vzduchem nebo s elektric-

kým pohonem (pozor, je nutná speciální elektrická 

přípojka na vysavači). Široká hubice je výhodná 

pro vysávání koberců, úzká pro čalouněný nábytek 

a speciální s jemnými kartáči po obvodu je určena na 

hladké podlahy. Někdy lze dokoupit i ohebnou úzkou 

hubici pro vysávání například mezi žebry topení, 

antistatickou prachovku nebo speciálně nízkou hubici 

pod nábytek.

• Pro kutily: separátor hrubých nečistot zabrání rych-

lému zaplnění sběrného sáčku a nástavec odsávající 

nečistoty okolo vrtáku potěší vaše manželky. Toto 

vybavení však nabízejí jen někteří výrobci. 

• Pro chovatele: někdy lze dokoupit i speciální kartáče 

na sběr chlupů i kartáčování srsti zvířat. 
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je důvod i  ke  stále rozmanitějším způsobům 

odlučování nečistot a fi ltrace ve vysavačích. 

Starý způsob zachycování nečistot do vykle-

pávacího látkového sáčku je dnes již nemys-

litelný a byl nahrazen papírovými sáčky, kte-

ré po  naplnění vyhazujeme. Tyto sáčky jsou 

v moderních přístrojích dokonce uzavíratelné, 

takže nečistoty při manipulaci s nimi nemohou 

uniknout. Na trhu jsou již i vysavače, u kterých 

si můžete vybrat, zda využijete sáček pro vy-

sokou naplnitelnost s  minimálním poklesem 

průtoku vzduchu, pro alergiky s  vysokou fi l-

trací, s  pohlcováním zápachů pro chovatele 

domácích mazlíčků nebo klasický.

Sáčky jsou výhodné pro jednoduchost používání 

a hygienu. Negativem je však postupné snižování 

průtoku vzduchu v  závislosti na  jejich naplnění 

a každá výměna znamená provozní náklady.

Poměrně nový je způsob odlučování nečistot 

pomocí cyklónového odlučovače. Využívá se 

zde odstředivých sil ve  víru vzduchu, který je 

urychlován až na rychlost zvuku. Tak lze odlou-

čit i ty nejmenší částečky nečistot. Je však třeba 

dosáhnout roztočení vzduchu pomocí speciálně 

tvarovaného několikastupňového odlučovače. 

Výhodou tohoto principu je konstantní prů-

tok vzduchu, tedy stabilní výkon vysavače 

a úspora nákladů oproti sáčkům. Nevýhodou 

je nižší hygiena při vysypávání nečistot a níz-

ká účinnost fi ltrace při zapínání i vypínání vy-

savače, kdy vzduch ještě neproudí správnou 

rychlostí. Proto je u  vysavačů s  cyklónovým 

fi ltrem výhodné odstranění nečistot z  fi ltru 

po každém vysávání a přes vysokou účinnost 

fi ltrace je také nutné, aby i tento vysavač byl 

vybaven fi ltry před i za motorem.

Úspěchu cyklónové fi ltrace se snaží využít 

bezsáčkové vysavače s průhlednými sběrný-

mi nádobami a  trvalým fi ltrem, které nevyu-

žívají cyklónového efektu, ale jen uspořádání 

s fi ltrem nahoře, kdy se většina nečistot drží 

na dně nádoby. Filtr, který je zpravidla vypra-

telný, je tedy nutné často čistit. 

Výhodou je příznivější cena než u cyklónové-

ho provedení, nevýhodou horší hygiena při 

odstraňování nečistot, častěji znečištěný fi ltr, 

což znamená zhoršení průtoku vzduchu. Bo-

hužel prodejci často nerozlišují mezi bezsáč-

kovými a cyklónovými vysavači.

Filtrovat může i voda

Vodní fi ltraci považujeme za dokonalý způsob 

odlučování nečistot. Proud vzduchu s nečis-

totami je při něm veden pod vodní hladinou, 

kde se pomocí přepážek rozbíjí do  drobněj-

ších bublin. Vzduch tak předá nečistoty vodě 

a poté se opět spojí v proud vzduchu, který 

odchází čistý. Nečistoty zachycené ve  vodě 

po  každém vysávání vylijeme do  odpadu. 

Výhodou je vysoká účinnost fi ltrace, nízké 

náklady na provoz, možnost vysávání tekutin 

a přidávání vůní do fi ltrační lázně. 

Složitější je konstrukce vysavače, který se 

nesmí převrhnout, což znamená vyšší cenu 

a obtížnější  manipulaci. Často je zaměňován 

„vysavač na vodu“ (může vysávat i  tekutiny), 

za  „vysavač s  vodním fi ltrem“. Platí, že kaž-

dý „vysavač s  vodním fi ltrem“ může vysávat 

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TÉMA

Vysavač se speciálním příslušenstvím pro chovatele (Bosch).

Příklad provedení cyklónového odlučovače (Hoover).

První dva automatické vysavače na našem trhu se jmenovaly 

Electrolux Trilobite (vlevo) a Siemens Sensor Cruiser, který se v doku 

nejen dobíjel, ale dokonce si uměl sám vysypat nádobku i s prachem.
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tekutiny, ale ne každý „vysavač na vodu“ ob-

sahuje vodní fi ltr.

Každý z principů odlučování nečistot je v mo-

derních vysavačích doplněn fi ltrací před mo-

torem, která ochraňuje motor před vnikem ne-

čistot při selhání fi ltrace. K tomu může dojít při 

porušení sáčku nebo chybě obsluhy. Pak by 

se nečistoty mohly dostat do motoru a poško-

dit ho. Proto je nutné fi ltr používat a pravidelně 

měnit nebo udržovat čistý.

Filtr na výstupu vzduchu za motorem je nej-

jemnějším fi ltrem (zpravidla Hepa), který za-

braňuje průniku nejmenších nečistot z  vysa-

vače do  místnosti. Je důležitý pro alergiky, 

kterým tyto nečistoty nejvíce vadí. 

Hrncové a tyčové vysavače

Uspořádání vysavače na výšku, kdy je sběrná 

nádoba s  fi ltrací pod jednotkou s  motorem 

a turbínami, tzv. hrncový vysavač, zabírá více 

místa, ale částečně odstraňuje problémy se 

shromažďováním nečistot v  cestě vzduchu 

u sáčkových vysavačů. Zde je fi ltr v horní části 

na  vstupu do  motorové jednotky a  nečisto-

ty padají na dno sběrného hrnce. Vstup sací 

hadice je umístěn v  horní části hrnce. Toto 

uspořádání je vhodné zejména pro vysávání 

většího množství nečistot nebo nečistot těž-

ších, proto je nejvyužívanější u průmyslových 

vysavačů. V  provedení pro domácnost bývá 

tento typ často doplněn vybavením pro vysá-

vání tekutin, případně i pro mokré čištění. 

Obdobné provedení s motorem nahoře využívá 

tyčový vysavač. Jedná se ale naopak o  lehké, 

kompaktní přístroje, které nevyužívají sací ha-

dici, ale vysávání se provádí přímo přístrojem. 

Ten jezdí po podlaze na hubici opatřené kolečky 

a rotačním kartáčem. Vybaven může být sáčko-

vou, bezsáčkovou nebo cyklónovou fi ltrací. 

V poslední době se často objevují tyčové vy-

savače napájené akumulátory, případně jako 

doplněk pro ruční vysavač. Výhodou je lehká 

konstrukce s  jednoduchým použitím bez pří-

pravy a rotační kartáč, který zvyšuje účinnost 

vysávání. Nevýhodou malý prostor pro shro-

mažďování nečistot a větší hmotnost, kterou 

při vysávání pohybujeme. Problém nastává při 

vysávání úzkých prostor a je řešen přídavnou 

hadicí se štěrbinovým nástavcem.

Ruční vysavače 

Jsou určeny pro drobný úklid malých nehod, 

při kterých je zbytečné vytahovat velký vysa-

vač. Tyto přístroje napájené akumulátory mají 

zpravidla držák na zeď, který slouží i pro jejich 

nabíjení, a jsou stále po ruce. Mohou mít sáč-

kovou, bezsáčkovou nebo cyklónovou fi ltraci. 

Výhodou ručních vysavačů je jejich stála při-

pravenost, možnost vysávání na místech bez 

přívodu elektrické energie, nevýhodou nízký 

výkon a krátká doba použitelnosti díky napá-

jení z  akumulátorů. Některé neobsahují aku-

mulátor a jsou určeny pro napájení ze zásuvky 

automobilu (autovysavače). 

Plně automatické vysavače

Protože se pokrok nezastavuje ani v  tomto 

oboru, objevují se stále častěji plně automa-

tické vysavače. To jsou přístroje, které se 

o vysávání postarají samy i v době, kdy nejste 

doma. První uvedl na  trh Electrolux pod ná-

zvem Trilobit v roce 2001. Před pěti lety – to už 

byl v druhé verzi – stál u nás zhruba 30.000 Kč. 

Dnes existuje i jeho třetí generace. Využívá ul-

trazvukové senzory ke  zmapování místností 

a zjišťování nečekaných překážek, kterým se 

díky tomu vyhne. 

Dalším modelem, uvedeným v  roce 2005 

i  na  český trh, byl Siemens Sensor Cruiser 

VSR8000. Ten šel ještě dál a mohl se v dokové 

stanici nejen dobíjet, ale vysypával do dvoulit-

rové nádoby i nečistoty. Stál ovšem 48.990 Kč. 

O necelý rok později se pak u nás objevil prv-

ní ze skutečně levných přístrojů – Cleanmate 

365. Ten už stál pouhých 5.990 Kč.

VYSAVAČE • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

Filtry Hepa 

Jde o vysoce účinné filtry zachy-

cující částice o velikosti 0,3 μm, 

tedy i pyly, plísně, cigaretový kouř 

nebo dokonce bakterie. Využívají se 

zpravidla jako poslední filtr, umís-

těný na výstupu vzduchu vysavače. 

Za označením Hepa můžete najít 

číslo, které označuje, kolik procent 

nečistot větších než 0,3 μm filtr 

zadrží. 

Filtry Hepa jsou podstatnou vý-

hodou pro domácnosti s alergiky, 

protože zadrží výraznou část aler-

genů, které se tak nedostanou zpět 

do vzduchu v místnosti. Hepa filtry 

se vyrábějí i v „pratelném“ prove-

dení, které šetří náklady na provoz 

vysavače.

typ filtru  pohltí nečistot větších  

 než 0,3 μm 

Hepa 10 >= 85 %

Hepa 11 >= 95 %

Hepa 12 >= 99,5 %

Hepa 13 >= 99,95 %

Hepa 14 >= 99,995 %

Rozdíl mezi cyklónovým a bezsáčkovým přístrojem není na první pohled zcela zřejmý (Philips a Samsung). 

Moderní konstrukce ručního akumulátorového 

vysavače může po rozšíření vytvořit vysavač tyčový 

(Electrolux Ergorapido).
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Jaké vysavače za jaké peníze
Ke koupi je nepřeberný počet modelů v ceno-

vých relacích začínajících už zhruba na  tisíci-

koruně. S  výhodou si tak může vybrat mladá 

domácnost, která momentálně potřebuje jen 

jednoduchý typ za  co nejméně peněz s  tím, 

že časem pořídí něco kvalitnějšího. Není také 

problém zakoupit si přístroj přesně podle va-

šich specifi ckých požadavků od jednoduchých 

akumulátorových vysavačů na drobky, který si 

můžete odnést i do auta, přes kvalitní vysavač 

s výtečným fi ltrem HEPA pro alergiky až po spe-

cialitky zaměřené na  chovatele koček či psů. 

Můžete si ale také pořídit třeba i vysavač zvláda-

jící šamponování koberců, vodu, či dokonce krb. 

Řešením zcela odstraňujícím potřebu vysavače 

v obytném prostoru je vysavač centrální, jehož 

jednotku umístíte do komory, garáže či technic-

ké místnosti. Po bytě pak chodíte jen s hadicí 

a  věřte mi, je to naprostá pohoda – sám sem 

ho několik let používal. Pokud se dá vůbec říci: 

„vysávání je hračkou“, pak zde to platí dvojnásob. 

A ještě poznámka: v tabulce tentokráte uvádíme 

jeho ceny – na rozdíl od všech ostatních vysa-

vačů, kde jde vždy o řešení kompletní – pouze 

za centrální jednotku, tedy bez příslušenství, ha-

dic, trubek rozvedených po bytě či domě a také 

montáže. 

akumulátorové automatické ležaté (klasické)
víceúčelové 

a hrncové

centrální 

(agregát, bez 

příslušenství 

a montáže)

cenové rozpětí 600–1.000 Kč 5.000–7.000 Kč 800–2.000 Kč 1.000–3.500 Kč 7.000–15.000 Kč

typické 

vlastnosti

akumulátor do 7,2 V, 

autovysavače, zpravidla 

na suché vysávání

vysává (bez rotačních 

kartáčů), mopuje, 

nárazová a infračidla, 

střídání cyklů, 

dokovací stanice

základní příslušenství bez 

turbokartáčů a speciálních 

hubic, může být bez 

regulace výkonu a bez Hepa 

fi ltru

hrncový vysavač 

s možností vysávání 

tekutin, bez mokrého 

čištění 

pro byty a malé domky, 

suché vysávání, sáčková 

fi ltrace

typičtí 

představitelé

Electrolux ZB 303, 

Hoover SP 24 DY6, 

Eta 3420 90000

Goddess CL 290, 

Goddess CL 390

Zanussi 2305, 

Samsung SC4110 S3N, 

Hyundai VC 002

Eta 0868 90000, 

Hoover S9040, 

Hyundai VC 401

Electrolux Beam MiniVac 

Stacio, 

Husky Q Compact, 

Axpir Compact

cenové 

rozpětí
1.000–1.500 Kč 7.000–15.000 Kč 2.000–8.000 Kč 3.500–14.000 Kč 15.000–40.000 Kč

typické 

vlastnosti

akumulátor nad 7,2 V, 

některé typy suché plus 

mokré vysávání

vysává (s rotačními 

kartáči), mopuje, 

nárazová a infračidla, 

střídání cyklů, 

dokovací stanice, 

dezinfekční 

infralampa

velmi dobré vybavení, vždy 

regulace výkonu, zpravidla 

Hepa fi ltr, mohou mít vodní 

nebo cyklónové fi ltry

hrncový nebo ležatý 

vysavač s možností 

mokrého čištění 

pro rodinné domy 

i podniky, suché vysávání, 

sáčková i cyklónová 

fi ltrace, někdy vibrační 

oklepávání fi ltru, 

elektronika řízení

typičtí 

představitelé

Hoover SJ 96 CO4, 

Rowenta AC881901, 

Electrolux ZB 406

iRobot Roomba 581, 

Roomy Gold, 

CleanMate QQ-2L

Electrolux ZXM 7030, 

Zelmer 5000.0 HQ, 

Bosch BSD 2822

Philips FC6844/01, 

Bosch BMS1300, 

Zelmer 919.0 ST 

Aquawelt

Axpir Boosty, 

DrainVac Summum,  

Electrolux Beam Platinum 

SC 385

cenové 

rozpětí
2.500–5.000 Kč 24.000–30.000 Kč 8.000–17.000 Kč 40.000–80.000 Kč

typické 

vlastnosti

akumulátorové tyčové 

vysavače často 

s možností oddělit 

malý ruční vysavač, 

akumulátory nad 12 V

vysává, ultrazvuková 

a infračidla, ukládá 

mapu místnosti 

do paměti, dokovací 

stanice

s cyklónovými fi ltry nebo 

speciálním vybavením, 

výborná fi ltrace vzduchu, 

i speciální provedení, 

mokré čištění, 

splachování nečistot 

do kanalizace, zásuvky 

i pro saponát na mokré 

čištění

typičtí 

představitelé

Electrolux ZB2801, 

Rowenta RH854801, 

Bosch BBHMOVE2

Electrolux ZA2 

Trilobite

Hoover TSE 0100 Silent 

Energy, 

Bosch BSG 81266, 

Dyson DC23 

DrainVac Automatik 

DF2A-310, 

DrainVac Automatik 

DFDC40P

Poznámka: Při posuzování vlastností v rámci daného cenového rozpětí vycházíme z doporučených koncových cen výrobců.
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Dnes podobných přístrojů existuje celá řada 

a koupit je můžete již od asi pěti tisíc. Levné 

přístroje nemapují místnost, ale využívají dů-

myslně navrženého algoritmu střídání něko-

lika druhů tras. „Nevidí“ pomocí ultrazvuku, 

ale díky nárazovým a  infračerveným čidlům. 

Nárazová čidla jsou pod pohyblivým nárazní-

kem ve přední části přístroje, takže je dobře 

poznáte. Jejich nevýhodou je, že mohou lehčí 

předměty odtlačit nebo převrhnout. Výhodou 

je nízká cena přístroje. 

Automatické vysavače jsou napájeny z  aku-

mulátorů, takže jejich výkon i doba práce jsou 

omezené. O nabíjení se však zpravidla nemu-

síte starat. Samy zajedou do nabíjecí stanice, 

kterou bezpečně najdou. Některé dokonce 

stanici odevzdají i  nasbírané nečistoty à la 

Siemens Sensor Cruiser. 

Výhodou automatických vysavačů je kromě 

minimální starosti, kterou máte s vysáváním, 

také to, že můžete načasovat úklid na dobu, 

kdy nejste doma, a  jejich často nízká výš-

ka, která umožní uklidit i  pod nábytkem. 

Nevýhodou je omezený výkon, díky němuž 

musíte jednou za  čas vysát výkonnějším 

přístrojem, absence úklidu ve  štěrbinách 

a  rozích místností a  problémem jsou také 

prahy, takže pokud je doma máte a chcete 

vysávat ve  více místnostech, musíte vysa-

vač přenést.

Pokrok v návratu: 
centrální vysavače

Zní to podivně, ale moderní vysávání pomo-

cí centrálních vysavačů je vlastně návratem 

k  historickému principu velkého vysavače 

s dlouhou hadicí, o němž byla zmínka v úvo-

du článku. Moderní výkonný centrální vysavač 

umisťujeme v  technických prostorách domu 

(garáž, sklep) nebo bytu (komora) a  podtlak 

je veden potrubím do  speciálních zásuvek. 

K vysávání pak stačí jen dlouhá hadice a růz-

né hubice. Na  vhodných místech domu mo-

hou být namontovány v úrovni podlahy štěr-

binové zásuvky sloužící k  odsání smetených 

nečistot, což nahradí lopatku třeba v kuchyni. 

Nasáté nečistoty putují potrubím do centrál-

ní jednotky, která je odloučí a vzduch vypustí 

mimo dům. Díky tomu se nevrací do místnosti 

žádná část vysátých nečistot, což je výhodou 

zejména pro děti a alergiky. 

Centrální jednotky mají velký zásobník, takže 

se o jeho vyprazdňování nemusíte starat po-

měrně dlouhou dobu. Existují také jednotky, 

které umějí nečistoty jednou za  čas pomocí 

vody spláchnout do kanalizace, takže starost 

o  vyprazdňování odpadá zcela. Při vysávání 

hrubých nečistot, popela z krbu, vlhkých ne-

čistot nebo vody využijete separátor, který je 

vřazen mezi hadici a sací zásuvku. 

Výhodou centrálního vysávání je kromě jedno-

duchosti a komfortu použití, odvedení všech 

nečistot mimo místnost a nízké hlučnosti také 

minimální údržba. Nevýhodou je nutnost roz-

vedení potrubního rozvodu a cena.

Na co myslet před koupí

Vhodné je zvážit, jaké povrchy budete 

vysávat. Moderní hladké povrchy ne-

potřebují extrémní příkon motoru, 

ale je nutné přesvědčit se, zda je 

v  příslušenství speciální hubice 

na hladké podlahy. Pokud však 

máte koberce, využijete vyšší 

příkon a oceníte hubice s ro-

tačními kartáči. 

Jestliže máte doma aler-

giky, je třeba klást důraz 

na  dodatečnou fi ltraci, nejlé-

pe pomocí fi ltrů Hepa. Totožné uspo-

řádání vysavače může být vybaveno také cyk-

lónovou, bezsáčkovou nebo vodní fi ltrací.

Venkovní vysávání 

Zahradní vysavač sice nepatří mezi vybavení 

domácnosti, ale i zde je využit stejný princip. 

Listí nebo jiný lehký odpad zde však prochází 

přes turbínu do sběracího vaku, který je umís-

těn až na výstupu vzduchu z přístroje. Proto 

musí být turbína poměrně masivní, protože 

odpad současně i drtí. 

Takovéto vysavače mohou mít i pojízdný vo-

zík, díky němuž je práce pohodlnější. Některé 

lze pomocí klapky nebo přemístěním hubice 

přepnout i  na  vyfukování. Vyrábějí se také 

s benzinovými motory. 

Prach, voda a šamponování

Vybavení vysavačů se liší i  podle toho, co 

s  nimi budeme vysávat. Tím nemyslím jen 

příslušenství, které použijeme speciálně 

na  koberce, hladké podlahy, štěrbiny, sedač-

ky nebo například žaluzie. Pro vysávání su-

chých materiálů potřebujeme co nejjemnější, 

ale přitom dostatečně průchodný fi ltr, který 

zachytí co nejvíce prachu unášeného vzdu-

chem. Pro vysávání tekutin je nutný spíše fi ltr, 

který nepropustí kapky vody, pokud by na něj 

vystříkly, protože prach je již zvlhčen a zůstane 

ve vodě. Vysavač na tekutiny musí být vybaven 

uzavíracím plovákem, aby při naplnění sběrné 

nádoby nedošlo k nasátí vody do motoru. Pro-

to nelze vysavač určený jen pro suché vysávání 

využít pro vysávání vody. 

Dalším rozšířením vysavače na  tekutiny je 

mokré čištění koberců. Pro tyto účely jsou 

univerzální vysavače vybaveny nádobou 

na  roztok saponátu, čerpadlem a  rozvodem 

saponátu až k sací hubici, kde je tryskou vstři-

kován do koberce. Některé modely jsou do-

konce navíc vybaveny parním čištěním a exis-

tují i  průmyslové stroje na  čištění koberců. 

Takto bychom mohli pokračovat dále, napří-

klad ke sběrnému vozu na odpad, který zame-

tá silnice, ale to již opravdu překračuje rámec 

našeho tématu.

VYSAVAČE • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

Jak velké jsou nečistoty?

Bráníme se prachu a nečistotám, ale 

zvláště u těch, které nevidíme, nemá-

me představu o jejich velikosti. O tom, 

co zadrží nebo propustí filtr Hepa, si 

můžete udělat představu v  následující 

tabulce. 

Velikosti drobných nečistot

nečistoty viditelné okem 10 a více μm

lidský vlas 20 až 150 μm

pyl ze stromů 10 až 100 μm

pyl z rostlin 0,1 až 10 μm

prach 1 až 50 μm

roztoči v domácnosti 100 až 500 μm

bakterie 0,3 až 35 μm

plísně 1 až 15 μm

cigaretový kouř 0,01 až 1 μm

viry 0,01 až 0,3 μm

aerosol 0,5 až 5 μm

Mezi užitečné příslušenství některých přístrojů patří 

například prachovka s čištěním přímo na vysavači 

(Electrolux Ergospace).
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DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TIPY

Chladničky na chaty i chalupy

Gorenje RB 4135W
Díky energetické třídě A se spotřebou 0,56 kWh denně má tato 

malá chladnička levný provoz. Chladicí prostor o objemu 103 litrů 

je doplněn 17litrovým mrazicím boxem, který umí zmrazit až 2 kg 

čerstvých potravin za den. Vnitřní vybavení ze skla a průhledných 

plastů pak zjednodušuje orientaci v uložených potravinách.

Cena: 6.290 Kč

Whirlpool ARC 103/1
Malá nenáročná a levná chladnička, tentokrát monoklimatická (bez mrazicího 

prostoru) o objemu 128 litrů. Se spotřebou 0,41 kWh za den je zařazena do 

energetické třídy A. Skleněné police jsou doplněny dvěma zásuvkami na 

zeleninu, které jsou průhledné, stejně jako tři poličky ve dveřích. 

Cena: 5.990 Kč

Candy CFM 3265/1 E
Pro větší chatu nebo chalupu bude potřeba i větší 

jednokompresorová kombinovaná chladnička s 192 l chladicího 

a 68 l mrazicího prostoru. Spotřebou 0,68 kWh za den se řadí 

do energetické třídy A+, což potěší naše peněženky. Mrazicí 

kapacita 4 kg čerstvých potravin za 24 hodin naznačuje, že umí 

rychle dosáhnout správné teploty, zvlášť když jídla přivezeme již 

namrazená. Odtávání mrazničky se provádí ručně, u chladničky je 

automatické. 

Cena: 9.990 Kč

Jaro se snad již blíží, a tak se můžeme začít těšit na svoje letní sídla, kde odpočíváme v blízkosti pří-

rody. I tady však musíme připravovat pokrmy, pro které potřebujeme chladit suroviny, a také chlad-

né nápoje jistě přijdou v parném létě vhod. Proto jsme pro vás připravili několik typů chladniček, 

které jsou vhodné pro skladování potravin i na přechodnou dobu, většinou menší a levnější modely. 

Stejné typy chladniček využijete také v kancelářích. 
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TIPY • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

Bosch KDV 24V10V10
Dvoudveřová chladnička poskytuje 164 litrů chladicího a 54 litrů 

mrazicího prostoru s možností zmrazit až 3 kg čerstvých potravin denně. 

Mrazicí prostor je dělený do dvou částí roštem, pro který můžete zvolit 

jednu ze dvou poloh. V chladničce najdete čtyři police z bezpečnostního 

skla, zásuvku na zeleninu a police dvířek z transparentního plastu. 

Spotřeba elektrické energie 0,622 kWh za den je opět na velmi dobré 

úrovni, takže ji můžete mít zapnutou i přes týden. 

Cena: 11.490 Kč

Mora V122
I na chatě či chalupě můžete vestavět chladničku do kuchyňské linky. 

Ke 183 litrům objemu chladničky je nutno připočíst 17litrový vnitřní 

mrazicí prostor, který zmrazí až 2 kg čerstvých potravin za den. Se 

spotřebou 0,71 kWh je zařazena do energetické třídy A. Vybavení 

skleněnými policemi a průhlednými policemi ve dveřích i zásuvkami na 

zeleninu usnadňuje rychlý přehled nad zásobami potravin. 

Cena: 10.990 Kč

Electrolux ERD 18002W 
Drobná dvoudveřová chladnička se šířkou 50 cm a výškou 

121 cm se vejde i do menších prostor, což se určitě na chatě 

hodí. Objem chladničky 136 litrů a mrazničky 42 litrů bude 

dostačovat pro dovolenkové zásoby na delší dobu, takže 

nebude třeba často nakupovat. Denní spotřeba energie 

0,57 kWh znamená úsporu financí a energetickou třídu A+. 

