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Vážení čtenáři, zákazníci 
společnosti Euronics,

právě držíte v rukou další číslo Inspirace. 

Jak jsme se dozvěděli z denního tisku 

v lednu, Euronics je na našem trhu 

hodnocen jako jedna ze dvou nejdyna-

mičtěji rostoucích a rozvíjejících se firem. 

Tím se naplňuje heslo společnosti – být 

zákazníkům blíž. Ostatně 192 prodejen 

po celé republice hovoří za vše.

V tomto čísle jsme pro vás připravili 

pohled do světa praček a sušiček, pro-

tože toto období je zlomové a přestávají 

platit zaběhlé mýty o tom, jaká musí být 

pračka ve vašem bytě. Nově přicházející 

modely nabízejí možnost prát nejen velká, 

ale i malá množství prádla velmi úsporně 

a dávkovat množství vody i pracích 

prášků přesně podle množství vloženého 

prádla. Stejně tak je to i se sušičkami.  Ty 

už nejsou jen „nenažranými bumbrlíčky“ 

a symbolem přepychu – nové technologie 

v nich vestavěné totiž umožnily výrazně 

srazit jejich spotřebu a cenou se dostaly 

do úrovně, která už dovoluje i méně 

majetným sušit zdravě. Pokud nerozumíte 

poslednímu výrazu, přečtěte si náš článek 

věnovaný právě pračkám a sušičkám 

na našem trhu. 

Televizory LED jsou na vítězném tažení 

světem. Na vedlejší kolej, jak se zdá, od-

sunují klasické LCD televizory s podsvět-

lením pomocí zářivky. Proč tomu tak je, 

zjistíte opět z našeho časopisu, ve kterém 

jsme si připravili i test dvou televizorů, 

jimž byste měli věnovat pozornost: je to 

špičková televize Philips s poměrem stran 

21:9 – přesně takový poměr má plátno 

v kině – a překvapivě dobrá televize 

s vestavěným DVD rekordérem Hyundai, 

která nás doslova ohromila. A nejen 

parametry, ale i cenou a výbavou.

Aby toho nebylo málo, máme připraven 

i pohled do hvězdného světa notebooků, 

kterým se Euronics věnuje s nebývalou 

silou díky programu Hvězdný notebook 

– a věřte, vybere si opravdu každý. 

Prodavači na Euronicsu jsou připraveni 

vám s nákupem pomoci. 

Pocit pohody z časopisu Inspirace 

Euronics může na závěr umocnit i výhra 

v soutěži: tentokrát pro vás máme oprav-

dové bomby: retropřístroje z dílny firmy 

Hyundai, o které je v našich prodejnách 

nebývalý zájem. 

Pohodu při čtení, inspiraci, výběru 

a třeba i následné koupi vám přeje

Milan Loucký
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WHIRLPOOL 

PŘEDSTAVUJE 
NEJTIŠŠÍ 

VRCHEM PLNĚNOU 
PRAČKU NA TRHU* 

S UNIKÁTNÍ 
TECHNOLOGIÍ ZEN. 

Technologie ZEN nahrazuje tradiční 
řemenový pohon vysoce výkonným 

trakčním motorem, který otáčí 
buben přímo. Výsledkem je účinné

 odstřeďování při nižších otáčkách,
 což znamená méně vibrací a méně 

hluku, ale současně vyšší 
účinnost a spolehlivost.
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Září v červené 

Nikon Coolpix S8100, který přišel na trh v lednu, je vybaven snímačem 

CMOS s objektivem Nikkor ED s desetinásobným optickým zoomem a ně-

kolika systémy pro vylepšení fotografií snímaných za ztížených světelných 

podmínek. Jde především o lepší redukci šumu i při použití vysokých citli-

vostí ISO, optickou a elektronickou redukci vibrací a funkci detekce pohybu. 

Samozřejmostí je inteligentní automatika zajišťující výběr ze 17 motivových 

programů a natáčení videosekvencí ve Full HD, a to včetně stereofonního 

zvuku. Za 6.290 Kč si ho můžete pořídit v černé nebo červené.

Na několik způsobů

Na veletrhu CES 2011 v Las Vegas (píšeme o něm v samostatné reportáži) 

představil Asus čtyři nové tablety: Eee Pad MeMO (displej 7,1", tj. 18 cm), Eee 

Pad Slider (10,1", tj. 26 cm, vysouvací klávesnice), Eee Pad Transformer (10,1", 

dok s klávesnicí) a Eee Slate EP121 (na snímku, kolem 20.000 Kč). Ten na rozdíl 

od ostatních vybavených operačním systémem Android 3.0 pracuje s Win-

dows 7, displejem s úhlopříčkou 12,1" (31 cm) a rozlišením 1 280 x 800 bodů. 

U nás by se měl objevit ve druhé polovině roku. Společným znakem všech novi-

nek má být vybavení konektorem mini HDMI a sledování videa v rozlišení HD.

iNSpiRACE EuRONiCS • 1/20114 text: Bohumil Herwig, foto: Acer, Panasonic, Toshiba

ELEKTROnIKA • kAlEidOSkOp

Hands-free za levno

TomTom Via 120 a 125 jsou první navigace této značky 

disponující ve střední třídě hands-free. Pořídíte je 

ve třech variantách: Via 120 Regional (4.490 Kč), Via 

120 Europe Traffic (5.990 Kč) a Via 125 Europe Traffic 

(6.490 Kč), přičemž dvě poslední mají v ceně i dvouletou 

mapovou aktualizaci. Via 120 a 125 se liší zejména úhlo-

příčkou dotykového displeje, který má v prvním případě 

11 cm a ve druhém 13 cm. Obě jsou pak zabudovány 

do stylového hliníkového pouzdra.

Foťáky pro holky

Na dvojici ultrakompaktních fotoaparátů s nevýsuvnou optikou 

DMC-FP5 (do 5.000 Kč) a DMC-FP7 (do 6.000 Kč) od Panasoniku 

zaujme nejen ultratenký vzhled a řada barevných provedení, ale 

zejména některé neobvyklé funkce. Právě díky nim jsou určeny 

především pro ženy a dívky. Focení by jim měl usnadnit rozměrný 

dotykový displej (7,6, resp. 8,9 cm) a funkce jako „retušování“ či 

„líčení“, které dovolí snímky ještě vylepšit. Oba aparáty mají čtyřná-

sobný zoom, optickou stabilizaci, inteligentní automatiku a natáčení 

videa do HD s rozlišením 1 280 x 720 bodů. 

Speciálně pro dámy 

Asus představil stylový mininotebook Eee PC 1015PW, 

jehož štíhlý design podtrhuje plasticky zvlněný povrch. 

A jelikož je určen především pro ženy, zakoupit ho za 

8.499 Kč můžete hned ve třech barevných provedeních 

– purpurové, zlaté a růžové. Displej s LED podsvícením 

má v této kategorii obvyklou úhlopříčku 28 cm (10,1"), 

méně typická je rozměrná dotyková destička a až 10ho-

dinová výdrž na baterie.

foto: Asus, Nikon, TomTom 

Poprvé 3d i v lCd  

Pro rok 2011 nabídne Panasonic poprvé i 3D tele-

vizory s LCD panelem. Použity budou nejen kvalitní 

dvoumilisekundové obrazovky typu IPS Alpha, 

ale například úhlopříčka 94 cm (na snímku) zdola 

vhodně doplní stávající plazmové 3D televizory. 

Firma uvádí, že se jí zcela podařilo eliminovat tzv. 

crosstalk, tedy dvojité zobrazení hran, a kvalitou 

barevného podání a zobrazením černé by se měl 

zmiňovaný TC-L37DT30 s 94 cm blížit plazmovým 

modelům. Ceny ještě nebyly známy, více v naší 

reportáži z londýnského uvedení nejen těchto 

televizorů. 

dvakrát mini

Dvojice mininotebooků Toshiba NB500 a NB520 

je určena těm, kteří chtějí stylový přístroj s kvalit-

ním zvukem. Vyšší model má totiž reprosoustavy 

Harman/Kardon a dovoluje přehrávat filmy v HD 

kvalitě. Stejně jako u NB500 i u něj naleznete displej 

s úhlopříčkou 10,1" (26 cm) s rozlišením 1 024 x 600 

pixelů, trojici rozhraní USB a samozřejmě patřičnou 

bezdrátovou výbavu, přičemž později bude k dispo-

zici i softwarová aktualizace pro Bluetooth 3.0. Oba 

mininotebooky budou v průběhu prvního čtvrtletí ke 

koupi v pěti barvách, NB500 navíc i v černé. 

opravdové 3d i z monitoru 

Při hrách, ale i při sledování filmů či televizního 3D vysílání (můžete 

připojit i set-top box) se uplatní 3D monitor Acer GN245HQ 

podporující platformu Nvidia HDMI 3D, pracující – stejně jako známé 

řešení v televizorech – s aktivními 3D brýlemi. Ty se tedy i zde 

prostřednictvím infračerveného vysílače synchronizují s videem 

a dovolují tak sledovat prostorový obraz v rozlišení Full HD, tedy 

v 1 920 x 1 080 bodech. Monitor má úhlopříčku 60 cm (23,6"), 

odezvu 2 ms a podsvícen je LED diodami. Od konce února je možné 

ho pořídit za asi 9.990 Kč.
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ELEKTROnIKA • kAlEidOSkOp

Nejen s blu-ray 

V průběhu prvního čtvrtletí můžeme očekávat několik nových notebooků 

Toshiba vybavených i Blu-ray mechanikami s možností zápisu. Satellite 

A665, Satellite A665 3D (na snímku) a Qosmio X500. Mezi jejich další hlavní 

vlastnosti patří vybavení procesory Intel Core druhé generace, vylepšené 

multimediální funkce a u některých i zabudování nejnovějších rozhraní, jaký-

mi jsou USB 3.0 a Bluetooth 3.0. Qosmio X500 mimo to přichází i s konverzí 

z 2D do 3D a jeho rozhraní HDMI podporuje i promítání 3D filmů na kompa-

tibilní televizor. Ceny jdou od 1.150 eur za model A665-13W výše.

Fotokamera do nepohody  

Hodně odolně už na pohled vypadá nový Lumix FT3 

od Panasoniku, který bude stát do 10.000 Kč. Vedle 

fotografování (4,6x optický zoom, 28–128 mm, optická 

stabilizace) zvládá natáčet do Full HD  a má zabudované 

GPS, barometr, výškoměr a dokonce i kompas. Snese 

pád ze dvou metrů, nevadí mu mráz do –10 stupňů, 

je zcela prachotěsný a potopit se s ním můžete až 

do 12 m. Tam můžete pochopitelně i natáčet, a to včetně 

zoomování. A chuťovka na závěr: s pomocí vlastní optiky 

a speciálního programu zvládne i 3D fotografie!

olEd na Slovensku 

LG Electronics začala na Slovensku prodávat 

svůj OLED televizor 15EL9500, který pracuje 

s obrazovkou z organických diod vyzařujících 

světlo (nepotřebují podsvícení). Neuvěřitelně 

tenký televizor o hmotnosti 1,6 kg je vybaven 

panelem o úhlopříčce 38 cm s dynamickým 

kontrastním poměrem deset milionů ku jedné, 

digitálním tunerem a mj. i USB rozhraním s pod-

porou DivX a MKV. Prodávat se bude exkluzivně 

v prodejnách slovenského Euronics TPD za cenu 

1.700 eur (asi 42.000 Kč) s tím, že LG hodlá v nej-

bližší době uvést i úhlopříčku 81 cm.

Mini i pro Hd  

Lehký, v základu jen 1,2 kg vážící mininotebook nabízí 

nejen všechny funkce obvyklé v této třídě, ale navíc 

ještě přidává i možnost přehrávání, vytváření a sdílení 

multimédií ve vysokém rozlišení. Acer Aspire One 522 

s procesorem AMD C-50 a grafikou AMD Radeon HD 

6250 disponuje i výstupem HDMI, takže k němu lehce 

připojíte plochý televizor a nezapomnělo se ani na trojici 

USB. Displej podsvícený LED diodami má úhlopříčku 

28 cm (10,1") a rozlišení 1 280 x 720 bodů. Cena se 

očekává kolem osmi tisíc korun.
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Přímo tichá 

Jen 68 dB hluku vydává při odstřeďování 1 000 otáčkami shora plněná pračka  

Whirlpool AWE 9630 (19.990 Kč) s přímým pohonem bubnu pomocí speciálního 

motoru technologie ZEN umístěného na ose bubnu, čímž se řadí mezi nejtišší pračky 

na trhu. Až šestikilogramovou náplň prádla vypere se spotřebou 0,9 kWh a 55 l vody, 

čímž si zaslouží zařazení do energetické třídy A++. Třídy účinnosti praní a odstřeďová-

ní jsou shodně A. Řízení pomocí elektroniky šestým smyslem zajistí u všech 14 pro-

gramů výborné výsledky.

kdo je nejkrásnější?

Na tuto otázku vám asi neodpoví, ale přesto se bude luxusní kosmetické zrcadlo 

Rowenta MR 7671F0 (1.399 Kč) jistě hodit každé ženě. Halogenové osvětlení 

s regulátorem intenzity poskytuje ideální světlo pro denní i večerní líčení. Zrcadlo 

je oboustranné, takže postačí otočit o 360° a z jedenkrát zvětšeného obrazu 

dostanete obraz zvětšený trojnásobně. Přístroj je napájen za sítě, což zaručuje 

vysoký výkon osvětlení.

iNSpiRACE EuRONiCS • 1/20118 text: Miloš Chadt, foto: Bosch, Electrolux, Fagor, Gorenje 

DOMÁCí SPOTŘEbIČE • kAlEidOSkOp

Praní v bublinách

Nová pračka Samsung WF0804Y8E s náplní až 8 kg 

prádla dosahuje spotřeby 1,04 kWh, čímž si vysloužila 

zařazení do energetické třídy A  –30 %. Stejně tak další 

parametry – účinnost praní a odstřeďování jsou ve tří-

dě A. Umožnil to nový princip praní pomocí bublin, které 

využívá funkce Eco Bouble. 

Generátor bublin vyrobí 

za několik vteřin bohatou 

pěnu, která rozpouští nečis-

toty rovnoměrně a proniká 

hlouběji do tkaniny, a to 

údajně až 40krát rychleji než 

při běžném praní.

Dalšími vymoženostmi této 

pračky je i diamantový 

buben umožňující jemnější 

praní a keramické topné 

těleso s dlouhou životností. 

uspoří nejen místo

Pro malé domácnosti s nedostatkem prostoru je určena pře-

dem plněná pračka Bosch Logixx6 WLM24460BY (14.990 Kč) 

s hloubkou 47 cm. I při náplni 5,5 kg překračuje úspory energetické 

třídy A o 10 %. S tím je 

také spojena spotřeba 

vody na celý běžný 

prací cyklus 39 l, kterou 

stejně jako další prů-

běžné parametry hlídá 

pokročilá elektronika. 

K pohodlí obsluhy při-

spívají dvířka o průměru 

32 cm a úhlem otevření 

165°. Samozřejmostí je 

i ochrana proti unikající 

vodě a dětská pojistka.

design v nerezu 

Broušený nerez s černým plastem tvoří designově 

povedenou konvici Tefal Classic Inox KI300D30 

(1.399 Kč). Příkonem 2 200 W ohřívá 1,7 litru vody, 

kterou pohodlně nadávkujete, i když jste levák, 

pomocí dvou ukazatelů hladiny. Vápenaté usazeniny 

odstraní vyjímatelný filtr. Třešničkou na dortu je jistě 

i vnitřní osvětlení.

foto: Rowenta, Samsung, Tefal, Whirlpool

50 měsíců jistoty

Důkaz o kvalitě svých výrobků předkládá firma Fa-

gor, která poskytuje na všechny pyrolytické trouby, 

indukční desky a vybrané řady praček, myček 

i odsavačů záruku 50 měsíců, tedy více než čtyři 

roky. V této době je jakýkoli servisní zásah firmou 

Fagor plně hrazen, tedy včetně materiálu, práce 

technika i cestovného. Stačí si záruku zaregistro-

vat, a navíc obdržíte dárek. Akce potrvá do konce 

května letošního roku.

umí ještě víc

Mikrovlnná trouba Electrolux EMC28950S 

(8.990 Kč) s objemem 28 litrů umí kromě ohřevu, 

grilování a pečení horkým vzduchem péct chleba 

pomocí šesti programů, s funkcemi podobnými 

jako samostatná domácí pekárna. Mikrovlnný 

výkon 900 W, 1 100W gril i pečení horkým vzdu-

chem o příkonu 1 100 a 1 400 W umožní široké 

využití. Pro rodiny s malými dětmi je připravena 

dětská pojistka, zabraňující nechtěné manipulaci 

s přístrojem. Test této mikrovlnné trouby najdete 

v příštím čísle. 

Výkonná i úsporná v jednom 

Kombinace pračky se sušičkou Gorenje WD95140 (29.990 Kč) 

umí vyprat až 9 kg prádla a 7 kg usušit. Přitom přesahuje běžný 

půdorys pračky jen o 4,5 cm (60 x 64,5). Spoří energii, což dokládá 

o 10 % nižší spotřeba než 

ve třídě A. Ve třídě A je 

zařazena i z hlediska účinnosti 

praní a odstřeďování. Devět 

pracích programů využívá 

technologii UseLogic pro co 

nejlepší výsledky praní, stejně 

jako pět programů určených 

pro sušení sedmi kilogramů 

prádla. Parní technologie 

Steam Tech zabraňuje 

pomačkání prádla při sušení 

a usnadňuje tak jeho žehlení.
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Nejen vysoký výkon můžeme oprávněně očekávat od  žehličky  

Siemens TS11XTRM (2.990 Kč) zejména díky příkonu 3 000 W, ale 

také intenzivní proud páry, který je dodáván s  pomocí speciálního 

čerpadla. Trvalý proud páry může dosáhnout hodnoty až 70 g/min 

a plynule nastavitelný parní ráz dokonce 200 g/min. Jen pro srov-

nání – u  běžné žehličky dosahuje parní ráz hodnoty kolem 120 g/

min a trvalý proud 40 g/min. Tento výkon je spíše doménou parních 

generátorů. Hodně páry ale potřebuje hodně vody, proto je součástí 

přístroje zásobník objemu 0,4 l. Provoz s párou je pochopitelně mož-

né vypnout i u této žehličky. 

Žehlicí plocha titanium-glissée dobře klouže po  tkanině, odolává 

otěru a  svými parními kanálky rozdělenými do  tří zón zajišťuje op-

timální distribuci páry. Výrobce se stará také o pohodlí při žehlení, 

proto vybavil přístroj přívodním kabelem o délce 2,5 m a protiskluz-

ným, příjemně se držícím materiálem na  madle i  otočném knoflíku 

pro nastavování teploty a odkládací ploše. 

Použití vody z  vodovodu umožňuje systém 4AntiCalc, který se 

skládá ze čtyřnásobné čisticí funkce spojující ventil self-clean, calc‘n 

clean, anti-calc a speciální čisticí kapalinu, díky nimž je ochrana proti 

usazeninám z vody opravdu dokonalá.

Při vysokém výkonu je hodně důležitá ochrana proti překlopení 

a odložení žehličky ve vodorovné poloze, která zde funguje ve třech 

polohách – na  boku, v  pracovní poloze a  při dlouhodobém stání 

v parkovací poloze. 

Exkluzivní designovou kolekci Red Set pro moderní interiéry v jasně čer-

vené barvě s vysokým leskem připravila pro náročné zákazníky firma 

Gorenje. Automatická pračka, sušička a kombinovaná chladnička však 

nevynikají jen svojí velmi propracovanou estetickou stránkou, ale také 

šetrností k životnímu prostředí a nízkou spotřebou elektrické energie.

Kombinace chladničky s mrazničkou RK 60359 HRD (19.990 Kč) nabízí 

230 l chladicího a 92 l mrazicího prostoru se spotřebou 0,57 kWh za den, 

což ji vynáší do energetické třídy A++. Účelné uspořádání vnitřního pro-

storu chladničky se skleněnými policemi a dvěma přihrádkami na zeleni-

nu doplňují tři plastové police ve dveřích. Mrazicí část je vybavena dvěma 

zásuvkami a policí na zmrazování čerstvých potravin, kterých můžete při-

dat až 4,5 kg za den. Velmi kvalitní izolaci 

přístroje dokládají nejen klimatické třídy N, 

SN, ST, T, které znamenají rozsah teplot 

v okolí chladničky od 10 do 43 °C, ale také 

skladovací dobu při poruše 18 hodin.

 Pračka WA 72145 RD (18.990 Kč) ur-

čená pro sedm kilogramů prádla vyniká 

svými vlastnostmi. Spotřebou 1,19 kWh 

na cyklus splňuje kritéria energetické tří-

dy A –10 %. Na svědomí to má nesporně 

technologie UseLogic, která řídí funkci 19 

programů pračky s výsledky zařazenými 

do třídy A také ve třídách účinnosti praní 

i odstřeďování. Samozřejmostí jsou i do-

plňkové funkce k programům, jako rychlý 

program, intenzivní praní nebo více vody 

při máchání. Pračka umí také odložit svůj 

start a zobrazit čas do konce praní.

Do páru s pračkou je určena konden-

zační sušička D 72345 RD (19.990 Kč), 

kterou můžete díky vakuovým nožkám 

postavit na pračku. 15 programů je určeno pro různé materiály i vlhkosti 

prádla, které si zvolíte podle toho, zda budete chtít prádlo žehlit nebo 

rovnou ukládat do skříně. Až sedm kilogramů prádla můžete pohodlně 

vkládat do sušicího bubnu díky dvířkům s průměrem 34 cm, která ote-

vřete do úhlu 189°. Sušička je zařazena v energetické třídě B, což je pro 

tuto skupinu přístrojů velmi dobrý výsledek.