Vnitřní vybavení v bílé barvě je elegantní a přehledné. 

Cena: 10.490 Kč
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trouba se zvlhčováním Whirlpool AKZ 810 IX

Spolu s  troubou najdete v  balení rošt, měl-

ký i  hluboký plech a  šest několikajazyčných 

brožur. Důležité jsou pokyny k montáži, kde je 

i na obrázcích vidět minimální velikost průdu-

chů, kterou je nutné dodržet pro správné od-

větrávání. Informace o záruce, jejích podmín-

kách a programu dodatečné záruky „Infi nity“ 

si prostudujte, pokud máte zájem o  záruku 

delší než 2 roky. 

Návody k  obsluze jsou dodávány dokonce 

dva, přičemž v  prvním mj. najdete obsáhlá 

bezpečnostní upozornění, popis příslušenství 

a čištění, v druhém popis programů a  funkcí 

s popisem nastavení a tabulky programů. Po-

slední brožurou je kuchařka s deseti recepty, 

které poskytují příklady využití pečení s párou 

(a 6. smyslem).

Kontextové ovládání

Ovládání je na první pohled velmi jednoduché 

a  je tomu tak i v praxi. Nastavení jsou snad-

ná a  logicky postavená, takže například vy-

pouštění nádržky na vodu najdete pod funk-

cemi s  párou 

a  ve  speciálních 

funkcích kynutí 

těsta, rozmrazo-

vání a udržování 

teploty. 

Zvolit můžete 

automatické programy pečení se 6. smyslem 

a párou nebo některé z ručních nastavení způ-

sobu pečení a teploty. Možnost samostatné-

ho vaření jen v páře však trouba nemá. 

V materiálech některých obchodů na interne-

tu se dočtete, že gril je výklopný, což nedopo-

ručuji zkoušet – jedná se o chybnou informaci.

Před prvním pečením čtěte 

Pro uživatele, kteří nečtou návod, může nastat 

při prvním pečení nemilé překvapení. Před 

použitím je troubu třeba zapnout na 1 hodinu 

při 200 °C, aby se vypálily konzervační a mon-

tážní tuky, přičemž vzniká poměrně intenzivní 

zápach. To je ale nutné udělat u všech.

Jako první jsem vyzkoušel upéct kuře, které 

jsem předem omyl, nasolil a  okořenil. Použil 

jsem nastavení „6. smyslu s párou“ – program 

„Drůbež“, přesně podle doporučení na 200 °C 

a 60 minut. 

TEST • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

Když přemýšlím o  vestavné pečicí troubě 

Whirlpool AKZ 810 IX, kterou mám otestovat, 

nemohu se ubránit otázce, zda jde o troubu 

s  plnohodnotným vařením v  páře, nebo 

o troubu využívající páru současně s dalšími 

způsoby ohřevu. Je často inzerována jako 

horkovzdušná trouba, podle popisu jsem 

však vydedukoval spíše druhou možnost. To 

by mohlo znamenat, že výrobci vytvářejí no-

vou kategorii výrobků, kterou bych nazval pe-

čicí trouby se zvlhčováním. Abych tomu přišel 

na kloub, rozhodl jsem se vyzkoušet hlavně 

programy s párou. 

NENÍ PÁRAJAKO PÁRA

cena: 39.990 Kč

druhy ohřevu: multifunkční – spodní, 

horní, zadní kruhový, gril

systém odstraňování 

nečistot:

hladký smalt a působení 

vodních par

energetická třída: A

max. příkon: 3,5 kW

rozměry (švh); 

hmotnost:

595 x 595 x 564 mm; 

35 kg  

Whirlpool AKZ 810 IX

Ovládání je na první pohled velmi jednoduché – dva knofl íky a dvě tlačítka. Levým 

knofl íkem se trouba zapíná a volíte funkce, pravým můžete nastavovat volby 

jednotlivých programů a teploty. Senzorová tlačítka slouží k potvrzování voleb 

a k návratu o krok zpět.
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Stejně jako každý program s párou vyžadoval 

před spuštěním naplnit nádobku na vodu. Aby 

program neprotestoval, je nutné nalít do plnicí 

zásuvky téměř 1,5 litru vody. 

Dalším nezvyklým postupem je vkládání po-

travin do nepředehřáté, studené trouby, kte-

ré je zřejmě nutné pro správné vyhodnocení 

postupu pečení elektronikou 6. smyslu. Kuře 

jsem ke konci pečení otočil, aby vznikla křu-

pavá kůrčička i  na  druhé straně. Výsledkem 

bylo dokonale propečené, šťavnaté a chutné 

kuřátko.

Po ukončení programu běžel ještě asi 10 mi-

nut ochlazovací ventilátor pláště a poté displej 

hlásil postup chladnutí vody. Teprve po  jejím 

zchlazení se přístroj dožaduje vypuštění vody. 

Nečtenáře návodů upozorňuji, že voda vytéká 

pod plnicí zásuvkou, kde je třeba přidržet ná-

dobu. Kupodivu se jí při přípravě kuřete spo-

třebovalo jen asi 3 dl.

Zelenina 
se zvlhčováním 

Pečení chleba jsem zkusil přesně podle re-

ceptu v  přiložené kuchařce. Při programu 

„Kynutí“ těsto perfektně nabylo, stejně jako při 

druhém kynutí po rozdělení do malých boch-

níčků. Chléb byl upečený do  křupava, takže 

se dost drobil. Spotřeba vody byla opět mezi 

2 a 3 dl. 

Moje očekávání ale nesplnila příprava kvě-

táku, pro niž jsem zvolil program určený pro 

přípravu zeleniny se 6. smyslem a  párou. 

Prokázalo se, že nejde o plnohodnotnou par-

ní troubu, protože páry se tvořilo málo, a šlo 

tedy jen o pečení se zvlhčováním stejně jako 

u ostatních programů s párou. 

Abych zeleninu uvařil v  páře, jak jsem chtěl, 

musel jsem skleněnou nádobu uzavřít poklicí 

a podlít vodou. Jak jsem zjistil, program pro 

zeleninu je určen pouze pro pečení zeleniny 

plněné masem nebo sýrem.

Naopak naprosto nad očekávání dopadl test 

rovnoměrnosti pečení. Tentokrát jsem pekl 

45 minut bublaninu na  program „Chléb/ky-

nuté moučníky“ (doporučeno v  návodu) při 

teplotě 170 °C. Po  celém plechu se mouč-

ník upekl perfektně rovnoměrně a  chutnal 

výborně.

Horkovzdušný ohřev nastavený ručně jsem 

vyzkoušel spolu s grilem při pečení kuřecích 

čtvrtek. Nejprve jsem pekl horkým vzduchem 

a  poté griloval. Kuřátko bylo výborné, avšak 

ve  srovnání s  parním programem o  poznání 

sušší.

Parní očista 

Celý vnitřní prostor trouby je pokryt velice 

hladkým smaltem, který napomáhá snadněj-

šímu čištění. Stejný smalt je i  na  plechách, 

takže se dobře myjí. Dvířka, která mají celou 

zadní plochu z  rovného skla, se čistí velmi 

dobře a lze je jednoduše sejmout. 

K  čištění vnitřního prostoru trouby využijete 

i program čištění s párou. Pochopitelně prv-

ním krokem je naplnění nádržky asi 1,5 litru 

vody. Program trvá hodinu a  po  jeho ukon-

čení je uvnitř trouby na stěnách sražená pára 

a nečistoty jsou vodou změkčeny, takže je lze 

setřít. 

Při větším znečištění se může stát, že nečis-

toty nebudou změkčeny dostatečně, a pak je 

vhodné postup opakovat. 

Po  ukončení programu a  zchladnutí vody 

v nádržce se trouba opět dožaduje jejího vy-

puštění. 

Nejde o plnohodnotnou 
parní troubu

Nejprve musím připomenout, že nejde o parní 

troubu, jak tvrdí některé internetové obchody, 

ale o troubu, která párou pouze zvlhčuje při-

pravovanou potravinu, aby nevysychala. Díky 

tomu jsou výsledky pečení opravdu chutné 

a pečení je jednodušší. Není třeba tolik pod-

lévat ani polévat masa, jak jsme zvyklí z nor-

málních trub. 

Perfektní je také rovnoměrnost pečení. Kla-

dem je i velmi jednoduché ovládání, na které 

si rychle zvyknete. Trochu podivné se může 

zdát, že trouba vyžaduje při programech s pá-

rou 1,5 litru vody, ze které většinou spotřebu-

je jen kolem 3 deci. Je však třeba zvážit, že 

délku programu lze nastavit až na  4 hodiny. 

V  takovém případě by se zřejmě voda spo-

třebovala, i  když marně přemýšlím, co bych 

4 hodiny pekl. (Poznámka šéfredaktora: husu, 

Miloši, husu… J.) 

Vzhledem k  výborným výsledkům pečení 

a jednoduchosti obsluhy jsem přesvědčen, že 

Whirlpool AKZ 810 IX bude výborným pomoc-

níkem, kterého si oblíbíte. Bohužel na kvalitě 

informací, které můžete o  této troubě najít 

na internetu, se ukazuje, jak důležité je naku-

povat u odborníků, kteří neposkytují zavádě-

jící údaje.

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TEST

Vnitřní objem je 53 litrů a na tomto záběru je dobře vidět větrák 

horkovzdušného ohřevu i vyústění páry (vpravo). 

Pokud potřebujete dvířka sejmout, stačí v otevřené poloze odklopit zarážku 

na každém pantu a dvířka přivřít do polohy, kdy je lze vysunout. Po zasunutí je 

nutné před zpětným zaklopením zarážky dvířka zcela otevřít.

Z 1,5 litru vody, které trouba vyžaduje před 

vařením s párou, se obvykle spotřebuje jen zlomek.
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Centrální jednotka jakéhokoli zabudovaného 

vysavače se zpravidla umísťuje do  sklepa, 

garáže nebo jiné technické místnosti domu, 

odkud je sací podtlak rozveden plastovým 

potrubím o  průměru 50 mm s  antistatickou 

úpravou zakončen zásuvkami. Ty nemusejí 

být v každé místnosti, ale tak, aby sací hadice 

(7,5 nebo 10 m dlouhá) dosáhla do všech míst. 

Zásuvky mohou být umístěny na  stěnách 

místností nebo v  podlaze a  lze je doplnit 

i štěrbinovým vstupem. Díky umístění centrál-

ní jednotky mimo obytné místnosti nejste ob-

těžováni hlukem a ani minimálním množstvím 

prachu. 

Srdce centrálního systému

Tělo Aldes C. Booster je vyrobeno z černého 

polypropylenu s vysokou mechanickou odol-

ností. Osazení dvěma motory umožňuje využít 

dvou stupňů, takže sací výkon je 425 W nebo 

850 W, což jsou čísla, na která se klasické vy-

savače dostanou jen stěží.  

I přes odvod vzduchu mimo dům odstraňuje 

polyesterový fi ltrační vak 99,9 % nečistot. Vy-

měňovat  jej podle výrobce stačí jednou roč-

ně. S nečistotami se pak vlastně vůbec nese-

tkáte, protože zůstávají uzavřené ve fi ltračním 

vaku. 

Jednotka je vybavená přehledným panelem 

s  možností nastavení některých paramet-

rů a  indikací naplnění vaku, těsnosti potrubí 

a nutnosti údržby.

Zapínání a vypínání centrální jednotky je pro-

vedeno jinou technologií než u ostatních sys-

témů, kde je nutné vést podél rozvodu sacího 

potrubí drát. U  Aldesu stačí pro zapnutí na-

sadit do  zásuvky hadici s  ovládací rukojetí, 

zatřepat s ní a vysávání je pomocí infrazvuku 

aktivováno.

Rozsáhlé příslušenství

V základní sadě příslušenství (5.490 Kč) obdr-

žíte 7,5metrovou sací hadici, ovládací rukojeť, 

teleskopickou trubici a  adaptér pro vysávání 

bez rukojeti. K  tomu patří osm sacích hubic, 

mj. univerzální dvoupolohová, na  dlažbu, 

na jemné vysávání, pružná štěrbinová a malý 

turbokartáč. Pro současné vysávání a  umý-

vání je určena hubice Twinett. Vše uskladníte 

v  přiložené brašně s  integrovaným držákem 

sací hadice, a pokud je vám to málo, může-

te dokoupit i  další příslušenství. Na  koberce 

bude určitě užitečný velký vzduchem hnaný 

turbokartáč nebo 2,5metrová prodlužovací 

hadice. Alternativou je zakoupení sací hadi-

ce o  délce 10 m. Dalším dodávaným příslu-

šenstvím jsou čisticí ubrousky pro dezinfekci 

potrubního rozvodu a pochopitelně náhradní 

fi ltrační vaky. 

Výhodou centrálního vysavače Aldes C. Boos-

ter je kromě pohodlné obsluhy, maximální hy-

gieny a bezdrátového ovládání také široké pří-

slušenství pro každou příležitost. Třeba i pro 

vysávání vody prostřednictvím samostatného 

separátoru, takže potrubí zůstává čisté.

centrální vysavač Aldes C. Booster

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • PROFIL

SNADNO, RYCHLEA BEZ PRACHU
Stavíte domek, opravujete byt nebo máte doma alergika a víření prachu při vysávání působí nepře-

konatelné obtíže? Pak je právě nejvyšší čas zamyslet se nad výhodami a možnostmi centrálních 

vysavačů. Jeden z nich, C. Booster od francouzské fi rmy Aldes, vám dnes ve stručnosti představíme.

cena 

(v případě montáže):

23.600 Kč 

(centrální jednotka), 

6.000 Kč (příslušenství)

fi ltrace; 

objem sacího 

vaku: 

polyesterový vak; 

30 l

max. průtok vzduchu; 

podtlak:

210 m3/h, 420 m3/h; 

26 kPa

příkon; 

hlučnost:

2 800 W nebo 1 400 W; 

61 dB(A)

rozměry (švh); 

hmotnost:

410 x 780 x 370 mm; 

17 kg

Aldes C. Booster

Dvoumotorová sací jednotka Aldes C. Booster je 

určena pro nové domy a rekonstrukce a nabízí dva 

stupně výkonu.

Štěrbinová vysávací zásuvka je výborným 

pomocníkem typicky v kuchyni nebo v chodbě. 

Stačí k ní namést nečistoty a nohou ji otevřít, čímž 

se spustí sání. 
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Philips na téma světelné terapie experimentuje 

už dlouhá léta – prototypy konceptu zvaného 

„Daylight“ (denní světlo) jsem totiž viděl na lon-

dýnské Philips Simplicity již v roce 2007. Jako 

jedni z  mála jsme vás o  tom ostatně tenkrát 

v  reportáži „Viděli jsme budoucnost“ také in-

formovali (viz Inspirace Euronics, zima 2007). 

Propracovaná 

Hned na úvod si řekněme, že koncepce i ovlá-

dání jsou skutečně propracované. Wake-up 

Light co do  půdorysu zabírá pouze 140 x 

195 mm a mírně kónický tvar, který lze rozsví-

tit ve dvaceti stupních, vypadá, jako by zářil 

jen v části nebo naopak po téměř celé výšce. 

Úsporná zářivka nabíhající prakticky okamžitě 

(sekunda) se dá rozsvítit i samostatně, stejně 

jako se dá samostatně zapnout i  VKV rádio 

s  automatickým laděním (bez RDS). Anténu 

mu obstarává napevno připevněný „drát“ (jiná 

připojit nejde) a napevno připevněná je i na-

pájecí šňůra. 

Ovládání najdete na boku, ve spodní části lam-

py pak je precizně integrovaný displej ukazující 

čas, zapnuté rádio a  světlo. Pod ním je řada 

ikon znázorňujících například nastavené stmí-

vání (před usnutím se postupně utlumuje zvuk 

i světlo), buzení a druh tónu. Vzbudit se můžete 

nechat obyčejným rádiem či pípáním nebo ne-

obyčejnými zvuky africké džungle, zvonkohrou 

či štěbetáním ptáků. Všechny tóny mají zvy-

šující se intenzitu a  mohou být doprovázeny 

světlem. I jeho intenzitu lze nastavit.

Prostě pohoda

Když jsem Wake-up Light zkoušel poprvé, ne-

byl jsem příliš překvapen ranními ptačími trylky. 

Pak jsem si ale náhle uvědomil, že jsem v bytě 

a  nikoli uprostřed přírody na  chatě, kde to je 

běžné. Buzení probíhá záměrně tak, že začíná 

půl hodiny před vámi nastavenou dobou a zvuk 

(a  případně i  světlo) se postupně zesiluje. Vy 

jste tak – na tento pro mnohé nejnepříjemnější 

zážitek dne – připravováni jemně a postupně. 

Ovládání jsem zvládl bez příručky a  jediné, 

na co můžete narazit, je omezená doba zálo-

hování baterie při výpadku elektřiny (15, v pra-

xi až 25 minut), což je důležité především pro 

člověka vesnického či příměstského. 

Mým očím lahodil jak tvar lampy, tak světlo 

i  zvuky použité pro buzení. Nedivte se, když 

řeknu, že i  z  mého pohledu chlapa, který je 

většinou vzbuzen mikrosekundu poté, co ote-

vře oči (biologická determinace zjevně stále 

dělá své), je to prostě pohoda. Samozřejmě 

za odpovídající cenu.

TEST • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

budicí lampa Philips Wake-up Light HF3480

cena: 4.499 Kč 

(výměna zářivky zdarma)

základní funkce: budík světelný i zvukový 

(4 zvuky plus rádio), 

simulace rozednívání 

a stmívání (0–300 luxů 

na 40–50 cm výšky 

lampy), VKV rádio 

napájení; spotřeba: 230 V; až 38 W

rozměry (švh); 

hmotnost:

195 x 233 x 140 mm; 

nezjištěna

Philips Wake-up Light

Ovládání je na boku a představují ho tři otočná tlačítka 

s přesným Enter uprostřed a třípolohový přepínač. 

V jedné poloze je vše vypnuto, v druhé připraveno 

na buzení a krátkým přepnutím do třetí polohy buzení 

odložíte o pevně nastavenou dobu 9 minut.

S DOBROU MYSLÍ

Lampa díky gumovým nožičkám neklouže 

a zpracováním se hodí do většiny interiérů. Použita 

je úsporná zářivka s minimální životností více než 

6 000 hodin, která nabíhá prakticky okamžitě a dává 

velice příjemné světlo. Její výměnu je nutno provést 

servisně, což je i po záruce (po dobu životnosti 

lampy) zdarma. 

VSTÁVEJTE
Na  světelně-terapeutickou lampu jsme čekali dosti dlouho. Phi-

lipsu se ji nepodařilo uvést na český trh před vánočními svátky, 

což byla určitě škoda i pro něj. Byla by totiž vynikajícím, byť draž-

ším dárkem pro ty, kdo mají potíže správně vykročit do nového 

dne. Její návrh vychází z  faktu, že nejcitlivěji vás probudí správně 

nadávkované denní světlo. 
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Tyto kombinované přístroje jsou lehké, nikde 

moc nepřekážejí a lze je mít i na očích, proto-

že jejich vzhled je příjemný a zajímavý. Mluvím 

o nové řadě vysavačů Electrolux ErgoRapido. 

Tu tvoří modely ZB2901 s kovovým designem, 

fi alový ZB2902 a  zelený ZB2903, které jsou 

kromě barvy totožné. Patří k  nim také Ergo-

Rapido Plus ZB2904X (4.499 Kč) v barvě mědi, 

o němž se krátce zmíníme. 

Co se změnilo? 

Pochopitelně design, což ale není změna 

samoúčelná, nebo jen proto, aby se odlišila 

stará řada od nové. Kromě tvaru a barevného 

provedení je na  první pohled nejnápadnější 

změnou LED osvětlení na  tyčovém stojanu 

umístěné na čele hubice s rotačním kartáčem. 

Na nečistoty při vysávání tedy perfektně uvi-

díte. 

Výrobce označuje plastovou fi ltrační jednotku 

za cyklónovou, na ni navazuje omyvatelný fi ltr, 

který současně tvoří ochranný 

fi ltr motoru. Nádobku na nečis-

toty lehce vyjmete po  stlačení 

tlačítka na bocích.

Vysavače ErgoRapido jsou 

vybaveny desetičlánkovým 

akumulátorem o  napětí 12 V, 

kdežto verze Plus ZB2904X 

využívá vyspělejšího Li-Ion 

s napětím 18 V, díky čemuž se 

podařilo navýšit sací sílu až 

o 20 % a dobu provozu o 50 %. 

Tím vyšel Electrolux vstříc po-

žadavkům zákazníků, kteří 

chtěli akumulátorový vysavač 

s vyšším sacím výkonem. Díky 

novému typu akumulátorů se 

podařilo snížit dobu jejich pl-

ného nabití na zhruba 4 hodi-

ny. Zřetelná kontrolka je ostat-

ně umístěna přímo na  těle 

vysavače. Samozřejmostí jsou 

další užitečné detaily jako po-

gumované madlo pro lepší 

uchopení a jednodušší odlože-

ní vysavače.

Z ručního tyčový

Celý ruční vysavač lze lehce zasunout do těla 

tyčového nástavce, díky čemuž vysajete po-

hodlně i podlahy. Pak ho lze ovládat vypína-

čem na madle tyčového nástavce. 

Sací hubice vybavená elektrickým rotačním 

kartáčem je k  nástavci připojena dvojitým 

kloubem, který dovoluje natáčení hubice 

ve  dvou osách. Hubice má tak vždy dobrý 

kontakt s vysávaným povrchem a  jednoduše 

se ovládá. Pro snadné čištění rotačního kartá-

če, například od namotaných nití, ho lze snad-

no vyjmout.

Dalším příslušenstvím vysavače je nabíjecí 

a  odkládací stanice, kterou můžete postavit 

nebo zavěsit na zeď. Její součástí je i úložná 

schránka na příslušenství – štěrbinovou hubici 

a hubici s kartáčkem, které se nasazují přímo 

na ústí ručního vysavače. Schránka je skryta 

za prostorem pro jeho zavěšení.

Electrolux ErgoRapido ZB2901 můžete 

umístit na  viditelné místo, kde bude tvořit 

zajímavý doplněk. V  malých bytech bude 

mít, zejména ve své výkonnější variantě Plus 

ZB2904X, ambice stát se jediným vysava-

čem v domácnosti.

kombinovaný vysavač Electrolux ErgoRapido ZB2901

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • PROFIL

ŠIKOVNÝ DO RUKY
Rozsypete občas něco? Potřebujete rychle uklidit 

drobky na stole nebo vysát prach a nechce se vám vy-

tahovat objemný a těžký vysavač pro pár sekund vysá-

vání? Jste na tom jako já. Asi právě proto se mi líbí kon-

cept vysavačů, které jsou ruční i tyčové zároveň. 

cena: 3.699 Kč

fi ltrace: cyklónový odlučovač 

a fi ltr

rotační kartáč: elektrický 

akumulátor: NiMH, 12 V

rozměry (švh); 

hmotnost:

290 x 705 x 150 mm; 

2,4 kg

Electrolux ErgoRapido ZB 2901

Ruční vysavač do nástavce snadno zasunete. K jeho 

vyjmutí jsou pak určena dvě tlačítka, z nichž jedno 

vidíte těsně nad otvorem pro jeho vložení.

Takhle vypadá výkonnější varianta ErgoRapido Plus ZB2904X. 

Docela zajímavý bytový doplněk… 
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ELEKTRONIKA • TÉMA

ABYSTE SE
NEZTRATILI

Od našeho posledního přehledového materiálu, který vyšel před rokem, se situace na trhu navigací 

dosti změnila. Stálice – společnost Blaupunkt známá zejména díky spolupráci se Škoda Auto – zcela 

ukončila výrobu a objevilo se ještě více pseudonavigací pro mobilní telefony, které ke svému provozu 

potřebují datové spojení (a tudíž vaše peníze). U těch klasických a nejrozšířenějších automobilových 

navigací se ale příjemně snížily ceny a zavedly se nové funkce, jako on-line služby typu aktuální počasí 

či převod měn podle posledního kurzu či doživotní aktualizace zakoupených map. Zkrátka je toho do-

cela dost a výrobci navigací zjevně hledají cesty, jak být ještě více součástí našich životů.

26 INSPIRACE EURONICS • 1/2010 text: Bohumil Herwig , foto: Istock
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Před rokem jsme si důkladně probrali situaci 

na trhu, včetně menších dovozců a také dynamic-

kou navigaci, varianty systému RDS (Radio Data 

System) známého z autorádií. Ten se v navigační 

verzi jmenuje RDS-TMC (RDS-Traffi c Message 

Channel) a  za  pomoci rozhlasových vln, které 

navigace přijímá přes speciální anténu, vás umí 

včas varovat před dopravními zácpami a poslat 

třeba na objížďku. Informace o tom, jak pracuje, 

najdete v minulém únorovém čísle (2009).

Dnes se zaměříme zejména na nové technologie 

a strategie fi rem Garmin a TomTom, jako jsou IQ 

Routes, vedení v jízdních pruzích či automatické 

zaznamenání aktuální pozice v okamžiku, kdy na-

vigaci sundáte v autě z držáku. Zmíníme se také 

o nové značce, společnosti Garmin-Asus, která 

se snaží zaplnit mezeru na trhu uvedením kombi-

nace mobilu a plnohodnotné GPS navigace. 

Pozor na pseudonavigace 
v mobilu

Přiznám se, že jsem si před necelými dvěma 

lety naběhl i já. A byla to hodně drahá zkuše-

nost s Nokií E90.

Problém většiny mobilů „s navigací“ – a teď 

už mluvím obecně – spočívá v tom, že čas-

to neobsahují mapy a ke své funkci potřebují 

napojení na internet, což má minimálně tři 

nevýhody: 

• provoz vyžaduje datové napojení, což je 

stále hodně drahé; 

• tam, kde není GSM signál, jste i bez navi-

gace, 

• samotná práce s takovouto „navigací“ čas-

to nepatří k nejpříjemnějším zážitkům (nedá 

se většinou porovnat s lehkostí klasické na-

vigace).

Mého známého stála před nedávnem tato 

zkušenost čtyři tisíce, protože jeho telefon 

na připojení k internetu nijak výrazně neu-

pozorňoval, což ostatně dělá většina, a ob-

jevovalo se jen nic neříkající hlášení typu „… 

vyžaduje napojení na server…“ apod. Vesele 

si tedy „navigoval“ a pak s hrůzou splakal 

nad prodělkem. 