OSTRÁ PÁRA

DRÁžDIVÁ ČERVEnÁ

www.fagor.com

Výhodnější ceny praček 
a prodloužená záruka

AKCE 
1. 1. – 31. 3.

2011
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Opak je ale pravdou. S rozvojem elektroniky se 

stále zdokonalují i přístroje pro praní a sušení, 

takže může být pro laiky složité se v novinkách 

vyznat. Celou situaci navíc často zamotávají 

výrobci, kteří prakticky totožné funkce nazývají 

každý jinak. Proto se pokusíme v dnešním té-

matu osvětlit zejména nové funkce a technolo-

gie, ale také poradit, jak postupovat při výběru 

pračky a sušičky. 

Kam s ní
První otázku, kterou si musíme položit, je, kam 

pračku umístíme. Na  tom, kolik místa máme, 

totiž závisí velikost pračky i její provedení. Trend 

co nejmenších rozměrů praček dnes už pomalu 

ustupuje snaze prát najednou co největší ob-

jem prádla.  Proto se stále více objevují pračky 

(s předním plněním), které při svém základním 

půdorysu 60 x 60 cm umí vyprat až neuvěři-

telných devět kilogramů prádla. Pro malé byty 

a  panelákové koupelny najdeme v  sortimentu 

předem plněných praček řadu přístrojů hlubo-

kých jen kolem 45 cm, či dokonce 33 cm. 

Kdo však potřebuje pračku spíše úzkou 

a hlubokou, přivítá konstrukci pračky s horním 

plněním, která stojí na  půdorysu 40 x 60 cm 

a dokáže vyprat až osm kilogramů prádla.

Pokud vás napadne, zda není zbytečné 

vlastnit pračku s vysokou náplní prádla, zvažte 

také to, že dnes každá pračka napouští vodu 

podle množství vloženého prádla a  možnost 

vyprat velké množství prádla se občas hodí 

každému. 

Časté otázky směřují k  rozdílům mezi prač-

kami s předním a horním plněním, kterých už 

mnoho není. Neplatí ani dodnes přežívající ar-

gument o  možnosti přidání prádla v  průběhu 

praní u  shora plněných praček. Konstrukce 

s  předním plněním tuto možnost díky nízké 

hladině vody při praní poskytuje také. Naopak 

manipulace s prádlem je u přístrojů s předním 

plněním díky moderním širokým dvířkům po-

hodlnější.

Pokud zvažujete umístění pračky v  mo-

derním propojeném obytném prostoru, je 

na  místě zabývat se také hlučností pračky. 

Velký krok ke  snížení hlučnosti se podařil 

DOMÁCí SPOTŘEbIČE • pRAčky A Sušičky

perte a sušte
o sto šest

Doklady o tom, že praní je stejně staré jako oblékání, jistě najdeme již v pradávné 
historii. Vlastně ještě do doby historicky nepříliš dávné praly naše babičky na valše, 
která byla jedním z mála pomocníků usnadňujících péči o čistotu prádla. Změnu 
přinesla až masová dostupnost elektrického proudu, která za pár desetiletí pomohla 
rozšířit pračky do všech domácností. Z tohoto pohledu se může zdát, že se vývoj 
v oblasti praní zastavil u automatické pračky a dál se toho moc neděje.
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cyklem je v  pračce ohřev vody. Prostředkem 

pro úspory energie při praní je tedy i její úspora. 

Předávkování prášku díky nízké hladině vody se 

snaží zabránit systémy pro automatické dávko-

vání tekutých pracích prostředků, které odmě-

řují prostředek z většího zásobníku. 

V souvislosti s úsporami energie je nutné zmí-

nit se také o třídách účinnosti praní a odstřeďo-

vání, které ohlídají, aby prádlo bylo i  při nízké 

spotřebě kvalitně vyprané a odstředěné. Účin-

nost odstřeďování je závislá hlavně na  otáč-

kách, při kterých se prádlo zbavuje vody. 

Elektronika budiž pochválena
Umožňuje totiž měnit za běhu pracího cyklu 

jeho průběh podle okamžitých výsledků pra-

ní, měřených přesnými čidly. Výsledky těch- to měření umožňují napouštět jen tolik vody, 

kolik je nutné pro množství a  materiál vlože-

ného prádla, zjistit rozsah a  dokonce i  druh 

znečištění i  postup máchání. Podle toho pak 

pračka sama reguluje napouštění vody, teplo-

tu a dobu praní i postup máchání. A nejen to. 

Dokáže také odhadnout, jak dlouho bude ješ-

tě prát, nebo vyhovět požadavkům na co nej-

kratší či nejúspornější praní, i ohlídat případné 

poruchy pračky. 

Díky elektronice tak můžeme využívat i spe-

ciální programy, jako například praní vlny, při 

kterém využívá odstředivé síly a otáčí bubnem 

jen v jednom směru takovou rychlostí, aby se 

vlněné prádlo v  bubnu nepřevalovalo. Prádlo 

se tak o sebe zbytečně netře, což je pro něj 

výhodnější než ruční praní.

Elektronika také zprostředkovává komu-

nikaci s  pračkou pomocí displejů a kont-

rolek. Čím je vyspělejší, tím více informací 

nabízí a samostatněji rozhoduje  o procesu 

praní. Stará se také o odložení času praní, 

což lze využít k úspoře času nebo nákladů 

za energii.

nejnovější technologie
Parní technologie se využívají při praní, ale 

i  při sušení prádla. Přitom má pára za  úkol 

lépe pronikat do  hloubky vlákna a  kromě 

nečistot odstraňovat i  alergeny a  bakterie. 

Na konci pracího cyklu pára působí proti po-

mačkání, tedy pro snadnější žehlení. V sušič-

ce prádla je po usušení také aplikována pára 

jako prostředek pro narovnání prádla. 

výrobcům použitím nových typů motorů, kte-

ré již nejsou spojeny s pracím bubnem pomo-

cí řemenice, ale jsou umístěny přímo na vaně 

pračky a otáčejí bubnem rovnou (přímý ná-

hon). Kromě toho, že tyto motory bez uhlíků 

jsou samy o sobě tišší, odpadá hluk způso-

bovaný řemenem, převody a  jejich ložisky. 

Pračky dnes snížily hlučnosti při praní až 

na 49 dB(A). 

některé otázky pozbývají smysl
Ještě před několika lety jsme se museli za-

bývat otázkou materiálu vany pračky. Pračky 

téměř bez výjimky využívají výhod plastu, kte-

ré přispívají k  lepším výsledkům ve  spotřebě 

energie. 

O mechanickém programátoru již také 

nemá smysl uvažovat, již se nepoužívá. Elekt-

ronika totiž nabízí výhody inteligentní regulace 

množství vody, procesu praní i máchání pří-

mo v průběhu praní. Bez ní by nebylo možné 

dosáhnout energetických úspor a  zařazení 

do  energetické třídy A, ani tak by nemohly 

existovat pokročilé programy, jako speciální 

praní vlny, programy s  výpočtem času kon-

ce praní, ale ani funkce pro ochranu pračky 

proti úniku vody nebo přesné řízení otáček při 

odstřeďování.

Naše volba tedy spočívá v tom, zda si vybe-

reme pračku s jednoduchým ovládáním, u kte-

rého necháme proces praní a  jeho průběh 

na  pračce a  zvolíme jen typ automatického 

programu, nebo zda chceme mít kromě auto-

matických programů také možnost ovlivňovat 

jejich volbu i řadu funkcí pračky. 

nechceme nenasytné
Když se mluví o spotřebě energie, vybavuje se 

nám dnes již automaticky energetická třída. 

Spotřeba energie souvisí se spotřebou vody 

při praní, protože energeticky nejnáročnějším 

DOMÁCí SPOTŘEbIČE • pRAčky A Sušičky

Novinkou jsou bezuhlíkové ploché motory umístěné 
přímo na ose bubnu. Přinášejí nižší hlučnost a přesné 

řízení pohybu bubnu. 

Pračka s horním plněním bývá vybavena dvířky 
s jemným otevíráním. důležitý je také jejich zámek, 

který musí udržet síly, jimiž jsou dvířka zatěžovaná při 
odstřeďování.

Pračka bosch bojuje s hlukem a vibracemi také pomocí prolisů na boku pračky, které zpevňují konstrukci 
a zmírňují přenášení hluku. 

Čelní panel moderní pračky s lCd displejem umožňuje ručně zvolit z dlouhé řady možností, nebo jen spustit 
automatický program, který se o prádlo postará podle svých měření.

bez pokročilého elektronického 
řízení praček by nebylo 

možné dosáhnout dnešních 
úspor energií ani využívat 

automatické programy.

Motory bez uhlíků, umístěné přímo na 
hřídeli bubnu, snižují hluk a umožňují 

přesné řízení pohybu bubnu.
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dami kondenzační sušičky je citlivé a vysoce 

účinné sušení, díky kterému dosahuje nízké 

spotřeby energie. Jedinou nevýhodou je tech-

nická náročnost, ze které vyplývá vyšší cena. 

A zase elektronika
I  v  oblasti sušení prádla se prosazuje elek-

tronika, která hlídá a  řídí sušicí cyklus. Měří 

pomocí různě provedených senzorů zbytko-

vou vlhkost prádla a  řídit může, kromě času 

sušení, také teplotu vstupního vzduchu a po-

chopitelně komunikuje s  uživateli. Zvolit lze 

z  několika zbytkových vlhkostí prádla, suši-

cích teplot i  čas sušení, ale pokročilejší pří-

stroje nabízejí volbu materiálu prádla s tím, že 

vše ostatní řídí samy. 

Kondenzační sušičky lze zpravidla napojit 

na odpad, kam mohou vypouštět kondenzo-

vanou vodu z  prádla, ale častěji využívaným 

řešením je schraňování kondenzované (desti-

lované) vody do  zásobníku, odkud je třeba ji 

jednou za čas vylít, ale můžeme ji také využít 

například do žehličky. 

Objevily se i  sušičky konstruované stejně 

jako pračky s horním plněním, které jistě také 

najdou uplatnění. Na našem trhu se prodává 

těchto přístrojů minimum, zřejmě proto, že pro 

pračku s horním plněním se uživatelé rozhod-

nou zpravidla pro nedostatek místa, tedy stěží 

bude kam umístit sušičku. 

Vše v jednom
Spojení pračky a sušičky do jednoho přístroje 

má obrovskou výhodu v úspoře místa, takže 

si můžete dovolit sušičku i v malé panelákové 

koupelně, kam byste ji jinak nedostali, ale mu-

síte se smířit s tím, že můžete provozovat jen 

jednu z obou činností. Další nevýhodou je vždy 

menší náplň prádla při sušení než pro praní, 

což ale nemusí být nutně nevýhoda, protože 

zpravidla nesušíme všechno prádlo, které pe-

reme. Pokud budeme prát méně prádla, lze 

využít nastavení praní i sušení tak, že pračka 

přejde po vyprání rovnou do sušicího cyklu.

Další vlastností, která se dá považovat za ne-

výhodu, je spotřeba studené vody při sušení 

u většiny kombinovaných přístrojů, která může 

být vyšší než spotřeba při praní. Nízká teplo-

ta vody umožňuje  využít díky vyšší účinnosti 

menší plochu kondenzéru, který tak zabírá 

méně místa v  pračce. Spotřeba vody byla 

v  poslední době u  těchto přístrojů často kri-

tizována, proto se minulý rok poprvé objevily 

kombinované pračky se vzduchem chlazenou 

kondenzační sušičkou, která již vodu nespo-

třebovává. 

Ostře sledovaná spotřeba
U  praček se podařilo překonat normu EU 

a vynutit si změny v klasifikaci energetických 

tříd, v  případě sušiček je situace obdobná. 

Je zde vysoká energetická náročnost závislá 

na množství vody, které je nutné odpařit z prá-

dla. Proto je i  v případě sušení nejúčinnějším 

zdrojem úspor pračka. Ta totiž musí odevzdat 

prádlo s  co nejnižší zbytkovou vlhkosti, tedy 

musí mít co nejvyšší účinnost odstřeďování. 

Z toho vyplývá, že je vhodné uvažovat o mož-

nosti následného sušení v sušičce již při koupi 

pračky.

Nejnáročnější na  spotřebu energie jsou 

odvětrávací sušičky, které dosahují maximál-

ně energetické třídy C, se spotřebou asi 600 

Wh na jeden kg prádla. Kondenzační sušičky 

dosahují až na  třídu B, kdy usuší kg prádla 

pomocí asi 500 Wh, zatímco bezkonkurenč-

ně nejlepší výsledky má kondenzační sušička 

s tepelným čerpadlem, která spotřebuje nece-

lých 300 Wh energie, což ji řadí ještě výš než 

do  třídy A. Na  trhu je však zatím těchto pří-

strojů málo, i  přesto, že si jistě zaslouží naši 

pozornost.

 V sušičkách i pračkách pak můžeme najít 

program pro regeneraci prádla párou, který 

slouží k odstranění pachů a narovnání prádla. 

K prádlu přístroj napustí místo vody páru, která 

pachy neutralizuje a otáčí bubnem.

Nová technologie praní pomocí bublin je  

přivedena do  klasických předem plněných 

praček. Bubliny vzduchu vytvářejí pěnu, která 

proniká lépe do prádla a zvyšuje účinnost pra-

ní i při nízkých teplotách. 

Naklonění bubnu (i vany) v pračce umožňuje 

posunutí dvířek bubnu o něco výš, což zjed-

nodušuje manipulaci s prádlem, dochází také 

k efektivnějšímu praní zejména malých náplní 

prádla.

Stříbrné ionty byly zpočátku využívány při 

ochraně potravin u chladniček, ale v poslední 

době se začínají objevovat i u praček, kde mají 

pomáhat v boji proti bakteriím. Antibakteriální 

účinky stříbra jsou známy již od starých kultur, 

proč je tedy nevyužít i dnes. Výrobci nanášejí 

stříbro na lopatky pracího bubnu nebo destič-

ky umístěné v prací vaně. 

  

Po vyprání je třeba sušit
Jistě mají pravdu všichni ti, kteří tvrdí, že nej-

lepší sušení je na dvorku a na čerstvém vzdu-

chu. Také mám rád vůni čerstvě usušeného 

prádla, které se suší v krásné přírodě Vysočiny. 

Jenže ve městě? Ve vzduchu je velké množství 

popílku, smogu a bůhví čeho ještě. Takže ra-

ději sušíme prádlo na šňůrách v koupelně, což 

zase není nejrychlejší, a  když pereme víc, je 

problém, kde sušit. Nakonec ani ta Vysočina 

nemusí být vždy ideální. Například povlečení 

sušené v  blízkosti kvetoucí louky může způ-

sobit alergikovi bezesné noci. Ve všech těchto 

případech se prostě hodí sušička. 

Hlavní proudy
Technicky nejjednodušší, a  proto nejlevněj-

ší odvětrávací (ventilační) sušičky pracují 

na principu sušení ohřátým vzduchem z míst-

nosti, který je pomocí tlusté hadice odváděn 

mimo obytný prostor. Výhodou tohoto řešení 

je cena, nevýhodou je nutnost vyvedení hadi-

ce mimo místnost, prach nasávaný se vzdu-

chem z místnosti i vysoká energetická nároč-

nost. To jsou důvody, proč tento typ není příliš 

rozšířen. 

Při kondenzačním principu sušení se vzduch 

zahřívá, žene přes prádlo, kde odpaří vodu, 

na  kondenzéru ochlazovaném vzduchem 

z místnosti (nebo vodou v případě pračky se 

sušičkou) páru zkondenzuje a  putuje zpět 

k  ohřevu. Výhodou tohoto principu je neza-

vlékání nečistot z okolí, použití bez stavebních 

úprav a nižší energetická náročnost.  

Tento princip se v  poslední době povedlo 

ještě vylepšit tím, že se pro zdroj tepla i ochla-

zování podařilo použít tepelné čerpadlo (chla-

dicí okruh) – jeho kondenzér je natolik teplý, že 

dokáže ohřát vzduch před vpuštěním do bub-

nu sušičky, a  výparník zase zaručuje teploty 

těsně nad bodem mrazu, při kterých se vodní 

páry velice účinně srážejí. Díky tomu lze využít 

při sušení ohřev vzduchu na nižší teploty a prá-

dlo je sušeno citlivěji. Z toho plyne možnost su-

šení choulostivého prádla, pro které probíhal 

sušicí proces při vysokých teplotách. Výho-

DOMÁCí SPOTŘEbIČE • pRAčky A Sušičky

Vysvětlení některých pojmů

IQdrive, EcoSilenceDrive, Direct 

Drive motor, Přímý pohon bubnu, 

Inverter motor, motor Quiet Drive, 

technologie ZEN – nové typy bezuh-

líkových motorů, zpravidla umístěných 

na  vaně pračky, které přímo pohánějí 

osu pracího bubnu.

Šestý smysl, Fuzzy logic – pokročilá 

elektronika, která umí přizpůsobit pro-

ces praní jeho průběžným výsledkům 

a dosahuje tak výborné kvality praní při 

co nejnižší spotřebě energie.

Idos, E-dose, Long Fill – systém pro 

automatické dávkování tekutých pro-

středků.

Duraprop, Carboran, Polypropylen, 

Silitech, Poliplex  – obchodní názvy 

plastů používaných pro výrobu van pra-

ček.

Keramické topné těleso – má kera-

mický povrch, který omezuje usazování 

vodního kamene a zajišťuje vyšší život-

nost topného tělesa.

Stále modernější tekuté prostředky na praní přinášejí lepší a rychlejší rozpuštění, proto výrobci často přizpůsobují 
násypky na prací prostředky také pro ně.

Nejúčinnějším zdrojem úspor energie je 
v případě sušičky pračka. Ta totiž musí odevzdat 

prádlo s co nejnižší zbytkovou vlhkostí. 
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DOMÁCí SPOTŘEbIČE • VyBRAli JSME pRO VÁS

Pračka Samsung  
WF0702NCW – 8.990 Kč

Pračka s parním praním LG  

F1480QDS – 17.990 Kč

Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem  
Siemens WT 44W360bY – 22.990 Kč

Set bosch  
pračka WAE 28463 bY + sušička WTE 86304 bY – 25.990 Kč

Pračka AEG  
lAVAMAT 74850A – 12.990 Kč

Pračka bosch  
WAQ 2446 KbY – 12.490 Kč

• Diamantový buben

• Keramické topné těleso

• Systém s ochranou proti mačkání (testovaný německým WFK institutem), pěnění a přehřátí

• Dětská pojistka – ochrana proti nechtěnému přeprogramování a otevření dvířek

• Maximální náplň prádla: až 7 kg

• Maximální počet otáček při odstřeďování: 1 200 min-1

• Spotřeba vody: 56 l

• Spotřeba el. energie: 1,19 kWh

• Direct Drive motor – 10 let záruka 

• 6 MOTION, parní praní, duální sprchování, Fuzzy logic, nulová spotřeba v režimu Stand By, 

dětský zámek, odložený start 3–19 hodin, nový tvar bubnu, velká dvířka 35 cm, Aqua Lock, 

cyklus bavlna 40 °C – 94 minut, automatické vážení a vyvážení

• Max. náplň prádla: 7 kg 

• Rychlost odstřeďování: 1 400/1 200/1 000/800/600/400 min-1 

• Teploty: studená/20/30/40/60/95 °C 

• Displej LED: velký 

• Energetická třída: A -30 % 

• Spotřeba energie: 0,91 kWh 

• Spotřeba vody: 49 litrů

• Energetická třída: A -40 %

• Plně elektronické řízení

• Náplň prádla: 1–7 kg

• Systém DUO-Tronic: sedm senzorových a dva časové programy

• SoftDry systém sušení:

• Velký objem bubnu: 112 l

• Asymetrické unášeče pro dokonalejší načechrání prádla

• Elipsovité prolisy bubnu pro rovnoměrné sušení

Sušička s košem na sušení svetrů a sportovní obuvi

• Energetická třída: B

• Hlučnost při sušení: 64 dB

• Kapacita prádla pro sušení: 7 kg

• Speciální programy: sportswear, sušení v koši, peří, časový dvacetiminutový program – teplý, 

extra krátký čtyřicetiminutový program

• Spotřeba energie při sušení: 3,36 kWh

Pračka

• Velký displej s ukazateli průběhu programu, nastavené teploty, počtu otáček, ukazatel zbyt-

kového času v minutách a nastavení konce praní až za 24 hod.

• TouchControl tlačítka: start/pauza s re-load funkcí (možností doplnění prádla), snadné žehle-

ní, voda plus, EcoPerfect, SpeedPerfect

• 3D-Aqua-Spar systém

• Dětská pojistka: ochrana proti nechtěnému přeprogramování a otevření dvířek

• Max. počet otáček: 1 400 min-1

• Min. počet otáček: 400 min-1

• Energetická třída: A++

• Kapacita prádla pro praní: 7 kg

• FuzzyLogic – množstevní automatika – automatické přizpůsobení prádlu 

• LCD displej poskytuje všechny informace na první pohled

• Technologie praní: NEW JET se dvěma mácháními a redukovanou spotřebou vody

• Max. množství prádla: 7 kg

• Energetická třída: A++ 

• Účinnost praní: A 

• Spotřeba vody – bavlna 60 °C: 45 l

• Čas praní – bavlna 60 °C: 145 min 

• Max. rychlost odstřeďování: 1 400 min-1

• AntiVibration design – eliminuje hluk a vibrace při praní a odstřeďování

• Velký displej s ukazateli teploty, zbytkového času, počtu otáček, průběhu programu a nastavené 

časové předvolby, ukazatel přepěnění a aktivní dětské pojistky

• Speciální programy: peří, jeans/tmavé prádlo, košile/halenky, sensitive, sportswear, extra krátký 

15 ,́ rychlý/mix, vlna/ruční praní, jemné/hedvábí

• Energetická třída: A -20 %

• Účinnost praní: A

• Plně elektronické řízení

• Náplň prádla: 1–7 kg

• Spotřeba (7 kg prádla): čas 180 min, el. energie 1,05 kWh, voda 42 l

• Počet otáček při odstřeďování: 1 200–400 min-1

O pračkách a sušičkách jste si mohli přečíst ve vyčerpávajícím předchozím článku. na této 
dvoustraně vám přinášíme pár tipů na zajímavé výrobky, které můžete najít a případně 
i hned zakoupit v prodejnách Euronics.
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žehlička Electrolux EdB 5130

DOMÁCí SPOTŘEbIČE • TEST

na první pohled
Přístroj je zabalený v krabici spolu s nádobkou 

na vodu, návodem a doklady. Brožovaný návod 

ve  24 jazycích včetně češtiny a  slovenštiny je 

srozumitelný a po faktické stránce bez chybič-

ky. Našel jsem jen jedinou drobnou nepřesnost: 

kontrolka, kterou nazývá „světelný indikátor 

napájení“, neinformuje o přítomnosti napětí, ale 

o nahřívání žehlicí desky a stavech po zabloko-

vání bezpečnostní funkcí, takže by se měla spí-

še jmenovat „indikátor provozu“ nebo podobně.

Ovládání teploty tradičním středovým knof-

líkem s vyznačenými stupni 1–3 je nezbytným 

prvkem, stejně jako tlačítka pro kropení a parní 

ráz, na která jsme si u parních žehliček zvykli. 

Trochu odlišně se chová nastavení množství 

páry, které není plynulé, ale nabízí 4 polohy. 

Žehlení bez páry je poloha, do níž se ovladač 

ochotně vrací. Další dvě polohy jsou určeny pro 

mírné a plné napařování a poslední poloha ote-

vírá ventil naplno (je potřeba přidržovat), což je 

určeno pro odvápnění parní komory.

Ocenil jsem snadné plnění vodou i  dobře 

provedené protiskluzové úpravy na  odstavné 

(zadní) ploše 

žehličky a  na  voliči 

teploty, který se díky tomu 

dá pohodlně ovládat jedním prstem.

žehlení
Díky poměrně vysokému příkonu žehlicí des-

ky je ohřev na  pracovní teplotu velmi rychlý. 

Na  teplotu stupně jedna se studená žehlička 

rozehřeje asi za 30 sekund. Druhým důsledkem 

je rychlý návrat teploty při prudkém zchlazení 

při výrobě většího množství páry nebo žehlení 

mokrého prádla.

Náběhové teploty dosáhne deska při prvním 

vypnutí termostatu, tedy před ustálením teplot.

Ocenil jsem dobrou kluznost žehlicí plo-

chy i  její tvar při žehlení košil kolem knoflíků. 

Vyzkoušel jsem i  košili, která mne při žehlení 

vždycky potrápí, ale s pomocí druhé napařo-

vací polohy a občas parního rázu jsem ji zvládl 

vyžehlit poměrně rychle a dobře.

Časy bezpečnostního vypínání v  nepřiroze-

ných polohách odpovídají přesně. Při převrhnutí, 

pádu žehličky, nebo když ji necháte na jednom 

místě při žehlení, vypne ohřev za 30 sekund. Při 

delším stání na odstavné ploše za osm minut. 

Žehlička na bezpečnostní vypnutí upozorní zvu-

kově a blikáním indikátoru provozu.

Údržba
Povrch žehličky i  žehlicí plochu je třeba čistit 

vlhkým hadříkem s  čistou vodou. Odvápnění 

parní komory provedete pomocí speciální po-

lohy, při nastavení na maximální teplotu. Prudká 

změna teploty způsobí odloupnutí vápenatých 

zbytků od stěn komory a jejich vytlačení ven na-

pařovacími otvory. Proto můžete používat pro 

žehlení vodu z vodovodu.

Hodnocení
Na této žehličce musím vyzdvihnout dobře pro-

vedenou kluznou žehlicí plochu. Dva pracovní 

stupně pro připouštění páry jsou sice nezvyklé, 

ale myslím, že v praxi dostatečné. Se žehličkou 

se mi pracovalo dobře a  myslím, že ji mohu 

s klidným svědomím doporučit.

žehlička s příkonem 2 300 W, žehlicí plochou Glissium 
a bezpečnostním vypínáním vypadá jako velmi slušný 
přístroj. Proč si jej tedy neproklepnout blíže? 
Změřím teploty při jednotlivých stupních 
a vyzkouším žehličku i při žehlení prádla, 
kterého jsem si nachystal hromadu.

S dobrým skluzem

cena: 1.499 Kč

příkon: 2 300 W

bezpečnostní 
vypínání:

30 s (v pracovní poloze,  
na boku),  
8 min (odkládací poloha)

systém 
proti vodnímu 
kameni:

ano

zásobník na 
vodu:

300 ml

pára; parní ráz: 0–35 g; 110 g/min

rozměry (švh); 
hmotnost: 

278 x 142 x 142 mm;  
3 kg

Electrolux EDb 5130

teplota/

stupeň

 I II III max.

pracovní  

horní

110 °C 158 °C 180 °C 198 °C

pracovní  

spodní 

86 °C 112 °C 158 °C 177 °C

náběhová 134 °C 174 °C 191 °C 205 °C

Žehličku kromě ergonomicky dobře vyřešeného 
provedení charakterizuje i možnost snadného 

doplňování vody pro napařování a kropení.

Elegantní a výkonná žehlička Electrolux Edb 5130.

Tabulka minimálních a maximálních teplot při
nastavení na různé stupně.
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text: Miloš Chadt, foto: Mora

Tato moderní trouba poskytuje vysoký vnitřní 

objem 60 litrů s možností volby z deseti funkcí, 

pro které se využívají čtyři topná tělesa – spod-

ní, zadní kruhové, malé a velké horní grilovací 

těleso. 

Ventilátor umístěný uprostřed zadního kru-

hového topného tělesa může být využit k hor-

kovzdušnému ohřevu, ale i  při provozu se 

spodním topným tělesem nebo malým grilem. 

Trouba umí vyvinout teplotu v širokém rozsa-

hu od teploty blízké pokojové, kterou využívá 

pro rozmrazování, až po žár okolo 460 °C pro 

vyvolání pyrolýzy. Navíc je vybavena otoč-

ným rožněm, který se nemusíte bát používat, 

abyste troubu zbytečně neznečistili. Pro dobrý 

přehled nad děním uvnitř trouby jsou na zadní 

a boční stěně umístěna dvě halogenová světla, 

která dobře osvětlí celý prostor trouby. 

Ovládání trouby využívá možností elektroni-

ky s LED displejem, na kterém pomocí sym-

bolů lehce nastavíte funkce i  teplotu. Funkce 

spojené s časem lze ovládat pomocí dotyko-

vých ploch přímo na displeji, funkce a teploty 

zvolíte otočnými ovladači. 

bezpečnost a čištění
Tato zdánlivě nesourodá témata jsou u  py-

rolytických trub důležitá. Pyrolýza, která 

funguje díky speciálnímu smaltu na povrchu 

vnitřního prostoru, výborné izolaci a  mož-

nosti dosažení teploty uvnitř trouby téměř 

500 °C, umožní téměř bezpracné a dokona-

lé čištění. Princip je jednoduchý – všechna 

mastnota se totiž při tak vysoké teplotě spálí. 

Po ukončení procesu pak postačí setřít vlh-

kým hadříkem vzniklý popílek z vnitřku trou-

by. Vyčistit takto můžete i  pyrolytické peči-

cí plechy, dodávané jako příslušenství. Pro 

pyrolýzu využívá trouba zadní topné těleso 

s ventilátorem a horní malý gril se střídavou 

kombinaci zapnutí horního a spodního těle-

sa. Aby zplodiny vzniklé při spalování nečis-

tot nezapáchaly, je trouba navíc vybavena 

katalytickým zařízením umístěným v  horní 

stěně, které tyto pachy likviduje. 

Z vysokých teplot však vyplývá riziko, ale to 

je ošetřeno automatickým zámkem, který při 

teplotách nad 250 °C uzamkne dvířka trouby 

a  drží je, dokud teplota uvnitř neklesne (i  při 

výpadku energie). Navíc jsou dvířka trouby 

sestavena ze čtyř reflexních skel, která brání 

nadměrnému zahřátí venkovního skla dvířek. 

Povrch trouby ochlazuje také tzv. 3D chladicí 

systém, který prohání vzduch kolem korpusu 

a dvířek. Samozřejmostí je dětská pojistka za-

braňující nechtěné změně funkce. 

v podání Mory
pyrolýza 
Čištění trouby je nepříliš příjemný zážitek, zvlášť když si v ní 
připravíte na otočném rožni grilované kuřátko nebo jiné ma-
síčko a stříkající tuk se pěkně zapeče na stěnách trouby. Čás-
tečně může pomoci chemie, ale její účinky se zdaleka nedají 
srovnat s tím, co tyto prostředky v reklamách slibují. Proto 
výrobci vymýšlejí způsoby, jak čištění ulehčit. Jednoznačně 
nejúčinnější technologií očisty je pyrolýza, kterou nyní nabízí 
i nová trouba Mora MbOP 7558 FX.

Mora MbOP 7558 FX

cena: 22.990 Kč

druhy ohřevu: multifunkční – 10 režimů

bezpečnostní 
vypínání:

30 s (v pracovní 
poloze, na boku), 
8 min (odkládací poloha)

energetická 
třída: 

A

maximální 
příkon: 

3,3 kW

čištění pyrolýza

rozměry (švh); 
hmotnost:

635 x 691 x 680 mm; 
40,3 kg

Pyrolytickou troubu Mora můžete vestavět také do 
výšky kuchyňské linky, což manipulaci s potravinami 

podstatně ulehčí. 

trouba Mora MBOp 7558 FX
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robot Bosch MuM 4406

Příkon motoru 500 W umožňuje uhníst v  zá-

kladní plastové nádobě těsto až z jednoho kila 

mouky se všemi přísadami, což celkem dělá 

asi 2,7 kg těsta. 

Zde si dovolím poznámku. Tento parametr 

uvádí většina výrobců pro srovnání, protože hus-

tá těsta jsou pro chod stroje náročná a pomocí 

jeho množství lze porovnat reálný výkon robotu.

několik pracovních poloh
Sklopné rameno má několik pracovních poloh, 

při kterých lze využít různé pracovní nářadí. 

V základní vodorovné poloze můžete používat 

hnětací háky, míchací nebo šlehací metlu. Vše 

se nasazuje po vyklopení ramene do spodního 

pohonu. Změny polohy ramene se provádějí 

po přepnutí voliče rychlostí do parkovací po-

lohy a stisku aretačního tlačítka na horní hraně.

Polohu s  ramenem vzhůru (asi 80°) využí-

váme pro výměnu metel ve spodním pohonu, 

stejně jako polohu ramene kolmo vzhůru. Na-

opak poloha kolmo dolů umožňuje využití po-

honu v zadní části ramene, který je určen pro 

rychle běžící nástavce, jako je například mixér 

nebo sekáček na zeleninu – ty však nejsou sou-

částí základní sady. Ve stejné poloze lze využít 

také horní náhon pro připojení pomalu běží-

cího příslušenství, jako je mlýnek na  maso, 

který obdržíte s  přístrojem. Poslední poloha 

s mírně předkloněným ramenem využívá horní 

náhon například pro lis na citrusové plody, kdy 

je vhodné, aby tekutina mohla dobře odtékat 

jedním směrem. 

Kruhový volič rychlostí nabízí čtyři možnosti 

a parkovací polohu, o které jsem se již zmínil. 

Pro zvýšení bezpečnosti provozu i komfortu 

obsluhy je robot vybaven gumovými nožičkami 

a ochranou proti přetížení.

Příslušenství s perličkou
Nezbytnou výbavou jsou šlehací a  míchací 

metly s  hákem na  hnětení, které zajišťují zá-

kladní funkce robotu. K  tomu patří plastová 

mísa s domodra zbarveným průhledným kry-

tem proti vystřikování. 

Pro krájení a  strouhání je připraven prů-

běžný kráječ, vybavený třemi kotouči. Prvním 

lze krájet na  tenké a silnější látky podle toho, 

jakým směrem jej otočíme, obdobně funguje 

druhý kotouč, který umožňuje strouhání hrubé 

nebo jemné. 

Třetí kotouč je určen jen k drcení, čehož vy-

užijete například při přípravě bramboráků nebo 

strouhanky. 

Dalším dodávaným příslušenstvím je mlýnek 

na maso, který najdete v základní výbavě ro-

botů opravdu jen  málokdy. 

Roboty Bosch jsou obecně známé velmi dob-

rými možnostmi rozšíření příslušenství a ani tento 

model není výjimkou. Přikoupit k němu můžete 

nerezovou míchací mísu, mlýnek na obilí, strojek 

na zmrzlinu, mlýnek na koření, několik odlišných 

kotoučů do kráječe a mlýnku na maso, včetně 

nástavců na lisování drobného ovoce nebo stří-

kaného těsta, skleněný či plastový mixér nebo lis 

na odšťavnění citrusových plodů. 

Tak široké příslušenství udělá z MUM 4406 

opravdu všestranného pomocníka.

pROFil • DOMÁCí SPOTŘEbIČE
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Chladicí část o  objemu 194 litrů je vybavena 

policemi z bezpečnostního skla a průhlednými 

poličkami ve dveřích tak, abyste měli dobrý pře-

hled o uskladněných potravinách a mohli dobře 

využít celý prostor. Pro skladování lahví je při-

pravena speciální závěsná polička pro sklado-

vání ve vodorovné poloze. 

Zajímavým prvkem je schránka na  zeleninu. 

V  té najdete posuvnou přepážku se speciálním 

zvlhčovačem SPA (Salute Per Aqua). Pomáhá 

udržovat optimální prostředí pro skladování ze-

leniny tím, že udržuje stabilní přiměřenou vlhkost 

uvnitř schránky pomocí gelové hmoty, do které se 

napustí odměrka vody. Je tak eliminováno vysou-

šení vzduchu způsobované systémem No Frost. 

Vzbudí se sama
O  čerstvost potravin se chladnička stará také 

svým antibakteriálním povrchem stěn a  biofil-

trem, přes který je pročišťován vzduch hnaný 

systémem No Frost. Nežádoucí mikroorganismy 

jsou jím zachyceny a  nemohou kontaminovat 

skladované potraviny. 

Chladnička, ale i  mraznička jsou chráněny 

proti poklesu teploty systémem automatického 

dovírání dveří, které se samy zavřou, jakmile jsou 

pootevřené na méně než asi 15 cm. 

Další ochranu zajišťuje elektronika, která 

upozorní zvukově i  opticky na  zvýšení teploty 

v  mrazničce a  na  nedovřené dveře chladničky 

i mrazničky. 

Naopak pro rychlé zchlazení a zmrazení čer-

stvě uložených potravin můžete využít funkce 

Superfreezing a Supercooling, které se po do-

sažení skladovací teploty potravin samy vypnou. 

Do mrazničky lze uložit až 10 kg čerstvých po-

travin za den. 

Vzbudí se sama
Střední zásuvka s objemem 45 l umožňuje na-

stavení teploty v rozmezí –14 °C až +14 °C, takže 

ji lze využít jak pro chlazené, tak i krátkodobě pro 

mražené potraviny. Další možností je využít tuto 

přihrádku pro skladování potravin při další teplo-

tě, například pro uzeniny či mořské plody. 

Prostor pro mražené potraviny, vybavený 

třemi zásuvkami a  výsuvnou poličkou na  pří-

pravu ledu, případně drobné potraviny, nabízí 

celkem 101 l skladovacího prostoru. Vybavení 

systémem No Frost zabezpečuje bezúdržbový 

provoz bez námrazy. O výborně provedené izo-

laci celé chladničky svědčí uchování mražených 

potravin ve správné skladovací teplotě ještě při 

13hodinovém výpadku proudu, stejně jako roz-

sah klimatických  tříd SN–T určený pro okolní 

teploty od 10 do 43 °C. Chladnička je zařaze-

na do energetické třídy A+, kterou si vysloužila 

spotřebou 0,822 kWh za den.

Ovládání zprostředkovává velký dotykový 

LCD displej, na kterém pohodlně zvolíte teploty 

jednotlivých částí i další přídavné funkce. Napří-

klad prázdninový provoz je zde pro případ, kdy 

v chladničce nejsou uloženy potraviny, ale je v ní 

nutné zachovat prostředí, ve  kterém se neroz-

množí bakterie a plísně. 

DOMÁCí SPOTŘEbIČE • pROFil

Kombinovaná chladnička Fagor FFJ8865n se systémem no 
Frost v chladicí i mrazicí části zaujme nejen svým exklu-
zivním černým provedením, ale také střední zásuvkou 
zvýrazněnou nerezovými madly. Ta je opravdu zajímavým 
prvkem nejen estetickým, ale především funkčním.

Dobře vybavený robot patří mezi přístroje s horním pohonem umístěným ve sklopném 
ramenu. K dispozici je bohaté doplňkové příslušenství a například s hnětacím hákem 
vám připraví téměr tři kila těsta.

cena: 30.990 Kč

objem: 340 l, 194 l (chladnička), 
101 l (mraznička), 45 l 
(střední zásuvka)

odmrazování: kompletně beznámrazová 
– No Frost

další funkce: elektronické nastavení 
teploty ve všech částech, 
signalizace otevřených 
dveří, zvlhčování SPA

rozměry (švh); 
hmotnost: 

589 x 2 011 x 610 cm; 
79 kg

cena: 5.990 Kč

druh: s horním pohonem

rychlost: čtyři rychlosti,  
parkovací poloha

příkon: 500 W

maximální 
náplň  
(při hnětení):

2,7 kg těsta  
(1 kg mouky)

rozměry (švh); 
hmotnost: 

265 x 265 x 305 mm; 
3,72 kg

Fagor  FFJ8865n
bosch MUM 4406

text: Miloš Chadt, foto: Fagor

chladnička Fagor FFJ8865N

Zajímavé provedení, Výkonný borec
široké možnosti za dobrou cenu

Elegantní chladnička s mrazničkou Fagor FFJ8865J 
na první pohled zaujme povedeným designem, ale 

i přítomností prostředního šuplíku na potraviny 
a přehledného displeje.

Mohutná výbava sestavy bosch MuM 4406 nenechá nikoho na pochybách, že jde o vskutku výkonného 
domácího pomocníka.

Schránka na zeleninu je vybavena speciálním 
zvlhčovačem SPA, který pomocí gelu odpařuje vodu. 

Tu pak pravidelně doplňujeme. 
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Základem neobvyklého přístroje je tyčový vysa-

vač o příkonu 700 W, což umožňuje účinné vysá-

vání suchých nečistot. Pro sběr těchto nečistot 

slouží spodní sběrná nádoba, kam se jich vejde 

až 2,5 litru. Filtraci vzduchu zajistí omyvatelný filtr, 

který slouží stejně i při mokrém vysávání. 

Při vysávání rozlitých tekutin nebo stírání 

umyté podlahy (poloha WET) se uplatní dvo-

jitá stěrka v hubici přístroje, kterou je při su-

chém vysávání nutno zasunout pomocí pře-

pnutí nožního pedálu do polohy DRY. Sbírání 

tekutin se děje do stejné nádoby jako suché 

vysávání, avšak plovák jej uzavře při hladině 

0,8 litru tekutin. Je to bezpečnostní opatření 

proti přeplnění nádrže a nasátí vody do mo-

toru přístroje. Když dojde k  uzavření sběrné 

nádoby, jednoznačně to poznáte na  změně 

zvuku motoru a zastavení sání, které důrazně 

naznačí nutnost vypnutí přístroje a  vyprázd-

nění nádoby. 

Mytí především
Nejzajímavější je jistě řešení funkce mytí pod-

lahy, které využívá horní nádobu na roztok sa-

ponátu o objemu 0,95 l. Nádržka je lehce vy-

jmutelná, takže není problém ji naplnit, a navíc 

její víčko slouží jako odměrka na saponát. Další 

součástí, která se využívá jen při mytí podlah, 

jsou rotační kartáče, které je třeba zapojit po-

mocí spínače WET Scrub na  rukojeti. Šest 

kartáčů Soft-Touch je umístěno uvnitř sací 

hubice tak, že se roztok dostává přímo k nim 

a pomáhá intenzivnímu mytí, a přitom nepře-

káží při suchém vysávání. S  jejich pomocí 

umyjete podlahu opravdu intenzivně. Protože 

roztok saponátu z  horní nádržky je dopravo-

ván ke kartáčům, kde vykoná svoji práci a  je 

ihned odsát do sběrné nádoby, je mytí vysoce 

hygienické a účinné. Vyvarujeme se tak vzniku 

šmouh, které jsou viditelné zejména na hlad-

kých podlahách. Množství saponátu dopravo-

vané ke kartáčům je ovládáno tlačítkem na ru-

kojeti vysavače. 

Údržba snadno a rychle
Vysypání suchých nečistot i vyčištění filtru lze 

snadno udělat po  vyjmutí spodní sběrné ná-

doby z přístroje a sejmutí její horní části s fil-

trem. Při mokrém vysávání je třeba postupovat 

stejně. Samotný filtr i nádobku na nečistoty je 

vhodné vypláchnout vodou.