Když jsem to zjistil, rozhodl jsem se takovou-

to navigaci v Nokii E90 zcela ignorovat.. Do-

dnes je na trhu jen málo mobilů, které tento 

systém nepoužívají. Jedním z příkladů, které 

jdou správnou cestou, jsou přístroje Garmin-

Asus či slovenská Sygic. 

Nová značka s dobrým 
přístupem

Ideou společnosti Garmin-Asus je nabíd-

nout to, co na  trhu většinou chybí a co se 

dá logicky propojit, tedy plnohodnotnou 

navigaci zároveň fungující i  jako plnohod-

notný mobilní telefon, nebo chcete-li obrá-

ceně – mobil fungující jako plnohodnotná 

navigace. Díky rozměrným displejům a niž-

ším cenám součástek pro GPS není pro-

blém vše spojit dohromady, jen je třeba to 

zastřešit rozumným operačním systémem, 

resp. do  něj potřebné funkce dořešit. To-

hle je ale zatím kamen úrazu první verze 

s  Windows Mobile (nüvifone M20, 11.890 

Kč), kterou jsem měl nedávno na  vyzkou-

šení. Ve verzi pracující pod systémem Linux 

(G60, 10.290 Kč) prý vše funguje lépe, ale 

to mám jen z doslechu.

NAVIGACE • ELEKTRONIKA

Mio Moov M400 je základní navigace s displejem o úhlopříčce 11 cm, kterou můžete zakoupit buď se sedmi 

(3.200 Kč) nebo 43 mapami (4.100 Kč), včetně ČR a SR. Zvládá řazení do jízdních pruhů, upozornění na 

radary a v ceně je roční mapová aktualizace.

Ve stručnosti

• Dnes už není problém sehnat dobře 

vybavený navigační systém v češti-

ně pro jakýkoli účel – na cyklistiku, 

běh, kolo, motorku, do auta nebo 

na jachtu.

• Vybíráte navigaci? Pak si dobře 

promyslete, co od ní chcete co 

do hardwaru (do auta, ven, odolnou 

univerzální, …) a hlavně jaké mají 

být mapové podklady, jak podrob-

né a z jakých zemí. Právě od toho 

posledního se cena navigace odvíjí 

nejvíce.

• Někdy může být výhodné zakoupit 

si navigaci rovnou s prodlouženou 

dobou aktualizace map (služby jako 

Garmin Lifetime, TomTom „+ 2 roky“ 

či Navigon FreshMaps).

• Dejte si pozor na tzv. navigace 

v mobilu – často nejde o opravdové 

navigace, i když jsou tak prezento-

vány. Většinou jde o systémy, které 

ke své funkci potřebují napojení 

na internet přes GSM, což vás stojí 

někdy i hodně peněz za provoz. Pro-

voz plnohodnotné GPS je zdarma – 

pamatujte na to! Maximálně můžete 

doplácet za volitelné služby, jako 

jsou dopravní informace.

• Pokud chcete jen jednoduchý navi-

gační systém pro občasné použití, 

výrobci jsou dnes připraveni už 

i na tento požadavek a v ceně máte 

i základní mapové podklady ČR 

a některých okolních států. Cenově 

jste v tomto případě na částce okolo 

3.000 Kč.

K TomTom Start (3.290 Kč) si můžete dokoupit několik výměnných krytů, které tuto levnou navigaci oživí.
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A co tahle dvojka umí, resp. slibuje? Bezešvé 

propojení obou zařízení, jednoduché ovládá-

ní či práci na výšku i na šířku s automatickou 

úpravou orientace. Všechny tři sliby u  Win-

dows Mobilu zatím naplněny nebyly. Čas-

to titěrné ikony šlo špatně ovládat, některé 

dialogové boxy byly v  některých případech 

mimo obrazovku a některé funkce jednodu-

še řečeno nepracovaly. Ukázala se ale také 

kladná stránka celé věci. Předně to, že nápad 

je to velmi dobrý, že provedení je možná až 

zbytečně malé (95 x 53 x 13 mm, 99 g včet-

ně baterie), takže zařízení by se klidně moh-

lo i trochu zvětšit, a že opravdová navigace, 

která je neustále po ruce, je velice příjemná 

záležitost a  záhy se vám stane stejnou ne-

zbytností jako mobil. Včetně například funk-

ce „Kde se nacházím?“ či adresy nejbližší 

policejní stanice, nemocnice, čerpací stanice 

nebo jen restaurace. 

Starého psa novým kouskům 
lehce naučíš

Poté, co se nám vyčistil i trh s navigacemi, se 

– krize nekrize – objevila řada nových funkcí 

nebo se dotahovaly ty staré. TomTom klade 

důraz na tzv. IQ Routes, což je vygenerování 

nejrychlejší trasy na základě rychlosti vozidel 

jiných řidičů, kteří ji projeli v  minulosti. Když 

totiž připojíte svou navigaci k softwaru Home, 

ten od vás získá informace o dopravě, které 

potom fi rma analyzuje, uloží do  map a  po-

užije při jejich příštím vydání. Takto přispívá 

komunita více než třiceti milionů uživatelů 

a  s  pomocí IQ Routes bylo dosud shromáž-

děno více než 800 miliard údajů. Každá silnice 

na mapách TomTomu prý byla projeta zhruba 

2 000krát...

Další technologií TomTomu je Map Share 

představující sdílení a  přijímání změn v  ma-

pách mezi jejich majiteli, a  to zcela zdarma. 

Pokud na  cestě narazíte na  nějakou změnu 

ELEKTRONIKA • TÉMA

Na  populární telefon iPhone (obdobné 

verze často existují i  pro další „chytré“ 

telefony) máte k  dispozici několik ře-

šení. Zmíníme se o dvou, z nichž jedno 

je slovenské. S  tím přichází firma Sy-

gic a  funguje i pro model iPhone 3G S. 

Tentokráte má jít o opravdovou naviga-

ci, u  které jsou všechny mapy uloženy 

přímo v  zařízení a  není tedy zapotřebí 

během jízdy cokoli stahovat a platit tak 

za to. 

Po zakoupení softwaru Sygic Mobile Maps 

Europe tak získáte mapy 41 evropských 

zemí a hlasovou navigaci ve více než dva-

ceti jazycích, včetně češtiny a slovenštiny. 

Vedle verze pro iPhone je k dispozici i pro 

více než 150 mobilních zařízení s operač-

ními systémy Symbian a Windows Mobile. 

Software, který získáte na miniSD, micro-

SD či SD kartě, automaticky detekuje in-

terní i externí GPS přijímač a přijde na asi 

1.950 Kč.

TomTom na  konci minulého roku oznámil 

vylepšení i  této navigace, u níž mimo jiné 

zavedl navádění do  jízdních pruhů, bez-

platnou aktualizaci map a  ověřené data-

báze bezpečnostních radarů se zvukovým 

varováním. 

Cena 70 € zahrnuje technologii IQ Routes, 

tzv. „mapu východní Evropy“ od Tele Atla-

su (fi rma si zjevně spletla světové strany) 

včetně ČR a uživatelské rozhraní optima-

lizované pro iPhone, tedy s  dotykovými 

gesty, jako je poklepání, stlačení či zoom. 

Hudbu nyní můžete přehrávat přímo z apli-

kace TomTom.

Navigace nejen pro iPhone

Na  populární telefon iPhone (obdobné 

verze často existují i  pro další „chytré“

během jízdy cokoli stahovat a platit tak 

za to.

Navigace nejen pro iPhone

Kombinace plnohodnotné GPS navigace a mobilního telefonu Garmin-Asus nüvifone M20 (Windows 

Mobile, vlevo) a nüvifone G60 (systém Linux). První zatím příliš dobře nepracuje, druhá prý je na tom 

výrazně lépe. Počkejme a uvidíme, ale už teď se těším na aktualizovanou verzi M20.
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typu nový silniční zátaras, snížená rychlost 

apod., můžete si ji do  své mapy poznačit. 

Pomocí Map Skare pak lze tyto změny sdí-

let s  ostatními. Doposud bylo shromážděno 

a předáno přes devět milionů oprav.

Garmin sází na svůj program Lifetime. Ten to-

tiž – stejně jako Map Share – obchází nejbo-

lestivější problém navigací – aktualizaci map. 

Dělá to ale jinak. Za příplatek k ceně navigace 

získáte aktualizaci doživotní (rozumějte po ce-

lou dobu životnosti vašeho zařízení), která 

funguje i  v okamžiku, kdy ji prodáte dalšímu 

majiteli. 

Aktualizace se týkají celé Evropy a  obvykle 

probíhají 4x ročně. Jedna aktualizace před-

stavuje asi 3,5 GB dat, a pokud si netroufáte 

provést ji sami, obraťte se na specializovanou 

prodejnu. Lifetime můžete dokoupit i ke starší 

navigaci za zhruba 120 €.

Technologií vedoucí GPS navigace zase tro-

chu jinam je Garmin ecoRouteHD. Ta totiž 

dokáže nahradit palubní počítač v automobi-

lu nebo ho o něj rozšířit. Umožňuje zobrazení 

vybraných údajů z  diagnostického výstupu 

vozu, jako jsou například okamžitá spotřeba 

a průměrná spotřeba paliva, napětí na baterii, 

teplota provozních kapalin či chybová hlášení. 

Navigace pak tyto údaje může použít i k poky-

nům pro úspornější styl jízdy. 

Abyste tuto technologii mohli používat, je jed-

nak třeba mít kompatibilní navigací a  jednak 

si ji doplnit o bezdrátové Bluetooth čidlo pro 

konektor OBD II, který je od roku 1996 stan-

dardní součástí automobilů. Čidlo přichází 

na trh tento měsíc za 2.600 Kč a využijete ho 

s nüvi 1260, 1370, 1390, 1490 a 1690. Instala-

ce je prý jednoduchá a zvládne ji snad každý. 

V okamžiku, kdy navigaci k jízdě nevyužíváte, 

data z motoru se zaznamenávají a přenesou 

se při příštím připojení.

Zajímavé hračky

TomTom nedávno konečně zprovoznil svůj we-

bový Route Planner, který je zdarma. Nicméně 

stojí za  to (viz obrázek na následující straně). 

Vyzkoušel jsem několik variant problematických 

tras a oproti konkurenci mě zaujala pohodo-

NAVIGACE • ELEKTRONIKA

Ukázka úvodního menu navigací TomTom a části „Pomoc“ s průvodci.

Navigace Garmin v kombinaci s „hledačem ryb“ FishFinder.
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vější práce, lépe dělaný výběr mezi více obcemi 

stejných či podobných názvů i jedno malé upo-

zornění, cituji: „Pokud chcete odjet ihned nebo 

během 30 minut, při plánování vaší trasy budou 

zohledněny aktuální dopravní podmínky.“ 

TomTom se navíc chlubí i  tím, že i  zde, 

na  webu, používá technologii uživatelského 

generování nejrychlejší trasy IQ Routek, o kte-

ré jsme si povídali výše.

Garmin nüvi 1690 (9.990 Kč) nabízí v  15 ze-

mích Evropy, včetně té naší, nejnovější on-line 

služby typu předpověď počasí či vyhledávání 

na  internetu a  zároveň využívá technologie 

EcoRoute HD (viz výše). K  dispozici má dva 

nezávislé Bluetooth kanály, z  nichž jeden je 

určen pro mobil a druhý pro sondu, která se 

zasune do diagnostického konektoru vozu. 

Mio v nejvyšší řadě svých navigací Moov V TV 

nabízí dva modely – V505 TV s displejem s úh-

lopříčkou 11,9 cm a  V735 TV s  displejem, či 

spíše už obrazovkou (17,8 cm). Oba jsou vy-

baveny televizním DVB-T tunerem, funkcí Eco-

nomical Routing, tedy „šetrným plánováním 

cesty“, seznamem turistických atrakcí či pod-

niků, kde se dá najíst nebo přespat (Wcities 

Travel Books) a vylepšeným přístupem k jízdě 

ve  správném jízdním pruhu. Software Spirit 

pak nabízí trojrozměrný pohled na  křižovat-

ky i s důležitými dopravními značkami a díky 

připojení MioMore Desktop 2 můžete některé 

funkce využít i na svém počítači.

Nejvyšší model V735 TV pak má navíc FM vysí-

lač, kterým ji připojíte k vašemu autorádiu a mj. 

i přehrávač multimédií, který si poradí s ulože-

nými videi, fotografi emi a muzikou v MP3. Vý-

bava mapami je pak vzhledem k nejvyšší ceno-

vé relaci více než dostatečná.

ELEKTRONIKA • TÉMA

TomTom navázal spolupráci s Renaultem, jemuž dodává napevno zabudované navigace. Carminat TomTom nabízí displej s úhlopříčkou 14,7 cm, dopravní 

informace i některé poslední technologie jako Map Share. V ceníku Renaultu jsem ji našel za 13.700 Kč s tzv. „pokrytím Východní Evropa“. Že by ani 

ve Francii neznali zeměpis?

TomTom Route Planner (routes.tomtom.com) jsem 

vyzkoušel na několika příkladech malých vesnic, 

mezi nimiž se pohybuji. Po komplikacích, na které 

jsem zvyklý z jiných mapových serverů, zde zadání 

proběhlo jednodušeji. Hezká aplikace, která vám 

navíc někdy dokáže zohlednit i míru provozu.

Šikovný sklopný držák Easyport dodává k některým navigacím TomTom.
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KATALOG VÝROBKŮ

I v novém roce přinášíme katalog zajímavých 

výrobků, které určitě stojí za vaši pozornost. 

Některé z  nich koupíte pouze u  Euronicsu 

(nenajdete je tedy v katalozích výrobců) nebo 

jsou za  exkluzivní cenu. V  obou pří-

padech jde o výrobky, u kterých vám 

Euronics garantuje dlouhodobě – ne-

jen v letákových akcích – mimořádný 

poměr cena/výkon. 

U  přístrojů z  oblasti spotřební elek-

troniky si můžete být jisti, že dosta-

nete produkt, který je vybaven tak, 

aby vám dělal radost co nejdéle: má 

všechny potřebné technologie i možnosti pro-

pojení, které toto umožňují. 

U výrobků ze sféry velké bílé techniky, tedy 

myček, praček a dalších, zase oceníte mimo-

řádný výkon s minimální spotřebou elektrické 

energie a zároveň velice komfortní ovládání. 

Doufáme, že vám Katalog Euronicsu bude 

i  letos spolehlivým průvodcem (samozřejmě 

vedle zkušených prodavačů v  prodejnách) 

a že bude z čeho vybírat. 

Ještě ve větší míře na tyto výrobky zaměříme 

testy a  profi ly v  Inspiraci, abyste se o  nich 

dozvěděli opravdu maximum. 

Přejeme vám spokojenost a šťastnou ruku při 

výběru. 

Martin Strýček

chladničky

Siemens KG 36VX46 (14.990 Kč)

Whirlpool WBE34132 A++W (11.990 Kč)

kamery

JVC GZ-MS120A 

(SDHC, modrá či černá, 5.990 Kč)

myčky nádobí 

Bosch SMS 50M22EU (11.990 Kč)

pračky (plnění horní i zepředu)

AEG Lavamat 74850A (14.990 Kč)

Bosch WAA 2426KBY (10.990 Kč)

Bosch WLX 2448 KBY (13.490 Kč)

Bosch WAE 2449 KBY (12.990 Kč)

Samsung WF8502NGW (9.990 Kč)

Samsung WF8602NGW (9.999 Kč)

Whirlpool AWE 8629+ 

(horní plnění,13.490 Kč)

Zanussi ZWQ 5101 (horní plnění, 8.490 Kč)

sporáky

Mora MEC56301GW (elektrický, 9.990 Kč)

Mora MK57120GW 

(kombinovaný, 9.990 Kč)

televizory (LCD i plazmové)

LG 32LH5020 

(LCD, 81 cm – 13.990 Kč)

LG 37LH5020 

(LCD, 94 cm – 16.990 Kč)

LG 42LH5020 

(LCD, 107 cm – 23.990 Kč)

Philips 42PFL8684 

(LCD,107 cm – 23.990 Kč)

Samsung LE32B553 

(LCD, 81 cm – 12.990 Kč)

Samsung LE37B553 

(LCD, 94 cm – 14.990 Kč)

Samsung LE40B553 

(LCD, 102 cm – 16.990 Kč)

Samsung LE40B651 

(LCD, 102 cm – 22.990 Kč)

vysavače

Bosch BBHMOVE1 (2.999 Kč)

Bosch BBHMOVE2 

(2.999 Kč) 

Electrolux Z8810P 

(5.999 Kč + parketová hubice zdarma)

Electrolux ZE 346 

Ergo Space (3.999 Kč)

ŘAZENO PODLE VÝROBKŮ

HVĚZDY
EURONICS
ANEB CO JINDE NEKOUPÍTEÚNOR–BŘEZEN
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Tři „áčka“, tedy třída A pro energetickou 

účinnost, mytí i sušení, náplň až 13 jídel-

ních souprav, možnost podstavby a hluč-

nost 48 dB – to jsou základní parametry 

této vyspělé myčky, která se od své před-

chůdkyně liší především systémem Hygi-

enePlus určeným pro alergiky a maminky 

s miminy.

Nabízí pět programů: intenzivní (70 °C), 

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

a předmytí. V programu Eco myčka spotře-

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

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

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

ba u  nejrozšířenějšího produktu „ČEZ D 

Standard“ – na pouhých 4,70 Kč. Speciální 

funkce dovolují automaticky využívat tab-

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

AquaStop se zárukou a  senzor naplnění 

spolu s  Aqua senzorem III, který průběž-

ně kontroluje výsledky mytí a  podle nich 

přizpůsobuje jeho průběh. Displej ukazuje 

zbytkový čas v minutách a myčku lze na-

programovat na 1 až 24 hodin dopředu.

Cena: 11.990 Kč

Pracuje v  té nejvyšší energetické třídě, 

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

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

Pojme maximálně 7 kg prádla a mezi pro-

gramy najdete například úsporný na vyvá-

řitelné barevné prádlo či na bavlnu. Motor 

typu Inventer se stará o nízkou hlučnost při 

praní (50 dB), při odstřeďování pak může 

krátkodobě stoupnout až na 76 dB. 

Cena: 14.990 Kč

Pračka s plně elektronickým řízením ve tří-

dě spotřeby energie A+ (0,15 kWh/kg), tří-

dě účinnosti praní A a třídě odstřeďování B 

je určena pro 1 až 7 kg prádla. V případě 

nejvyšší náplně má udávanou spotřebu 

(při cyklu s  časem 178 minut) 1,05 kWh, 

spotřeba vody je 47 litrů.

Počet otáček při odstřeďování je 400 až 

1 200, což ukazuje i rozměrný displej, na 

kterém vidíte také teplotu či například čas 

zbývající do konce praní; na ten jste upo-

zornění i akustickým signálem.

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

x 59 cm má možnost podstavby a nabízí 

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

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

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

střeďování pak 76 dB.

Cena: 12.990 Kč

MYČKA NÁDOBÍ BOSCH SMS 50M22EU

PRAČKA AEG LAVAMAT 74850A

PRAČKA BOSCH WAE 2449 KBY

Poj

gra

HVĚZDY EURONICS
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Úzká pračka s plně elektronickým řízením 

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

třídě účinnosti praní A a třídě odstřeďování 

B je určena pro 1 až 4,5 kg prádla. Počet 

otáček při odstřeďování je 400 až 1 200 

ot./min, rozměrný displej zobrazuje teplo-

tu, čas zbývající do konce praní či jednot-

livé operace. 

Mezi programy naleznete „extrakrátký“ 

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

„jemné/hedvábí“ apod. Hlučnost při praní 

je 56 dB, při odstřeďování pak 73 dB. Na 

konci praní jste upozorněni akustickým 

signálem. 

Pračka s možností podstavby má rozměry 

(švh) 60 x 84,7 x 44 cm.

Cena: 13.490 Kč

PRAČKA BOSCH WLX 2448 KBY

Kč

KATALOG VÝROBKŮ

HVĚZDY EURONICS

Přichází na trh v modré barvě s příkonem 

2 200 W, hlučností 72 dB a výstupním fi l-

trem HEPA H13. Akční rádius tohoto sáč-

kového vysavače vážícího 9,2 kg je 10 m 

a pro snazší manipulaci má zabudován 

nárazník a měkká kolečka.

Cena: 5.999 Kč 

parketová hubice zdarma

VYSAVAČ ELECTROLUX Z8810P

D-TEST: VÍTĚZ TESTU ČERVEN 2009!

Nabízí plynulou regulaci výkonu, příkon až 

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

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

mění po 2 letech) a značný akční rádius – 

plných 13 m. V ceně modro-stříbrného vy-

savače se speciálním syntetickým sáčkem 

s  až o 50 % delší životností (oproti papí-

rovým) dostanete měkká koleč-

ka, hubici zvanou Dust Magnet, 

hubici na tvrdé podlahy a hubici 

„tři v  jednom“ (štěrbinová, pra-

chový kartáč a na čalounění). 

Cena: 3.999 Kč

VYSAVAČ ELECTROLUX ZE 346 ERGO SPACE
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Ve třech úhlopříčkách je nabízen 100Hz, 

resp. 200Hz Full HD televizor s  rozliše-

ním 1 920 x 1 080 bodů, vybavený nejen 

analogovým a  digitálním DVB-T tunerem, 

ale i  tunerem pro příjem vysílání v  HDTV 

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

500 cd/m2 a tzv. Intelligent Sensor II měří 

úroveň okolního světla a přizpůsobuje mu 

nastavení obrazovky (fi rma uvádí, že může 

ušetřit až 62 % spotřeby elektrické ener-

gie). 

Televizor můžete plně vypnout a  přes 

rozhraní USB se dají pouštět nejen fotky 

a hudba, ale také fi lmy. 

A na závěr to nejlepší – repro-

systém ladil audioguru Mark 

Levinson.

Ceny: 

13.990 Kč 

(81 cm, 100 Hz), 

16.990 Kč 

(94 cm, 200 Hz), 

23.990 Kč 

(107 cm, 200 Hz)

Přední plnění, energetická třída A+ (pra-

ní v A a odstřeďování v  B) se spotřebou 

vody 44 l  a energie 1,02 kWh na 175mi-

nutový cyklus. Taková je pračka pro 5,5 kg 

prádla s  až 1  200 ot./min při maximální 

hlučnosti odstřeďování 72 dB. K dispozici 

máte funkce jako odložený start, ukaza-

tel zbytkového času a při ukončení praní 

zvukový signál. Mezi programy, které jsou 

k dispozici, najdete i mix, super 30�, vlna/

ruční praní či jemné/hedvábí. Nechybí ně-

kolikanásobná ochrana proti škodám způ-

sobeným vodou a množstevní automatika. 

Cena: 

10.990 Kč

Kompaktní videokamera o  hmot-

nosti 290 gramů včetně akumulátoru 

pracuje s  dvojicí mechanik paměťo-

vých karet SD (HC), objektivem Koni-

ca Minolta s 35násobným optickým 

zoomem začínajícím na 36 mm a tzv. 

laserovým ovládáním. To je dotyko-

vé a je umístěno kolem širokoúhlého 

displeje s  úhlopříčkou 6,9 cm. Na-

hrávka se ukládá do formátu MPEG-

2 s dvoukanálovým zvukem v Dolby Digital 

a  lze ji snadno exportovat na server You-

Tube. V  případě, že natáčíte za  horších 

světelných podmínek, můžete využít zabu-

dovaného refl ektoru. GZ-MS120 můžete 

zakoupit v modré nebo černé barvě.

Cena: 

5.990 Kč 

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

PRAČKA BOSCH WAA 2426KBY

KAMERY JVC GZ-MS120A

KATALOG VÝROBKŮ

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

levizory se zadním osvětlením Ambilight 

nabízejí při sledování pořadů nejen zážitek 

na vysoké úrovni, ale šetří i vaše oči díky 

tomu, že pozadí televizoru je osvětleno 

podobnou intenzitou, jakou vyzařuje ob-

razovka. 

Zabudováno je několik tunerů, mezi jiným 

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

přičemž ve výbavě je i mechanika PCM-

CIA (CI+) pro příjem placeného televizního 

vysílání. 

Použité panely mají typickou reakční dobu 

3 ms, úhel sledování ze všech stran 176º a 

nechybí ani konek-

tor Ethernet LAN 

pro napojení na in-

ternet a prohlížení 

multimédií přes roz-

hraní USB.

Cena: 

23.990 Kč 

(107 cm)

PHILIPS 42PFL8684 

KATALOG VÝROBKŮ

HVĚZDY EURONICS

Full HD televizor (tedy plně 

připravený na budoucí 

vysílání v HD) je ke koupi 

dokonce ve čtyřech úhlo-

příčkách. Má integrovaný 

jak analogový a DVB-T tu-

ner, tak kabelový digitální 

DVB-C (více o něm u mo-

delu Samsung LE32B460). 

O virtuální zvuk se stará 

systém SRS, pro ještě 

lepší přehrávání fi lmů mů-

žete využít přirozenějšího režimu Real Movie 

s 24 snímky za sekundu a velice bohatá je 

konektorová výbava (např. 4x HDMI, optický 

audiovýstup či USB a výstup pro sluchátka). 

Panel je na podstavci otočný a televizor se 

chlubí i velice nízkým příkonem v  pohoto-

vostním režimu menším než 0,3 W.

Ceny: 

12.990 Kč (81 cm), 

14.990 Kč (94 cm), 

16.990 Kč (102 cm)

TELEVIZOR SAMSUNG LE32B553, LE37B553, LE40B553

Stohertzový Full HD televizor (rozlišení 

1  920 x 1  080 bodů) plně připravený na 

budoucí vysílání v HD, je ke koupi dokon-

ce až v pěti úhlopříčkách. Nabízí obdobné 

vlastnosti jako předchozí LE32B553. Liší 

se především zabudováním ethernetového 

konektoru a tím i možným přístupem na 

internet (u Samsungu je tato funkce zva-

ná Internet@TV). Má však také bezdrátové 

připojení prostřednictvím Wireless 

DLNA a přes rozhraní USB může 

přehrávat i fi lmy. 