Někdy je nutné také vyčistit prostor sací 

hubice. Její přední část lze lehce sejmout po-

mocí dvou západek po stranách, což umož-

ňuje její propláchnutí i pohodlné vyčištění pro-

storu sání. Také rotační kartáče lze snadno 

sejmout po stisknutí dvou tlačítek na hubici, 

které uvolní celou kartáčovou lištu. Po  jejím 

vyčištění postačí správně ji vložit do  hubice 

a zatlačit, až se zaklapnou západky. 

Myslím, že tento zajímavý přístroj může být 

účinným pomocníkem v  moderních domác-

nostech, kde se hladké podlahy ve velké míře 

uplatňují.

vysavač Hoover floormate H3000

DOMÁCí SPOTŘEbIČE • pROFil

Mytí podlah

cena: 7.990 Kč

filtrace;  
velikost sáčku:

omyvatelný filtr; 2,5 litru 
pro suché nečistoty a 0,8 l 
pro tekutiny

akční rádius: 8,8 m

příkon: 700 W

rozměry (švh); 
hmotnost: 

330 x1110 x 310 mm; 
6,4 kg

Hoover Floormate  H3000

Šest rotačních kartáčů Soft-Touch pomáhá mytí podlahy, 
nijak však nebrání suchému vysávání.

Máte větší byt nebo dům a nebaví vás mytí podlah? nedivím se. 
Možná právě proto vznikl tyčový vysavač určený i pro mokré mytí 
podlah Hoover Floormate  H3000, který umí vysávat suché nečis-
toty i mokré nečistoty, a navíc důkladně myje hladké podlahy. Je 
tedy vhodný pro mytí linolea, dlaždic nebo litých podlah.

bez hadru a mopu

Konečně reálný obraz i zvuk
v televizi, jejíž designéři mysleli na budoucnost.

Představujeme ekologický televizor roku na evropském trhu.* 

Odborníci z EISA opět diskutovali a rozhodli. Tento rok svou 
prestižní cenu „Green TV pro rok 2010 -2011“ udělili našemu 
televizoru Econova LED TV s úhlopříčkou 42˝. Cena byla udělena 
za nejlepší výkon a holistický ekologický přístup k designu 
zahrnující spotřebu elektrické energie pouze 40 Wattů, hliníkový 
rám vhodný pro recyklaci a dálkový ovladač na solární energii. 
www.philips.com/eisa

Econova LED TV 42PFL6805

*Televizor 42PFL6805 získal cenu EISA pro Evropský ekologický televizor roku 2010-2011.
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DOMÁCí SPOTŘEbIČE • dOpORučuJEME: SNÍdAŇOVÉ SETy

V domácnostech se stále častěji objevují takzvané snídaňové sety. Charakterizuje je pře-
devším jednotný design jednotlivých prvků – ostatně, proč by měla být konvice zrovna 
bílá, topinkovač z česaného hliníku a kávovar z matové oceli? Pokud budete mít vše 
v jednom stylu, určitě u vás v kuchyni bude větší pohoda a garantujeme vám, že se u vás 
budou vyjímat a líbit se i návštěvám.

Bosch Venezia collection 

Hyundai červený nerez

Gallet – tradiční bílá

delonghi icona

Varná konvice TWK6008 s  příkonem 
2 400 W ohřeje až 1,7 l vody pomocí top-
ného tělesa skrytého v  nerezovém dnu 
konvice. Oboustranný ukazatel vody je 
určen pro pohodlné používání i  pro levá-
ky a bezpečnostní aretace víka neumožní 
provoz konvice bez jeho řádného uzavře-
ní. Automatika vypíná při varu tlakem páry 
a  při přehřátí konvice. V  hrdle konvice je 
vyjímatelný odvápňovací filtr.

Kávovar TKA6028 nabízí nastavení 
dvou stupňů aroma kávy, které může vy-
robit najednou až 15 šálků. Využívá k tomu 
1  100W topné tělísko. Průhledný zásob-
ník vody s  ukazatelem je vyjmutelný, což 
usnadňuje jeho plnění. Překapanou kávu 

udržuje přístroj teplou díky plotýnce pod 
konvicí. 

Dvouštěrbinový topinkovač TAT6108 
centruje chléb, aby byl rovnoměrně pro-
pečený z  obou stran a  elektronicky re-
guluje stupeň jeho propečení plochými 
tělesy o příkonu 900 W. Nerezový násta-
vec umožňuje nahřívat housky. Přídavné 
funkce rozmrazování i  rychlý stop jsou 
ovládány pomocí prosvětlených tlačítek. 
Ke snadnému čištění napomáhá vyjímatel-
ná zásuvka na drobky. 
Ceny: 
varná konvice TWK6008: 939 Kč 
kávovar TKA6028: 1.099 Kč
topinkovač TAT6108: 799 Kč

Kombinace tizianově červené se světle šedou je designem třídílné  
kolekce Bosch. 

Elegantně vypadající kombinace nerezového povrchu v červené barvě  
kombinovanými s černým plastem provází čtyřdílnou kolekci.

Levná, ale přesto dobře vypadající snídaňová sada Gallet vsadila na bílé  
provedení s nerezovými doplňky.

Trochu netypická snídaňová sada v retro stylu 50. let provedené v azurové modré barvě 
s metalízou, obsahuje tradiční pákové espresso, rychlovarnou konvici a toustovač.

Varná konvice VK 700 R na podstavci se 
středovým kontaktem a  skrytým topným 
tělesem o příkonu 2 000 W s  objemem 
1,7 litru je vybavena vypínáním i  ochra-
nami proti přehřátí a  chodu naprázdno. 
K bezpečnosti provozu přispívá také víko 
se západkou. Čistotu vody chrání vyjíma-
telný a omyvatelný filtr.

Překapávací kávovar CM 700R šetří ná-
klady díky vyjímatelnému trvalému filtru. 
Připraví kávu až z  1,25 litru vody, což je 
asi 10–15 šálků. Topné tělísko o  příkonu 
1 000 W, které kávu po přípravě také při-
hřívá, chrání funkce proti přehřátí a odka-
pávání kávy při vyjmutí konvice zabraňuje 
anti-drip systém.

Topinkovač TO 700 R se dvěma štěrbi-
nami a odnímatelným nástavcem na  roz-
pékání je kromě automatického vypínání 

vybaven také funkcemi pro rozmrazová-
ní, ohřívání a okamžité zastavení. Stupeň 
propečení lze plynule nastavit. Pro snad-
nější čištění je přístroj vybaven přihrádkou 
na drobky. 

Sendvičovač SM 700 R pro výrobu čtyř 
trojúhelníkových teplých sendvičů je vy-
baven povrchem desek z  nepřilnavého 
materiálu, automatickým řízením teploty 
a  ochranou proti přehřátí. O  průběhu pří-
pravy sendvičů informují kontrolky provozu 
a  teploty. Příjemnější manipulaci zaručují 
tepelně izolovaná madla i možnost odložení 
ve svislé poloze. Příkon přístroje je 750 W.
Ceny: 
varná konvice VK 700: 999 Kč 
kávovar CM 700: 999 Kč
topinkovač TO 700: 499 Kč
sendvičovač SM 700: 499 Kč

Varná konvice BOU 273W ohřívající 1,5 li-
tru vody pomocí skrytého topného tělesa 
o příkonu 1 800 W je jištěna bezpečnost-
ním víkem i ochranou proti přehřátí a cho-
du naprázdno. Samozřejmostí je i zde au-
tomatické vypnutí při varu a vyjímatelný filtr. 

Kávovar PER 273 překapávacího typu 
s  vyjímatelným uchycením filtru zpracuje 
1,25 l vody, což je podle výrobce tentokrát 
10–12 šálků kávy. Topné tělísko chráněné 
proti přehřátí s  příkonem 750 W zajišťuje 
i přihřívání nápoje po přípravě. Odkapávání 
po vyjmutí konvice zabraňuje systém anti-
-drip. 

Topinkovač GRI 273, tentokrát s  příko-
nem 700 W, se dvěma štěrbinami má inte-
grovaný nástavec pro rozpékání. Přítomny 
jsou všechny funkce: rozmrazování, ohřívá-
ní i  rychlý stop, stejně jako plynulé nasta-
vení stupně opečení a  světelné kontrolky 
provozu. Zásuvka na  drobky usnadňuje 
očistu. 
Ceny: 
varná konvice BOU 273: 699 Kč
kávovar PER 273: 799 Kč
topinkovač GRI 273: 699 Kč

Varná konvice KBO2001.B se skrytým top-
ným tělesem má kapacitu 1,7 litru a příkon 
2  000  W. Zabudované ochrany zareagují 
při sejmutí konvice z podstavce i přehřátí. 
Automaticky vypíná při varu. Pod rukojetí 
je zabudovaný vodoznak a v hrdle vyjíma-
telný omyvatelný filtr.

Kromě tradičních funkcí opékání, roz-
mrazování a stop je topinkovač CTO2003.B 
vybaven možností opékat jen z jedné stra-
ny, což zřejmě umožňuje elektronické ovlá-
dání celkem 900W topných těles v přístroji 
se dvěma štěrbinami. Specialitou je také 
extra zdvih, který umožní jednoduché vy-
jmutí hotových topinek. 

Perličkou je espreso ECO 310.B s  tla-
kem 15 barů, které lze použít mletou kávu 
i kávu porcovanou. Síťka obsahuje tzv. 
„disco crema“, krémový disk pro hustou 
pěnu na espressu. Příkon 1 050 W umožní 

vyrobit espresu i dostatek páry pro výrobu 
mléčné pěny nebo ohřev nápojů pomocí 
parní trysky. Je vybaveno odnímatelnou 
nádobkou na vodu i plochou pro nahřívání 
šálků. V příslušenství najdete také kovová 
sítka pro výrobu jedné nebo dvou káv. 
Ceny:
varná konvice KBO2001.B: 2.290 Kč
topinkovač  CTO2003.B: 1.990 Kč
espreso ECO 310.B: 4.990 Kč
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POČÍTAČE • TABLETY A KOMUNIKÁTORY

si můžete nadefinovat svoje makra, tedy po-

sloupnosti příkazů, jež se provedou, pokud 

toto tlačítko nebo plošku aktivujete – tím do-

chází u  často opakovaných akcí ke  zrychlení 

jejich provádění, takže nemusíte v  menu vy-

mačkávat pomocí pera „cestu“ k příkazu, který 

chcete provést. 

Pero samotné je pak citlivé na  tlak, takže 

když přitlačíte, malujete silnější čáru. Na něm 

najdete i  tlačítka, jejichž funkce je obdobná 

těm, která máte na myši, ale tyto funkce si mů-

žete definovat sami (u lepších modelů).

Existují však i grafické tablety, které v sobě 

přímo integrují dotykovou obrazovku, takže 

nemusíte koukat na monitor počítače, ale dílo 

na ní hned vidíte. Tahy pera v obrázku vytvá-

řejí jeho finální verzi mnohem rychleji a přes-

něji, než když jako zobrazovač používáte mo-

nitor – ten může být použit až pro prezentaci 

celého díla. V této souvislosti připomeneme, 

že takový tablet je možné použít i jako digitál-

ní rámeček. 

Krátké představení grafických tabletů uza-

vřeme konstatováním, že tato zařízení patří 

mezi velké pomocníky. Programy na  počíta-

či pak můžete snadno ovládat pomocí myši 

nebo jen pomocí grafického tabletu. Vše chce 

svoje a záleží na cviku – po krátkém zaučení 

máte možnost vy nebo vaše děti vytvářet vel-

mi krásné obrázky. Inspiraci hledejte například 

na stránce firmy Genius: www.genius.com. 

Začalo to čtečkami
Velkou vřavu kolem tabletů způsobila nejprve 

čtečka elektronických knih. Byla od firmy Kin-

dle – ta svým modelem DX způsobila šílenství 

v elektronickém obchodě Amazon (www.ama-

zon.com), který nabízí i papírové knihy, ale už 

několik let i knihy elektronické. 

A  jak to tak bývá, přidali se další výrobci. 

Zajímavé na čtečkách je, že většinou používají 

pouze černobílý displej, v některých případech 

pracující na  principu elektronického papíru. 

Princip funkce je jednoduchý. Elektrickým im-

pulzem se data „zapíšou“ na obrazovku a zů-

stanou na  ní tak dlouho, dokud nenahrajete 

jiný obsah. Díky tomu mají dlouhou výdrž pro-

vozu na baterie. Jako nevýhoda se může jevit 

možnost zobrazení jen osmi či šestnácti odstí-

nů šedi. Ale nebojte se, už brzy se dočkáme 

barevných modelů, pracujících na tom samém 

principu.

Tablety – komunikátory
Život šel dál, přišly úžasné chytré mobily 

–  a  na  jaře minulého roku se vyloupl skvost, 

táta všech tabletů, jak je dnes vnímá široká 

veřejnost. Apple iPad. Velká obrazovka, obslu-

ha pomocí dotyků na klávesnici, dva modely, 

které se umí připojit k síti Wi-Fi anebo k Wi-Fi 

a datovým sítím třetí generace. Vybrat jste si 

museli z několika modelů, které se lišily pamě-

tí, protože Apple zásadně (zatím?) nedodává 

zařízení s  možností rozšíření kapacity pamě-

ti externí paměťovou kartou. Tento přístroj 

umožňoval vše – komunikaci, přístup na web, 

organizování adres, kontaktů, kreslení, přehrá-

vání hudby, čtení elektronických knih. Prostě 

všechno, co jste byli doposud zvyklí vídat z ob-

lasti notebooků nebo spíš netbooků (netbook 

se liší tím, že údaje stahuje ze sítě a mimo jiné 

nemá DVD nebo Blu-ray mechaniku, a proto je 

kompaktní a lehký), přehrávačů a čteček. 

Apple založila úspěch iPadu i na tom, že ote-

vřela vlastní obchod s aplikacemi. Ty prodává 

za „pár babek“, a tak – při množství prodaných 

kusů iPadu – to tvoří docela solidní příjmy nejen 

pro Apple, ale i pro tvůrce programů. A pozor! 

Apple na  „prodejnu“ nepustí žádnou aplikaci, 

kterou si sám nevyzkouší. Snad proto jsou uži-

vatelé iPadů stále dobře chráněni proti virům… 

Takový prodejní úspěch iPadu nečekal snad 

nikdo, ani Apple. A tady, jak to tak bývá, pra-

covití Korejci řekli dost! Tohle takhle přece ne-

můžeme nechat – a v polovině roku Samsung 

předvedl tablet Galaxy Tab se sedmipalcovým 

displejem, který se na  konci loňského roku 

objevil na  trhu i  u  nás. Pohání ho operační 

systém od Googlu (Android – to je ten, co se 

o něm teď hodně mluví a hodně dokáže). Po-

dobně jako má Apple svoji prodejnu aplikací, 

i Android má svůj „hypermarket“ s aplikacemi, 

kterých je v současné době kolem tří milionů. 

A  některé, české, aplikace jsou super (třeba 

jízdní řády). Vyzkoušet si je však musíte sami. 

Není to jako u  Applu – aplikace jsou, ale ni-

kdo za  ně neručí. Komunita kolem Androidu 

k nim ale píše komentáře a hodnocení. To vám 

usnadní výběr „té pravé“ pro vás. 

Služebně starší jsou grafické tablety používané 

k  ovládání grafických programů a  snadnému 

kreslení, úpravám obrázků i grafických návr-

hů na  počítačích. Pokud řeknete tablet jako 

vstupní grafické zařízení, pak určitě musíme 

jmenovat zejména firmu Wacom, která před-

stavuje zcela jasnou jedničku v této oblasti. Ale 

grafické tablety vyrábí a dodává spousta jiných 

společností, například Genius. 

Grafické tablety slouží k  tvorbě grafických 

výtvorů, ale je možné je použít i  například 

k  řízení prezentací nebo ovládání grafických 

programů. K  jejich ovládání slouží pero, které 

je jejich nedílnou součástí. Tím se zásadně liší 

od tabletů – komunikátorů.

Pokud bychom chtěli grafické tablety struč-

ně charakterizovat, pak tu máme hned něko-

lik kategorií. Jsou to tablety, které se připojují 

k  počítači pomocí kabelu. Ty lze dále dělit 

na  kategorii profesionálních – ty jsou určeny 

především pro práci v  grafických studiích –, 

dále pak na grafické tablety poloprofesionální, 

pro volný čas. Ty využijete při tvorbě malůvek 

a k úpravám fotografií. Poslední kategorií jsou 

grafické tablety pro děti. Odlišují se od profe-

sionálních a  poloprofesionálních grafických 

tabletů především svým vzhledem. Ten je při-

způsoben dětem a v mnoha případech připo-

mínají nějaké zvíře nebo jsou prostě „funny“ 

– veselé. 

Dalšími typy jsou bezdrátové, které se hodí 

pro použití v kancelářích pro prezentace. Díky 

jim je totiž možné promítanou prezentaci do-

plňovat o  poznámky, které se ihned objeví 

na obrazovce, můžete s nimi upozornit na dů-

ležité údaje – například v grafu lze vyšrafovat 

určitou oblast. Tyto bezdrátové modely typicky 

komunikují s počítačem prostřednictvím bez-

drátového připojení Bluetooth. 

Tablety pro domácí použití jsou dodávány 

v  rozměrech zhruba formátu A5, poloprofesi-

onální a  profesionální pak můžete mít v  roz-

měrech A4 i  A3. Většina z  nich je vybavena 

funkčními tlačítky nebo ploškami, do  kterých 

text: Milan Loucký, foto: Motýl Media, Wacom

Není tablet jako tablet
Čtečka kindle dX1 rozpoutala šílenství kolem čtení 

elektronických časopisů. 

Sada grafických tabletů Wacom intuos4 je nabízena 
v pěti velikostech. Nejmenší je model S s aktivní 

plochou 158 x 98 mm, největší Xl pro profesionály má 
plochu 562 x 305 mm.

Wacom Cintiq 12WX umožňuje snadnou tvorbu obrázků 
přímo na dotykovém dvanáctipalcovém displeji. lze ho 
použít i jako fotorámeček nebo druhý či dokonce třetí 

monitor u vašeho počítače.

Grafický tablet Genius MousePen 8x6 výrobce dodává 
s ovládacím perem a bezdrátovou myší.

Samsung Galaxy Tab se sedmipalcovou úhlopříčkou 
multidotykové obrazovky je v současnosti tabletem, 

o který je mimořádný zájem.

V poslední době se skloňuje slovo tablet v mnoha pádech a většina z nás si pod tím 
představuje zcela konkrétní přístroj, který slouží ke komunikaci a je vybaven dotykovou 
obrazovkou, pomocí níž se ovládá. Ale pozor, je to jen shoda názvů, protože se můžete 
setkat ještě s jinými tablety. Grafickými. Ty slouží pro malování a ovládání grafických 
programů, zadávání grafických dat, mohou se používat i místo myši. I tohle jsou tablety. 

Wacom bamboo Special Edition s poměrem stran 16:10 
a s uživatelsky definovatelnými tlačítky ve velikostech 

S (aktivní plocha 147 x 92 mm) a M (217 x 137 mm).

Apple iPad byl prvním komunikačním tabletem, jenž se 
objevil na trhu a který vzbudil pozornost, kterou nečekal 

ani výrobce.

foto: Amazon/Kindle, Apple, Genius (KYE), Samsung
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Přenosné počítače jsou stále více spotřeb-
ním zbožím a kupují si je lidé, kteří o výpo-
četní technice mnohdy nevědí zhola nic. na 
tom ale není vůbec nic špatného, protože 
každý se vyzná v něčem jiném, a tak nákup 
přenosného počítače by neměl být trauma-
tem, ale vybrat by si měl každý. Euronics má 
pro tyto zákazníky řešení.

S námi to zvládnete

Nároky zájemců o přenosné počítače se hodně 

liší. Stejně tak se liší i cenová hladina při výběru 

zařízení, po němž touží. Proto Euronics na svých 

prodejnách rozjel akci, která má usnadnit kupu-

jícím orientaci ve složitém světě moderních tech-

nologií, jimiž přenosné počítače bezpochyby 

jsou. Jmenuje se „Hvězdný notebook“. 

Každému přesně podle jeho přání
Princip celé akce podpory kupujících v  jejich 

rozhodování je ten, že prodejce zjistí, o co by 

měl zákazník zájem, a poté mu poradí, na ja-

kou skupinu zboží by se měl orientovat. Pokud 

si však zákazník chce vybrat sám tu správnou 

skupinu výrobků a pak i výrobek samotný, má 

k dispozici leták. Vybírat tak může ze čtyř sku-

pin: hvězda do kapsy, hvězda v domácnosti, 

hvězda zábavy a hvězda pro úspěch.

Šeková knížka navíc
Celou akci doprovází i  šeková knížka, díky 

níž můžete získat různé bonusy nebo si něco 

koupit za  výhodněj-

ší cenu. Výhodné je 

i  to, že vás prodejce 

nenutí hned do  kou-

pě věcí, o kterých si nejste jisti, že je budete 

potřebovat. Platnost kuponů z knížky je pro-

to jeden měsíc od  data koupě, takže máte 

možnost seznámit se s počítačem, který jste 

si přinesli domů, a trochu jej poznat. Pak uvi-

díte, co vám schází a co budete potřebovat, 

a  můžete sáhnout po  této knížce, která je 

vám při koupi potvrzena, a  využít jejích vý-

hodných nabídek. 

Můžete se tedy v klidu seznamovat s novým 

počítačem a třeba za týden dva zjistíte, že po-

třebujete klávesnici, protože ta notebooková 

je pro vás prostě „trochu jiná“ nebo vám ne-

sedne. Nebo že se chcete nechat připojit k in-

ternetu. Především začátečníci i úplní neznalci 

a  „počítačoví analfabeti“ pak mohou využít 

hned při nákupu možnost zprovoznění note-

booku zdarma, protože ne každý takovou věc 

zvládne sám. Zajímavá je i  nabídka prodlou-

žení záruky ze dvou na tři roky. Těch lákavých 

nabídek je víc. 

Hvězdy, které září
Abyste si mohli udělat obrázek o tom, jaké pří-

stroje Euronics představuje v  akčních nabíd-

kách, připravili jsme pro vás malý výběr z bo-

hatého sortimentu.

notebook Acer Aspire one  
D255-2bQws  
akční cena: 5.990 Kč

Procesor N450, 1 GB RAM, pevný disk 
160 GB, úhlopříčka širokoúhlé obrazovky 
10,1‘‘, grafika Intel GMA 3150, kamera, 
Windows XP Home

notebook HP Compaq  
CQ10-510SC 
akční cena: 6.990 Kč

Procesor Intel N455, 1 GB DDR2 RAM, 
pevný disk 160 GB/5 400 ot./min, úhlopříč-
ka obrazovky 10,1‘‘, Bluetooth, webkamera, 
Windows 7 Starter

notebook Lenovo Ideapad
S10-3s 
akční cena: 8.990 Kč

Procesor N475, 1 GB RAM, pevný disk 
250 GB, úhlopříčka širokoúhlé obrazovky 
10,1“, grafika Intel GMA 3150, Bluetooth, 
kamera, Windows 7 Starter

Hvězda do kapsy 

pokračování na straně 39

text: Milan Loucký, foto: Acer, Euronics, HP, Lenovo
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HVĚZDY EURONICS
Vybíráme pro vás to nejlepší z nabídky prodejen Euronics!
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ÚSPORNÁ MYČKA 
S PŘÍBOROVOU ZÁSUVKOU
Unikátně prostorově řešená myčka pro 14 jídelních 
souprav!

SMS 59M02EU
• energetická třída: A+ 
• účinnost mytí: A 
• účinnost sušení: A 
• kapacita myčky: 14 souprav 
• počet programů: 5 
• počet teplot: 4 
• funkce myčky: displej, indikace leštidla, indikace soli, ochrana proti 

úniku vody, poloviční náplň, ukazatel zbytkového času 
• dětská pojistka: ANO 
• odložený start: ANO 
• hlučnost: 46 dB 
• spotřeba energie: 0,93 kWh 
• spotřeba vody: 10 l

Teleskopická příborová Vario zásuvka – nahrazuje koš na 
příbory a uvolňuje tak zároveň více prostoru ve spodním koši. 
Díky tomuto prostorovému řešení se do myčky vejde 
14 jídelních souprav! 

Sada F inish přípravků na půl roku mytí zdarma!

BOSQ8ACZK0111

11 990,-

Inspirace_katalog_01_2011.indd   1 28.2.2011   16:44:07
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PRAČKY 
S DIAMANTOVÝM 
BUBNEM
Pro nejšetrnější praní vašeho prádla

WF0702NCW
• energetická třída: A+ 
• max. počet otáček: 1 200 ot./min 
• kapacita prádla pro praní: 7 kg
• speciální programy: bavlna, dětská péče, jemné 

praní, ruční praní, rychlý program 15 min
• spotřeba energie: 1,19 kWh 
• spotřeba vody: 56 l 
• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 55 cm

WF0602NCW
• energetická třída: A+
• max. počet otáček: 1 200 ot./min 
• kapacita prádla pro praní: 6 kg
• spotřeba energie: 1,02 kWh 
• spotřeba vody: 48 l 
• rozměry (v x š x h): 

85 x 60 x 45 cm

PRVOTŘÍDNÍ 
V KAŽDÉM DETAILU
Exkluzivní set pračky a sušičky s košem na sušení 
vlny a sportovní obuvi

Sušička WTE 86304BY
• sušicí systém SoftDry: velký 

nerezový buben s kapkovitými 
prolisy, asymetrické unašeče 
ve tvaru vlny 

• energetická třída: B 
• hlučnost při sušení: 64 dB 
• kapacita prádla pro sušení: 7 kg 
• spotřeba energie při sušení: 

3,36 kWh 
• provedení sušičky: kondenzační 
• objem bubnu: 112 l 
• rozměry (v x š x h): 

84,2 x 59,8 x 62,5 cm

25 990,-
Pračka WAE 28463BY
• energetická třída: A++ 
• max. počet otáček: 1 400 ot./min 
• kapacita prádla pro praní: 7 kg 
• hlučnost při praní: 57 dB 
• spotřeba energie: 1,05 kWh 
• spotřeba vody: 47 l 
• rozměry (v x š x h): 

85 x 60 x 59 cm

PRAKTICKÝ KOŠ 
NA SUŠENÍ VLNY 

A OBUVI

8 990,-

Inspirace_katalog_01_2011.indd   2 28.2.2011   16:45:35
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8 990,-

IDEÁLNÍ TEPLOTA 
PRO VAŠE 
POTRAVINY
Tichá chladnička se systémem 
přímého chlazení – Direct cooling

RL39THCTS
• užitný objem chladicího prostoru: 201 l 
• užitný objem mrazáku: 82 l 
• energetická třída: A+ (261 kWh/rok)
• bílé LED osvětlení 
• mrazák se třemi zásuvkami 
• dveřní přihrádky v mrazáku 
• automatické odmrazování 
• zaměnitelné otevírání dveří 
• tichý provoz: 37 dB 
• stříbrná barva 
• rozměry (v x š x h): 185,5 x 59,5 x 59,5 cm

12 990,-

CHLADNIČKA PRO 
KAŽDÉHO
Kombinovaná chladnička 
s antibakteriální vnitřní úpravou

KG36VX27
• třída spotřeby: A++ 
• spotřeba energie: 208 kWh/rok 
• objem celkem: 316 l 
• chladicí část: 225 l 
• mrazicí část: 91 l 
• 3 odkládací plochy z bezpečnostního skla 
• zaměnitelné otevírání dveří 
• barva: bílá 
• rozměry (v x š x h): 185 x 60 x 65 cm

10 990,-

ZAOSTŘENO 
NA ÚSPORU
Velmi úsporná 
designová chladnička

KG 36VX46
• třída spotřeby energie: A++ 
• spotřeba energie za rok: 208 kWh 
• užitný objem celkem: 315 l 
• užitný objem chladničky: 224 l 
• užitný objem mrazničky: 91 l 
• závěs dveří vpravo, volitelný
• funkce supermrazení 
• hlučnost: 42 dB 
• barva: inox Look 
• rozměry (v x š x h): 185 x 60 x 65 cm
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VÝKONNÝ DESIGNOVÝ 
ODŠŤAVŇOVAČ OVOCE A ZELENINY
Každodenní pití čerstvých džusů z ovoce a zeleniny je ten 
nejlepší způsob podpory imunity. A přitom si skvěle pochutnáte.

JE702P
• 2 rychlosti 
• velký plnicí otvor vhodný i pro celá jablka 
• nerezové mikrosítko 
• extra tichý 
• odnímatelný zásobník na dřeň o objemu 2 l 
• nádoba na šťávu 1 l se stupnicí 

a oddělovačem pěny 
• všechny odnímatelné díly lze mýt 

v myčce na nádobí 
• příkon: 700 W

22 990,-

1 kg exkluzivní zrnkové kávy

O

1 590,-

KÁVA JEDNÍM PRSTEM
Kávovar, který vám umožní připravit vaše 
oblíbené kapučíno jedním stiskem.

ECAM 23.450.B
• plně automatické espreso 
• patentovaný Cappuccino System 
• příkon: 1 450 W 
• tlak čerpadla: 15 barů 
• multifunkční displej v češtině 
• objem zásobníku na vodu: 1,8 l 
• mlýnek na kávu 
• zásobník na mléko

6 990,-

UNIVERZÁLNÍ POMOCNÍK
Multifunkční kuchyňský robot s mlýnkem na maso

KM 266
• planetový systém míchání 
• bezpečnostní systém Kenwood „Safe Use“ 
• funkce a příslušenství: hnětení, šlehání, krájení, strouhání, 

masomlýnek, lis na citrusy, odšťavňovač 
• objem hlavní nádoby: 4,3 l 
• 1,8 kg objemu pro těsto 
• plynulá regulace rychlosti 
• příkon motoru: 900 W
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10 990,-

CHYTŘEJŠÍ ZPŮSOB VYSÁVÁNÍ
NaviBot – odborník na úklid, který pracuje, zatímco vy odpočíváte.

WF0702NCW
• pomocí systému Visionary Mapping™ vytyčí optimální trasu pomocí zabudované 

kamery a zapamatuje si nejlepší možnou trasu pro vysávání 
• zvládne zvířecí chlupy, vlákna a další nečistoty 
• rozpoznává překážky, chrání cennosti 
• senzory: antikolizní, proti pádu ze schodů, proti namotání kabelu 
• 2x virtuální zeď • dálkové ovládání • režimy vysávání: automatické, manuální, 

Max (dokud se nevybije baterie), důkladné (Spot), odložený start, denní harmonogram 
• čas nabíjení/čas vysávání = max 120 min/90 min 
• rychlost úklidu/vysávání = 0,3 m/s

4 990,-

SPOLEHLIVÝ 
POMOCNÍK 
ZA SKVĚLOU 
CENU
Sáčkový vysavač, 
s elektronickou regulací 
a automatickým 
navíječem šňůry 
s akčním rádiusem 9 m

ZEO5420
• příkon: 2 000 W 
• regulace výkonu 
• trubice: kovové teleskopy 
• hubice: Vario 500 
• extra hubice: parketová 
• typ sáčku: S-Bag 
• výstupní f iltr: HEPA 
• příslušenství: hubice 

na čalounění + 
štěrbinová + 
kartáček

1 990,-

NĚKOLIKANÁSOBNÝ 
VÍTĚZ TESTU VYSAVAČŮ 
ČASOPISU D-TEST
Vysavač UltraOne má špičkový 
čisticí výkon, je velmi tichý 
a nabízí dokonalou manipulaci 
a manévrovatelnost na malém 
kousku prostoru.

Z8810P
• max. příkon: 2 200 W 
• hlučnost: 72 dB 
• elektronická regulace výkonu 
• ultralehké kovové trubice 
• hubice AeroPro 
• výstupní f iltr: HEPA H13 omyvatelný
• příslušenství: 3 v 1 na palubě 
• měkká kolečka – snadná manipulace 

díky nárazníku a kolečkám 
• typ sáčku: S-bag ultra (5 l) 
• hmotnost vysavače: 7 kg
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HVĚZDA ZÁBAVY
Herní notebook s výkonným 
procesorem a hvězdnou výbavou

Ideapad G560L
• úhlopříčka obrazovky 15,6  • rozlišení displeje 
1 366 x 768p • formát obrazovky 16:9 • dvoujádrový 
procesor Intel Core i3 370M • frekvence procesoru 
2,4 GHz • kapacita paměti RAM 4 GB • kapacita 
pevného disku 500 GB • graf ická karta Intel GMA 
HD • čtečka paměťových karet • WEB kamera • 
Bluetooth • Wi-F i • 3x USB • Microsoft Windows 7 
Home Premium

HVĚZDA V DOMÁCNOSTI
Skvělý notebook pro každou domácnost s velkým 
diskem a operační pamětí

X52F-EX472V
• úhlopříčka obrazovky 15,6  • rozlišení displeje 1 366 x 768p • 
formát obrazovky 16:9 • dvoujádrový procesor Intel Pentium P6100 
• frekvence procesoru 1,86 GHz • kapacita paměti RAM 4 GB • 
kapacita pevného disku 500 GB • graf ická karta Intel GMA HD • čtečka 
paměťových karet • WEB kamera • Bluetooth • Wi-F i • HDMI • 3x USB 
• Microsoft Windows 7 Home Premium

HVĚZDA PRO ÚSPĚCH
Notebook s výbornými parametry 
a graf ickou kartou s vlastní pamětí

A52JE-EX177V
• úhlopříčka obrazovky 15,6  • rozlišení displeje 
1 366 x 768p • formát obrazovky 16:9 • dvoujádrový 
procesor Intel Core i3 330M • frekvence procesoru 
2,13 GHz • kapacita paměti RAM 3 GB • kapacita 
pevného disku 320 GB • graf ická karta ATI Mobility 
Radeon HD 5470 512 MB • čtečka paměťových karet 
• WEB kamera • Wi-F i • HDMI • 3x USB • Microsoft 
Windows 7 Home Premium11 990,-

13 990,-

13 490,-
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IDEÁLNÍ PRO 
JAKOUKOLI MÍSTNOST
LED TV s realistickým obrazovým výkonem

26PFL3205H
• LED • úhlopříčka: 66 cm • integrovaný DVB-T tuner (MPEG-2, 
MPEG-4, analog) s EPG • LED HD Ready s rozlišení panelu: 
1 366 x 768p s technologií Crystal Clear pro hloubku a čistý 
obraz • hřebenový f iltr 3D • dynamický kontrast 150 000:1 pro 
neuvěřitelně bohaté detaily černé • USB konektor pro přehrávání 
fotograf ii a  hudby • až o 40 % vyšší energetická úspora než 
u běžných televizorů s plochou obrazovkou

50 HODIN 
PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY
Stylový hudební přehrávač se skvělým zvukem, 
mimořádnou výdrží baterie, rádiem FM 
a kapacitou 4GB

NWZ-E353
• 4 GB, FM, černý • interní paměť: 4 GB • tuner FM • přehrávané 
formáty: AAC, JPEG, MP3, WMA, WMV9 • úhlopříčka displeje: 2  
s bílým LED podsvícením • ekvalizér 
• Hi-speed mini USB 2,0 • typ baterií: 
Li-Ion akumulátor • max. doba hraní 
audia: 50 hodin • max. doba hraní 
videa: 10 hodin

1 990,-

7 990,-

UNIKÁTNÍ ZÁŽITEK
Exkluzivní Full HD 100Hz LED TV 
s bezrámovou technologií

32LE7500
• LED • úhlopříčka: 82 cm • integrovaný DVB-T tuner (MPEG-2, 
MPEG-4, analog) s EPG • rozlišení: 1 920 x 1 080p • odezva: 
2,4 ms • DLNA/CIFS – přístup k obsahu na jiných DLNA 
zařízeních v domácnosti • Wi-Fi Ready • Bluetooth • Intelligent 
Sensor II • technologie Smart energy saving • 1 000 str. teletext 
• reproduktory laděny Markem Levinsonem: 10 W + 10 W 
• boční panel: 2x USB vstup (MP3, JPEG, HD DivX) 1x HDMI, 
AV vstup, sluchátkový výstup, komponentní • zadní panel: 
3x HDMI, Scart, LAN (pro internet), RF vstup, komponentní, 
optický, RGB vstup, PC audiovstup

15 990,-
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HVěZdNÉ NOTEBOOky • POČíTAČE

notebook Acer Aspire  
AS5336 T352G25Mn  
akční cena: 8.990 Kč

Procesor Intel Celeron CMT3500, 2 GB 
RAM, pevný disk 250 GB, úhlopříčka 
širokoúhlé obrazovky 15,6“, mechanika 
DVD±R/RW, Bluetooth, Windows 7 Home 
Premium, barva červená

notebook HP Pavilion 

dv6-3160sc  
akční cena: 12.990 Kč

Procesor P6100, 4GB RAM, pevný disk 
320 GB, úhlopříčka širokoúhlé obrazovky 
15,6‘‘, grafika ATI HD 5470, mechanika 
DVD±R/RW, Bluetooth, kamera,  
Windows 7 Home Premium

notebook Toshiba Satellite 

C660-113  
akční cena: 10.439 Kč

Procesor P340, 4 GB RAM, pevný disk 
320 GB, úhlopříčka širokoúhlé obrazovky 
15,6‘‘, grafika Intel GMA 4500M, mechanika 
DVD±R/RW, Bluetooth, kamera,  
Windows 7 Home Premium

notebook HP Compaq  
CQ56-170SC 
akční cena: 9.990 Kč

Procesor Intel T4500, 3 GB DDR2 RAM, 
pevný disk 320 GB/5 400 ot./min, úhlopříč-
ka obrazovky 15,6“, grafika Intel GL40, me-
chanika DVD±R/RW, Bluetooth, Windows 7

notebook Acer Aspire  
AS5542G-324G50bn 
akční cena: 13.990 Kč

Procesor M320, 4 GB RAM, pevný disk 
500 GB, úhlopříčka širokoúhlé obrazovky 
15,6‘‘, grafika ATI HD 4570, mechanika Blu-
-ray, Bluetooth, kamera, Windows 7 Home 
Premium

notebook Lenovo  
ThinkPad Edge 
akční cena: 10.990 Kč

Procesor P6100, 4 GB RAM, pevný disk 
500 GB, úhlopříčka širokoúhlé obrazovky 
15,6‘‘, grafika Intel GMA HD, mechanika 
DVD±R/RW, Bluetooth, kamera,  
Windows 7 Home Premium

notebook Toshiba Satellite  
Pro-15Z
akční cena: 9.990 Kč

Procesor T4500, 3 GB RAM, pevný disk 
320 GB, úhlopříčka širokoúhlé obrazov-
ky 15,6“, grafika Intel GMA X4500MHD, 
mechanika DVD±R/RW, kamera, Windows 
7 Home Premium

notebook Lenovo Ideapad  
Y560 i3 
akční cena: 17.990 Kč

Procesor 370M, 4 GB RAM, pevný disk 
500 GB, úhlopříčka širokoúhlé obrazovky 
15,6‘‘, grafika ATI HD 5730, mechanika 
DVD±R/RW, Bluetooth, kamera,  
Windows 7 Home Premium

notebook Acer Aspire  
5742G-374G32Mn 
akční cena: 12.490 Kč

Procesor Ci3-370M, 2x 2 GB DDR3 RAM, 
pevný disk 320 GB, úhlopříčka širokoúhlé 
obrazovky 15,6‘‘, grafika ATI, mechanika 
DVD±R/RW, Windows 7 Home Premium, 
černé provedení

Hvězda v domácnosti

Hvězda zábavy

Hvězda pro úspěch

pokračování ze strany 30

HVĚZDY EURONICS

VŠE V JEDNOM
Mikrosystém se snadným ovládáním 
a přehráváním formátu MP3 
přes rozhraní USB

CMT-FX200 a CMT-FX205
• celkový výkon RMS: 10 W 
• LCD displej: ANO 
• digitální tuner s RDS (AM, FM) 
• přehrávaná média: CD-R, CD-RW 
• přehrávané formáty: MP3 
• USB vstup 
• sluchátkový výstup 
• ekvalizér 
• hodiny s budíkem

2 490,-

Prodejna Euronics elektro TOM byla otevřena 

čtvrtého února v  prostorách OD  v  samotném 

centru města. Nový interiér prodejny refl ektuje 

na  aktuální trendy a  požadavky současného 

maloobchodního prodeje elektra. Na  300 m2

prodejní plochy zákazník najde bohatý sorti-

ment spotřební elektroniky a  domácích spo-

třebičů. Velká prodejní plocha umožňuje zá-

kazníkům představit rozšířený sortiment velké 

bílé techniky, přičemž prodejna má exkluzivní 

zastoupení značek Miele, Bosch a Siemens. 

Prodejní nabídka se nově doplňuje o  IT tech-

niku, především o  velký výběr notebooků. 

Ty jsou přehledně rozděleny do  jednotlivých 

kategorií podle účelu používání, takže vybrat si 

ten správný je pak mnohem snadnější.

Školený personál poskytuje odborné poraden-

ství a speciální služby svým zákazníkům. Firma 

nabízí rozvoz zboží zdarma do 20 km, po do-

mluvě i  instalaci zakoupených spotřebičů. Při 

zakoupení satelitního přijímače nebo set-top 

boxu provede kompletní odbornou instalaci. 

Samozřejmostí je nákup spotřebičů na  splát-

ky. Prodejna je v obchodním domě na adrese 

ul. ČSA 21, Šternberk, tel.: 585 013 691, e-mail: 

sternberk@tomelektro.cz.

Potvrzením, že se síť prodejen EURONICS neustále rozvíjí a modernizuje, je další nově 
vzniklá prodejna EURONICS, tentokrát ve Šternberku.

Moderní prodejna EURONICS ve Šternberku

NE 2 ROKY, 
ANI 3 ROKY, ALE

Vztahuje se na: 

sušičky
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebiče

V

EURONICS ZÁRUKA

televizory
ledničky
mrazničky
pračky
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tě více zpřístupnit. A co víc – podsvícení LED 

poprvé zamířilo i  do  obecně dostupnějších 

značek a  také podstatně výrazněji i do men-

ších televizních úhlopříček. Namítnete možná, 

že v monitorech či mininoteboocích už přece 

nějaký čas je, a budete mít pravdu. Avšak v mi-

nulosti jich v televizních úhlopříčkách pod ně-

jakých padesát šedesát centimetrů bylo jako 

šafránu a když už byly, museli jste si pořádně 

připlatit. Právě tohle, a teď máme na mysli jak 

úhlopříčky, tak peníze, se letos změní. Ales-

poň to všichni očekávají, protože v době, kdy 

se tento článek odevzdává do tisku, se teprve 

na uvedení letošních kolekcí čeká. 

Principy LED podsvícení
Na rozdíl od tradičního LCD panelu podsvíce-

ného světelnými trubicemi (podívejte se na ob-

rázek) nabízejí LED diody ve  všech směrech 

lepší výsledky, možná až na jeden – stále mají 

vyšší cenu. Kvalitní LED jsou totiž drahé a stačí 

se podívat na ceny LED osvětlení pro domác-

nosti. Tedy pokud má opravdu nahradit klasic-

kou žárovku, a nikoli to jen slibovat. 

V  praxi je obrazovka tvořena klasickým 

LCD panelem (na něm není co vymyslet) do-

plněným podsvícením LED diodami v zásadě 

ve dvou variantách. Diody jsou buď umístěny 

– v rámu, jde o tzv. Edge LED,

– nebo na zadní ploše, pak jde o tzv. Direct 

LED či také Full LED.

Společným znakem všech výrobků 

s  podsvícením LED je značná energetická 

úspornost, na kterou žádný jiný dnes obec-

ně používaný princip nemá a  z  technolo-

gického hlediska ani mít nemůže. Velice 

úsporný provoz doprovází všechny takto 

vybavené modely a v tomto ohledu nic lep-

šího neseženete. Televizory s panely OLED 

by měly být ještě úspornější, ale už na  ně 

čekáme několik let a  hned tak se asi ne-

dočkáme.

LED v rámu (Edge LED) 

Diody jsou umístěny v rámu (viz foto), což zna-

mená, že jsou obvykle v  jeho horní a spodní 

části. U Edge LED záleží na kvalitě jeho pro-

vedení, protože někdy může působit poněkud 

nerovnoměrně, takže u  levnějších obrazovek 

či nižší střední třídy lze občas pozorovat ne 

zcela jasně podsvícené plochy. U  drahých, 

resp. velice drahých přístrojů je většinou 

děláno opravdu výborně, i  když za  to často 

mohou nějaké ty technické fígle typu rozvod 

světlovody.

Edge LED si ideálně rozumí s malými úhlo-

příčkami (záleží pochopitelně na  kvalitě diod, 

resp. provedení), které dokáže bez problémů 

rovnoměrně podsvítit. Někdy jdou výrobci do-

konce tak daleko, že z  důvodu ještě tenčího 

televizoru či monitoru udělají externí napájecí 

zdroj. Výsledkem je skutečně tenoulinký a ve-

lice elegantní design, i když s trochou kompli-

kací právě kvůli externímu zdroji. 

Plošné, tzv. Direct LED (Full LED) 
Podsvěcovací diody jsou umístěny po  zadní 

ploše, tedy za  panelem. Jejich počet záleží 

Pomalu, ale jistě se snižuje prodej televizorů 

s klasickými LCD panely podsvícenými CCFL 

trubicemi (či něčím, co se jmenuje a  fungu-

je podobně) a  zákazníci volí raději televizory 

s  podsvícením za  pomoci LED diod. Není to 

nový princip obrazovky nebo nějaká převrat-

ná technologická změna v jejím návrhu. Je to 

posun v  technologii podsvícení LCD panelu, 

který má možnost nabídnout kvalitnější obraz 

a nesrovnatelně úspornější provoz. No, a po-

kud jste designově zaměření, pak vám nabíd-

ne ještě „podstatně více“, protože s klasickým 

podsvícením ultratenký televizor prostě neu-

děláte. 

LED diody jedou
Dnes jednoznačně nejpopulárnější systém pod-

svícení přináší jasnější, chtělo by se říci „výraz-

nější“ barevné podání s více detaily, které však 

na druhou stranu může být přirozenější, i když 

vždy záleží na tom, jak je děláno. Neplatí tak, že 

nabízí automaticky lepší obraz než tradiční ver-

ze, i když ve většině případů tomu tak skutečně 

je, protože má lepší výchozí předpoklady. 

Ne každý si sice může „LED“, jak se dnes 

populárně říká, dovolit, ale ceny se snižují 

a s letošní televizní kolekcí by se vše mělo ješ-
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lEd nahrazuje klasiku

Televizory se opět mění
Podsvícení typu lEd nepředstavuje sice  
revoluci, je však evolucí, která vám může 
nabídnout podstatně více než běžné lCd.

Philips Econova 42PFl6805H je celohliníkový televizor, který byl v rámci povinného energetického štítkování zařazen 
do třídy A+. Na rozdíl od většiny televizorů na trhu jde síťovým tlačítkem opravdu vypnout. Má úhlopříčku 107 cm a 

přijde na 34.990 kč.

V současné době existují dva druhy podsvícení obrazovek LCD televizorů. Jeden je po-
malu na odchodu, druhý dobývá území za územím, a to na všech frontách. Pokud to 
bylo u některých značek hodně znát už minulý rok, letos to bude zcela nepřehlédnutelné 
– podsvícení LED diodami má zjevně všechny trumfy na své straně. najdete ho v monito-
rech, drahých i levnějších televizorech a nyní také už i v malých úhlopříčkách a v obecně 
podstatně dostupnějších cenových relacích. Podívejme se proto, co vám může přinést.
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internetu, vždy pochopitelně záleží na výrobci.

Celá řada modelů s LED je určena i pro 3D 

a letos přibudou další – především zmiňovaný 

Panasonic. 

Jde opět o přístroje sofistikovaně vybavené, 

provedené v nejvyšší výbavě, takže nechybí nic 

z toho, co byste si mohli přát. Pro vás jako pro 

zákazníka to má jednu velkou výhodu: pokud 

chcete to nejlepší, co lze dnes koupit, kupte 

si 3D model a určitě neprohloupíte, i když 3D 

nevyužijete. Vzhledem k cenám a také k tomu, 

že jde vždy o modely vyšší střední a nejvyšší 

třídy, není ani divu. Takový televizor ovšem vy-

drží dlouhá, dlouhá léta a s daným principem 

už nic lepšího snad ani vzniknout nemůže.

LED v kombinacích
Na českém trhu těchto výrobků nebylo nikdy 

mnoho a prakticky vždy šlo o kombinace tra-

dičního LCD s přehrávačem DVD disků. Nic-

méně zájem o  takovéto televizory byl a  stále 

ještě je mimo jiné i proto, že nabízejí opravdo-

vou univerzálnost a díky tomu, že se dělají pře-

devším v malých úhlopříčkách (typicky do 50 

cm), jsou i  lehké na  převoz, což se našemu 

chalupářskému národu hodí. 

Pokrok se však nezastavil ani v  této ob-

lasti – nyní se objevují první kombinované 

přístroje s  obrazovkami podsvícenými LED 

diodami. Uvádí je Hyundai a  ke  koupi bu-

dou v  úhlopříčkách 41 cm (16"), 48 cm (19") 

a 56 cm (22"). Výhoda LED je už myslím zřej-

má, a  pokud pomineme vliv na  kvalitu ob-

razu, budou ještě tenčí (např. LLF22914DVD 

je hluboká 22 mm, u konektorů pak 37 mm) 

a  ještě lehčí, takže snadněji převozné. Co 

se týče spotřeby, v  případě LLF22914DVD 

(6.590 Kč) se mluví o  50% úspoře oproti 

standardním LCD, takže bychom měli být 

na nějakých 30 W! 

Novinkou, o  které ještě není jasné, zda se 

bude dovážet, je Sony CX32D, které by se 

vedle mechaniky DVD a podsvícení LED mělo 

vyznačovat i ojedinělou funkcí karaoke s mož-

ností připojit až dva mikrofony. S tímto mode-

lem pak možná kombinované přístroje nabírají 

i  trochu jiný směr, byť u nás ne tak populární 

jako v jihovýchodní Asii.

na konkrétní realizaci (čím vyšší, tím kvalitnější, 

ale také dražší), avšak je zřejmé, že výsledkem 

může být – a  také velice často je – naprosto 

rovnoměrné podsvícení, které neztrácí na žád-

ném místě. Televizor je v tomto případě pravda 

trochu tlustší, ale nikdy nemůžete mít všechno. 

Kvalita obrazu, resp. podsvícení, vám to boha-

tě vynahradí. 

Variantou Direct LED je verze s  tzv. aktiv-

ní regulací, které se také říká „lokální zháše-

ní“ (local diming). Ta dovoluje – podle analýzy 

přicházejícího obrazu – podsvícení v  rámci 

jednotlivých segmentů (skupin LED) regulovat, 

například ztlumit či víceméně vypnout.

Tato varianta je v současné době pokládána 

za nejlepší podsvícení s LED diodami a je použí-

vána u nejvyšších, a tudíž nejdražších přístrojů.

Současná nabídka
Minulý rok jako poslední firma přistoupil 

k prodeji LCD s LED podsvícením Panasonic 

a už letos se s napětím očekává uvedení jeho 

3D „LED“, čemuž se však věnujeme na jiném 

místě časopisu (viz reportáž na straně 62). 

Když se vrátíme do dostupnějších cenových 

relací, zjistíme, že typickým představitelem 

současného LCD televizoru s  podsvícením 

LED je úhlopříčka od  32“, tedy 81 cm výše, 

i když není problém sehnat i 140centimetro-

vou či dokonce 153centimetrovou. Rozsah 

úhlopříček však bude v  rámci letošních ko-

lekcí větší než kdy jindy, protože se v nabídce 

objeví i více modelů menších, tedy kolem 48, 

resp. 55 cm. 

Navíc se markantněji začínají lišit i  cenové 

relace, i když kupujícího pochopitelně nejvíce 

zajímá, kolik si připlatí ve srovnání s tradičním 

LCD. Obecně to lze těžko říci zvláště pro rok 

2011. Nejlépe – a pro zákazníka nejvýhodněji 

– se k tomu v loňských, mimochodem výteč-

ných modelech, které se právě doprodávají, 

postavil Philips. Ten totiž oznámil, že jeho řada 

5000 bude zahrnovat jak tradiční, tak LED 

podsvícené televizory, přičemž se budou lišit 

o  100 eur. Ostatní výrobci měli tento rozdíl 

vyšší nebo výrazně vyšší, i když záleželo také 

na úhlopříčce, kterou jste si vybrali. 

„LED“ jako špička ve výbavě 
„LED televizory“ jako současná LCD špička 

také obecně vzato nabízejí vyšší úroveň výbavy, 

což se typicky projevuje v počtu vstupů a vý-

stupů, například HDMI. Není problém sehnat 

televizor s úhlopříčkou 81 cm a třemi či dokonce 

čtyřmi vstupy HDMI, které jsou velice důležité 

pro připojování vašich budoucích periferií. 

Nabídka je velice bohatá i v ostatních para-

metrech výbavy, jako je podpora multimédií či 
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Jak si dobře vybrat

LCD televizor s  LED podsvícením je 

snem mnohých z  nás a  letos se z  něj 

stane už sen dostupnější. Při výbě-

ru dbejte na  to, abyste dobře odhadli 

počet vašich přípojných míst (zejména 

konektorů HDMI), rozmysleli si, jakou 

podporu multimédií v  televizoru vyža-

dujete (hudbu a  fotografie – pokud je 

zabudováno USB – zvládá každý, větši-

na pak i filmy, byť často bez titulků), zda 

požadujete připojení na  internet. Právě 

to se může stát klíčem k ještě vyššímu 

a smysluplnějšímu využití televizoru. 

Už dnes výrobci nabízejí přístup do jed-

notlivých videoarchivů, takže když 

zmeškáte váš oblíbený seriál, nejenže 

se nic neděje, ale nemusíte myslet ani 

na jeho nahrání. Vše je u televizních sta-

nic navíc k dispozici zcela zdarma. Sta-

čí jen mít rychlé připojení k internetu.

U televizoru s LED podsvícením můžete 

při výběru směle zapomenout na pro-

vozní spotřebu, protože nízkou mají 

všechny, jen se podívejte na  spotřebu 

v pohotovostním režimu. 

Pokud používáte televizor jako kuli-

su, poohlédněte se po  takovém, který 

dovoluje vypnout obrazovku a  nechat 

puštěný pouze zvuk. 

Jestliže trváte na  přístroji se satelitním 

tunerem (DVB-S), nezapomeňte, že si 

k němu zároveň musíte koupit i tzv. CAM 

modul, do  něhož se dává přístupová 

karta vašeho satelitního operátora.

Ploché televizory: doporučené pozorovací vzdálenosti
rozlišení: HD Ready Full HD

úhlopříčka vzdálenost od obrazovky (m) vzdálenost od obrazovky (m)

cm palce

81 32 1,8 1,3

94 37 2,1 1,5

102 40 2,2 1,6

117 46 2,6 1,8

132 52 2,9 2,1

zdroj: Sony

„lEd“ neznamená jen vyšší kvalitu  
obrazu a podstatně zajímavější design.  

Znamená také ten nejúspornější provoz.

Televizory s podsvícením lEd letos  
nakoupíte v nebývalém rozpětí úhlopříček  

a za ještě příznivější ceny.

doporučené pozorovací vzdálenosti televizorů podle Sony. V prosincovém čísle jsme zveřejnili obdobnou tabulku 
společnosti Samsung, a pokud si ji pamatujete či můžete nalistovat, Sony se na to dívá z poněkud odlišného úhlu. 

Minimálně proto, že v jeho podání záleží na rozlišení obrazovky.

kdl-24EX320 z modelové řady 2011 uvádí Sony jako „lEd a internet TV do druhého pokoje“. i přesto, že jde o 
přístroj ze základní řady a má úhlopříčku jen 61 cm, nabídne možnost připojení na internet přes Wi-Fi a také 

telefonování (Skype).

Podsvícení lEd diodami typu Edge lEd, u kterého jsou 
diody umístěny v rámu. Existují i poupravené systémy, 
snažící se o zrovnoměrnění podsvícení po celé ploše.

Takto vypadá podsvícení klasického lCd displeje 
trubicemi CCFl. Je poměrně rovnoměrné, má ovšem 

vyšší spotřebu a nedovoluje navrhnout ultratenký panel.

To nejlepší na závěr: plošné podsvícení lEd diodami 
zvané také direct lEd, někdy i Full lEd. dovoluje 

naprosto rovnoměrné podsvícení celé plochy a existuje 
i varianta spojená s analýzou obrazu, která dokáže 

jednotlivá pole s lEd diodami operativně utlumovat.

lG začalo na Slovensku prodávat svůj olEd televizor 
El9500-F. Jeho obrazovka je založena na principu 
diod vyzařujících světlo na bázi organických látek 

a tudíž nepotřebuje podsvícení. Více v rubrice 
kaleidoskop.

k právě nastupujícím novinkám, které můžeme s podsvícením lEd očekávat, patří i Hyundai llF22914dVd (6.590 kč) 
– televizor kombinovaný s mechanikou dVd a rozhraním uSb s bohatou multimediální podporou. ke koupi bude ve 

třech úhlopříčkách – 41, 48 a 56 cm.
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Televize GoGEn  
TVl24715lEd, lEd – 6.590 Kč

Televize SHARP  

LC-40LE810EV, LED – 19.990 Kč

Televize LG  
42LE7500, LED –  20.990 Kč

Televizor Samsung  
uE32C4000, lEd – 10.990 Kč

• Full HD LED panel 24" (61 cm) 

• Rozlišení 1 920 x 1 080 pixelů

• Jas 300 cd/m2

• Integrovaný analogový a digitální tuner DVB-T (MPEG-2/MPEG-4) 

s podporou EPG, připravena na HDTV 1 080p 

• Automatické přepínání formátů 

• Hřebenový filtr zvyšující čistotu a ostrost obrazu 

• Výstupní výkon 2x 2,5 W, ekvalizér

• Teletext na 1 000 stran

• Časový spínač pro vypnutí, dětská pojistka, herní režim

• Kompletní podpora češtiny 

• Konektory: SCART, kompozitní video/audiovstup, PC vstup 

(VGA), PC audiovstup, HDMI, USB vstup, sluchátkový výstup

• Podporované formáty (USB vstup): obrázky: JPEG, BMP, PNG, 

audioformáty: MP3, WMA, videoformáty: MKV, AVI, MPG, MPE, 

MPEG, VOB, DAT, MP4, M4A, M4V, WMV, ASF, XviD

• záruka 40 měsíců

• Full HD LCD TV 102 cm (40") 

• Rozlišení 1 920 x 1 080

• X- GEN Panel s technologií čtyř barev Quattron

• Systém podsvícení Edge W-LED 

• 100Hz technologie 

• Natural Clear technology

• 3D-Y/C separation 

• Mega kontrast 

• Integrovaný analogový a digitální tuner DVB-T/C MPEG-2/4 (po-

zemní/kabelový) s EPG 

• Přehrávání MP3, JPG, DIVX HD přes USB nebo DLNA

• Ultranízká spotřeba energie, ekologické ovládaní obrazu, síťový 

vypínač

• Slot CI+, 4x HDMI, SCART, komponentní, optický digitální výstup

• Systém zvuku Dolby Digital Plus 2.1ch (10 W + 10 W +15 W)

• TOP/FLOW Teletext na 2 000 stran 

• Dotykové ovládání 

• Ultratenký design

• Exkluzivní 100Hz Full HD LED Plus LCD 42“ (107 cm) s lokální regu-

lací jasu, až 12 navzájem nezávisle regulovatelných oblastí

• Rozlišení: 1 920 x 1 080 kontrast: 5 000 000:1, odezva: 2,4 ms

• Design s bezrámovou technologií a hloubkou TV jen 3,4 cm

• Integrovaný analogový a digitální tuner DVB-T MPEG-4 (pozemní/

kabelový) s EPG 

• DLNA/CIFS – přístup k obsahu na  jiných DLNA zařízeních v do-

mácnosti

• Wi-Fi Ready, Wireless Ready – příprava pro bezdrátové připojení 

TV k AV zařízením

• Obrazový procesor XD 

• Zesilovač DTV signálu

• Podpora 24p

• Intelligent Sensor II (automaticky reguluje kvalitu obrazu a  šetří 

spotřebu energie a váš zrak)

• Technologie Smart energy saving (úspora energie s možností

 vypnout obraz)

• Průvodce obrazovým nastavením – Picture Wizard II

• Ideální AV nastavení obrazu pro sport, filmy a hry

• Reproduktory leděné Markem Levinsonem: 10 W + 10 W, ekvalizér 

• Infinite Sound (prostorový zvuk) 

• Clear Voice II

• Bluetooth (posílání obrázků a hudby z mobilního telefonu, připojení 

Bluetooth sluchátek)

• Dětská pojistka, budík, časovač vypnutí, automatické vypnutí 

• Teletext na 1 000 stran

• Boční panel: 2x USB (MP3, JPEG, HD DivX: CZ + SK titulky, nasta-

vení velikosti, polohy a synchronizace, HDMI, AV vstup, sluchátko-

vý výstup, komponentní vstup

• Zadní panel: 3x HDMI, SCART, LAN (pro internet), anténní vstup, 

komponentní vstup, optický vstup, RGB vstup, PC audiovstup

• Nové grafické menu s jednoduchým ovládáním

• LED LCD TV 32" (82 cm) 

• Rozlišení 1 366 x 768

• 1 080 24p Real Movie 

• Crystal TV design 

• Samsung LED Engine

• MEGA dynamický kontrast 

• Integrovaný analogový a  digitální tuner DVB-T/C MPEG-4 (po-

zemní/kabelový) s EPG, CI+ slot 

• DNIe+ 

• Systémy zvuku Dolby Digital Plus, dts 2.0+Digital Out, woofer 

• Teletext na 1 000 stran

• Režimy zábava, hry, hotel 

• sleep timer/off timer 

• Jeden tuner PIP

• Konektory: 4x HDMI, SCART, S-Video, komponentní, kompozitní 

a optický výstup, výstup pro sluchátka, PC input, PC Audio Input, 

Anynet+ (HDMI-CEC), USB, USB 2.0 Movie, interní paměť 2GB

V předchozím článku jste si mohli přečíst o tom, že televizory LED se v poslední době 
stávají králi prodejů. nová technologie LED podsvícení přináší podstatné zlepšení podání 
obrazu, barevnosti i zvýšení kontrastu. Podstatná je i nižší spotřeba LED televizorů se 
srovnatelnou velikostí obrazovek podsvícených fluorescenční lampou. V nabídce prode-
jen Euronics máte velký výběr LED televizorů, ze kterých si můžete vybrat. Při tom vám 
poradí odborně vyškolení prodavači, takže vaše volba může být o to snadnější. na této 
dvojstránce najdete několik tipů na zajímavé televizory z této skupiny výrobků v různých 
cenových relacích, takže v prodejnách si může vybrat skutečně každý. 
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chytnete. Philips ale jako jediný výrobce televi-

zorů nabízí opravdu otevřený přístup na inter-

net, takže možností je spousta.

Z osmi přednastavených obrazových režimů 

nám jako nejlepší přišel režim přirozený, je tu 

ale i speciální režim pro herní konzoli nebo pro 

fotografie. Pokud jde o  multimédia, bohužel 

nepracují titulky u filmů v DivX, k dispozici jsou 

však i nejnovější kodeky a promítnete si také 

záznam z celé řady kamer a fotoaparátů, ať už 

v PAL nebo v HD (H.264, AVCHD).

Zvolit si poměr stran lze v devíti variantách, 

mezi nimiž nechybí ani automatické doplnění 

obrazu (žádné černé pruhy) či přepnutí do for-

mátu právě vysílaného pořadu (4:3, 16:9). Po-

měr  poměr stran Cinema měnila spolehlivě.

brýle bez stresu
Prostorový obraz ve 3D je precizní nejen z tes-

tovacího Philipsu, i  když je škoda, že ukázky 

z  USB paměti televizor buď nepřehrál, nebo 

přehrál, ale neumožnil do 3D přepnout (volba 

nebyla k dispozici). 

Cinema má synchronizační vysílač za-

budovaný, takže stačí jen dokoupit brýle. 

Ty patří k  těm levnějším a  – kupodivu také 

– k  nejlepším. Výborně sedí na  nose i  nám 

brýlatým a nezapínají se (tudíž ani nevypína-

jí ). Na  obrazovce se objeví hlášení, zda se 

má spustit 3D a abyste si je nasadili. Jakmile 

ho odklepnete, televizor si sám brýle napá-

jené knoflíkovou baterií zapne. To je unikátní  

a vysoce funkční!