Cena:  

22.990 Kč (102 cm),

17.990 Kč (94 cm),

14.990 Kč (81 cm)

TELEVIZOR SAMSUNG LE40B651

FULL HD

FULL HD

100 Hz

FULL HD

100 Hz
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KATALOG VÝROBKŮ

HVĚZDY EURONICS

Opět tzv. diamantový buben se speci-

fi ckými prolisy (více viz pračka Samsung 

WF8502NGW), keramické topné těleso, 

ovladač typu JogDial, možnost odložené-

ho startu a mimo jiné i autodiagnostický 

systém hlášení závad. Taková je charakte-

ristika pračky pro 6 kg prádla pracující s až 

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

trické energie na jedno praní je 1,02 kWh 

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

pračky je jen 55 cm 

Cena: 9.999 Kč

PRAČKA SAMSUNG WF8602NGW

Je určena pro 5 kg prádla, pracuje ve třídě 

energetické účinnosti A+, odstřeďuje s až 

1 200 otáčkami za minutu a je hluboká jen 

45 cm. Zabudováno je keramické topné 

těleso, autodiagnostický systém hlášení 

závad a také tzv. diamantový buben; jde 

o tvar prolisů, které mají způsobovat nižší 

tření a dovolit jemnější praní prádla bez 

jeho zadrhávání (vhodné i pro choulostivé 

tkaniny), které jsou navíc o zhruba polovi-

nu menší. Pračka se ovládá přes tlačítko 

zvané JogDial známé ze spotřební elek-

troniky a nabízí i možnost odloženého 

startu.

Cena: 9.990 Kč

Skladný akumulátorový tyčový vysavač se 

sklopným madlem a malým ručním vysavačem 

(2 v  1), který jednoduše vyjmete a  použije-

te třeba v  autě. Celek pak vysává za  pomoci 

elektrického kartáče, k  dispozici je i  tryska 

na  spáry. Vysavač pohání baterie typu NiMH 

pracující s napětím 14,4 V. Zobrazován je stav 

jejich dobití, nabíjecí stanici můžete umístit jak 

na zem, tak i na stěnu. Nečistoty se zachycují 

ve  sběrném sáčku o  objemu 0,3 l a  v  omyva-

telném filtru. Dodává se v  bílé a  černé barvě 

za stejnou cenu. 

Cena: 2.999 Kč

PRAČKA SAMSUNG WF8502NGW

VYSAVAČ BOSCH BBHMOVE1, BBHMOVE2

DIAMANTOVÝ BUBEN
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KATALOG VÝROBKŮ

HVĚZDY EURONICS

Volně stojící elektrický sporák se sklo-

keramickou deskou v  energetické třídě 

A  o  šířce 50 cm. Nabízí čtyři plotýnky 

s  ukazatelem zbytkového tepla: dvě 

o průměru 145 a dvě o průměru 180 mm 

s výkonem 1,2 kW, resp. 1,8 kW. 

Pokud jde o  troubu, ta je multifunkč-

ní o  objemu 45 l se smaltem EcoClean, 

dvojitým zasklením dvířek a  několika 

druhy ohřevu. Horním a spodním, jen hor-

ním, teplovzdušným, spodním s ventiláto-

rem a horním s ventilátorem. Nastavování 

teploty je mechanické otočnými knofl íky. 

Navíc elektronický časový spínač.

Cena: 9.990 Kč

SPORÁK MORA MEC56301GW

Volně stojící kombinovaný sporák v šířce 60 

cm a energetické třídě A s  celkovým příko-

nem 3,2 kW. Trouba s  objemem 45  litrů je 

elektrická, varná deska se čtyřmi zónami ply-

nová s automatickým zapalováním hořáků a 

ovládáním otočnými knofl íky. Trouba s osmi 

programy nabízí speciální rychloohřev Cmax, 

čištění obstarává Water systém. V ceně do-

stanete mělký i hluboký smaltovaný plech 

a rošt. Bezpečnostní pojistka hořáků.

9.990 Kč

SPORÁK MORA MK57120GW

Kombinovaná chladnička v provedení Inox 

Look má při výšce 185 cm užitečný objem 

224, resp. 91 litrů (celkem tedy 315 litrů). 

Pracuje s nejvyšší třídou energetické účin-

nosti A++ a spotřebuje tedy 208 kWh roč-

ně, což znamená, že její provoz přijde – při 

ceně 1 kWh elektřiny 4,48 Kč, což je sazba 

u nejrozšířenějšího produktu „ČEZ D Stan-

dard“ – na pouhých 932 Kč za rok. 

Mraznička i  chladnička jsou beznámra-

zové (NoFrost), mrazicí kapacita je 5 kg 

potravin za 24 hodin, k  dispozici je elek-

tronická regulace s  nastavením teploty, 

a  pokud vypadne proud nebo se objeví 

jiná závada, potraviny vydrží v  nezměně-

ném stavu až 24 hodin. 

Cena: 14.990 Kč

SIEMENS KG 36VX46
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Výrobky z katalogu zakoupíte buď v prodejnách Euronicsu (viz seznam prodejen) nebo se můžete podívat na www.euronics.cz či přímo na 

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

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

Určena je pro 5,5 kg prádla a  pracuje 

v  energetické třídě A, přičemž účinnost 

praní je A a účinnost odstřeďování s 1 000 

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

a k dispozici máte i program pro snadné 

žehlení a systém Fuzzy Logic. Nechybí ani 

automatické polohování bubnu.

Cena: 8.490 Kč

Chladnička vysoká 187 cm v energetické 

třídě A++ s využitelným objemem 348 lit-

rů. Ten je rozdělen mezi 229litrovou chla-

dicí část s  automatickým odmrazováním 

a mrazničku o objemu 119 l, která se od-

mrazuje ručně. Chladnička má elektronic-

ké ovládání a antibakteriální prostředí s 

ventilátorem a fi ltrem systému Hygiene+ 

(výměna za 6 měsíců). Mraznička je vyba-

vena teplotním alarmem a šuplíkem typu 

XXL; mrazicí výkon je až 4,5 kg potravin za 

24 hodin. A spotřeba? Jen 222 kWh roč-

ně, takže pokud počítáme s cenou jedné 

kWh elektřiny 4,48 Kč, což je cena včetně 

daně u nejrozšířenějšího produktu „ČEZ D 

Standard“ a distribuční sazby „D02d“, při-

jde vás roční provoz na pouhých 995 Kč. 

Cena: 11.990 Kč

PRAČKA ZANUSSI ZWQ 5101 (HORNÍ PLNĚNÍ)

LEDNIČKA WHIRLPOOL WBE34132 A++W

KATALOG VÝROBKŮ

HVĚZDY EURONICS

AUTOMATICKÉ 

POLOHOVÁNÍ 

BUBNU

Shora plněná pračka se 6. smyslem, antibakteriálním 

programem a dvěma displeji v nejvyšší energetické třídě 

A++, přičemž účinnost praní je v A a odstřeďování v B. 

Spotřeba na standardizovaný prací cyklus je pouhých 0,9 

kWh, vody spotřebujete 55 l.

Pračka je určena pro až 6 kg prádla, které může odstře-

ďovat s maximálně 1 200 ot/min. Řada LED diod vás 

informuje o zanesení fi ltru, či dokonce indikuje nutnost 

přivolání servisu. K dispozici máte 14 programů, mezi 

nimiž nechybí jeden pro džíny, Super Eco, Snadné žeh-

lení a Rychlý (15 minut). Průběh praní hlídá tzv. 6. smysl a 

výsledkem tak může být až 30% úspora energií a doba 

praní se může zkrátit až o polovinu! 

Cena: 

13.490 Kč

WHIRLPOOL AWE 8629 + (HORNÍ PLNĚNÍ)
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ELEKTRONIKA • TIPY

Navigace už opravdu pro každého

Garmin nüvi 1690
První navigace značky osazená bezdrátovým GSM modulem umožňujícím 

přístup k novým on-line službám jako předpověď počasí, přepočet měn 

podle aktuálních kurzů, stavy odletů a příletů letadel včetně zpoždění, 

on-line databáze policejních radarů a kamer atd. atd. Nabízí dvojí 

bezdrátové Bluetooth napojení – jedno pro telefon a druhé pro diagnostiku 

automobilu, s níž dokáže spolupracovat. Úhlopříčka displeje je 10,9 cm, 

v ceně jsou mezinárodní SIM karta s ročním datovým roamingem (některé 

on-line služby fungují i v ČR) a mapy 41 zemí Evropy.

Cena: 9.990 Kč, verze Lifetime 11.990 Kč

Garmin Nüvi 765 
Velmi dobrá navigace s úhlopříčkou displeje 11 cm, většinou 

propracovanou obsluhou a „vychytanými“ menu. Má přehledný displej 

a nastavit ji můžete do několika režimů – auto, nákladní auto, cyklista 

a pěšky. Zobrazuje i počet jízdních pruhů a doporučí ten, ve kterém se 

máte pohybovat, abyste si snáze najeli do křižovatky. Od našeho testu 

cena výrazně poklesla, takže si tuto navigaci s mapami asi 42 zemí 

Evropy a mj. i českou silniční mapou včetně uličních průčelí a turistickou 

Topo Czech můžete zakoupit ještě výhodněji.

Test: únor 2009

Cena: 6.490 Kč, 8. 990 Kč (Lifetime – včetně doživotní 

aktualizace mapových podkladů)

Garmin Edge 500
Nový nemapový cyklopočítač s bezdrátovým snímačem srdečního 

tepu a volitelně i snímačem rychlosti a frekvence šlapání 

s minimálními rozměry, hmotností 60 g a jednoduchou instalací 

na řídítka vašeho kola. Je vybaven citlivým GPS přijímačem, 

barometrickým výškoměrem, a protože od cyklisty nevyžaduje 

žádnou kalibraci, dá se jednoduše přenášet mezi více koly. Podává 

(a zaznamenává) mimo jiné informace o rychlosti, vzdálenosti, 

pozici, nadmořské výšce a spálených kaloriích.

Cena: 5.490 Kč

Za poslední rok jsme zaznamenali nejen příjemné snížení cen, ale i první speciální model GPS na-

vigace pro ženy, TomTom konečně spustil svoji dlouho očekávanou webovou navigaci a objevil se 

i model Garminu napojitelný na diagnostiku auta a nové on-line služby. Já jsem ze všeho výše uve-

deného udělal takový malý mix, takže mezi výrobky dostupnými na našem trhu najdete jak osvěd-

čené modely za výhodnou cenu, tak i naprosté novinky. 
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TIPY • ELEKTRONIKA

TomTom Start Europe
Řešení pro automobily určené zejména příležitostným řidičům 

a těm, kteří dosud neměli možnost vyzkoušet si navigaci na vlastní 

kůži. V kompaktním těle o hmotnosti 125 gramů naleznete displej 

s úhlopříčkou 8,9 cm a rozlišením 320 x 240 bodů, akumulátor Li-Ion 

a 2 GB vnitřní flash paměti. Nechybí česká hlasová navigace, 2D či 

3D denní a noční zobrazení a navigace podle popisných čísel. V ceně 

dostanete i sklopný držák Easyport. 

Cena: 3.290 Kč (26 map), 3.890 Kč (42 map)

TomTom XXL IQ Routes
Zabudovány jsou mapy pokrývající 42 evropských států, 

displej s úhlopříčkou 12,7 cm a nejnovější technologie, 

včetně IQ Routes a Map Share. Ta první počítá nejrychlejší 

trasu na základě řidičských zkušeností celé řady uživatelů, 

ta druhá zase využívá tisíců mapových oprav, které každý 

den řidiči vytvářejí. Držák EasyPort je možné úhledně složit 

na zadní straně jednotky a nechybí ani navádění do jízdních 

pruhů s reálným znázorněním složitých křižovatek. 

Cena: 5.890 Kč

TomTom White Pearl Special Edition 
Navigace o hmotnosti 140 gramů a rozměrech 92 x 78 x 25 mm, 

zaměřená speciálně na ženy, čemuž odpovídá perleťové 

provedení, snadno složitelný držák EasyPort (na snímku) 

a speciálně vybrané body zájmu. Vychází z One IQ Routes, 

obsahuje technologii sdílení map, pohotovostní menu „Pomoc“ 

a 42 evropských map, které jsou uloženy ve 2GB vnitřní flash 

paměti. Displej má úhlopříčku 8,9 cm a v ceně dostanete 

i barevně odpovídající pouzdro. 

Cena: 5.890 Kč
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televizor s DVB-S tunerem Panasonic TX-L37V10

ELEKTRONIKA • TEST

Jako v tomto případě, kdy je přístroj vybaven 

velice kvalitním LCD panelem typu IPS Alpha 

a tunery DVB-T i DVB-S zvládají budoucí vysí-

lání ve vysokém rozlišení (HD), které se „přes 

satelit“ provozuje už i  v  češtině a  které nás 

za pár let čeká i na zemi. 

Snadno na satelit 

Pokud televizor instalujete jako prostou ná-

hradu za  DVB-S set-top box, nejspíše ne-

narazíte na  problém. Alespoň já jsem ho 

neměl, protože se o  naladění pozemního 

i satelitního vysílání televizor postaral sám. 

Jen k satelitu navíc (není v dodávce) potře-

bujete tzv. CA modul, do  něhož zastrčíte 

kartu vašeho poskytovatele DVB-S vysílání 

(v  mém případě Skylink). Všechno společ-

ně pak zasunete do  mechaniky PCMCIA. 

Poraďte se ale s odborníkem, protože s CA 

moduly jsou dnes potíže. To budete muset 

nejspíše udělat, když si celý satelitní systém 

budete instalovat 

nově.

Následné třídění 

kanálů překvapilo 

svou pohodovostí. 

Bez potíží a  v per-

fektní češtině pra-

coval na pozemním 

DVB-T i  průvodce 

programy (EPG). 

U satelitu ho zatím nevyužijete, tam se řeší pro-

blém na straně výrobce. 

Přirozené barvy

Spotřeba se neudává, ale při měření za pro-

vozu jsem se dostal mezi 115 a 116 W, což 

je myslím na 94 cm úhlopříčky slušné. Ovlá-

dání je pohodové, jsou tu nejvyšší pohle-

dové úhly a  samozřejmě tunery pro HDTV 

a  snadné připojení na  internet. Nemusíte 

pro to dělat prakticky nic, jen je třeba mít 

povolenou funkci automatického přidělení 

adresy (DNS).

Velmi mile mě překvapilo podání barev, kte-

ré bylo přirozené, což mám rád. Ukázkové 

je převzorkování z PAL na  rozlišení Full HD 

a obraz byl parádní i při sledování kvalitních 

HDTV kanálů. Pokud se podíváte například 

na Astra HD či na Brava HD, spletete si klid-

ně televizní vysílání s  dobrým Blu-ray dis-

kem. Musím říci, že TX-L37V10E je televizor 

podle mého gusta.

cena: 31.995 Kč

úhlopříčka, 

formát:

94 cm (37"), 

16:9 

obrazovka: LCD, 100 Hz, 1 920 x 1 080 

bodů, jas, kontrast a odezva 

panelu neudány; 

úhel pohledu 178°

tuner a zvuk: analogový, digitální DVB-T 

a DVB-S, vše i v HD 

(MPEG-4), zesilovač 2x 10 W, 

virtuální zvuk 

přehrává 

(udáváno):

přes USB (a Ethernet): 

JPG, AVCHD, DivX

vstupy/výstupy 

(výběr):

vzadu: 3x HDMI, 2x SCART, 

digitální optický audiovýstup, 

Ethernet (LAN); na boku: 

mechanika karty SD (HC), 

sluchátka; zespoda: HDMI 

(CEC), PCMCIA (CI)

rozměry (švh); 

hmotnost:

896 x 648 x 290 

(bez podstavce 55) mm; 

neudána

Panasonic TX-L37V10E

Po připojení na internet stačí zmáčknout tlačítko 

Viera Cast a můžete například využívat archiv 

televize Nova. Tato aplikace je udělána opravdu 

příkladně. 

Výtečná výbava, včetně mechaniky paměťové karty (škoda že chybí USB), 

černostříbrný design a voleb tak akorát. Taková je nejvybavenější LCD televize 

Panasoniku, kterou můžete napojit i na pevný disk vašeho počítače.

PARÁDIČKA
PRO NÁROČNÉ

Ne každý je nadšený z toho, že po přechodu 

na digitální satelitní příjem DVB-S dostane 

„druhou krabičku“ a další dálkový ovladač. Ne-

musí tomu tak být. Už se i u nás objevují vlaš-

tovky, které mají DVB-T i DVB-S tunery zabu-

dovány přímo v  televizoru. Jen si za ně ještě 

musíte připlatit, protože je často doprovází 

např. i vyšší kvalita obrazovky.
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Nízká cena (v  rámci segmentu) by měla být 

vyvážena odpovídajícími vlastnostmi. Kupodi-

vu ale nenarazíte na tolika místech, kolik byste 

jich možná očekávali. Pro mě tou nejméně pří-

jemnou vlastností je do jisté míry skokově se 

pohybující zoom mající i určitou setrvačnost. 

S tím Samsung u svých fotoaparátů stále bo-

juje, a proto se na to nyní hodlá více zaměřit.

Parádní ovládání 

WB5000 nechybí inteligentní automatika 

(Smart auto), která si sama analyzuje scénu, 

a podle toho jí přiřadí příslušný scénický pro-

gram, takže se opravdu nemusíte o nic starat. 

Nevybírá zatím ze všech programů a  napří-

klad text automaticky nedetekuje. 

Mezi příjemné vlastnosti patří opravdu po-

hodové ovládání, optická stabilizace a  jedna 

z  voleb samospouště, která vyfotí snímek 

za 10 s a poté hned za 2 s další. Kdo se někdy 

fotil tímto způsobem, ví, co to znamená.

Elektronický hledáček patří k těm lepším (po-

zorovatelné je jen nepatrné překreslování) 

a využít můžete i tlačítek s přímým přístupem 

k funkcím. Důležitý je i ručně vysouvaný blesk 

(sláva!), výtečná nápověda a  dva uživatelské 

módy na kolečku fotorežimů. Bohužel u nich 

nemůžete využít všechny funkce, a  hlavně 

sem nejde nastavit sekvenční focení, které 

nemá ani samostatné tlačítko. Nenajdete ho 

navíc ani mezi scénickými programy (režim 

„Sport“ chybí) a  zcela zapomenout pak mů-

žete na sériové focení s bleskem. 

Dobíjení i přes USB

Akumulátor se dobíjí jak klasicky, tak přes roz-

hraní USB, a na straně se speciálním konek-

torem mířícím k foťáku najdete i diodu ukazu-

jící stav dobíjení. To je i u USB docela svižné 

a  trvá zhruba stejně jako klasickou cestou 

– cca 2,5 hodiny. Následně máte k dispozici 

stovky snímků; přestal jsem asi u stopadesáti 

s bleskem a stopadesáti bez něj…

Aparát se zatím nevyrovná té nejvyspělejší 

konkurenci, ale kompenzuje to delším zoo-

mem a nižší cenou. Nechybí mu ani zpraco-

vání surových dat formátu RAW, snímky jsou 

většinou solidní – až na ty dělané „pod někte-

rým umělým osvětlením“ (sáhněte na  vyvá-

žení na bílou). Podobně je na  tom i natáčení 

do HD videa, kde funguje i zoom. 

Pokud máte omezené prostředky, hledáte 

„hodně dlouhou“ optiku a  jste fotograf typu 

„zaměř a zmáčkni“, určitě si WB5000 zařaďte 

do užšího výběru.

text: Bohumil Herwig, foto: Samsung

TEST • ELEKTRONIKA

ultrazoomový fotoaparát Samsung WB5000

PRO CELOU RODINU
Mimořádně dlouhý zoom, rozměry 

tak akorát, natáčení do HD a displej 

s  úhlopříčkou 7,6 cm. Tak vypadá 

bohatě vybavená digitální zrca-

dlovka (elektronický hledáček) mí-

řící na frekventovaný ultrazoomový 

trh. Její výhodou však není pouze 

zajímavá cena.

cena: 8.990 Kč

objektiv: Schneider-Kreuznach, 24x 

optický zoom (26–624 mm), 

světelnost F 2,8–5, optická 

i digitální stabilizace 

rozlišení CCD, 

citlivost:

12,5 mil. pixelů, ISO 64 až 

1 600 (od 6 400 do 3 mil. 

pixelů)

formát fotografi í 

a videa; paměť:

JPG a RAW, HD video 

(MP4-H.264), 

1 280 x 720 bodů, 30 sn./s, 

stereozvuk; zabudováno 

40 MB, mechanika pro karty 

SD (HC)

napájení: akumulátor Li-Ion, 3,8 V, 

1 130 mAh

vstupy/výstupy: speciální konektor 

(napájení, A/V výstup)

rozměry (švh); 

hmotnost:

116 x 83 x 91 mm; 

430 g (včetně akumulátoru)

Samsung WB5000

Velmi příjemný je hluboký úchop a rozumně 

dělané kolečko fotorežimů, kde na ikonce „foťáčku 

S“ najdete inteligentní automatiku. V poloze 

uživatelských režimů si pak můžete nastavit celou 

řadu parametrů, sekvenční focení však nikoli.

Povšimněte si především šipkového kříže s OK uprostřed, který pracuje i jako kolečko, avšak je 

udělán velmi dobře. Tlačítko Fn dovoluje v přímočarém horizontálně-vertikálním menu rychle 

změnit základní foto volby a EVF obstarává přepnutí mezi displejem a elektronickým hledáčkem. 
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Když jsem si loni touto dobou kupoval mi-

ninotebook, vybral jsem si podle mého ten 

nejlepší – HP Mini 2140. Robustní konstruk-

ce, na  dané rozměry výborná klávesnice, 

kvalitní displej s  LED. Jedinou nevýhodou, 

a  tu jsem objevil pozdě, je neschopnost 

HP dát na  něj živnostníkům (jsem na  „vol-

né noze“) normální dvouletou záruku. Tohle 

vám u Sony nehrozí. 

Kupodivu menší 
klávesnice, ale…

Ta je u mininotebooku naprosto klíčová. Zde 

sice nejde od kraje ke kraji, ale i tak se na ní 

píše překvapivě dobře. Výtečný je i  displej, 

i když tradičně můžete počítat s nízkým hor-

ním pohledovým úhlem. LCD má klasickou 

úhlopříčku 10,1", ale na  danou kategorii ne-

zvykle vysoké rozlišení 1  366 x 768 bodů 

s podsvěcováním typu LED. Obraz tak doslo-

va září.

Nepochybnou nevýhodou je však nemožnost 

zakoupit ho s  Windows XP a  rozšířit paměť. 

Pouhý 1 GB sice dostačuje pro chod Win-

dows  7, ale rychlost některých operací není 

nijak úchvatná. 

Windows po sedmé…

Windows 7 jsou rychlejší než Visty. Ně-

které chyby však stále odstraněny neby-

ly. Manažer souborů má pořád jen jed-

no okno a  po  výmazu souboru nedokáže 

přejít na  další položku v  seznamu. Ikony 

ve  stavové části menu jsou na 10" disple-

ji titěrné (na monitoru s  rozlišením 1 280 x 

1  024  bodů bylo vše samozřejmě čitelné 

nesrovnatelně lépe) a  Microsoft pořád ro-

zumně nedořešil zvětšení písma na pracov-

ní ploše. I při druhém standardním nastave-

ní Windows 7 (písmo velikosti Medium) jste 

totiž upozorněni na  to, že se některé boxy 

nemusejí zobrazovat správně. Přiznám se, 

že jsem v tomto ohledu, ale i v dalších uži-

vatelských záležitostech (např. při probou-

zení z  hibernace nesmíte mít zasunutou 

USB paměť), čekal podstatně více. Sony 

pak udělalo absencí podpory Windows XP 

a  větší paměti RAM chybu, kterou si tak-

hle povedený notebook nezaslouží. Navíc 

na  klíně nepřepadává a  jeho malý displej 

má neuvěřitelně vysoké rozlišení, což oce-

níte při napojení monitoru. Firma si vše 

uvědomila, takže urychleně uvádí vylep-

šený model W21 (11.490 Kč). Ten sice opět 

nebude s  Windows XP, ale bude mít ales-

poň možnost přidat další gigabajt paměti 

RAM. Oba modely se budou prodávat ně-

jaký čas souběžně.

mininotebook Sony Vaio VPC-W12S1E

ELEKTRONIKA  • TEST

cena: 10.990 Kč

displej; grafi cká 

karta:

25,7 cm (10,1"), 16:9, 

1 366 x 768 bodů; 

Intel GMA 950 

procesor; 

paměť (RAM); disk:

Intel Atom 1,66 GHz; 

1 GB; 250 GB

akumulátor: Li-Ion, 5 200 mAh

vstupy/výstupy: VGA (monitor), 2x USB, 

Ethernet LAN, sluchátka, 

mikrofon, mechaniky 

paměťových karet MS 

a SD, Wi-Fi, Bluetooth

rozměry (švh); 

hmotnost:

268 x 32 x 180 mm; 

1,3 kg

Sony VPC-W12S1E

Sony se před nedávnem konečně odhodlalo vstou-

pit na  trh levných a  malých mininotebooků. Drahý 

a  malý mininotebook (P, resp. X) totiž už má po-

měrně dlouho. Ne každý si však může dovolit zapla-

tit nějakých padesát tisíc... A  jaká tahle „kilovka“ 

klasické koncepce vlastně je? V řadě věcí stejná 

jako výrobky ostatních fi rem, avšak v těch klíčo-

vých dosti jiná.

NEJVĚTŠÍ Z MALÝCH

Mininotebook zakoupíte pouze s tímto rozměrným akumulátorem o kapacitě 5 200 mAh (ten „slabší“ má být 

na jaře), proto je jeho hmotnost skoro 1,4 kg. Akumulátor při přenášení trochu překáží, avšak díky němu se 

dosáhlo velice příjemného náklonu klávesnice a až 6 hodin provozu.

Windows 7 u Sony W12 pracují s 1 GB paměti (více 

sem nedáte) nesrovnatelně lépe než Windows 

Vista a nesrovnatelně rychleji se například probírají 

z hibernace. 
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televizor Samsung LE26B450

Řada 450 zahrnuje televizory 

nižší střední třídy s menšími úh-

lopříčkami, takže jsou vhodné 

nejen do  menších bytů a  po-

kojů, ale i  na  chaty a  chalupy. 

Ty nejmenší pak lze i  převážet 

a  všechny mají velmi slušnou 

výbavu.

Zakoupit je můžete v  úhlopříčkách 48, 56, 

66 a  82 cm. K  zapůjčení byl pouze model 

LE26B450, tedy s  66centimetrovou, avšak 

vzhledem k tomu, že jsou všechny stejné, je to 

vlastně jedno. Všechny modely jsou HD Rea-

dy, s rozlišením 1 366 x 768 bodů, mají stejné 

ovládání i fi rmware a vždy mají alespoň jedno 

rozhraní HDMI. U větších velikostí pak najde-

te i režim 24p, dovolující pouštět fi lmy tak, jak 

byly natočeny.

Bezproblémové třídění 

Jelikož jsou snad všechny televizory Sam-

sungu vybaveny kabelovými tunery (byť u nás 

zatím ne vždy fungují správně), narazíte při 

instalaci na  volbu mezi digitálním pozemním 

a  digitálním kabelovým tunerem. Vyzkoušel 

jsem pouze první variantu a vše bylo snadné 

a svižné stejně jako následné třídění progra-

mů, které můžete udělat jak fyzicky, tak přes 

položku „oblíbené kanály“. S vyladěním barev 

vám pomůže „Automatická diagnóza“, auto-

matika nechybí ani ve volbě formátu obrazu, 

kde najdete i režim „4:3“. Pokud jde o spotře-

bu, naměřil jsem 43 až 65 W, přičemž většinou 

se pohybovala kolem 61 W. Firma udává 63 W.

Příjemné EPG

Přepnutí do režimu programového průvodce 

EPG, který ukazuje pořady na 8 dnů dopředu, 

probíhá bez ztráty zvuku, a  navíc v  levém 

horním rohu najdete zmenšený náhled ak-

tuálního kanálu. Samotné EPG má dvě verze 

– dvousloupcovou, kde pro jednotlivé kanály 

vidíte právě vysílaný pořad a ten následující, 

druhá je klasická, ukazující všechny pořady 

v daném časovém intervalu tak, jak se vejdou 

na plochu obrazovky. Škoda že EPG si někdy 

nestahuje informace o  pořadech na  pozadí 

– takhle se musíte na příslušnou vysílací síť 

alespoň na okamžik přepnout. Jinak by bylo 

perfektní.

Řada 4 je určena pro nenáročnou kliente-

lu, avšak některými vlastnostmi patří o  třídu 

výše. Převzorkování z  PAL na  rozlišení HD 

Ready je solidní, občas jen vidíte – při hori-

zontálním posunu kamery – málo svižné pře-

kreslování obrazu, což není v  dané třídě nic 

neobvyklého. Barvy jsou tradičně živější, ale 

můžete si je doladit a možnosti jsou v  tomto 

směru naprosto nadprůměrné. 

Musím říci, že mě řada 4 mile překvapila, 

zvláště když předchozí generace byla výrazně 

horší. A to i přesto, že je to u některých mo-

delů znát na možná trochu vyšší ceně. Podle 

mého se však vyplatí.

cena: 11.990 Kč

úhlopříčka, 

formát:

66 cm (26"), 

16:9

obrazovka: LCD, 1 366 x 768  bodů; 

jas, kontrast, úhel pohledu 

a odezva neudány

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

MPEG-4), DVB-C, zesilovač 

2x 5 W, virtuální zvuk 

spotřeba: 63 W, v pohotovostním 

režimu neudáno

vstupy/výstupy 

(výběr):

vzadu: 2x HDMI, SCART, 

digitální optický audiovýstup; 

na boku: HDMI, PCMCIA (CI), 

sluchátka

rozměry (švh); 

hmotnost:

670 x 495 x 216 

(bez podstavce 75) mm; 

8,4 kg

Samsung LE26B450

Ovládání je skryto na pravém boku, kde je i konektor 

HDMI. Připojení sluchátek tu však nehledejte.

Robustní podstavec otočný pouze u verze s 82 cm dokresluje široký rámeček panelu.

NA DOMAI DO CHALUPY
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Sony BDP-S560 (11.090 Kč) a  BDP-S760 

(14.108 Kč) se od sebe vepředu liší vskutku mi-

nimálně. Jen připojením sluchátek. Více rozdílů 

najdete, když je otočíte – S560 chybí digitální 

koaxiální audiovýstup a hlavně analogový audi-

ovýstup typu 7.1. Připojení na internet přes Wi-Fi 

či Ethernet mají stejné, takže je na vás, po jakém 

sáhnete. Ve hře je i nejlevnější varianta BDP-S360 

za 7.058 Kč. Zdá se mi to, nebo jsou všechny tak 

nějak dražší?

Pohodové ovládání až na…

Osobně si už dlouho nemohu zvyknout 

na menu, jimiž fi rma vybavuje nejen své pře-

hrávače, ale i televizory. Menu se po obrazov-

ce pohybuje (vybraná položka většinou zů-

stává na stejném místě), nelze v něm kolovat, 

takže se někdy hodně nacvakáte (třeba v mu-

zice), a  to ještě nemlu-

vím o lokalizaci. Té jsme 

se nedočkali ani u  to-

hoto přehrávače, byť je 

zde třeba portugalština 

či polština. A  protože 

menu, v  němž je i  na-

stavení, Sony povýšilo 

i  na  menu úvodní, kte-

ré se objevuje třeba při 

zasunutí disku s  hud-

bou, nezbavíte se ho. 

Vše ještě komplikuje 

fakt, že vozík mechani-

ky sklopí přední panel, 

takže se nedostane-

te k  tlačítku Play, ale 

pouze k  tlačítku zasu-

nutí vozíku. Pak musí-

te – u  Blu-ray tradičně 

poměrně dlouho – po-

čkat, až se disk načte, 

a  pak teprve případně 

zmáčknout Play. Tro-

chu neohrabané na rok 

2010. Zapnutí samot-

ného přehrávače však trvá překvapivě krátce 

(cca 10 s).

Multimédia stále zaostávají

Kompatibilita je v  tomto ohledu na  naprosto 

minimální úrovni a  odpovídá televizorům fi r-

my. Přehrají se jen fotografi e a hudba v MP3 

(v  menu to musíte vždy ručně navolit), a  to 

pouze na  CD/DVD nosiči. S760 nepřehraje 

dokonce ani MPG záznam s  kamer s  pev-

ným diskem a měl jsem problémy i s AVCHD. 

Z USB paměti se mi přehrály pouze fotografi e! 

BDP-S760 je kompatibilní s Wi-Fi, na  internet 

se můžete dostat i přes konektor Ethernet LAN, 

což jsem bohužel nemohl vyzkoušet. Novinkou 

je i  technologie vícekanálového prostorového 

zvuku při poslechu přes docela obyčejná slu-

chátka. V mém případě to ale nemohu potvrdit 

– i když jsem se snažil, nějak to nedopadalo.

S760 je drahý a  velmi dobře vybavený pře-

hrávač. Má vše co konkurence, jen do  mul-

timédií se vůbec nehrne. Na  to jsme u Sony 

zvyklí, podívejte se na  televizory. Pokud hle-

dáte opravdu univerzální BD přehrávač (nebo 

alespoň univerzálnější), tenhle to určitě není. 

Pokud se obejdete prakticky bez podpory 

multimédií, pak vám poslouží dobře. Své vy-

soké obrazové kvality ostatně potvrdil ve spo-

jení s televizorem o úhlopříčce plných 119 cm. 

Filmy jako Mamma Mia! či Casino Royale byly 

skutečně jako brus a  kvalitní bylo i  podání 

běžných DVD disků.

BD přehrávač Sony BDP-S760

ELEKTRONIKA • TEST

KVALITABEZ MULTIMÉDIÍ

cena: 14.108 Kč

přehrává (výběr): BD-R, BD-RW, 

BD-ROM, AVCHD, DVD±R, 

DVD±RW,CD-R/RW, 

JPEG; z USB: JPEG 

vstupy/výstupy: HDMI (CEC), komponentní 

výstup (YUV), S-Video, 

výstup 7.1 (prostorový 

zvuk), A/V výstup 

(cinch), digitální koaxiální 

a optický audiovýstup, 

Ethernet (LAN), USB; 

vpředu: sluchátka, USB

rozměry (švh); 

hmotnost:

430 x 70 x 246 mm;

3 kg

Sony BDP-S760

Jak Sony BDP-S560, tak BDP-S760 (na snímku) se liší opravdu jen minimálně. Je překvapením, že se v jejich vysoké ceně neobjevil ani jeden Blu-ray disk…

Dálkový ovladač je příjemný a přehledný. Poradí 

i s televizorem Sony a můžete si ho dokonce nechat 

podsvítit.

Přehrávače BDP-S360, BDP-S560 a BDP-S760 Sony uvedlo už v září. K nám se je podařilo dostat až po 

Novém roce. Nyní se podíváme na nejvyšší model, který dorazil jako první před koncem ledna.
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Se západem či východem slunce se přes den 

šedivé a  hnědé kamenné stěny rozeklaných 

skalních masivů, štítů a věží zbarví dočerve-

na a dorůžova, stejně jako sníh, který leží pod 

nimi. Čarokrásné přírodní divadlo je samozřej-

mě nejlepší vychutnávat z pohodlného lehátka 

na terase jedné z mnoha horských chat, které 

snad byly postaveny jen za  účelem řádného 

„kochání se“. A když je po ruce ještě sklenička 

likérového „bombardina“ či místní specialita – 

vinná pálenka grappa ochucená borůvkami –, 

dovolená v Trentinu nemá chybu. 

Z  každoročních čtyř milionů návštěvníků této 

severoitalské provincie se jich nejvíc rekrutuje 

z řad nadšenců alpského lyžování, ale zkrátka 

nepřijdou ani běžkaři. Vášeň pro „nordic ski“ čili 

běh na lyžích je tu stejně silná jako pro alpské 

lyžování. Svědčí o tom i nově zavedená perma-

nentka Super Nordic Skipass, umožňující vstup 

hned do sedmnácti běžeckých center nabízejí-

cích přes tisíc kilometrů tratí. Patří mezi ně sa-

mozřejmě i ty ve Val di Fiemme, kde se za rok 

bude konat mistrovství světa v klasickém lyžo-

vání a kde letos Lukáš Bauer tak senzačně vy-

hrál prestižní seriál závodů Tour de Ski.  

Madonna historická i současná

Jedním z cílů lyžařů každého věku i výkonnos-

ti je středisko Paganella, stejně jako městeč-

ka Andalo a Molvena, ležící pod majestátním 

masivem Dolomiti di Brenta. Celý areál prošel 

nedávno zásadní modernizací. Za  pouhých 

patnáct minut jste z  Fai della Paganella až 

na vrcholu Cima Paganella (2 125 metrů nad 

mořem), odkud vedou perfektně urolbované 

červené a  černé „pisty“. Zmíněná střediska 

patří do  obřího lyžařského „komprensoria“ 

Skirama Dolomiti Adamello Brenta, kde vám 

na  více než 380 kilometrů sjezdovek a  přes 

150 vleků a lanovek stačí jeden jediný skipas. 

Včetně pětikilometrové černé sjezdovky Olim-

pica Due s tisíci metry výškového rozdílu a ně-

kolika náročnými terénními skoky. 

Mezi nejkrásnější a  zároveň i  tradiční lyžař-

skou destinaci patří i  starobylé městečko 

Madonna di Campiglio na  západní straně 

brentského masivu. Přímo z  centra to máte 

na nejbližší sjezdovku pár minut a všude oko-

lo vás jsou skály, sníh a husté lesy. Městečko 

dýchá téměř stejnou útulnou atmosférou, jako 

když ho v roce 1889 navštívili císař Franz Jo-

sef a císařovna Sissi, okouzleni tím, co viděli. 

V roce 2006 tu otevřeli sjezdovku Streif Schu-

macher jako hold světoznámému šampionovi 

F1, která se obtížností vyrovná známým FIS 

tratím. Zejména závěrečný žleb z Direttissima 

dello Spinale s výškovým rozdílem 140 metrů 

a sklonem od 50 do 70 procent. Legendární 

sjezdovka Canalone Miramonti, na které se už 

padesát let jezdí mistrovské slalomy, tak do-

stala zdatnou konkurenci… 

O kousek níže, stále v údolí Rendena, leží Pin-

zolo, lyžařské středisko obzvlášť vhodné pro 

rodiče s dětmi. Půjčíte si tu pro ně nejen veš-

kerou výbavu, ale čekají tu na ně parky s atrak-

cemi a organizované programy na sněhu. 

CESTOVÁNÍ • TRENTINO, ITÁLIE

V KRAJI

RŮŽOVÝCH SKAL

Návštěvníci hlavního města oblasti – Trenta – by si 

rozhodně neměli nechat ujít náměstí Piazza Duomo 

s nádhernou Neptunovou fontánou (Alexander 

Debiasi).

Trhy na Piazza Fiera v Trentu jsou proslulé nejen 

o Vánocích… (Gianni Zotta).

Je celkem jedno, zdali uvěříte prastaré legendě, že Dolomity neboli „bledé hory“ si za své království 

zvolila měsíční princezna a její milenec, anebo dáte spíš na geology, kteří vám budou tvrdit, že ona 

bledost je jen neobvyklá vápníková morfologie. Místní tomuto jevu říkají „enrosadira“…
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Nedaleký průsmyk Passo del Tonale s ledov-

cem Presanella je zase oblíbeným místem jar-

ního lyžování – sníh tu je až do konce dubna, 

a to v třítisícové výšce. 

Trentino u prostřeného stolu 

Nejbohatší severoitalská provincie je krajem 

chutí a  vůní, lahodných specialit a  pečlivě 

ošetřovaných kulinářských dědictví minulosti. 

Stačí navštívit jednu z třiapadesáti restaurací 

s výraznou nálepkou „Osteria Tipica Trentina“ 

(Typické trentinské pohostinství). Členství je 

možné získat jedině díky přísnému dodržová-

ní kvality a výhradně tradiční přípravě pokrmů 

z domácích surovin – vody, vína, sýrů, mouky, 

oleje, medu či marmelád. 

Trentino je branou do slunné Itálie a od nepa-

měti se tu střetávají dva gastronomické sty-

ly – lehká středomořská kuchyně a  precizní 

rakousko-uherská. Najdete tu sýry ze sala-

ší, zvěřinu, jezerní pstruhy, tradiční uzeninu 

a hlavně kukuřičnou kaši zvanou polenta, kte-

rá v mnohém nahrazuje těstoviny. Vynikající je 

například zapečená s pravými hříbky, jejichž 

sběr je tu přísně regulován. 

Na stole nesmí chybět panenský olivový olej, 

jablka (pocházejí odtud známé odrůdy Golden 

Delicius či Reneta) a samozřejmě víno – čer-

vené Marzemino a Teroldego, z bílých odrůd 

Nosiola či Vino Santo. Šumivý sekt Trento Doc 

Metodo Classico dokonce odborníci srovná-

vají s pravým šampaňským…

Umění, dějiny, kultura i sport

Pokud vás každodenní lyžování omrzí, skibus 

pravidelně pendlující mezi středisky vás za půl 

hodinky doveze až do Trenta. Lyžařskou do-

volenou si tak můžete zpestřit návštěvou měs-

ta, jehož základy se datují až do dob římské 

říše a  jež ve  středověku proslulo jako místo 

Tridentského koncilu – největší politické, ná-

boženské (a turistické) události 16. století, jež 

zásadním způsobem posílila vliv katolické 

církve a zahájila v celé Evropě protireformaci.

Za prohlídku určitě stojí i mohutný renesanč-

ní hrad Castello del Buonconsiglio, bývalá 

biskupská rezidence, ze které je dnes muze-

um, ale v Trentu je toho na podívání mnohem 

víc. Památky z  římské doby, architektonické 

poklady rané gotiky, jako je dóm sv. Vigilia 

i  nejznámější místní stavba Palazzo Pretorio 

s charakteristickou „zvonovou“ věží Torre Ci-

vica. Z  jejího ochozu budete mít blízký bren-

tský masiv jako na  dlani coby připomínku 

toho, že málokde v Evropě se tak ideálně po-

tkávají umění, dějiny, kultura a sport.

TRENTINO, ITÁLIE • CESTOVÁNÍ

Trentino, Itálie
(autonomní provincie, ofi ciální název 

Provincia autonoma di Trento)

Poloha: V severní části Itálie, souse-

dící s provinciemi Bolzano, Belluno, 

Vincenza, Verona, Brescia a Sondrio. 

Celý region o rozloze 6 206 km2 je 

horský, 75 % území je ve výšce větší 

než 1 000 metrů nad mořem. Mezi 

nejvýznamnější pohoří patří Brenta, 

Adamello-Presanella a Dolomity. 

Na jižní hranici leží i největší italské 

jezero Lago di Garda (370 km2), ráj sur-

fařů a jachtařů. Bohatý masiv Dolomit 

chrání Trentino před severními větry 

a umožňuje zvláštní mikroklima, jehož 

výsledkem je i velký počet slunečných 

dnů. Hlavním městem je Trento.

Jazyk: italština

Měna: euro (běžně se přijímají 

platební karty)

Nutné doklady: EU (stačí občanský 

průkaz)

Kontakt: kompletní cestovatelský 

servis v češtině najdete na 

www.visittrentino.it/cs

Podvečerní panoráma na Passo Rolle (Alesandro Gardin).

I lyžaři v Madonně di Campiglio si rádi odpočinou v pohodlných lehátkách, a k Trentinu sluneční dny prostě 

patří…. (Pierluigi Orler Dellasega).
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Možná nebudete potěšen, ale zeptat se mu-

sím – jak moc jste rád, že skončily VKV? Vět-

šina lidí si vás nejspíše pamatuje díky nim 

a přišlo mi, že jste si Líbala snad i užíval…

Užíval… Bavilo mě to. Byla to zkušenost 

a  já jsem měl veliké štěstí na  lidi – točil jsem 

s  Honzou Zadražilem, Sandrou Pogodovou, 

Honzou Plouharem atd… 

Jsem rád, že ta etapa skončila, ale na druhou 

stranu je to znát na našem rodinném příjmu, 

což byl také jeden z důvodů, proč seriál točit. 

Při pohledu do životopisu je vidět, že mezi 

vašimi televizními rolemi jsou někdy i dlou-

hé přestávky. Co máte v plánu teď?

Já toho ve skutečnosti moc nenatočil – jsou to 

spíše takové drobničky. Kromě těch dlouho-

dobějších seriálů. Něco se snad chystá. Je to 

jeden z mých dalších snů – zahrát si ve fi lmu.

Pocházíte z  rodu loutkářů, který založil 

Matěj Kopecký. Vaše matka je loutkářka, 

otec hrál v divadle Y. Jak jste věděl, kterým 

směrem se vydat? Připadá mi, jako byste 

našel třetí cestu…

Třetí cesta? Takhle jsem o tom nepřemýšlel, ale 

určitě jsem velmi ovlivněn oběma rodiči a pro-

středím, kde rodiče, pra pra prarodiče pracova-

li. U mě asi došlo k nějakému propojení cesty, 

po které šla máma, s cestou táty. Baví mě jak 

loutkové divadlo, tak činohra a nechci mezi tě-

mito žánry dělat rozdíly. Divadlo je jedno jediné.

I  když jsem vás na  divadle nikdy neviděl, 

podle toho, v  čem a  kde všude hrajete, 

resp. jste hrál (a bylo toho hodně), mi při-

padá, že ho máte hodně rád. Hrajete pro 

děti, děláte činohru i experimentální diva-

dlo…

Divadlo mě baví a vzrušuje, někdy deptá. Je 

to dobrodružství, a především je to stále živý 

tvar. Je to vždycky nějaká cesta, a hlavně spo-

lečná cesta s lidmi. A to mě na tom baví – do-

zvídat se o ostatních a také sám o sobě.

Jak vzpomínáte na vaše účinkování ve hře 

Hidden Landscape? Cítíte ho jako něco 

zlomového? 

Je to první a snad opravdu výlučně jediné ta-

neční představení, kde mám možnost vystu-

povat. Jedná se o profesionální taneční sou-

bor dot504, se kterým spolupracují vynikající 

LÍBALA
JSEM SI UŽÍVAL

ROZHOVOR • ROSTISLAV NOVÁK

Potomek loutkářského rodu Kopeckých hraje v Národním divadle, dětském divadle Minor či třeba 

v Divadle Archa. Pamatujete si ho však nejspíše z role svérázného Olina Líbala z nekonečného seri-

álu Rodinná pouta neboli RP neboli Velmi křehké vztahy neboli VKV, který ovšem už své „nekonečno“ 

našel. Poslední rok poutá Rostislav Novák pozornost inscenací La Putyka, ve které hraje a kterou 

vytvářel se supervizí režijního tandemu Skutr. V ní se kombinují prvky francouzského „nového cir-

kusu“, jako akrobacie, tanec, loutky či sportovní výkony, včetně bojového umění, s ryze českými – 

rozumějte hospodskými – reáliemi. Slyšel jsem (a četl), že je to úchvatné a také neustále vyprodané. 
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tanečníci a choreografové nejen z České re-

publiky. Byla a je to vynikající zkušenost. Bo-

hužel se představení málo hraje. Škoda.

Co ve své divadelní a televizní kariéře po-

važujete za zlomové?

Zlomové bylo asi to, že jsem se dostal 

na  DAMU – KALD (katedra alternativního 

a loutkového divadla), obor herectví. Tam na-

bral můj život trochu jiný, dost jiný směr. A te-

levize? Na tu stále čekám, ale třeba taky nic 

přijít nemusí…

Teď k vašemu dítku La Putyka, jehož před-

stavení jsou neustále vyprodaná, včetně 

toho zatím posledního, květnového. Čekal 

jste takový zájem?

Nečekal. Představení vznikalo bez ambic udě-

lat trhák. A to je myslím vždycky lepší. Mohl to 

být taky pěkný průšvih. Dělali jsme to s poci-

tem, že chceme zkusit jít jinou cestou a hlavně 

jít společně, ve volném čase a zadarmo s po-

mocí vlastních zdrojů.

Co si mám pod La Putyka představit? Četl 

jsem, že je to „nový cirkus v českém hos-

podském provedení“…

„Nový cirkus“ je prý už ve světě zastaralý po-

jem. Používá se „nový nový cirkus“ a  nebo 

„fresh circus“. Každopádně je to více diva-

delní tvar, než je klasický tradiční cirkus, ne-

vystupují tam zvířata, těmi jsme my. A vybrali 

jsme typicky české prostředí, které má svoji 

poetiku. Je to svět ve světě.

Myslíte, že žánr „nového cirkusu“ nebo jak 

říkáte „nového nového cirkusu“ má naději 

se u nás nějak výrazněji prosadit? 

Jsme tak 20 let pozadu za Francií, Velkou Bri-

tánií atd. Ale určitě nikdy nedosáhneme jejich 

kvalit. Oni mají cirkusové školy a vzdělání, ale  

my máme divadelní tradici a nějaký nadhled. 

Myslím.

Zkusil jste si to a vyšlo to, včetně získání 

Ceny Sazky a Divadelních novin v kategorii 

„Alternativní divadlo“. A to jsou jen v Praze 

premiér stovky. Je vidět, že La Putyku v La 

Fabrice bere nejen obecenstvo…

Nyní jsme získali poslední ocenění „Divadelní 

inscenace roku 2009“. A to je veliká čest. Váží-

me si toho, ale najednou se začínám cítit pod 

tlakem a cítím velikou zodpovědnost  k další-

mu projektu a divákům. Dá se ještě navázat?

Asi každému se nutně musí líbit spojení: 

La Putyka, La Fabrika… 

To byla skutečně náhoda. Je to ale jediný 

prostor, který nám vyšel vstříc, a v tuto chvíli 

ho považujeme za  naši domovskou scénu, 

kde se opravdu cítíme jako doma se vším 

všudy.

Nyní prý chystáte projekt jakéhosi mobil-

ního divadla…

Ano, projekt se jmenuje „Chapiteaux – mobilní 

multikulturní prostor“, který veze La Putyku, 

Nightwork jako základ a  k  tomu představení 

režisérského tandemu Skutr, fi lmy a  divadlo 

pro děti, workshopy, výstavu obrazů atd… 

Nemáme ale peníze, a tak hledáme sponzory, 

generální partnery… 

Nevíte o někom?

Co děláte, když zrovna nehrajete či nevy-

mýšlíte něco nového? Tím chci říci, co je 

pro vás vlastně relaxací?

Relaxací je pohyb, nebo naprostý odpoči-

nek. Mám to trochu extrémní: buď maximum, 

anebo minimum.

ROSTISLAV NOVÁK • ROZHOVOR

Curriculum vitae… 

Rostislav Novák (*1979) – herec 

a loutkář, potomek loutkářské rodiny 

Kopeckých. Vystudoval na DAMU 

katedru alternativního a loutkového 

divadla (KALD), je ženatý a má tři děti. 

Za inscenaci „8 – polib prdel kosům“, 

kterou vytvořil s režisérským tande-

mem Skutr, byl nominován na cenu 

Talent roku Alfréda Radoka. V roce 

2008 u nás vedl workshop pro kanad-

ský „nový cirkus“ Cirque de Soleil. 

Minulý rok – opět s tandemem Skutr 

– vytvořil za podpory grantu hlavního 

města Prahy a Nadace Život umělce 

nebývale úspěšnou inscenaci „La 

Putyka“, za kterou si odnesl několik 

ocenění. Včetně toho posledního – ti-

tulu „Divadelní inscenace roku 2009“. 

Z představení „8 – polib prdel kosům“ v La Fabrice. 

La Putyka – ze zkoušky.

S dětmi – Šimonem (1 rok), Matyášem (4,5 roku) 

a Kryštofem (12 let).
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Nejočekávanější novinkou, která však nebyla 

na veletrhu přímo přítomna, byl multidotyko-

vý tablet iPad od Applu. Steve Jobs ho sice 

představil až několik dní po konci největšího 

veletrhu spotřební elektroniky na světě, ale už 

jeho samotná předzvěst donutila konkurenci 

přijít s vlastními tablety přímo zde, a  tím pá-

dem i dříve než fi rma s  logem nakousnutého 

jablka. 

Nenápadná videopůjčovna 
on-line

Výrazným trendem v oblasti domácí zábavy se 

stávají on-line služby. Zákazník si koupí televizi 

nebo přehrávač a po připojení k internetu může 

sledovat a  stahovat fi lmy v  HD kvalitě (You-

Tube, Hulu, Vudu, Netfl ix), poslouchat hudbu 

(Pandora, Last.fm), hrát hry, surfovat interne-

tem, komunikovat s přáteli (Skype) atd. Nemusí 

přitom do přístroje vložit jediné fyzické médium 

či přikupovat další příslušenství. Většina slu-

žeb však zatím funguje pouze v USA, případně 

v rozvinutějších západních zemích. 

YouTube, videoarchiv televize Nova, Skype, 

Flickr a například i internetové fotoalbum Raj-

ce.net si na svých obrazovkách užijí i čeští zá-

kazníci. Podmínkou je samozřejmě připojení 

k  internetu a  výběr značky televizoru, která 

nabízí to, co si přejete, protože služby jsou 

v tomto směru různé. 