Prostorový, resp. pseudoprostorový ob-

raz je díky unikátní šířce obrazovky naprosto 

úchvatný. Pokud si stále myslíte, že nic srovna-

telného s plazmou ve 3D neexistuje, můžeme 

vás ubezpečit, že ano! 

Jako z kina?
Cinema je úchvatná, jedinečná a neopakovatelná. 

A také jediná svého druhu. Obraz je při nastavení 

režimu přirozený, dokonale vyvážený s hlubokou, 

ale nezatemňující černou a  s  velice příjemnými 

barvami. To platí jak o příjmu z PAL, kde nastu-

puje excelentní resamplování, tedy převod na roz-

lišení v  tomto případě vyšší než Full HD, tak při 

příjmu HD signálu, ať už ze satelitu nebo Blu-ray 

přehrávače. S převodem na širokoúhlý panel 21:9 

s rozlišením 2 560 x 1 080 bodů se Cinema vy-

pořádává se ctí a poradí si i s málo kvalitním sig-

nálem, např. z ČT24, či podprůměrně zazname-

nanými filmy v DivX. Něco takového se opravdu 

nevidí každý den, a to ani při příjmu ve 3D. Zde je 

obraz jasný a čistý bez dvojitých hran. 

Pokud jste milovníci projektorů a  nyní si 

kladete otázku, zda „dokáže Cinema nahradit 

filmové plátno“, odpověď zní „částečně určitě 

ano“. Nikoli ve struktuře obrazu, nýbrž v požit-

ku z filmu daného poměrem stran panelu. 

Pokud chcete jeden z nejlepších televizorů 

současnosti, který bude špičkový i  za  deset 

patnáct let, tady ho máte. 

Povrch ze zatmaveného broušeného hliníku, 

plošné podsvícení diodami LED, tedy tou nej-

lepší technologií dneška, a  třístranné osvícení 

pozadí televizoru systémem Ambilight, opět 

s  LED, dává tušit unikátní, ba přímo solitérní 

kousek. Cena 100.000 Kč ovšem také udeří 

do očí, ale srovnejte si ji s obdobnými úhlopříč-

kami jiných výrobců a možná budete překvape-

ni. Nejnevydařenější částí tak zůstává zabudo-

vaný satelitní tuner neuzpůsobený pro ČR, ale 

to mě osobně nijak nevadí. Takovýto kousek 

si totiž zaslouží jen ten nejlepší DVB-S set-top 

box, jaký můžete sehnat, a  jak známo, ani ty 

nejlépe zpracované satelitní tunery v  televizo-

rech se nevyrovnají settopboxové střední třídě, 

natož té vyšší. 

Vzbudí se sama
Philips udává tzv. typickou spotřebu na 147 W 

a  v pohotovostním režimu méně než 0,15 W, 

což je na  úrovni, protože se pohybujeme 

na úhlopříčce 147 cm. Za hodinu provozu jsme 

naměřili průměr 140 wattů (97 až 160 W), po-

kud vypnete zadní osvětlení Ambilight, dosta-

nete se o nějakých šest wattů níže. 

Televizor jsme zkoušeli jak na satelitním, tak 

na pozemním vysílání, včetně zkušebního 3D 

kanálu na  družici Astra. Chybí tu ale přímá 

volba pro vyvolání seznamu kanálů (musíte 

do menu), šikovné příliš není ani dvousloup-

cové EPG. Na druhou stranu je ale přehled-

né a kdykoli si ho můžete aktualizovat, takže 

nemáte problémy obvyklé u  jiných přístrojů. 

Navíc pokud si pro nějaký pořad nastavíte 

upozornění, Cinema se dokáže sama pro-

budit z  pohotovostního režimu. Pokud se 

na  televizi díváte jen občas, tuto funkci si 

zamilujete.

Unikátní „volný“ internet
Přístup k internetu přes aplikaci Net TV je bez-

problémový, a  to buď kabelem přes Ethernet 

(LAN) nebo bezdrátově přes Wi-Fi, které je 

v tomto případě už zabudované. Vše je snad-

né a rychlé, jen stačí znát potřebné parametry. 

V  zapisování webových adres vám pomáhají 

šikovná udělátka na  softwarové klávesnici 

a  navštívené stránky si můžete i  uložit. Pod-

porována není Java a Flash, takže ne všude se 

ELEKTROnIKA • TEST

špička špiček

některá řešení jsou nadčasová. V oblasti spotřební elektroniky jich sice mnoho není, 
ale tu a tam se najdou a tenhle televizor mezi ně rozhodně patří. nejen unikátním 
poměrem stran panelu 21:9, ale také přístupem k návrhu, řešením 3D brýlí, které 
nemá obdoby, a mimo jiné také unikátním řešením podstavce. Ten se totiž dá záro-
veň použít pro upevnění na stěnu, kde to Cinemě sluší nejvíc.

cena: 99.990 Kč

úhlopříčka, 
formát:

147 cm (58“),  
21:9 (2,39:1)

obrazovka: LCD, podsvícení LED 
(plošné – Direct LED), 
2 560 x 1 080 bodů, 
odezva 0,5 ms

tuner a zvuk: DVB-T, DVB-C, DVB-S 
(nelokalizován), vše 
i jako HDTV (MPEG-4), 
analogový;  
zesilovač 2x 15 W

přehrává 
(udáváno):

přes USB: MP3, WMA, 
AAC, JPG, MPEG-1, 
MPEG-2, MPEG-4 AVC 
(H.264), WMV9/VC1, AVI, 
MKV

vstupy/výstupy 
(výběr):

vzadu: Ethernet (LAN), 
sluchátka; vzadu (směrem 
dolů): 3x HDMI, SCART, 
digitální koaxiální audio 
(cinch); na boku: HDMI,  
2x USB, PCMCIA (CI+)

rozměry (švh); 
hmotnost: 

1 459 x 735 x 260  
(bez podstavce 71) mm;  
29 kg

Philips Cinema 58PFL9955H

text: Bohumil Herwig, foto: Philips

3d televizor philips Cinema 58pFl9955H

Philips Cinema přináší úchvatný zážitek ze sledování televizních přijímačů i filmů, a to i ve 3d.
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Tato televize ctí všechny prvky moderní doby. 

K podsvícení LCD panelu používá systém pod-

svícení z LED diod. Díky tomu získáváte sku-

tečně brilantní obraz s excelentními barvami. 

K  tomu navíc dostanete i  přehrávač, který 

však není přehrávačem pouze DVD, protože 

zvládne přehrát i Video CD a CD s různými dal-

šími běžnými formáty, jako je DivX a Xvid – a to 

i s českými titulky. 

Propojení
A aby toho nebylo málo, do  televizoru můžete 

zasunout i  paměť typu flash USB a  přehrávat 

video, hudbu i obrázky. Tento televizor můžete 

použít i  ve  funkci monitoru třeba k  notebooku 

nebo počítači i jako zobrazovací zařízení pro ka-

meru nebo přehrávač MP3 či MP4. Samozřejmě 

ho pak můžete používat i  jako televizi k příjmu 

digitálně šířených programů DVB-T zvládne de-

kódovat i obraz přijímaný ve vysokém rozlišení 

MPEG-4 a na zakódované programy je připra-

ven CI slotem, do něhož se zasune držák dekó-

dovací karty.

Vstupní díl
Citlivost vstupního dílu DVB-T (pro příjem digi-

tální televize) je vynikající. Při prvním spuštění se 

automaticky naladí z v místě příjmu dostupných 

multiplexů televizní i  rozhlasové stanice. Jejich 

pořadí si pak můžete uspořádat tak, jak chcete. 

Podání barev je velmi dobré a lze vybrat z ně-

kolika režimů – například přirozený, teplé nebo 

studené barvy. Zvuku ale chybí basy, což lze 

do  jisté míry zlepšit zapnutím volby dynamic-

kých basů. I zde najdete několik předvoleb zvu-

kového doprovodu – například film, řeč atd. 

V  ovládání se neztratíte díky přehledným 

celoobrazovkovým menu. Mechanika DVD je 

při nižších úrovních hlasitosti slyšitelná – pře-

devším při přehrávání začátku DVD (DVD se 

přehrává od středu směrem ke kraji, a proto se 

na začátku otáčí disk rychleji). Funkce DVD jsou 

standardní, ale jistě se vám stalo, že při přehrá-

vání některých filmů se titulky předbíhají nebo 

jsou naopak zpožďovány – skvělá funkce jejich 

přesného umístění vám je umožní v  širokém 

rozsahu umístit tak, aby se zobrazovaly přesně 

tehdy, kdy mají na  obrazovce být. Překvapila 

nás i podpora rozsahu formátů, které DVD pře-

hrávač zvládne, včetně oblíbených DivX a Xvid 

nebo MKV i podpory českých titulků.

Nad malými nedotaženostmi převažují jed-

noznačně přednosti (špičkový obraz, rozliše-

ní Full HD, citlivost vstupního dílu a možnost 

dekódování MPEG-4, přehledné nastavování, 

ovládání i  ladění, nastavení rozměrů obrazu 

v několika krocích, funkce zoom pro zvětšení 

i  zmenšení, často využívané konektory vyve-

dené ne přímo dozadu, ale na levý bok, DVD 

a  možnost přehrát obrovské množství obra-

zových, hudebních i  filmových formátů z CD/

DVD a  USB flash karty, spotřeba). Proto si 

myslíme, že cena za přístroj je více než přimě-

řená ve srovnání s tím, kolik by vás stál nákup 

DVD přehrávače a monitoru s HDMI. Televizor 

Hyundai s  přehrávačem DVD je tedy ideální 

do  menších prostorů i  tam, kde potřebujete 

šetřit místo.

lEd televize Hyundai llF22914dVd se zabudovaným dVd přehrávačem
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Vybavením tohoto přístroje je samozřejmě 

i DVD vypalovací mechanika, dostatečný po-

čet vstupních a  výstupních konektorů, Wi-Fi 

a Blue tooth. Posledně jmenovaný druh připo-

jení je hodně důležitý, protože přes něj komu-

nikuje dodávaná bezdrátová klávesnice a myš. 

Elegantní klávesnice má ale malý zdvih kláves 

a má i zcela jiné rozložení, než jsme zvyklí. 

Skvělý zvuk
Procesor má dostatečný výkon, 4 GB ope-

rační paměti DDR3 jsou tak akorát. Výkon 

stroje umocňuje i jednoterabajtový pevný disk 

se 7 200 otáčkami za minutu. Jedinou výtku 

máme ke konfiguraci, kdy disk je od výrobce 

rozdělen na systémový disk C a datový D. Sys-

témový disk má však jen 50 GB (datový tím 

pádem 950 GB), uvítali bychom velikost oddílu 

disku C alespoň 100 GB. 

Vynikající je displej s podsvícením LED, který 

se stará o výtečné podání barev. Jeho rozliše-

ní umožní zobrazit videa v plném HD rozlišení 

1 920 x 1 080 (1 080p). Špičkový je i zvuk, pro-

tože hudební 

systém pochází 

z  dílen akus-

tického mistra 

–  společnosti 

JBL. Je plný, dy-

namický s  dostatkem 

hloubek i  výšek. Jen zesi-

lovač by mohl mít vyšší výkon. 

Připojení
Šest zásuvek USB 2.0 umožní připojovat 

spoustu zařízení, najdete tu i  slot pro pamě-

ťové karty. Výhodou je existence portu eSATA, 

ke kterému můžete připojit externí pevný disk. 

Počítač je vybaven ventilátorem procesoru 

i malým větráčkem pro nucený oběh vzduchu 

v přístroji. Jejich běh je velmi tichý, takže vás 

při práci určitě nebudou rušit.

Provedení
All-in-one počítač Lenovo je mistrovským 

dílem, co se týče designu. Jeho ovládání 

usnadňují drobnosti, které při práci oceníte. 

Tak například klávesy pro ovládání hlasitosti 

a  jasu jsou umístěny pod displejem na doty-

kovém pásku. Jakmile se ho dotknete, ihned 

se prosvětlí ikony bílými diodami, takže ne-

můžete hmátnout vedle. Je tu i  tlačítko pro 

osvětlení prostoru pod displejem, což uvítáte 

večer, kdy vám decentně osvětlí prostor před 

počítačem, třeba i klávesnici. Tlačítko napra-

vo pak slouží k  vypínání displeje a k úspoře 

energie.

Nutno říci, že tento počítač – až na  ne-

standardní klávesnici – se dokonale povedl. 

K  dostání je i  ve  verzi se slabším dvoujád-

rovým procesorem Intel i3, vybrat si můžete 

i model se čtyřjádrovým procesorem Intel i7. 

V nabídce firmy Lenovo je i model s vestavě-

ným DVB-T tunerem (pro příjem digitálního 

vysílání, můžete ho dokoupit i  samostatně 

jako USB zařízení ), se kterým pak přístroj 

tvoří špičkovou multimediální stanici, kterou 

lze ovládat i pomocí dodávaného dálkového 

ovládání.

počítač lenovo ideaCentre p510

TEST • ELEKTROnIKA

Pokud jste se ještě nesetkali s označením počítače 
all-in-one, pak máte možnost se s ním seznámit. 
U tohoto typu počítače vše v jednom je počíta-
čová jednotka součástí monitoru – a proto neza-
bírá na pracovním stole tolik místa. 

Pokud řešíte problém s koupí menší 
televize, třeba do dětského pokojíku 
nebo na chatu, a chcete si občas tu 
a tam pustit nějaký film, máme tu 
pro vás ideální řešení. Televize o úh-
lopříčce 56 centimetrů s vestavěným 
přehrávačem DVD!

Velký obraz,
skvělý zvuk

Multifunkční TV
s lEd podsvícením a s dVd

cena: 24.961 Kč

displej; 
grafická karta; 
kamera: 

58 cm (23"), 16:9, 1 920 
x 1 080 bodů; ATI Radeon 
HD 5850 1 GB; 0,3 MPix

procesor; 
paměť (RAM); 
disk:

dvoujádrový  
Intel Core i5-650/3,2 GHz; 
1 GB; 1 TB

vstupy/ 
výstupy: 

PS/2, eSATA, 6x USB, 
Ethernet LAN, sluchátka, 
mikrofon, mechaniky 
paměťových karet MS, MS 
Pro, MMC, SD a SD Pro, 
Wi-Fi, Bluetooth

spotřeba: 200 W

rozměry (švh); 
hmotnost: 

526 x 407 x 111 mm;  
7,2 kg + myš a klávesnice

cena: 6.590 Kč

úhlopříčka, 
formát: 

56 cm (22"),  
16:9

obrazovka: LCD s LED podsvícením, 
1 920 x 1 080 bodů (1 080p), 
jas 400 cd/m2, dynamický 
kontrast 100 000:1, úhel 
pohledu (170° horizontálně 
a 160° vertikálně),  
odezva 5 ms

tuner a zvuk: DVB-T (MPEG-4) a 2x 5 W

DVD přehrává 
(výběr):

BMP, JPG, MP3, WMA, ASF, 
AVI, DivX 4, 5 a 6, H.264, 
MKV, MP4, MPEG, MOV, 
VOB, WMV, XviD a X.264 
z CD, CD-R/RW, DVD Video, 
DVD±R/RW (12 i 8 cm), USB 
flash disku

vstupy/výstupy 
(výběr):

AV, HDMI, kompozitní, 
SCART, VGA/digitální 
koaxiální, sluchátka

naměřená 
spotřeba:

cca 45 W, 0,4 W 
(pohotovostní režim)

rozměry (švh); 
hmotnost: 

532 x 347 x 53 mm/4,8 kg 
(bez dodávaného podstavce)

Lenovo IdeaCentre b510

Hyundai LLF22914DVD

Moderní design přístroje vynikne i při pohledu zezadu.

Šikovná televize lEd s vestavěným dVd přehrávačem a výborným obrazem.
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text: Milan Loucký, foto: LG, Microsoft

Telefon je malý, ale šikovný a má dobrý multi-

dotykový kapacitní displej, na který nemusíte 

tlačit, stačí se ho jen lehce dotýkat – jedno zda 

ploškami prstů či nehty. Má i fotoaparát s roz-

lišením tři megapixely, který poskytuje na dob-

rém světle dobré fotky. Není vybaven bleskem, 

ale zvládá i natáčení videa.

Líbí se nám, že LG One má pro snadné ovlá-

dání pod displejem čtyři tlačítka. Jsou mimo 

displej, klasická, vystupující nad kryt, takže 

jsou snadno „nahmátnutelná“. Na ovládání pří-

stroje si rychle zvyknete.

Kdo zná Android, asi ví, co může čekat. Kdo 

ho nezná, během dvou dnů ho pozná tak dob-

ře, že se s ním sžije. Na Android marketu (in-

ternetový obchod dostupný přímo z  telefonu) 

jich najdete několik set tisíc. Ne všechny jsou 

perfektní, ale určitě vám doporučíme české 

aplikace MHDroid, který vyhledává spojení, 

a SMS jízdenku, která ve větších městech kou-

pí jízdenku přes SMS. 

Kromě toho tu jsou mapy – telefon má přijí-

mač GPS, rádio a přehrávače multimediálních 

souborů. Na  telefonu oceňujeme i maličkost: 

klávesnice pro zadávání znaků může být kla-

sická typu QWERTY, nebo pokud jste zvyklí 

na „mobilovou“, můžete naťapávat text pomo-

cí ní. Obrazovka se otáčí vlevo i vpravo, a pak 

máte klávesnici rozšířenou a  lépe přístupnou, 

stejně jako většinu aplikací, které se „umí otá-

čet“.

Telefon je elegantní s  černým zadním kry-

tem baterie, má „mechový“ nádech, takže vám 

přístroj nevypadne z ruky. 

Řeknete si – klávesnice. Koupím tu nejlevnější 

za dvě stovky a budu mít klid. Ale ne tak v pro-

vedení Microsoftu. Tato recenzovaná sada se 

totiž skládá z bezdrátově k počítači připojené 

klávesnice a myši. Myš je úplně v  pohodě, 

padne do větší i do dětské ruky. A klávesnice? 

Měl jsem dlouho klávesnici, která měla „pro-

kliknutí“, to znamená, že při stisku klávesy jste 

cítili něco jako „brnknutí“, a tím měli jistotu, že 

jste klávesu opravdu stiskli. Časem jsem přišel 

na to, že mi je při rychlém psaní úplně jedno, 

zda cítím „proklik“, nebo ne. Měl jsem pak 

klávesnici, která měla velký zdvih, ale byla při 

psaní neuvěřitelné hlučná.

Po koupi této sady jsem zjistil, že zdvih klá-

ves je „tak akorát“ a hlavně: klávesnice nedělá 

hluk. Je úplně přesná a brzy poznáte, proč tla-

čítka Ctrl, Alt atd., výrobce ergonomicky zko-

sil. Aby vám to prostě šlo líp od ruky. Přídavný-

mi klávesami nad sadou funkčních kláves pak 

vyvoláte prohlížeč a obsloužíte multimédia, 

nebo si v době, kdy půjdete odevzdat daňové 

přiznání, stiskem jednoho tlačítka vyvoláte kal-

kulačku. A to mě dostalo!

Slíbili jsme stručnost, tady ji máte. Tahle 

sada se povedla. A proto o ní píšeme. Je ele-

gantní a ergonomická. A když si vezmete, 

že za necelou pětistovku máte 

bezva klávesnici i myš, tak 

to zase až tak drahé 

nepřipadá – na to, 

jak je to dobré. Navíc 

vám na stole nestraší 

žádné dráty.

mobilní telefon lG Optimus One p500

sada klávesnice a myši Microsoft Wireless Optical desktop 700 v2

Pokud bychom chtěli začít nepříjemnostmi, 

pak je to určitě nepřítomnost aktivačního tla-

čítka („Home“), které má například Apple iPad 

nebo telefon Samsung Galaxy uprostřed pod 

displejem. K  tomu, abyste Galaxy Tab akti-

vovali, se proto musíte dotknout vypínacího 

tlačítka, umístěného v  horní části na  pravém 

boku. To je někdy dost krkolomné. 

Psaní je hračka 
Čeho si ale na  Galaxy Tab nejvíce ceníme? 

Kromě displeje a  robustního provedení třeba 

způsobu zadávání českých slov, které funguje 

na  jedničku. Samsung ho pojmenoval Swype 

a  jde o systém „čárání“ přes obrazovku. Prst 

položíte na první znak slova, které chcete na-

psat, a  aniž byste prst zvedli, „jedete“ přes 

všechna písmena slova. Je neuvěřitelné, jak 

je tento systém zadávání slov efektivní a rychlý 

a jak rychle si na něj zvyknete. Pokud existuje 

více slov, které odpovídají cestě přes písme-

na, jsou vám nabídnuty odpovídající možnosti 

k výběru a potvrzení. Samozřejmě můžete vy-

ťukávat i jednotlivá písmena na virtuální kláves-

nici na multidotykové obrazovce. Galaxy Tab 

umí pracovat s gesty zadávanými přes obra-

zovku, takže snadno zvětšíte obrázek dvěma 

prsty a tak podobně.

Síla je v aplikacích 

Samsung Galaxy Tab je dodáván s předinstalo-

vanou sadou programů, ke kterým pak můžete 

z Android marketu přidávat aplikace další. Kro-

mě toho Samsung neustále nabízí nové a nové 

jím vyzkoušené aplikace, které najdete pod 

ikonkou Samsung Apps. Ty mají výhodu, že jsou 

výrobcem vyzkoušeny a fungují bez problémů. 

A tak můžete využít například služeb programu 

pro ovládání domácích spotřebičů (televize, zá-

znamová zařízení, domácí kina) od  této firmy, 

které ovládáte přes síť Wi-Fi. Ovládané zařízení 

ale musí být z modelové řady 2010 nebo novější 

a musí být připojeno k domácí síti.