3D již brzy, ale ne pro každého 

Sony, Samsung, Panasonic i např. LG, všichni 

svorně slibují jedinečný, bombastický, úžasný 

a magický zážitek ze sledování 3D fi lmů. Ne-

bude to však tak jednoduché. Zájemce o 3D 

si bude muset pořídit nejen nový Blu-ray pře-

hrávač, ale také televizi, která dokáže 3D zob-

razit. Nezbytností budou samozřejmě i  spe-

ciální brýle, které však bude pravděpodobně 

většina výrobců přibalovat přímo k přehrávači 

nebo k  televizi zdarma. Samsung dokonce 

slibuje balení brýlí pro celou rodinu tak, aby 

se mohli dívat opravdu všichni. Stejná fi rma 

má na svém kontě i první skutečný 3D Blu-ray 

fi lm – Monsters vs. Aliens. Jde o animovaný 

REPORTÁŽ • VELETRH CES 2010

3DVE ZNAMENÍ
Na veletrhu Consumer Electronics Show (CES) v Las Vegas nebylo stánku významnější fi rmy, kde 

byste jej nepotkali. Zaklínadlo 3D bylo doslova všudypřítomné. Filmů i her ve 3D se prý v domácnos-

tech dočkáme ještě letos. Druhou a co do počtu možná ještě četnější novinkou byly na letošním CES 

elektronické čtečky knih zvané e-reader.

LG představilo novou řadu televizorů, která je vybavena funkcí pro telefonování přes program Skype.

Pro sledování fi lmů ve 3D budou potřeba takzvané 

aktivní 3D brýle. Ty mají za úkol pustit ke každému 

oku pouze ten obraz, který mu patří.
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fi lm, po  jehož zhlédnutí musíme konstatovat, 

že nová technologie má něco do sebe. Pana-

sonic se zase v USA dohodl s televizním ope-

rátorem DirecTV, který bude již letos nabízet 

několik zajímavých kanálů vysílaných ve  3D. 

Zájemci si budou muset pronajmout speciální 

3D set-top box. Nejjednodušší a  pro majite-

le konzolí Playstation 3 i  nejlevnější přechod 

na 3D nabídne Sony. Firma do konce roku to-

tiž plánuje pro uvedený přehrávač nový fi rm-

ware, který jej na  3D „předělá“. Playstation 

pak zvládne nejen Blu-ray 3D fi lmy, ale i hry. 

Obojí už bylo možné si na  veletrhu CES vy-

zkoušet.

Otázkou zůstává, zda budou lidé ochotni 

investovat do  nového vybavení jenom kvů-

li tomu, aby se mohli dívat na 3D obraz. Šéf 

veletrhu CES Gary Shapiro předpokládá, že 

do  roku 2013 se 3D systémy rozšíří do 26 % 

domácností v  USA. Nelze tedy ani zde oče-

kávat nějaký masivní nástup, jako tomu bylo 

například u HDTV. Za největší překážku jsou 

považovány právě brýle, které musí divák no-

sit, aby 3D obraz viděl. Samsung sice již loni 

předvedl (poznámka šéfredaktora: a před ně-

kolika lety např. i Grundig) skutečný 3D zobra-

zovač, ke kterému žádné brýle nepotřebujete, 

ale zatím počítá pouze s využitím v marketingu 

a například v pouliční reklamě. Kvalita obrazu 

a ani 3D efekt rozhodně nedosahují kvalit, jaké 

nabídne certifi kovaný 3D Blu-ray ve Full HD. 

Nová 3D televize vysílá na přeskáčku pro kaž-

dé oko zvlášť Full HD obraz. Brýle (s vrstvou 

z tekutých krystalů) mají za úkol vždy zakrýt to 

oko, pro které zrovna není obraz určen. Vše se 

pochopitelně děje tak rychle, že lidský mozek 

nějaké přepínání nezaznamená. Televize tedy 

musí být schopna zobrazovat nejméně 240, 

lépe však 480 snímků za sekundu. Teoreticky 

tuto vlastnost už mají nové NeoPDP plazmy 

Panasoniku.

Pro knížku jedině na internet

Nejčetnějším výrobkem na výstavišti v Las Ve-

gas byly e-readery neboli elektronické čtečky 

knih (e-books či tzv. elektronické knihy). Mezi 

bezejmennými čínskými stánkaři bylo toto 

zboží vidět doslova na každém kroku. Poté co 

se svojí čtečkou Kindle loni uspěl internetový 

obchod Amazon, se následovníci jen hrnou. 

Svou vlastní má knižní obchod Barnes & No-

ble a samozřejmě i velcí hrá-

či, jako je Sony a Samsung. 

Zatímco Kindle nebo Barnes 

& Noble nabízejí přímé spo-

jení na knižní e-shop (Kindle 

funguje i  v  Česku), ostatní 

spoléhají na  službu Google 

Books nebo prostě necháva-

jí stažení e-booku na čtená-

ři. Cena e-readerů je přitom 

poměrně vysoká. Nejlevněj-

ší lze pořídit za  240  dolarů. 

Na  zařízení, které většinou 

umožňuje pouze číst knihy, 

případně v  omezené míře 

surfovat po internetu, to není 

právě málo. Podle odborní-

ků o  budoucnosti e-booků 

rozhodnou letošní Vánoce.

Skype v televizi, průhledný 
notebook, nejvýkonnější 
televize na světě

LG představilo v Las Vegas televizor, přes nějž 

můžete skypovat (zdarma telefonovat prostřed-

nictvím služby Skype). Mělo by to fungovat tak, 

že budete sedět na pohovce, na dálkovém ovla-

dači vyberete, komu chcete zavolat, a stisknete 

tlačítko OK. Kamera i mikrofon, kterými je tele-

vize vybavena, vás automaticky zazoomují tak, 

abyste nemuseli křičet nebo se jakkoliv k obra-

zovce přibližovat. Pokud má druhý účastník také 

kameru, uvidíte jej v plné kráse přes obrazovku. 

Samsung na  CES dokazoval, že vyniká 

i  v  méně obvyklých disciplínách. Na  uzavře-

né prezentaci pro vybrané novináře předvedl 

notebook s průhledným displejem. O tom, že 

by podobný výrobek prodávala, fi rma prý ne-

uvažuje, ale efektně tak ilustrovala možnosti 

využití této technologie. Průhledný displej 

se může v budoucnu stát například součástí 

předního skla automobilu a mohou se na něm 

zobrazovat informace z navigace nebo třeba 

varování před objížďkami. Řidič přitom bude 

stále dobře vidět na cestu. 

Toshiba letos začne prodávat tzv. Cell TV. Jde 

o  televizor, který má stejný výkon jako dvacet 

našlapaných počítačů. Výrobce udává ten cel-

kový na 200 gigafl opů. Jádrem je procesor Cell 

od IBM, který mimo jiné využívá i Play station 3. 

Cell TV dokáže vytvořit v  reálném čase 3D 

obraz i  z obyčejného televizního vysílání nebo 

obyčejného fi lmu na DVD. Dokáže posílat video 

do jiných přístrojů (mobilů, mediaboxů, počítačů 

atd.) v různých částech domu (součástí je DLNA 

server). Umí upravovat parametry obrazu podle 

okolních světelných podmínek a jeho součástí je 

Blu-ray rekordér a disk s kapacitou 1 TB (tera-

bajt) pro nahrávání živého vysílání. Samozřejmě 

lze připojit i externí disk. Cell TV umí streamo-

vat i internetový obsah včetně služeb, jako jsou 

Twitter, YouTube, Picasa, Pandora nebo Vudu. 

Televizor se již prodává v Japonsku a měl by být 

brzy dostupný v USA. O ceně a případné do-

stupnosti v Evropě zatím není nic známo.

VELETRH CES 2010 • REPORTÁŽ

EnTourage je první elektronická čtečka knih na světě, která má dva 

displeje. Klasický LCD pro přehrávání videí a e-ink (s tzv. elektronickým 

inkoustem) pro čtení knih.

Připomíná vám to potápěčské brýle? Je to tak! Scuba Series HD jsou navíc 

vybaveny videokamerou s pětimegapixelovým fotoaparátem a zvládají hloubku 

až do 40 metrů.

Prototyp notebooku s průhledným displejem od Samsungu byl k vidění na 

uzavřené prezentaci.
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ZÁBAVA • VAŘENÍ

Jak se nachýlí k zimě, blýskne mi myslí „čas whisky a cibulačky“. Ne že by šlo – v posledním případě 

– o můj recept, ale v českých restauracích v drtivé většině podávají pouze jakousi prapodivnou napo-

dobeninu, která s tím výtečným a jednoduchým jídlem nemá společného nic, jen ten sýr. Podělím se 

s vámi i o jeden vlastní, léty prověřený, zvěřinový recept a na závěr o jeden hřejivý nápoj na dobrou 

noc. Omluvte ještě absenci fotografi í. Fotit jídlo není úplně triviální a mé fotografi cké schopnosti 

nezvládaly vyjádřit tu správnou skutečnost… 

HŘEJIVÉRECEPTY
Domácí cibulačka

Na tuhle polévku existuje spousta receptů – je 

to zjevně něco jako česká bramboračka. Viděl 

jsem ji dokonce v krémové podobě, s mušká-

tovým oříškem, s  „bouquet garni“, tedy svá-

zanou kytičkou nejrůznějšího koření, či třeba 

s  bílým vínem. V  tomto receptu je zachová-

na její jednoduchost, a to se mi líbí. Stačí jen 

správné ingredience a není co zkazit. Je sytá 

a ideální je i jako „vyprošťovák“ po prohýřené 

noci…

Potřebujete: vývar (osvědčilo se mi 2/3 výva-

ru a 1/3 vody), 5 až 6 velkých cibulí nebo více 

(klidně použijte třeba i červenou), olivový olej 

a 50 g másla, sójovou omáčku (ideální je Heinz 

57, tj. nikoli hutná), pepř, 300 či více gramů tvr-

dého sýra na strouhání (používám 30% eidam) 

a nějaké ty rohlíky. 

Postup: Nakrájejte nahrubo cibuli (na kostič-

ky) a osmažte ji na směsi másla a oleje. Jak-

mile bude do růžova, přidejte čerstvě namletý 

pepř (podle chuti můžete i dosolit), vše zalijte 

vývarem s  vodou a  nechte vařit alespoň 20 

minut. Na  závěr ochuťte sójovou omáčkou 

a nechte ještě minutku na plotně. Sýr nahrubo 

nastrouhejte a  rohlíky nakrájejte na  kolečka 

a osmažte na oleji.

Servírování: na talíř nejprve dejte sýr, na něj 

opečený rohlík, ten opět posypte sýrem 

a  teprve pak to celé před podáváním zalijte 

velmi horkou cibulačkou (důležité, aby se vše 

krásně spojilo). Pozor! Je třeba jíst ji zatepla, 

avšak horkost se natáhne do  rohlíků, takže 

je konzumujte opatrně… Nejspíše zjistíte, že 

sama polévka překvapivě rychle vychládá.

Pamatujte: Pokud chcete mít tu nejlepší ci-

bulačku, připravte si vlastní vývar (vcelku ja-

kýkoli, já používám kuřecí či míchaný kuřecí 

a krůtí). Voda plus polévkové koření či bujóno-

vá kostka, což často vidíte v receptech na in-

ternetu, budou vždy jen náhražkou. 

Zvěřina na víně

U  zvěřiny je více než kde jinde nejdůležitější 

surovina. Základem je ideálně zvěřina mladá 

a kvalitní. Použít lze i divočáka, daňka či jele-

na, na víně se však dá připravit i srnčí, které 

ovšem není tak jemné. Takováto zvěřina se 

ale těžko shání, takže jsem několikrát s úspě-

chem použil klokana a pštrosa.

Potřebujete: 500 g dobře odblaněné zvěřiny 

(falešná svíčková, kýta…), koření Garam Ma-

sala, olivový olej, 0,7 l hutného červeného vína 

a „Hotovou jíšku tmavou“ (Knorr). 

Postup: Zvěřinu nakrájejte na  větší kostky, 

naložte do  oleje a  koření a  nechte přes noc 

odležet (pokud je mladá, stačí i dvě tři hodiny). 

V hrnci rozpalte olej a zvěřinu nechte zprud-

ka zatáhnout ze všech stran. Poté dolijte víno 

(bez asi deci) a nechte pod pokličkou pomalu 

dusit, dokud maso nezměkne (hodinu dvě či 

více podle druhu a stáří masa). Na závěr po-

hoďte ještě špetkou koření, dolijte zbytek vína 

a zahustěte jíškou. Maso před tím není zapo-

třebí vyndávat, omáčku není třeba pasírovat. 

Servírování: Jednoduché – jen nalijte do mis-

ky či hlubokého talíře... Jako doplněk je vhod-

ný tmavý či světlý chléb či cokoli, co v  tom-

to ohledu máte rádi. Ideální je k  takovémuto 

pokrmu podávat stejné víno, jaké bylo použito 

pro vaření. 

Pamatujte: Pro přípravu je důležité použít 

hutné červené víno s dostatkem slunce v těle. 

Takové se ovšem v  našich končinách nero-

dí, takže používám španělské či jihoafrické. 

Samozřejmě je možné použít i  francouzské 

či jeho obdobu. K  zahuštění jsem vyzkoušel 

všechno možné, ale tahle – byť instantní – jíš-

ka se mi kupodivu osvědčila nejvíc a nádherně 

doplnila chuť. A ještě poznámka: Veledůležité 

je použít kvalitní hrnec s pokličkou, který bude 

odpařené víno (vodu) vracet zpět do  hrnce, 

takže během vaření prakticky neubude. Jinak 

budete víno dolévat a  dolévat, jako jsem to 

dříve dělal já. (Je lepší schovat si nějaké i pro 

kuchaře… J.)

Na hřejivou dobrou noc: 
Whisky egg-nogg

Recept odkoukaný ze skvělé knihy Karla a Ali-

ce Pinkových Se sklenkou v  ruce (Merkur, 

1986). Takové se už dnes nevydávají... 

V  silnostěnné sklenici rozmíchejte vidličkou 

jeden žloutek s asi 20 g cukru, zalijte horkým 

mlékem a  přidejte whisky dle chuti (typicky 

malého panáka). Opět promíchejte a  navrch 

nastrouhejte něco málo muškátového oříšku. 

Nápoj s příjemně uklidňujícími účinky je 

dobré pít horký. Lze ho prý také podávat 

studený, ale přiznám se, že to mi nikdy nešlo 

k chuti.

Máte zajímavé a pokud 

možno původní recepty? 

Pošlete nám je, my je vyzkoušíme 

a o ty nejlepší se podělíme s ostat-

ními. Vy pak budete mít navíc šanci 

získat jako odměnu něco zajímavého 

do kuchyně. 

Adresa: inspirace.soutez@motyl.cz 

nebo Inspirace Euronics, P. O. Box 

218, 757 01 Valašské Meziříčí.

text: Bohumil Herwig
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Dnes existuje na 1 500 výrobců produkujících 

téměř 6 000 rozdílných rumů a každý chutná 

– díky lehce upravené výrobě a různě pěsto-

vané třtině – jinak. Obsahují vůně a nádechy 

evokující vanilku, čokoládu, mandle, karamel 

i  sušené ovoce. Škálu zážitků, které byste 

hledali v  tuzemském bramborovém destilátu 

opravdu marně. 

Od voňavky k otroctví

Historie rumu sahá hluboko do minulosti, nej-

méně do  8. století před naším letopočtem. 

Na čínských hliněných destičkách jsou zmín-

ky o nápojích sihum a gaudi připravovaných 

z melasy, lepkavého hnědého produktu, který 

vzniká při výrobě cukru. Staří Číňané znali věci 

a postupy, na které si západní svět musel po-

čkat dalších pár století. Včetně destilace, o níž 

existují zmínky až u Řeků. Ti ji však používali 

výhradně k výrobě léčebného terpentýnu. 

O kousek blíže se dostali Maurové, vyrábějící 

v tzv. vypalovacím měchýři „alkul“. Avšak ani 

oni neokusili, jak chutná na jazyku, sloužil jen 

k  přípravě éterických olejů, parfémů a  vůní. 

Skutečné poznání síly a  výroby destilované 

živé vody – aqua vitae – tak čekalo až na ev-

ropské mnichy. Ti ho pak roznesli po  celém 

světě, včetně Karibiku. Tomu se říká misionář-

ské poslání! 

Ale příběh pokračuje… 

Na  ostrovech poblíž Střední Ameriky našla 

cukrová třtina dovezená Kryštofem Kolum-

bem ideální podmínky k růstu a výroba bílého 

zlata – cukru – se stala hnací silou tamních 

hospodářství. A společně s ní začal dobývat 

svět rum. Od  počátku 16. století se vyvá-

žel do Španělska, ale brzy si našel příznivce 

v  dnešních Spojených státech. Právě tam 

vznikl princip obchodního trojúhelníku, který 

je považován za jednu z nejtemnějších kapitol 

v historii Nového světa. 

Melasa, která se destilovala výhradně v Nové 

Anglii, se totiž používala na  opačné straně 

Atlantiku – v  západní Africe – jako platidlo. 

Jediné zboží, které tam šlo koupit, byla levná 

pracovní síla – otroci. Plachetnice zprvu napl-

něné sudy s alkoholem tak vezly při zpáteční 

cestě v podpalubí lidský náklad. Ten kapitáni 

vyměnili v britských, španělských a francouz-

ských koloniích za  melasu, a  tu pak v  Nové 

Anglii za rum. Tak to šlo za bouřlivého popíjení 

stále dokola až do 19. století.

Nápoj mořských vlků

Bez ohledu na  pochybný původ si třtinový 

destilát vydobyl vynikající pověst „životabudi-

če“. Velký sud si objednal i George Washing-

ton po zvolení do funkce prezidenta a sám ho 

rozléval během inaugurační hostiny. Rum si 

oblíbili i  Angličané a neobešli se bez něj ani 

v koloniální Indii, která má dones největší spo-

třebu rumu na hlavu. 

V  roce 1687 se silný, téměř 70% rum objevil 

i  na  seznamech zásobování lodí Jejího Veli-

čenstva, kde vydržel až do roku 1970! Námoř-

níci plavící se pod „Union Jackem“ ho popíjeli 

nejprve čistý, pak ho začali míchat s  teplou 

vodou a citronovou šťávou, čímž objevili grog. 

Z  nápoje spodiny se rum postupně vyvinul 

v  jemný alkohol s příjemným buketem, který 

se nejen používá k přípravě bezpočtu koktej-

lů, ale dá se vychutnávat i samotný. Zásluhu 

na  této revoluční změně nese don Facundo 

Bacardi Massó, španělský přistěhovalec, kte-

rý v Santiagu de Cuba zasvětil experimentům 

při výrobě tohoto alkoholu, včetně unikátní 

fi ltrace přes dřevěné uhlí, celý život. Jako od-

borníka na víno jej fascinovala možnost vyro-

bit destilát prvotřídní kvality, který by dostál 

jeho vlastním požadavkům i  jemným jazýč-

kům koloniálních paniček.

VŠEHOCHUŤ • ZÁBAVA

Ernest Hemingway se kdysi kvůli třtinovému rumu přestěhoval na Kubu. Dnes by to už asi neudělal, 

zvlášť když Habana Club a konkurenční Bacardi koupíte v každé lepší samoobsluze. Přesto právě 

lahvinka tohoto moku byla, je a bude tím „nejtypičtějším“ pozdravem z asi 700 ostrůvků karibského 

archipelagu. Zkvašená šťáva ždímaná ze stvolů cukrové třtiny, která se destiluje pálením a pak od-

počívá v sudech po bourbonu či sherry, se má jako na luxusní „all inclusive“ dovolené... 

VĚDA JMÉNEM„RUMOLOGIE“

Ačkoli si našinec představuje sekání až pět metrů 

vysoké třtiny romanticky, je to drsná práce, kterou 

dříve prováděli jen otroci. Nerezové destilační 

kolony rovněž nemají nic společného s romantikou 

palíren na skotskou whisky. Na konci výroby se 

alkohol uskladňuje v dubových barelech, ze kterých 

nasává aroma a barvu, a čeká na fi nální proces, kdy 

ho mistr míchač spojí s jinými rumy tak, aby vytvořil 

dokonalý, dlouhotrvající chuťový zážitek.

Na Guadeloupu, stejně jako například v Guatemale, 

vyrábějí rum ze zkvašené šťávy vylisované ze 

třtiny, kterou nazývají miel – med. Ve většině zemí 

se však rum vyrábí z druhotné suroviny vznikající 

po vycukernění třtiny – z melasy.
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O BD-Live jsme vás podrobně informovali v srp-

novém čísle (2009), kde jste také mohli najít test 

Blu-ray přehrávače Samsung BD-P3600, resp. 

jeho připojení k  internetu tak, aby mohl tuto 

funkci využívat. 

Funkce BD-Live byla v počátcích šíření fi lmů 

na Blu-ray zaklínána jako něco, kvůli čemu si 

budou lidé fi lmy na tomto nosiči kupovat snad 

ještě více než kvůli vysokému rozlišení. Přes 

ni má mít divák přístup k on-line materiálům 

na  internetových serverech, jako jsou vystři-

žené scény, zdravice herců, fotogalerie, hry 

a další bonusy. Pravda je taková, že se zatím 

žádný fi lm s  opravdu zajímavým obsahem 

BD-Live neobjevil. Teprve letos ho totiž za-

čnou studia více zařazovat na většinu svých 

titulů. Disney dokonce touto funkcí vybaví 

všechny své fi lmy a má ji i  u nás prodávaný 

Madagaskar 2. 

Co je movieIQ?

Díky aplikaci movieIQ se pak okamžitě do-

zvíte, kteří herci hrají v dané scéně, a můžete 

se podívat i na jejich vždy aktuální fi lmografi i 

(databáze je on-line). Nechybí samozřejmě ani 

informace o kompletním obsazení včetně reži-

séra, scenáristy atd. 

Pokud nevíte, kde se děj právě odehrává, opět 

stačí spustit movieIQ a aplikace vám prozradí, 

kde se má fi lm odehrávat, a  případně, i  kde 

se natáčel (Paříž někdy supluje Praha apod.). 

Vyskakovací okénko se zmíněnými informace-

mi lze mít neustále zapnuté nebo se na změnu 

můžete nechat upozornit nenápadnou ikonou 

v  rohu obrazovky. Je zřejmé, že při prvním 

sledování asi movieIQ zapne málokdo – ruší 

totiž zážitek z fi lmu. Ale pro opravdové fi lmové 

fandy jde o  první zajímavou aplikaci, kterou 

nový HD formát přinesl.

Andělé a démoni

Pokračování/nepokračování hitu Šifra mis-

tra Leonarda ani zdaleka nedosahuje napětí 

a originality pů-

vodního sním-

ku. Pokud se 

ovšem chys-

táte do  Říma, 

může vám být 

n e t r a d i č n í m 

p r ů v o d c e m 

po  tomto měs-

tě. Obrazová 

kvalita je velmi 

dobrá, nikoliv 

však špičková. 

Scény, které byly natáčeny na zeleném poza-

dí, ihned odhalíte, protože z fi lmu nepříjemně 

čouhají. Když například hlavní hrdina prochází 

Panteonem, budete mít neodbytný a správný 

pocit, že se díváte na  počítačem vyrendero-

vaný obrázek. 

Asi nejvýraznější a také nejzajímavější zvuko-

vé efekty si užijete ve  scéně z  výzkumného 

střediska CERN. Až se poprvé na obrazovce 

objeví antihmota, vy i vaše efektové reproduk-

tory to ocení. Novinkou je výše zmíněná funk-

ce movieIQ. Díky ní se dozvíte, co je to CERN 

i kdy byla založena Harvardova univerzita.  

G. I. Joe

Dílko, které ne-

patří právě do

špičky součas-

né kinematogra-

fi e. Filmaři se 

pokusili o  stej-

ný model jako 

u  Transformers, 

ale nepovedlo 

se jim to. Vytvo-

řit nosný příběh 

na  základě plas-

tových fi gurek 

prostě není jen tak. Herci hrát neumějí a děj je 

tak blbý, že to jinak říci nejde. Pro našince je 

však fi lm zajímavý minimálně proto, že se na-

táčel v Praze. Většina akčních scén, které 

se jakoby odehrávají v  Paříži, byla ve  sku-

tečnosti pořízena podél Vltavy a nedaleko 

Staroměstského náměstí. Je například zá-

bavné hledat ve  filmu české nápisy, které 

jsou díky vysokému rozlišení dobře čitel-

né. V  jednom záběru dokonce uvidíte pod 

francouzskou vlajkou státní znak České 

republiky. Obraz je vynikající v  celkových 

záběrech. Pokulhává při pohledech zblíz-

ka, kdy je patrný šum i  rozostření. Zvuk je 

vskutku explozivní. DTS-HD Master Audio 

5.1 si opravdu užijete. 

Hanebný pancharti

Vynikající Taran-

tinův fi lm plný 

neuvěřitelných 

zvratů, černých 

vtípků, ale také 

brutálního násilí. 

Film, ve  kterém 

je možné i  za-

vraždění Adolfa 

Hitlera. Film, 

který si zaslouží 

maximální hod-

nocení ve  všech oblastech. Za  fi lm samotný, 

za obraz i za zvuk. 

V  technických parametrech opravdu stěží 

najdete nedostatky. Až vypukne přestřelka 

v podzemní taverně, nadskočíte z gauče. Di-

alogy jsou velmi dobře srozumitelné (což není 

pravidlem), výbuchy a střelba masivní, nikoliv 

však otravně rozplizlé. 

Tarantinovo využívání hudby (v dobovém fi lmu 

byste současnou hudbu možná nečekali) je 

samo o sobě zážitkem. V bonusech nechybí 

prodloužené a  alternativní scény, které jsou 

také v HD. Stejně jako krátký fi lm o fi lmu nebo 

naopak dlouhá debata Tarantina s  Bradem 

Pittem. Následují galerie plakátů, další rozho-

vory a krátké fi lmečky (v SD kvalitě). Bonusů 

tedy víc než dost. 

text: Jan Kužník, foto: archiv autora

ZÁBAVA • FILM

MovieIQ je první aplikací, která smysluplně využívá on-line připojení Blu-ray přehrávačů k internetu. 

Běží na základě BD-Live a během sledování fi lmu v ní najdete doplňkové informace o hercích, o na-

táčení, o dané lokaci atd. Jedním z prvních fi lmů vybavených movieIQ jsou Andělé a démoni. 

KONEČNĚ POŘÁDNÉ VYUŽITÍ PRO BD-LIVE

MOVIEIQSE JMENUJE
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Znění tajenky křížovky pošlete nejpozději do 19. března 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 9. dubna 2010.

KŘIŽOVKA • ZÁBAVA
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Vyhrajte 3x vysavač Hyundai

Vysavač Hyundai VC 003 R
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První riziko můžete odstranit již při nákupu 

spotřebičů tím, že zajdete do specializované-

ho obchodu. Když už máte neodolatelné nut-

kání zakoupit spotřebič na tržnici, dohlédněte 

alespoň na to, aby byl vybaven českým návo-

dem, záručním listem a aby na něm bylo logo 

CE, které značí (pokud není použito neopráv-

něně) shodu s legislativou EU.

I když je to někdy nuda, přečtěte si také návod 

k  použití i  s  bezpečnostními upozorněními. 

Ano, třeba upozornění, že se do  mikrovlnné 

trouby nemají zavírat živá zvířata, považu-

je většina z  nás za  nadbytečné, ale i  takové 

případy se staly. Důležitější je, že se dočtete 

nejen o  rizikách, ale i  o  správném používání 

přístroje, což může odvrátit časté závady způ-

sobené neznalostí obsluhy.

Nedotýkejte se (drátů) 
ani na zem spadlých

To platí pochopitelně o vedení napětí venku, 

ale i  v  domácnosti je užitečné uvědomit si, 

kde se s  elektřinou můžete setkat. Vždycky 

je to při činnostech, které byste dělat neměli. 

Jistě víte, že je třeba ochránit děti před strká-

ním předmětů do zásuvek, ale co když se vám 

v  toasteru vzpříčí chléb? Řadu lidí napadne 

pomoci mu vidličkou. To je chyba, za kterou 

můžete draze zaplatit. Do  útrob spotřebičů 

zásadně nestrkejte nic, co výrobce nepovolil. 

Můžete se dostat do nebezpečného kontaktu 

s napětím. 

Nikdy spotřebiče amatérsky neopravujte. Ne-

jen že jej neopravíte, ale ještě se vystavujete 

nebezpečí úrazu.

Nepřetěžujte je

Na výkonnějších spotřebičích je uveden maxi-

mální příkon ve wattech. Při jejich zapojování 

do zásuvek se vyvarujte přetěžování přívodů. 

Na  zásuvkový obvod s  jištěním 10 A  lze při-

pojit spotřebiče o celkovém příkonu 2 300 W, 

na 16 A je to přibližně 3 680 W. Zvláště pokud 

používáte prodlužovací šňůry, ujistěte se, že 

jsou vyrobeny pro stejný proud, který najdete 

na  jističi zásuvky, do níž šňůru připojíte. Po-

kud je prodlužovací šňůra pro 10 A  (většina) 

a vy ji využijete pro připojení fritovacího hrnce 

(1 500 W – 6,5 A) a kávovaru (2 000 W – 8,6 A) 

může při současném zapnutí obou přístrojů 

dojít k  nadměrnému ohřevu některé z  částí 

prodlužovací šňůry a k požáru.

Problém může nastat, pokud bydlíte ve  sta-

rém bytě s hliníkovou elektroinstalací. Zde by 

měla být zhruba 1x ročně provedena kontrola 

a dotažení všech spojů v  krabicích a  zásuv-

kách. U  hliníku totiž dochází k  vymačkávání 

(tzv. teče za studena), které má za následek 

špatný kontakt a při průchodu proudu může 

dojít k  nadměrnému oteplování a  rozžhavení 

hliníkového vodiče. 

Už jste možná slyšeli o  upáleném přívodu 

v zásuvce paneláku nebo dokonce o požáru, 

který takto vznikl.

Nezakrývejte spotřebiče

U tepelných spotřebičů, jako jsou přímotopy, 

ale i fény, vařiče či fritézy, je nejdůležitější vol-

ný odvod tepla. Pokud ho zakryjete, o požár si 

přímo říkáte. Když zanecháte hořlavé předmě-

ty v blízkosti zapnutého tepelného spotřebiče, 

je situace podobná. Příkladem může být po-

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • PORADNA

BEZPEČNÉ?
JSOU DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

Ne, nebojte se, rozhodně vás nechci strašit, že elektrické spotřebiče prodávané v běžné obchodní 

sítí nejsou bezpečné pro provoz v domácnostech, ale jen upozornit na rizika, která vyplývají z jejich 

podstaty. Nehrozí však pouze úraz elektrickým proudem, ale také třeba požár, proto se zastavíme 

i u pravidel pro jeho předcházení. Domácí spotřebiče vyráběné odpovědnými výrobci zaručují bezpeč-

nost řadou způsobů a výrobci za jejich bezpečnost ručí. Nebezpečím je ale jejich nesprávné používání, 

kterého se můžete vyvarovat.

Norma mluví o třídách ochrany před úrazem 

elektrickým proudem, které popisují tech-

nická opatření a způsob připojení spotřebičů 

k elektrické síti.

Třída 0, která žádnou ochranu nemá, je u nás 

zakázána.

S třídou 1 se setkáváme zpravidla u větších 

přístrojů s kovovými obaly. Poznáme je podle 

třípólové vidlice se zemnicí svorkou, která je 

vždy propojena s vodivými částmi obalu. Při 

poruše se dostane napětí na  ochranný vo-

dič a dojde k odpojení jističe. Jde například 

o  pračku, myčku, žehličku, toaster, počítač 

nebo bojler.

Třída 2 se vyznačuje dvojitou izolací, která 

je zpravidla realizována plastovým obalem, 

a  poznáte ji podle dvoupólové vidlice bez 

zemnicího kolíku. Napětí se nemůže dostat 

na povrch obalu přístroje, protože jeho části 

nejsou kovové, a pokud ano, jsou od vnitřní-

ho prostoru řádně oddělené. Těchto spotře-

bičů je v našich domácnostech většina – te-

levize, fén, vrtačka, mixér nebo odšťavňovač.

Napájením pomocí bezpečného napětí se 

vyznačuje třída 3. Jde o spotřebiče napájené 

oddělenými zdroji (nikoli o  tyto zdroje), pří-

padně z akumulátorů či baterií. Jsou to mo-

bilní telefony, malé ruční vysavače, zkrátka 

všechny spotřebiče napájené nebo nabíjené 

pomocí externích adaptérů.

Třídy ochrany před úrazem
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žár pražského Veletržního paláce, kde údajně 

někdo naskládal prospekty na nefunkční va-

řič. Jenže nefunkční byl pouze díky vypadlé-

mu jističi... 

„Nezakrývat“ ale platí pro jakýkoli spotřebič, 

který má větrací mřížky. Ty výrobce nikdy ne-

dělá jen na  ozdobu. Když je zakryjete třeba 

u televizoru, nemusí dojít k požáru, ale značně 

zkrátíte jeho životnost. Vyšší teplota znamená 

rychlejší stárnutí řady součástek, proto dbej-

te o odvod tepla u zabudovaných spotřebičů 

a na dostatečné volné místo kolem televizo-

ru (u  menších úhlopříček se udává 10 cm ze 

všech stran, nad cca 60 cm pak 15 cm a více, 

zvláště na horní straně).

Nenechávejte je bez dozoru

Dozor při zacházení s elektrickými spotřebiči 

je nutný u dětí a osob mentálně postižených. 

Pohlídat je ale třeba také některé spotřebiče. 

Určitě nenechávejte bez dozoru pečicí troubu 

nebo varnou desku, na které připravujete jídlo. 

Také fritézy, toastery a podobná zařízení mo-

hou pokrmy nejen spálit, ale i zapálit, zatímco 

se věnujete jiné činnosti. 

Výjimkou jsou přístroje, které umožňují nača-

sování konce přípravy pokrmů, v případě, že 

jste si naprosto jisti jejich správným nastave-

ním a funkcí. 

Některé moderní přístroje jsou vybaveny i po-

jistným časováním, které by mělo nehodám 

zabránit tím, že přístroj po určité době automa-

ticky odpojí. To zabrání nehodě, pokud vaříte 

hrnec polévky, ale ne přehřátí oleje na pánvi.

Čistota půl zdraví

Přísloví není přehnané ani u  spotřebičů. 

Vrstva prachu zabraňuje správnému chla-

zení přístrojů a vytváří ideální podmínky pro 

jeho přehřívání a  u  tepelných nebo výkon-

ných spotřebičů podmínky pro vznik požáru. 

Proto pokud spotřebič nebudete delší dobu 

používat, zabalte jej po vychladnutí do oba-

lu, který zabrání zaprášení, a teprve poté ho 

uložte. 

Některé přístroje se vyplatí jednou za pár let 

svěřit odborníkům k vyčištění vnitřního pro-

storu (počítač, mikrovlnka, …). 

U  spotřebičů, které jsou určeny k  přípra-

vě potravin, je nutné dbát na  čistotu nejen 

z  hygienického hlediska. Je nebezpečné, 

když je fritéza pokrytá vrstvou oleje, kte-

rý zatéká do vnitřních částí. Proto moderní 

fritézy umožňují rozložení na řadu částí, jež 

lze umývat i v myčce. Výjimkou je vždy část 

s  přívodem napětí. Ta se namočit nesmí, 

stejně jako kterýkoli elektrický spotřebič 

nebo jeho část, u které to výrobce výslovně 

nepovolil. 

Venkovní části výrobků můžete čistit vlhkou 

utěrkou s neabrazivním mycím prostředkem 

a například stolní počítač se po odkrytí skří-

ně zbavuje prahu opatrným vysátím.

PORADNA • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

Při takovémto umístění televizoru nemusíte mít o odvod tepla strach. Nejhorší variantu představují klasické nábytkové stěny s pevnou zadní stranou. U menších 

úhlopříček se udává 10 cm ze všech stran, nad 60 či 70 cm i více. Nebojte se také vyvrtat do zadní stěny větší díry – nejen pro přívodní kabely, ale i pro odvod tepla…

Nezapomeňte

• kupujte elektrospotřebiče jen v dob-

rých obchodech a nikoli na tržnici

• dbejte na český návod, záruční list 

a logo CE označující shodu s legislati-

vou EU 

• nepřetěžujte spotřebiče – například 

na prodlužovací šňůru pro 10 A (větši-

na) lze připojit spotřebiče o celkovém 

příkonu max. 2 300 W 

• dbejte na odvod tepla u zabudova-

ných spotřebičů a dostatečný prostor 

kolem volně stojících (typicky televi-

zoru), jinak zbytečně zkracujete jejich 

životnost

• dbejte také na vnitřní čistotu přístrojů 

– prach omezuje chlazení a zapříči-

ňuje přehřívání či dokonce vytváří 

podmínky pro vznik požáru
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PRAHA

Praha 1
ELEKTRO EURONICS

OC PALLADIUM
nám. Republiky 1
tel.: 577 055 870

Praha 4
ELEKTRO EURONICS

OD DBK
Budějovická 1667/64

tel.: 577 055 790

ELEKTRO EURONICS
OC NOVODVORSKÁ 

PLAZA
Novodvorská 136
tel.: 577 055 845

ELEKTRO EURONICS
OC GALERIE BUTOVICE

Radlická 117
tel. 848 300 404

Praha 9
ELEKTRO EURONICS

GALERIE FÉNIX
Freyova 35

tel.: 577 055 850

Praha 10
ELEKTRO EURONICS

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

STŘEDOČESKÝ

KRAJ

Brandýs n. L.
– Stará Boleslav
ELEKTRO PECKA

Maxe Švabinského 112
tel.: 326 912 730

Čelákovice
KASPO ELEKTRO

Sedláčkova 53
tel.: 326 995 665

Kolín
OPA

Politických vězňů 30
tel.: 321 728 111

Lysá n. Labem
ELEKTROCENTRUM

nám. Bedřicha 
Hrozného 185

tel.: 325 551 051

Mělník
ELEKTRO EURONICS

FAMILY CENTER
Bezručova

tel.: 577 055 835

Mladá Boleslav
ELEKTRO EURONICS

BONDY CENTRUM
tř. Václava 

Klementa 1459
tel.: 577 055 830

Neratovice
ELEKTRO PECKA
Masarykova 585
tel.: 315 688 300

Nymburk
ELEKTRO SKUHROVEC

Palackého 119
tel.: 325 514 890

Příbram
ELEKTRO DVOŘÁČEK

Prokopská 14
tel.: 318 623 613

LIBERECKÝ

KRAJ

Česká Lípa
ELEKTRO EURONICS

OD ANDY
Erbenova 2906

tel.: 487 825 760

Jablonec n. Nisou
HORÁK ELEKTRO

Budovatelů 6
tel.: 483 315 028

Jilemnice
ELEKTRO DVORSKÝ

Dolení 35
tel.: 481 544 004

Liberec
ELOS

OC INTERSPAR
Budyšínská 1400
tel.: 485 110 233

ELOS
OC NISA

České mládeže 456
tel.: 482 317 826

Nový Bor
KAMENNÝ OBCHOD
B. Egermanna 1000

tel.: 487 710 240

Stráž n. Nisou
ELOS

Oblouková 102
tel.: 485 159 034

ÚSTECKÝ

KRAJ

Děčín
ELEKTRO EURONICS

28. Října 1216/2
tel.: 577 055 785

Děčín-Podmolky
ELEKTRO EURONICS

OC JORDANKA
Tržní 1873

tel.: 577 055 715

Litoměřice
ELEKTRA H-CENTRUM

Dominikánská 1
tel.: 416 735 337

ELEKTRA H-CENTRUM
Želetická 5

tel.: 416 574 275

JAN ŠÍPEK - ELEKTRO
Mírové nám. 25
tel.: 416 731 607

JAN ŠÍPEK - ELEKTRO
Tolstého 22

tel.: 416 735 153

Louny
ELOPS

Mělecká 2638
tel.: 415 670 003

Lovosice
UNIMA

Osvoboditelů 15
tel.: 416 532 458

Most
ELEKTRO EURONICS

OC INTERSPAR
Velebudická 3270
tel.: 577 055 710

UNIMA
Lipová 675/33

tel. 476 125 216

Roudnice n. Labem
UNIMA
OD ŘÍP

Špindlerova 812
tel.: 415 652 060

Teplice
ELEKTRO EURONICS

Masarykova 1800
tel.: 577 055 795

ELEKTRO EURONICS
OC INTERSPAR
Nákladní 3201

tel.: 577 055 855

Ústí n. Labem
ELEKTRO EURONICS

OC FORUM
Malá Hradební

Tel.: 577 055 890

ELEKTRO EURONICS
Hrnčířská 9/6

tel.: 577 055 815

UNIMA
Špitálské nám. 1060/2

tel.: 475 210 091

Varnsdorf
AB ELEKTRO 
– BUKÁČEK
Legií 2236

tel.: 412 371 800

Žatec
KALMAT

U Odborů 248
tel.: 415 710 762

KALMAT
Masarykova 324
tel.: 415 711 248

KARLOVARSKÝ

KRAJ

Aš
ELEKTRO EURONICS

Hlavní 2521/103
tel.: 577 055 760

Karlovy Vary
ELEKTRO „S“

Buchenwaldská 7
tel.: 353 449 288

Klášterec n. Ohří
ELEKTRO BAŠUS

Polní 782
tel.: 474 375 556

Mariánské Lázně
E+B ELEKTRO
Nákladní 497

tel.: 354 622 856

Ostrov n. Ohří
ELEKTRO „S“
Lidická 1201

tel.: 353 612 734

Sokolov
STACE ELEKTRONIC

Staré Náměstí 20
tel.: 352 603 250

Velká Hleďsebe
E+B ELEKTRO

Klimentovská 152
tel.: 354 622 447

PLZEŇSKÝ

KRAJ

Domažlice
ELEKTROMARKET

nám. Míru 68
tel.: 379 768 695

Klatovy
ELEKTROMARKET

U Bílé věže
Křížová 162

tel.: 376 315 604

ELEKTROMARKET
5. května 137

tel.: 376 324 008

Plzeň
ELEKTRO KREJCAR
(kuchyňské studio)

Dvořákova 12
tel.: 377 421 516

ELEKTRO KREJCAR
Klatovská 61

tel.: 377 673 086

ELEKTRO KREJCAR
Lochotínská 18

(nad Kaufl andem)
tel.: 377 541 516

Rokycany
ELEKTRA ELZA
Malé nám. 99/I

tel.: 371 724 338

Sušice
ELEKTROMARKET 

SUŠICE
T. G. Masaryka 156

tel.: 376 528 890

Tachov
ELEKTRO EURONICS

tř. Míru 2117
tel.: 374 720 246

JIHOČESKÝ

KRAJ

České Budějovice
ELEKTRO EURONICS

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

ELEKTRO U HELMICHŮ
Otakarova 2

tel.: 386 353 400

Jindřichův Hradec
ELEKTRO PESTRO

Jiráskovo předm. 3690/5
tel.: 384 323 998

Milevsko
CALTA-K

Masarykova 258
tel.: 382 522 549

Písek
LIBOR BÍSEK - VERA

OD PPP
Alšovo nám.

tel.: 382 211 411

Tábor
ELEKTRO EURONICS

OC INTERSPAR
Chýnovská 3049
tel.: 577 055 860

Vimperk
LIBOR BÍSEK - VERA

K. Weise 502
tel.: 382 211 411

Vodňany
LIBOR BÍSEK - VERA

nám. Svobody 8/1
tel.: 383 385 089

KRAJ

VYSOČINA

Bystřice 
n. Pernštejnem

FONOREX
Masarykovo nám. 17

tel.: 556 550 000

Havlíčkův Brod
ELEKTRO VIKI

Horní 12
tel.: 569 431 050

RELAXA
Dolní 258

tel.: 569 424 562

Humpolec
MARYŠKA

5. května 314
tel.: 565 532 212

Jihlava
ELEKTRO VIKI

Masarykovo nám. 40
tel.: 567 574 015

ELEKTRO VIKI
Matky Boží 26

tel.: 567 301 108

ELEKTRO VIKI
Palackého 44

tel.: 567 301 376

ELEKTRO VIKI
budova SIKO
Brněnská 76

tel.: 725 043 856

Moravské Budějovice
ELEKTRODŮM ELMANN

Tyršova 366
tel.: 568 421 388

Nové Město na M.
OK MARKET

Komenského nám. 1481
tel.: 566 618 781

Pelhřimov
ELEKTRO VIKI

Masarykovo nám. 18
tel.: 565 383 294

Třebíč
ELEKTRO VIKI

V. Nezvala 3
tel.: 568 848 495

MAGNUM
Komenského
nám. 153/3

tel.: 568 840 569

Třešť
ELEKTRO VIKI

Malé nám.1
tel.: 567 214 153

Velké Meziříčí
OD AMICUS

Novosady 111/54
tel.: 566 523 150

Žďár n. Sázavou
OK MARKET

nám. Republiky 3
tel.: 566 620 350

PARDUBICKÝ

KRAJ

Česká Třebová
ELEKTRO FRANC
Litomyšlská 103
tel.: 465 534 540

Hlinsko v Čechách
ELEKTRO STUDIO

Resslova 239
tel.: 469 319 061

Choceň
ELKO VALENTA

Pernerova 20
tel.: 465 473 792

Chrudim
KASPO ELEKTRO

Palackého 805
tel.: 469 630 118

ELKO VALENTA
Resselovo nám. 12
tel.: 469 625 443

Králíky
ELKO VALENTA

Velké nám. 4
tel.: 465 631 233
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Litomyšl
OK 1

Smetanovo nám. 77
tel.: 461 612 787

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

Pardubice
ELEKTRO EURONICS

AFI PALACE 
PARDUBICE

Masarykovo nám. 2799
tel.: 577 055 865

ELEKTRO MICHAEL
Palackého 2546
tel.: 466 531 630

Svitavy
OK 1

nám. Míru 79
tel.: 461 534 113

Ústí n. Orlicí
ELEKTRO FRANC
T. G. Masaryka 122

tel.: 465 525 514

Vysoké Mýto
ELKO VALENTA

Přemysla Otakara II. 22
tel.: 465 635 764

Žamberk
ELEKTRO SOŇA

Masarykovo nám. 5
tel.: 465 614 490

KRÁLOVÉ-

HRADECKÝ KRAJ

Dvůr Králové
INZAT

Presslova 441
tel.: 499 621 406

Jaroměř
POMA ELEKTRO

Sv. Čecha 349
tel.: 491 815 404

Jičín
ELZIM

Hradecká 1249
tel.: 493 524 400

Hradec Králové
ELEKTRO MICHAEL

areál NS SEVER
tel.: 495 215 906

ELEKTRO MICHAEL
Ulrichovo nám. 763

tel.: 495 518 024

Trutnov
ELEKTRO EURONICS

OD MÁJ
Horská třída

tel.: 577 055 775

POMA ELEKTRO
OC CIHELNA

Za Cihelnou 170
tel.: 499 819 605

Vamberk
ELKO VALENTA
Žamberská 28

tel.: 494 541 535

Vrchlabí
ELEKTRO DVORSKÝ

(IT centrum)
Krkonošská 16

tel.: 499 424 111

OLOMOUCKÝ

KRAJ

Jeseník
ELEKTROMARKET

Lipovská 325/17
tel.: 584 401 266

Litovel
ELEKTRO TOM
Příčná 1272/9

tel.: 585 341 819

ELEKTRO TOM
Staroměstské nám. 93

tel.: 585 341 819

Olomouc
ELEKTRO EURONICS

OLOMOUC CITY
Pražská 41

tel.: 577 055 705

ELEKTRO EURONICS
OD PRIOR

8. května 24/465
tel.: 577 055 765

Prostějov
ELEKTRO EURONICS

OC INTERSPAR
Plumlovská 456
tel.: 577 055 700

Přerov
ELEKTRO EURONICS

OD PRIOR
Čechova 26

tel.: 577 055 810

Šternberk
ELEKTRO TOM
Hlavní nám. 4

tel.: 585 013 391

Šumperk
ELEKTRO FADO
Starobranská 5

tel.: 583 222 446

Zábřeh na Moravě
ELEKTRO URBÁNEK
nám. Osvobození 12

tel.: 573 411 158

Zlaté Hory
HEFKA

nám. Svobody 76
tel.: 584 425 073

MORAVSKO-

SLEZSKÝ KRAJ

Bílovec
ELEKTRO HECHTER

Slezské nám. 12
tel.: 724 969 803

Bohumín
PALKA ELEKTRO

Žižkova 306
tel.: 596 015 900

Bruntál
ELEKTROMARKET
Fügnerova 1974/20

tel.: 554 725 379

Český Těšín
ELEKTRO SIKORA

OC TESCO
Jablunkovská 2041

tel.: 777 818 444

ELEKTRO SIKORA
Hlavní 7

tel.: 558 731 773

Frýdek-Místek
ELEKTRO EURONICS

Ostravská 1553
tel.: 558 434 071

ELEKTRO EURONICS
Ostravská 1553/a
tel.: 558 630 030

Frýdlant n. Ostravicí
VICTORIA ELEKTRO

Kadlčákova 1503
tel.: 558 675 629

Havířov
KLERO

Dlouhá 23
tel.: 596 820 480

Jablunkov
ROSTISLAV KŘÍŽ

Dukelská 136
tel.: 558 358 156

Karviná
ELEKTRO 

SUNN MORAVIA
tř. Osvobození 1636

tel.: 596 315 588

ELEKTRO SUNN
tř. Osvobození 1638

tel.: 596 315 599

SIKORA DUO ELEKTRO
Fryštátská 2061/55

tel.: 596 318 111

Klimkovice
ELEKTRO HECHTER

28. Října 141
tel.: 724 969 778

Kobeřice
JAMSAT

Stiborská 25
tel.: 553 657 410

Kravaře
UNIPRA 

ELEKTROMARKET
Opavská 5

tel.: 553 673 791

Krnov
ELEKTROMARKET

Revoluční 21
tel.: 554 613 078

Nový Jičín
ELEKTRO EURONICS

OD J. MEINL
Gen. Hlaďo 25

tel.: 556 715 560

Opava
ELEKTRO EURONICS
OC TESCO SILESIA

Těšínská 44/2914
tel.: 577 055 825

TIPA
Dolní nám. 9

tel.: 553 624 944

Orlová Lutyně
SIKORA DUO ELEKTRO

Masarykova 945
tel.: 596 511 574

Ostrava
ELEKTRO MEDIA

OC LASO
Masarykovo nám. 15

tel.: 596 273 214

ELEKTRO EURONICS
OC INTERSPAR

Opavská 6201/1A
tel.: 577 055 840

KLERO
Dr. Martínka 6

tel.: 596 712 723

UNIPRA 
ELEKTROMARKET

Nádražní 42
tel.: 596 127 950

Třinec
EURONICS

Frýdecká 201
tel.: 724 564 182

KUČERA ELEKTRO
nám. T. G. Masaryka 384

tel.: 558 321 657

KUČERA ELEKTRO
Oldřichovice 869
tel.: 602 344 297

ZLÍNSKÝ KRAJ

Hulín
EMEA

nám. Míru 1217
tel.: 570 570 741

Kroměříž
ELEKTRO–VIDEO 

ŠVAGERA
Husovo nám. 272
tel.: 573 331 552

Rožnov
p. Radhoštěm

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

Uherské Hradiště
ELEKTRO EURONICS

Nádražní 29
tel.: 577 055 755

THERMAT
Mariánské nám. 64

tel.: 572 570 652

Uherský Brod
D+K DOMÁCÍ POTŘEBY

Masarykovo nám. 103
tel.: 572 633 125

Valašské Meziříčí
ELEKTRO EURONICS

Poláškova 32
tel.: 577 055 750

Vsetín
ELPOS

Dolní nám. 1356
tel.: 571 415 370

Zlín
ELEKTRO EURONICS

OC ZLATÉ JABLKO
Rašínova 467

tel.: 577 055 725

ELEKTRO EURONICS
NC ČEPKOV

Tyršovo nábř. 5496
tel.: 577 055 735

ELEKTRO EURONICS
OD PRIOR

nám. T. G. Masaryka 6
tel.: 577 055 800

JIHO MORAVSKÝ

KRAJ

Boskovice
ELEKTRO MIRA

Masarykovo nám. 30
tel.: 516 453 410

Blansko
ELEKTRO KURIMAI

Rožmitálova 5/7
tel.: 516 418 585

Brno
ELEKTRO EURONICS

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

ELEKTRO EURONICS
OC MEDIAHALL

Bidláky 20
tel.: 577 055 720

ELEKTRO EURONICS
Jánská 21

tel.: 577 055 805

Břeclav
HB ELEKTROCENTRUM

OC TESCO
Lidická 3341/137
tel.: 519 325 279

Bzenec
ELEKTRO KVART
nám. Svobody 312

tel.: 518 384 510

Dolní Bojanovice
ELEKTRO KVART

Hlavní 187
tel.: 518 372 246

Hodonín
HOBBY ELEKTRO

Národní tř. 6
tel.: 518 321 748

Hrušovany n. Jeviškou
ELEKTRO KURIMAI

nám. Míru 85
tel.: 515 229 162

NETI
Národní tř. 14

tel.: 518 321 201

Ivančice
TECHNOFARM

Palackého nám. 18
tel.: 546 451 662

Kuřim
ELPRUM

Legionářská 1265
tel.: 541 230 661

Kyjov
ELEKTRO KVART
Jungmannova 907
tel.: 518 613 627

PAVEL RIESZ
Masarykovo nám. 40

tel.: 518 612 250

Letovice
ELPRUM

Masarykovo nám. 16
tel.: 516 474 373

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

Pohořelice
ELEKTRO KURIMAI

Brněnská 122
tel.: 519 424 464

ELEKTRO KURIMAI
Brněnská 1019

tel.: 519 424 722

Rosice
TECHNOFARM

Palackého nám. 30
tel.: 546 425 860

Strážnice
ELEKTRA - IVO LŽIČAŘ

Veselská 36
tel.: 518 333 170

Veselí n. Moravou
HOBBY ELEKTRO

Sídliště Hutník 1505
tel.: 518 323 125

Vyškov
LUBOŠ VYMAZAL - 

MAGNUM
Masarykovo nám. 22

tel.: 517 348 257

Znojmo
ELEKTRO HANZEL

Pražská 30
tel.: 515 220 929

ELEKTRO HANZEL
Vídeňská 46

tel.: 515 266 574
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Mnoho lidí dnes při výběru nového počítače 

upřednostňuje notebook před klasickým stol-

ním PC. Důvody jsou zřejmé – notebook ne-

zabírá tolik místa a máte ho kdykoliv po ruce. 