Samozřejmě zde najdete aplikace, jako jsou 

mapy, takže díky vestavěnému přijímači GPS 

vždy víte, kde jste. Můžete si nechat i  najít 

cestu k místu, kam potřebujete dojet či dojít. 

Jsou tu i  skvělé služby, které vám dokážou 

najít nejbližší bankomat, nemocnici, benzin-

ku i spoustu dalších zajímavých bodů vašeho 

zájmu – průhledově, na displeji máte ukazatel 

cesty ve  formě šipky a vidíte na něm i  reálné 

okolí, kde se pohybujete.  

Galaxy Tab můžete využít i  ve  funkci čteč-

ky elektronických knih. Aplikace Wooky spo-

lupracuje se serverem Ráj knih, v  němž jsou 

zdarma některá díla českých autorů (Čapek, 

Vrchlický, aj.). Samozřejmě že si můžete kupo-

vat i obsah dalších knih.

Galaxy Tab můžete použít dále třeba jako 

multimediální přehrávač, který s  dodávaný-

mi sluchátky a  vynikajícím displejem vytvoří 

opravdu hodně realistický zvuk. K pořizování 

fotek a videí v HD rozlišení (720p) tu je tříme-

gapixelový fotoaparát s LED bleskem. Samo-

zřejmostí je spousta scénických režimů i před-

voleb, které obě činnosti usnadňují. Galaxy 

Tab je špičkový přístroj, jenž v oblasti zařízení 

poháněných Androidem verze 2.2. v současné 

době nemá konkurenci.

tablet Samsung Galaxy Tab 16 GB

ELEKTROnIKA • TEST

na stránkách 28 a 29 jste si mohli přečíst článek o tom, čím vlastně 
tablety – komunikátory – jsou. A tak možná už víte, že jedním 
z nejlepších na trhu je Samsung Galaxy Tab. Přesvědčíme vás 
o tom, proč si ho pořídit.

Chytré telefony se staly hitem loňské sezony, a jak to tak 
vypadá, v tomto trendu budou pokračovat i v roce letoš-
ním. Cena chytrých mobilů klesá, a tak si můžete vybrat už 
i z levnějších modelů, jako je LG Optimus One P500. A nebu-
dete o nic ošizeni.

Tato recenze nebude dlouhá a není ani oslavou výrobků 
Microsoftu. Co je na klávesnici tak úžasného?

prostě úžasný Chytrý drobeček

Skvělá trefacena: 15.599 Kč

připojení: GSM&EDGE: 850, 900, 
1 800 a 1 900 MHz, 3G: 
900, 1 900 a 2 100 MHz; 
data 3G: HSDPA 7,2 Mb/s, 
HSUPA 5,76 Mb/s 
HSDPA, HSUPA, WiFi 
b/g/n, Bluetooth 3.0, slot 
na paměťovou kartu 
micro SDHC do 32 GB 
(vestavěná flash paměť 
16 GB), 3,5mm jack pro 
sluchátka

multimédia 
video/audio:

WMV, MPEG-4, DivX, 
Xvid, H.263, H.264/ AAC, 
AC3, AMR-NB/WB, FLAC, 
i-Melody, OTA, MIDI, MP3, 
OGG, RTTTL/RTX, WAV, 
WMASP-MIDI

výdrž/kapacita 
baterie: 

150 hodin pohotovostní 
režim, 17 hodin 
hovoru/4 000 mAh

displej: TFT displej WSVGA 16:9, 
16 milionů barev, 1 024 
x 600 pixelů, 7 palců 
(úhlopříčka 179 mm)

rozměry (švh); 
hmotnost: 

120 x 190 x 12 mm
292 g

Samsung Galaxy Tab 16 Gb

cena: 5.899 Kč

připojení: 2G: GSM; 3G: UMTS, 
HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth, 
mikro USB, slot na 
paměťovou kartu micro 
SDHC do 32 GB, 3,5mm 
jack pro sluchátka

multimédia: MPEG-4/H.263/H.264/
DivX, AVI, MP4, 3GP, MP3, 
AAC, AAC+, WAW, WMA

výdrž/kapacita 
baterie: 

540 hodin pohotovostní 
režim, 6 hodin 
hovoru/1 500 mAh

displej: TFT, 262 tisíc barev, 320 x 
480 pixelů,  8,1 cm (3,2")

rozměry (švh); 
hmotnost: 

114 x 59 x 13 mm;  
127 g

cena: 480 Kč

napájení: klávesnice i myš po dvou 
alkalických AA bateriích

klávesnice 
rozměry (švh); 
hmotnost:

442 x 185 x 25 až 40 mm;  
800 g

myš
rozměry (švh); 
hmotnost: 

442 x 185 x 25 až 40 mm;  
150 g

LG Optimus One P500

Microsoft Wireless Optical 
Desktop 700 v2

Samsung Galaxy Tab má přesně velikost, která vás 
uspokojí. Vejde se do kabelky i menší tašky a má 

vynikající displej.
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ELEKTROnIKA • ZAuJAlO NÁS

Jak se můžete dozvědět z naší reportáže o největší světové výstavě elektroniky a spo-
třební techniky CES 2011, která se konala začátkem roku v Las Vegas (stránky 60 a 61), 
největším tahákem výstavy byly tablety. Ale nebyly to jen ony, se kterými jste se mohli na 
výstavě setkat, byly tu i další zajímavé věci. Chceme vám jich pár představit, protože se 
s nimi už letos určitě setkáte na pultech prodejen. 

Novinky před dveřmi

Notebook se dvěma obrazovkami Acer iconia

designové 3d aktivní brýle lG

Tablet Asus EeePad Tranformer

Monitor lG E90

kamera Canon legria FS406

Myš Microsoft Touch Mouse

Acer Iconia – nejinovativnější výrobek veletrhu se systémem Acer Ring, 
kterým ovládnete pomocí všech prstů jedné ruky celý touchbook. Tento 
výrobek byl po zásluze oceněn cenou návštěvníků Last Gadget Standing 
jako přístroj, který diváky nejvíce oslovil. Aby ne, vždyť jde o představitele 
nové řady hybridních počítačů, které v  sobě spojují přednosti netbooku 
i  tabletu. Má dvě multidotykové čtrnáctipalcové obrazovky a  snadno se 
ovládá. Navíc zvládne pravou zadní všechna multimédia, takže se můžete 
těšit – na našem trhu bude v průběhu tohoto roku.

V oblasti 3D brýlí se objevil nový trend, totiž 3D aktivní brýle nového systé-
mu. Jsou mnohem lehčí, než bývaly – lépe sedí i osobám, které nosí brýle 
dioptrické, a jsou velmi lehké. Takové představil například Samsung – jeho 
brýle váží jen 27 gramů včetně baterie (!). My však přinášíme pohled na 3D 
aktivní brýle firmy LG, které navrhl špičkový designér Alain Mikli. LG tím 
zůstává věrné spolupráci se špičkovými odborníky – vždyť zvuk některých 
jejich přístrojů navrhuje světoznámý odborník na akustiku Mark Levinson.

Intel Sandy Bridge přináší do domácí elektroniky nebývalý výkon výpočetní i grafický a na-
bízí prodloužení provozu na baterie díky lepšímu řízení spotřeby – proto jej není třeba tak 
intenzivně chladit a  nové počítače, jím vybavené, budou mnohem tišší. Stal se hrdinou 
veletrhu CES 2011, protože většina výrobců ICT techniky jej už představila ve svých note-
boocích i stolních počítačích. Odborníci se shodují na tom, že procesory Intel Sandy Bridge 
s 1,16 miliardy tranzistorů integrovaných na čipu přinášejí největší inovátorský krok Intelu 
za  čtyřicet let historie této firmy. Nevěříte? Tak snad vás uspokojí to, že nárůst výkonu 
ve srovnání s nejnadupanějšími stroji dneška při tabulkových výpočtech vzrostl 8x, nárůst 
výkonu v  HD grafice 3x a  například při zpracování videa (rendering) klesl ze čtyř minut 
na pouhých 18 sekund! To je dobrý argument pro koupi, nemyslíte?

LG vyrukovalo se supertenkým a  elegantním LED monitorem 
řady E90, který navíc získal cenu odborné poroty na výstavě CES 
2011 a je, dle našeho názoru, i aspirantem na designovou cenu iF 
Awards.. Více ani není třeba dodávat. Jde o vrcholně elegantní dílo, 
které neurazí ani v domácnosti ani v práci. Samozřejmě že zvládne 
bez problémů zobrazit video ve vysokém rozlišení HD… 

Veselé barvy nasadil na  své kamery Legria FS406 
Canon. Nové modely z kolekce japonského výrobce 
charakterizuje špičkový systém, který redukuje chvě-
ní rukou a minimalizuje například hluk větru. Kamera 
je vysoce kompaktní a  díky barevnému provedení 
osloví spíše skupinu mladších uživatelů.

Tablet Eee Pad Transformer využívá desetipalcový dotykový IPS displej, 
technologii pro mobilní procesory nVidia Tegra 2 a operační systém An-
droid 3.0. U tohoto modelu lze využít dokovací stanici, čímž uživatel zís-
kává plnohodnotnou klávesnici a prodlouženou výdrž baterie až na 16 
hodin. Hardwarová výbava zajišťuje přehrávání videa v  HD rozlišení, 
rychlé připojení a svižné procházení webových stránek i nadprůměrný 
herní výkon. Umožní provozovat videohovory a pořizovat digitální foto-
grafie díky přední (1,2 Mpx) a zadní (5 Mpx) digitální kameře. Díky portu 
mini HDMI lze počítač připojit i k externímu Full HD displeji.

Zcela netradiční řešení bezdrátové myši Touch Mouse od Microsof-
tu. Nemá tlačítka, ale snímá pohyby až tří prstů, které pak přenáší 
formou různých funkcí na obrazovku.

Procesory intel Sandy bridge
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První jsou určeny pro tisk korespondence a tře-

ba návodů, dopisů nebo „taháků“, i když zvlá-

dají i tisk fotografií. Inkoustové máme zažité jako 

tiskárny univerzální, které si poradí s potiskem 

dévédéčka i s fotografiemi.

Tiskněte výhodně!
Neustále stoupá zájem o  tiskárny v  podobě 

multifunkčního zařízení, vybaveného skene-

rem, tento komplet pak zvládá i  kopírování. 

Některé modely mají i fax. Tiskárny zakoupíte 

pod dva tisíce korun, s vyšší cenou roste pro-

vozní zátěž a výbava (připojení k síti etherne-

tovým kabelem nebo bezdrátově přes Wi-Fi). 

Kvalitní modely zakoupíte od tří tisíc. 

Oba principy tisknou jak černobíle, tak ba-

revně, ceny barevných laserových tiskáren už 

klesly na pár tisíc. Pro tisk kvalitních barevných 

fotografií na  speciální papír ale doporučujeme 

tiskárny inkoustové, pro dobré podání barev.

Ovládání dražších výrobků zajišťuje doty-

kový displej, součástmi tiskáren bývají čtečky 

paměťových karet nebo konektor pro připojení 

fotoaparátu, zajišťující z něj přímý tisk, zaříze-

ní na potisk disků a ty lepší vládnou duplexní 

technologií, takže potiskují papír z obou stran, 

aniž byste ho museli obracet. 

Černobílé laserové tiskárny
Jsou a  flexibilní a  rychlé. Potisknou i  obálky 

i průhlednou fólii. Pokud sáhnete po nejlevněj-

ších modelech, počítejte s  kapacitou toneru 

(při tzv. 5% pokrytí) na 1 500 až 2 500 stran, 

u některých i 5 000 stran i více. Za nový zapla-

títe od 1.500 korun výš. Jednoduchou tiskárnu 

pro tisk kolem 2 000 stran měsíčně koupíte už 

pod dva tisíce korun.

barevné laserové
Zakoupíte je od zhruba čtyř tisíc korun výše. 

Tiskne se s použitím čtyř barev (azurová, pur-

purová, žlutá a černá), tedy se čtyřmi kazeta-

mi. K některým se dodávají tonery s dvojí ka-

pacitou, nižší a vyšší, takže si vybere každý. 

S vyšší cenou se zvyšuje rychlost tiskáren 

a  jejich zatížitelnost, svižněji vytisknou první 

stránku, rychleji se uvedou do provozu. Sáh-

nout můžete i  po  vyšším rozlišení nad 600 

dpi, kdy není problém koupit dobrý výrobek 

do pěti šesti tisíc i najít tiskárnu, kterou připo-

jíte k domácí síti. 

Inkoustové tiskárny
Nejuniverzálnější, nejpopulárnější a nejprodá-

vanější tiskárny nabízejí podporu nejrůznějších 

druhů papíru od  speciálních fotografických 

přes zažehlovací obtisky na trička. Připlatíte si 

za více tiskových kazet (typicky pět, šest) pro 

lepší barevný výstup a za duplexní tisk. Kvalitní 

zařízení pořídíte kolem čtyř až pěti tisíc a pro 

tisk fotografií hledejte výrobky s více inkousto-

vými kazetami. 

Cena tiskárny není zajímavá…
Tiskárny jsou dnes levné. Zato si připlatíte 

za kazety a  tonery, protože někde se výrobci 

investice vrátit musejí. Nejdůležitější je proto 

cena za  tisk jedné stránky A4. Když odhad-

nete, kolik stránek měsíčně vytisknete s jakou 

kvalitou a co budete tisknout, víte jakou vybrat. 

Inkoustový tisk je drahý při použití originálních 

kazet. Pokud si troufnete použít kazety od al-

ternativních výrobců, vyjde vás tisk levněji. 

V případě poruchy ale tiskárna nahlásí servisu, 

že v ní nebyly používány originální kazety a vy 

přijdete o  záruku (většina tiskových kazet už 

dnes v sobě má čip).

Podnikatelé pozor! 
Pokud tiskárnu kupujete na IČO, dejte si po-

zor na záruku. Někteří výrobci nabízejí v tom-

to případě jen rok. Běžný domácí uživatel 

tiskárnu pochopitelně dostává s  minimálně 

dvouletou zárukou. Ať už si vyberete jakouko-

li, spokojeni budete, jen když si výběr dopře-

du promyslíte.

pOčÍTAčE • PORADnA

Koupili jsme si novou pračku. Po  zapojení již 

od prvního praní pochoduje po koupelně a při 

odstřeďování skáče. Jedná se o výrobní vadu?

Jde o poměrně častý  dotaz.

Po  vybalení pračky jste ji zapojili, ale nede-

montovali jste přepravní zajištění. To zpravidla 

tvoří šrouby, distanční válečky a někdy i vzpěry, 

kterými je vana pračky spojena se skeletem, 

a současně jsou tak z funkce vyřazeny pružiny 

a tlumiče, které zabraňují přenášení vibrací.

Řešení je jednoduché. Již rozhodně neper-

te, dokud nedemontujete přepravní zajiště-

ní. Jeho provedení se liší u  různých výrobců 

praček, najdete je však na každé nové prač-

ce. Zpravidla dva až tři šrouby jsou doplněny 

distančními válečky nebo jiným prvkem, který 

drží vanu ve správné přepravní poloze. Po de-

montáži šroubů mohou u  některých přístrojů 

distanční valečky spadnout pod pračku, proto 

ji opatrně nakloňte a šrouby seberte. U jiných 

přístrojů je vytáhnete společně se šrouby. Pře-

pravní zajištění byste měli namontovat zpět 

v  případě, že se chystáte pračku pře-

vážet, proto doporučujeme po  de-

montáži všechny součásti 

přepravního zajištění 

uschovat.

Také radíme všem vždy před tím, než vý-

robek začnou montovat a používat, důkladně 

přečíst návod k použití, kde se všechny důle-

žité informace včetně správného postupu při 

demontáži dozvědí.

Pokud by se stalo, že se pračka poškodila 

vlivem nedemontovaného přepravního zajiš-

tění, jde o závadu, za kterou výrobce nene-

se zodpovědnost a nevztahuje se na ni tedy 

záruka.

Mám nový tyčový mixér. Mohu jej umývat 

v myčce nádobí?

Tento dotaz přímo volá po širší odpovědi, pro-

to odpovíme obecněji.

Mytí částí spotřebičů v  myčce usnadňuje 

údržbu, a proto se výrobci snaží pokud mož-

no co nejvíce různých dílů přístrojů pro mytí 

v myčce přizpůsobit.

Vždy je však 

minimálně jedna 

část výrobk , 

která do myč-

ky nádobí 

nesmí – je 

to pohonná 

jednotka 

mixérů, 

robotů, šlehačů a  podobných točivých zařízení. 

U fritéz, parních hrnců nebo grilů je to vždy ta část, 

která obsahuje termostat. Pokud z některé části 

vychází síťová šňůra, do myčky určitě nepatří!

Dalšími částmi, které jsou do  myčky ne-

vhodné, jsou různé převodovky, což se může 

týkat právě tyčových mixérů. V  nich je totiž 

obsažen mazací tuk, který by myčka mohla 

teplem a saponáty vyplavit nebo znehodnotit.

Naopak do myčky lze zpravidla vložit všech-

ny kovové, skleněné a plastové díly, tedy met-

ličky, míchací a  hnětací nádoby, struhadla 

a podobné příslušenství.

Přesné informace o tom, které díly lze umý-

vat v myčce, najdete vždy v návodu k obsluze.

Mám starší překapávač a mám pocit, že pří-

prava kávy trvá v  poslední době delší dobu. 

Kamarádka mi poradila, že jej mám odvápnit. 

Jak to mám udělat a čím? Mohu použít ocet?

Ano, vaše kamarádka odhadla správně nej-

pravděpodobnější příčinu problému. Od-

vápňování se týká nejen varných konvic, kde 

vápenaté usazeniny přímo vidíme, ale také 

překapávacích kávovarů a  espres. Ocet se 

často používá pro odvápňování a ve většině 

případů lze použít, pokud vám nevadí zá-

pach  a  jeho vyšší agresivita vůči některým 

povrchovým úpravám topných spirál. Osob-

ně spíše doporučuji potravinářskou kyselinu 

citronovou, která nepáchne a je méně agre-

sivní. Navíc ji často obsahují i prodávané pří-

pravky na  odstraňování vodního kamene, 

které doporučují přímo výrobci 

spotřebičů.

Při odvápňování ve  2 dcl 

vody rozpusťte jednu až dvě 

kávové lžičky kyseliny citronové. 

Vodu nalijte do  varné konvice, překa-

pávače nebo espresa a  přístroj zapněte. 

U  konvice a  překapávače přístroj vypněte 

po chvilce provozu a počkejte zhruba 10 mi-

nut. Pak postup zopakujte. U  pákového es-

presa musíte počkat na úplné zahřátí přístroje 

a spustit výrobu espresa bez kávy. V případě 

automatických kávovarů bychom raději volili 

pravidelné odvápňování v  intervalech urče-

ných přístrojem pomocí originálního odváp-

ňovacího prostředku.

LISTÁRnA • OdpOVědi

Protože k nám do redakce stále častěji přicházejí dotazy 
od vás, našich čtenářů, budeme se snažit postupně na ně 
odpovídat. Začínáme bílou technikou.

Tiskárny jsou stále v domácnosti jednou z nejdůležitěj-
ších periferií. Dnes jde doma o tiskárny laserové a in-
koustové.

Naše odpovědi na vaše dotazy

Tiskneme doma

nezapomeňte

• odhadnout, kolik stránek se vytiskne 

měsíčně a za jakým účelem;

• se zajímat o cenu spotřebního mate-

riálu a na kolik stránek vydrží;

• u inkoustové tiskárny preferovat mo-

dely s oddělenými inkoustovými pat-

ronami;

• koupit náhradní toner nebo inkousto-

vé patrony, v nových tiskárnách bývá 

startovací sada tonerů nebo patron 

s jen asi 60 % standardní náplně;

• uvažovat o koupi tiskárny s bezdráto-

vým připojením.

Pokud máte nějaké problémy, se 

kterými si nevíte rady, prosíme 

pište elektronicky na naši adresu: 

inspirace@euronics.cz.

iNSpiRACE EuRONiCS • 1/201154 text: Miloš Chadt, foto: Motýl Media
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stroje nabízejí. Také bych byl zvědav, co by řekl 

na zařazení prvků world music a skvělých hrá-

čů ze všech koutů světa v čele s legendárním 

kytaristou Radimem Hladíkem, ale i bolívijský-

mi a  peruánskými indiány, indickým sitárem 

a nebo brazilskými bubeníky. Představuji si, že 

kdyby měl stejné nástrojové a technické mož-

nosti, vydal by se podobným směrem.

Na projektu spolupracujete s Jaroslavem 

Svěceným – co vás dva muzikanty tak 

spojuje? 

Tolerance vůči veškeré dobré hudbě. Spo-

lupráce s ním mi otevřela oči v mnohých hu-

debních směrech a oblastech. Opět jsem se 

přesvědčil, že ti nejschopnější hudebníci jsou 

„nejnormálnější“ – skromní a  extrémně pra-

covití.

Na  Vivaldiannu jste strávil čtyři roky ži-

vota a rozhodně nic nekončí – vydali jste 

CD, DVD a odjeli turné. Co chystáte dál?

Právě ve studiu pracuji na Vivaldiannu II. 

Tentokrát jsem ale kromě Vivaldiho vybral 

i  skladatele jako Dvořák, Puccini, Tartini, 

Schubert, Prokofjev. Uvidíme, co se poda-

ří a  co se z  „nominace“ dostane do  finále. 

Je to zdlouhavá práce a výsledek je do po-

slední chvíle nejistý. Co se koncertová-

ní týče, tak mám obrovskou radost. Naše 

poslední turné po  