Může se s vámi vypravit na víkend na chalupu, 

zúčastní se pracovního oběda a pomůže proti 

nudě při dlouhé cestě autobusem. Vyplatí se 

ale i z energetického hlediska. Spotřeba pře-

nosného počítače může být oproti rozložité 

stolní variantě i několikanásobně nižší.

Notebook šetří energii

Prakticky jsme to ověřili na  dvou počítačích 

podobného výkonu. Zatímco spotřeba testo-

vaného stolního počítače dosáhla za hodinu 

0,1 kWh, notebook si vystačil s  méně než 

polovinou a spotřeboval 0,039 kWh. Měření 

provedla Střední škola energetická a stavební 

v Chomutově, v testu byl použit stolní počítač 

Losan Computer a notebook Asus F3T.

Pokud byste počítač užívali průměrně jen 

tři hodiny denně, ušetříte volbou noteboo-

ku ročně 66,88 kWh, tedy téměř 300 Kč! 

Navíc budete mít svůj počítač a  všechna 

data vždy a okamžitě při sobě.

Používejte úsporné režimy

Operační systém vašeho počítače jistě nabízí 

nastavení úsporného režimu, a to nejspíše jak 

lehký spánek, tak tzv. hibernaci (hluboký spá-

nek). Proč je tedy nepoužívat? 

Čekáte na příchod obchodního partnera? Dá-

váte si pauzu na kávu? Přepnutím do úspor-

ného režimu lehkého spánku sníží nejen spo-

třebu elektřiny, ale svědčí i vašemu monitoru. 

Probuzení je navíc v tomto případě prakticky 

okamžité, rozběhnuté aplikace jsou samozřej-

mě i nadále v provozu.

Lehký spánek je výhodný pro krátké pauzy. 

Pokud však víte, že se k počítači dalších ně-

kolik hodin nedostanete, vyplatí se ho zcela 

vypnout – i v úsporném režimu totiž samozřej-

mě určité množství energie spotřebovává. 

Máte ale také často ještě druhou možnost 

– hibernaci neboli hluboký spánek. Ten už 

energii nespotřebovává žádnou, a navíc vaše 

aplikace jsou po obnově v chodu a plně při-

praveny k práci, takže je nemusíte znova star-

tovat a znova otevírat datové soubory. 

U  moderních notebooků bývá hibernace 

už přednastavena a  zapíná se automaticky 

po  sklopení displeje. Navíc poslední verze 

Windows, tedy 7, se z  hibernace probouzejí 

nesrovnatelně rychleji než Windows XP. I když 

ani v jejich případě nelze hibernování (data se 

PORADNA • ELEKTRONIKA

JAK NA ÚSPORY ENERGIE VI
ANEB POČÍTAČE A PERIFERIE

Seriál je připravován ve  spolupráci se společností 

ČEZ. Více informací najdete v oranžových brožurách 

Energetický rádce nebo na  stránkách www.cez.cz 

v  sekci Péče a  podpora – Energetické poradenství 

(Energetický rádce) nebo na www.uspornespotrebi-

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

obvyklou spotřebu běžných přístrojů v domácnosti. 

Ve  všech kalkulacích počítáme s  cenou 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. 

Přenosné počítače mohou být i výrazně úspornější než jejich stolní varianty. Navíc není problém vybrat si ten správný pro vás jak co do ceny, tak co do vybavení. 

Od levné a lehké „kilovky“ s 10" displejem (vlevo) přes střední třídu se 13" (uprostřed) až po špičkový přístroj se samostatnou numerickou klávesnicí a 16" displejem 

s rozlišením Full HD, tedy 1 920 x 1 080 bodů (vpravo).

V šestém dílu našeho seriálu zaměřeného na to, jak v domácnosti ušetřit, se podíváme na počítače, 

které už se pro mnohé z nás staly základním pracovním nástrojem. V řadě domácností pak postupně na-

hrazují některé z běžných přístrojů zábavní elektroniky. Poslouží k přehrávání hudby i fi lmů, sledovat na 

nich lze i televizi. V provozu tak počítač leckdy bývá téměř neustále 

a spolu s ním i nejrůznější doplňková zařízení. Podívejme se proto, 

jak při jeho chytrém používání 

šetřit elektřinou.
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ukládají na  disk) přerušit, už to tolik nevadí, 

protože je to opravdu rychlé.

Vypněte nepotřebné funkce

Moderní bezdrátové metody pro přenos dat 

– Bluetooth či Wi-Fi – pravděpodobně nevyu-

žíváte neustále. Nejsou-li aktuálně zapotřebí, 

vypněte je. Ušetříte tak energii, kterou by ji-

nak spotřebovalo udržování příslušných částí 

počítače v  neustálé, ale přitom nepotřebné 

pohotovosti. 

Úspory můžete dosáhnout i  vypnutím disků, 

displeje i monitoru (viz sklopit LCD). Při delší 

nečinnosti pak nastavte automatický přechod 

do režimu lehkého spánku nebo počítač rov-

nou vypněte či nastavte automatický přechod 

do  spánku hlubokého, tedy do  hibernace. 

Zdůrazňujeme: Spotřeba v  hibernaci je na-

prosto nulová a obnova činnosti je podstatně 

rychlejší než při spouštění Windows tradičním 

způsobem!

Úsporný režim opravdu spoří 

Stolní počítač v našem testu za hodinu běž-

ného provozu spotřeboval 0,1 kWh, v úspor-

ném režimu (lehkém spánku) byla spotřeba 

o 0,032 kWh nižší, tedy 0,068 kWh. Je zřejmé, 

že lehký spánek se využívá jen na krátkou dobu. 

Dobré notebooky pak v případě, že jim dochází 

energie, přejdou do  spánku hlubokého. Vy se 

tak nemusíte o nic starat. Vše je automatické.

Pozor na pohotovostní režimy 
u monitorů

LCD monitor (a  samozřejmě i  ten tradiční se 

skleněnou baňkou) připojený k  počítači se při 

jeho vypnutí rovněž sám deaktivuje. Zdánlivě 

je vypnutý, svítící nebo blikající kontrolka však 

prozrazuje, že se ve skutečnosti nachází v po-

hotovostním režimu, aby se znovu sám aktivoval 

při zapnutí počítače. V tomto režimu ale pocho-

pitelně spotřebovává elektřinu. Lepší je tedy 

monitor ručně vypínat příslušným tlačítkem. 

Stisknutí vypínače vám práci nepřidá, ale šetříte 

elektřinu, která by jinak byla spotřebována zcela 

bez užitku. Je to vlastně stejné jako u televizoru.

Spořič obrazovky? Raději 
lehký spánek

I u monitoru se ve chvílích nečinnosti vyplatí 

aktivovat úsporný režim – lehký spánek. Ta-

kové dočasné vypnutí je mnohem výhodněj-

ší než klasický softwarový spořič obrazovky. 

Vaše pohodlí to přitom nijak neovlivní, uvedení 

„spícího“ displeje do plného provozu trvá jen 

nepatrně déle. 

Do celkové spotřeby vašeho monitoru však pro-

mlouvají i tak zdánlivě nevinná nastavení, jako je 

nastavení jasu. Snížením zbytečně vysoko na-

staveného jasu můžete dosáhnout jak energe-

tické úspory, tak lepšího obrazu a podání barev.

Vypínejte i tiskárnu

Také u tiskárny spotřebovává pohotovostní re-

žim poměrně velké množství energie. Víte-li, že 

nebudete tisknout, vyplatí se tiskárnu vypnout 

vypínačem. Pohotovostní, tzv. stand-by reži-

my, jsou obecně plíživými „jedlíky“ elektřiny. 

Zvažte proto investici do  vypínatelné zásuv-

kové řady, zvané také „pětipes“. Jedním pře-

pnutím tak můžete najednou vypnout nejen 

počítač, ale i  všechny připojené periferie. 

Toto zařízení můžete vhodně zkombinovat 

i  s  nepřerušitelným napájecím zdrojem UPS 

či s přepěťovou ochranou. Tím svoje zařízení 

lépe zabezpečíte.

Zbytečně drahý 
CD/DVD přehrávač

Osobní počítač můžete používat třeba i  jako 

přehrávač hudby. Zaplatíte za to ale zbytečně 

vysokou cenu. Přehrání CD na samostatném 

přehrávači je rozhodně úspornější.

Srovnávací měření, které opět provedla Střední 

škola energetická a stavební v Chomutově, uká-

zalo, že zatímco stolní PC spotřeboval při hodi-

novém přehrávání cédéčka 0,074 3 kWh, samo-

statnému přehrávači postačilo 0,008 6 Wh. 

Sto hodin reprodukované hudby z počíta-

če tak přijde na 33 Kč, CD přehrávači po-

stačí energie za 3,90 Kč.

A navíc – není pohodlnější pouštět si cédéčko 

či dévédéčko bez čekání na spuštění operač-

ního systému?

ELEKTRONIKA • PORADNA

Víte, že?

Jednotkou příkonu je watt – W. Pří-

kon spotřebiče vyjadřuje množství 

elektřiny spotřebované za jednotku 

času a vždy by měl být na spotřebiči 

uveden.

Spotřeba je vyjadřována ve watt-

hodinách – Wh. Protože se jedná 

o poměrně malou jednotku, setkáte se 

spíše s údaji v kilowatthodinách – kWh 

(1 kWh = 1 000 Wh). 

Spotřebu na štítku spotřebiče nena-

leznete, závisí totiž na době, po kterou 

je zařízení v činnosti. Vypočtete ji 

jako násobek příkonu a doby provozu 

spotřebiče.

Zacházení s energií upravíte u stolního po-

čítače v části Ovládací panely. Ve Windows 

XP (Service Pack 2) klepněte na  tlačítko 

Start, pak na  Nastavení a  Ovládací pane-

ly. Z nich vyberte ikonu s baterií „Možnosti 

napájení“. Objeví se čtyři záložky, z  nichž 

nejdůležitější jsou tři z našich obrázků. 

Na  první „Možnosti napájení – vlastnosti“ 

upravíte vypínání monitoru, disků a úspor-

ný režim (lehký spánek) nebo si zvolíte je-

den z přednastavených režimů. 

Na  druhé „Upřesnit“ je nejdůležitější zvolit 

si operaci, která se má udělat při stisknutí 

tlačítka normálně zapínajícího a vypínajícího 

počítač. Doporučujeme ponechat „Vypnout“ 

(zvláště když nemáte na  svém PC či note-

booku tlačítko „Reset“) a zatrhnout okénko 

„Vždy zobrazit ikonu na hlavním panelu“. To 

proto, abyste se příště do „Možností napáje-

ní“ dostali snadněji.

Na  třetí záložce „Režim spánku“ nastavíte 

hibernaci, tedy hluboký spánek, ve kterém 

se nespotřebovává naprosto žádná ener-

gie. Pokud nemáte tuto podporu zapnutou, 

zatrhněte okénko „Zapnout podporu reži-

mu spánku“. Když vše ukončíte a  budete 

chtít vypnout Windows, objeví se vám tla-

čítko režimu hibernace i tam. 

Jak vidíte, není to nic složitého a  u  note-

booků to už bývá nastaveno, takže stačí jen 

sklopit LCD a  jste hibernováni... Pokud ne, 

použijte výše uvedený postup jako u stolní-

ho počítače. U notebooků bývají „Možnosti 

napájení – vlastnosti“ ještě upraveny s ohle-

dem na přenosný počítač. Nastavení disku, 

monitoru, úsporný režim a režim spánku (hi-

bernaci) upravíte na záložce, která se zpravi-

dla jmenuje „Schémata nastavení napájení“. 

Zde najdete – na záložce „Upřesnit“ – i na-

stavení pro tlačítko napájení a operaci, která 

se má udělat po sklopení víka displeje. „Re-

žim spánku“ je pak ten hibernační.

Úspora energie a spuštění hibernace na PC
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Současné „pevné disky“, které máte ve svých 

počítačích, ve skutečnosti už hodně dlouho 

vůbec nejsou pevné. Jde o  pružné plochy, 

na  kterých je hlavičkami plujícími (opravdu 

jakoby plují ) mezi jednotlivými vrstvami (plot-

nami) pomocí změn magnetického toku na-

nášen či snímán záznam. Sousloví pochází 

ještě z dob disků se skutečně tuhými, kovo-

vými či skleněnými plotnami, které si někteří 

z nás pamatují ještě z 80. let, kdy nastal jejich 

soumrak. Mimochodem – první počítačový 

disk vyvinula na  počátku 

50. let IBM.

Solid State Drive

SSD je zkratkou Solid State Drive a jednoduše 

řečeno je to velká fl ash paměť, kterou určitě 

znáte – ať už v podobě paměťové karty nebo 

USB „fl ashky“. Disk je tvořen fl ash paměťmi, 

do kterých se záznam jednou zapíše, a pak už 

drží, aniž by vyžadoval další napájení. 

SSD se dělá v nejrůznějších kapacitách, dnes 

obvykle do  200 GB, a  propojení obstarává 

neméně obvyklý počítačový konektor (USB, 

SATA apod.), takže ho můžete použít i  jako 

náhradu klasického pevného disku. Tak jak se 

objevují dostupnější varianty s  vyšší kapaci-

tou, tak se postupně jejich způsobu práce při-

způsobují i operační systémy. Právě ty se díky 

nim výrazně rychleji spouštějí (Windows  7 

třeba i o polovinu), rychleji vypínají a podobně 

blahodárný vliv mají i na chod aplikací, zvláš-

tě těch diskově náročných. Prodlužují i dobu 

provozu notebooků a kamer, a to ještě nemlu-

vím o výrazně kratší době ukládání například 

dokumentu, pokud SSD disk použijete i  pro 

vaše data.

Výhody a nevýhody 

Flash disk překonává ten tradiční v  mnoha 

ohledech. Nic se v  něm netočí (je zcela bez 

pohyblivých částí), takže je odolnější proti 

otřesům, a tím pádem i spolehlivější. Má také 

výrazně nižší spotřebu energie, nulovou hluč-

nost a velmi málo se zahřívá. 

Samsung vyrábějící oba druhy disků udává 

následující: 

• SSD může být až 7x menší a 12x lehčí než 

pevný disk formátu 1,8";

• spotřeba energie je u něj až 8x nižší;

• zapisovat a mazat data můžete více než mili-

onkrát, což je zhruba 4x více než u klasického 

pevného disku;

• maximální životnost některých modelů SSD 

je až milion hodin (cca 130 let);

• u kamer Samsung s SSD diskem se dosáhlo 

až 3x rychlejšího spuštění než u kamer s pev-

ným diskem.

Jak vidíte, samé klady a pozitiva, i když ně-

které jsou ještě hudbou nedaleké budouc-

nosti. 

Minusem je zatím vyšší či hodně vysoká 

cena a nižší kapacity dosahující běžně 100, 

160 GB. K  dispozici je však poslední do-

bou už i 256 GB (zhruba od 15.000 Kč výše) 

a výjimečně i 512 GB. Do kamer se běžně 

montují 20GB až 30GB verze, u nejdražších 

najdete i 64 GB. Právě v kamerách najdou 

SSD disky v  nejbližší budoucnosti (spolu 

s  notebooky) největší uplatnění. Pokud je 

ovšem nevytlačí rapidně zlevňující pamě-

ťové karty typu SD. Tu s  kapacitou 32 GB 

dnes u  nás pořídíte od  necelých 2.000 Kč 

výše a její výhodou jsou samozřejmě i pod-

statně menší rozměry a  čtečka, která je 

dnes k  dispozici prakticky u  každého no-

tebooku.

PORADNA • ELEKTRONIKA

CO JSOU SSD DISKY

Kingston SSDNow, 

30 GB Boot Drive

cena: nezjištěna (pod 100 USD)

kapacita: 30 GB

provedení: 2,5", flash paměti typu 

NAND

rychlost: čtení až 180 MB/s, zápis až 

50 MB/s (sekvenční operace)

předpokládaná životnost: 500 000 

hodin bez poruchy (MTBF)

spotřeba: čtení typicky 1,4 W, 2,5 W 

max.; zápis typicky 1,7 W, 4,2 W max.; 

pohotovostní režim, spánek typicky 

55 mW 

snesitelné vibrace: až 20 G, 

10–2 000 Hz (za provozu i mimo provoz)

provozní teploty: 0 až 70 °C

záruka: 3 roky 

Ukázka klasického pevného disku (vlevo) a fl ash SSD disku (vpravo), kde se nic netočí a nic nevydává hluk. 

Očekávaný kilový mininotebook LG s Windows 7 

a displejem s úhlopříčkou 11,6", bude vybaven 

fl ash diskem SanDisk pSSD. Obě fi rmy to oznámily 

na minulý měsíc skončeném veletrhu CES (píšeme 

o něm na jiném místě). Rozměry pSSD jsou 40 x 54 

x 4 mm a hmotnost od 5,5 do 9 gramů. Vyrábí se 

s kapacitami 8, 16, 32 a 64 GB.

Poslední dobou se stále více setkáváme s  pojmem 

SSD disk – a dávno už nejde jen o slovo počítačové. 

Tzv. fl ash disky se dnes montují nejen do notebooků, 

ale zejména do kamer, a není daleko doba, kdy ales-

poň zčásti nahradí klasické disky, kterým se dodnes 

nesprávně říká „pevné“.
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Nikon Coolpix S1000pj: Netřeba obsáhle 

představovat – testovali jsme ho v  prosinco-

vém čísle, kde si můžete najít i technické údaje. 

Stručně řečeno jde o první fotoaparát na svě-

tě s vestavěným projektorem. Ten je typu LED 

a dovoluje okamžitě po vyfocení snímek pro-

mítnout třeba na stěnu. Nechybí však ani dnes 

obvyklé funkce dobře vybavených přístrojů, 

jako inteligentní automatika (automatická vol-

ba motivových programů vzhledem k focené 

scéně) a ve zcela ukrytém objektivu Nikkor je 

k dispozici pětinásobný optický zoom. Sníma-

cí prvek má 12,1 mil. pixelů a displej úhlopříč-

ku 6,9 cm. Dodává se s dálkovým ovladačem.

Cena: 9.990 Kč

Nikon Coolpix S640: 12megapixelový foto-

aparát kompaktních rozměrů, u  kterého se 

fi rma chlubí tím, že jeho autofokus je stejně 

rychlý jako u  digitální jednooké zrcadlovky 

(rychlost automatického zaostřování je porov-

natelná s Nikon D40) a velice rychle je také při-

praven k činnosti (udává se 0,7 s). Zabudován 

má širokoúhlý objektiv Nikkor s  pětinásob-

ným zoomem začínajícím na  28 mm, displej 

s úhlopříčkou 6,9 cm a snímá i za velmi vysoké 

citlivosti ISO 6 400. Funkce „Face Priority AF“ 

dokáže – stejně jako u zbylých dvou modelů – 

detekovat a zaostřit na až 12 obličejů v záběru.

Cena: 5.990 Kč

Nikon Coolpix S570: Jednoduchý foťák (nic-

méně už s 12 mil. pixelů) zaměřený na nováčky 

bez fotografi ckých zkušeností. Vedle toho, že 

dobře vypadá, má i rozměrný displej (6,9 cm), 

při dané nízké ceně pětinásobný optický zoom, 

citlivost až ISO 3 200 a kupodivu nechybí ani 

automatická volba motivových programů. Do-

dává se v pěti barvách a funkce „Kontrola mrk-

nutí“ automaticky pořídí dva snímky za sebou 

a uloží ten, na kterém má fotografovaná osoba 

zcela otevřené oči. Focení portrétů je zkrátka 

bez starostí.

Cena: 3.990 Kč

Odpovědi do  soutěže zasílejte do  19. břez-

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 – nezapomeňte výrazně uvést hes-

lo: Soutěž: „Nikon.“.

1. Nikon Coolpix S1000pj (black)
2. Nikon Coolpix S640 (silver)
3. Nikon Coolpix S570 (blue)

CENY
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O FOTOAPARÁT
S PROJEKTOREM

1.
CENA

2.
CENA

1. Jak velký obraz lze promít-
nout pomocí projektoru, který 
je zabudovaný ve fotoaparátu 
Coolpix S1000pj?

2. Vyjmenujte tři digitální zrca-
dlovky značky Nikon.

3. Ve kterém roce byla založena 
japonská společnost Nikon 
Corp.?

OTÁZKY

3.
CENA

SOUTĚŽ

NIKON • SOUTĚŽ



Téma: fotoaparáty

Náš tradiční ma-

teriál před létem 

a  dobou dovo-

lených zhodnotí 

novinky a  trendy, 

poukáže na  jed-

notlivé kategorie 

a  jejich cenové 

relace, a  pomů-

že tak vybrat ten 

správný foťák 

právě pro vás. Všimneme si nejen běžných 

kompaktů, ale nezapomeneme ani na  zrca-

dlovky pro náročnější amatéry a podíváme se 

na zoubek i populárnímu natáčení do HD.

Téma: pračky a sušičky

Jedny z nejpotřebněj-

ších domácích spo-

třebičů, bez kterých 

se v  tom prvním pří-

padě už vůbec neo-

bejdeme, sušička pak 

pračku velice vhodně 

doplňuje. 

V  tématu si projdeme 

jednotlivé kategorie, 

upozorníme na  jejich 

výhody a nevýhody a podíváme se i na modely 

pracující ve  vzájemné spolupráci. Nezapome-

neme ani na oblíbené kombinace pračky a su-

šičky.

Philips: O televizor a mnohem víc

Na otázky správně odpověděli a ceny 

vyhrávají: 

1. cena: Vladimír Stratil, Litovel

(LCD televizor 32PFL5404H)

2. cena: Čedíková Monika, Blatná

(přenosný DVD přehrávač PET741D)

3. cena: Václav Kameník, Liberec

(přenosný A/V přehrávač SA5285BT)

4.–6. cena: Marie Koubová, Kamenice nad 

Lipou; Pavlína Kovářová, Praha 9; Dagmar 

Krýsová, Vlkoš u Kyjova

(přenosný A/V přehrávač SA1VBE02K)

Správné odpovědi: 1. Philips působí 

v oblasti… (spotřební zboží, zdravotní péče, 

osvětlení), 2. Unikátní televizor Philips Cine-

ma má poměr obrazu… (21:9); 3. Holicí stroj-

ky Philips Nivea for Men je možné použít… 

(pro mokré i suché holení).

Křížovka

Jeden ze tří tyčových mixérů Moulinex 

s tajenkou „Mixéry Moulinex pro jedno-

dušší život“ vyhrávají: Lenka Třísková, 

Pohořelice; Jiří Vološin, Valašské 

Meziříčí; Ing. Josef Marek, Praha.

Výherci z prosincového čísla

V příštím čísle najdete

ZÁVĚREM

Užitečné@odkazy
Finance

Cetelem:  www.cetelem.cz

Essox:  www.esssox.cz

Malé domácí spotřebiče

Braun:  www.braun.com 

Goddess:  www.goddess.cz

Krups:  www.krups.cz

Moulinex:  www.moulinex.cz

Philips:  www.philips.cz

Rowenta:  www.rowenta.cz

Samsung:  www.samsung.cz

Tefal:  www.tefal.cz

Spotřební elektronika

Gogen:  www.gogen.cz

JVC:  www.jvc.cz

LG:  www.lg.cz

Nikon:  www.nikon.cz

Olympus:  www.olympus.cz

Panasonic:  www.panasonic.cz

Philips:  www.philips.cz

Samsung:  www.samsung.cz

Sharp:  www.sharp.cz

Sony:  www.sony.cz

Velké domácí spotřebiče

AEG:  www.aeg-electrolux.cz

Bosch: www.bosch-spotrebice.cz 

Candy:  www.candy-hoover.cz

Electrolux: www.electrolux.cz

Fagor:  www.fagorcz.cz

Gorenje:  www.gorenje.cz

LG:  www.lg.cz 

Mora:  www.mora.cz

Samsung:  www.samsung.cz

Siemens:  www.siemens-spotrebice.cz

Whirlpool:  www.whirlpool.cz

Zanussi:  www.zanussi.cz

Co nového u Euronicsu

Předvánoční čas byl jako každoročně ve znamení akčních nabídek prodejců elektrospotřebičů. 

Euronics se soustředil na to důležité – perfektní poměr cena/výkon, špičkový servis při nákupu 

a zároveň bezvadnou dostupnost prodejen Euronics. Jako jediní na českém trhu se blížíme 

magické hranici 200 prodejen!

Televizní kampaň, která propagovala Euronics, vyvrcholila mimořádně úspěšnou komunikací 

výprodejů na přelomu roku. Kdo si počkal, ten se dočkal. Zákazníci vzali 4. ledna naše prodej-

ny útokem. LCD Samsung s úhlopříčkou 82 cm za 8.888 Kč nebo pračka Fagor za 5.555 Kč 

přitáhly množství zákazníků, kteří si v prodejnách mohli vybírat i z desítek dalších mimořádně 

zlevněných položek.

Hvězdné Vánoce i start do Nového roku!

Inspirace Euronics 2/2010 vychází v pátek 9. dubna.

66 INSPIRACE EURONICS • 1/2010 text: –mst, –wig, foto: Euronics, Bosch, Sony



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 



www.panasonic.cz

Při extrémně rychlých akcích bývá obraz často 
rozmazaný. Nyní můžete rozmazanému pohybu 
dát sbohem. Nové televizory NeoPDP s 600Hz 
technologií zobrazí pohyb ostřeji a detailněji 
než kdykoliv předtím. 
Protože na ostrém pohybu záleží.

NA VŠEM ZÁLEŽÍ.

600 Hz NeoPDP TELEVIZOR
OSTŘEJŠÍ POHYB V KAŽDÉM DETAILU


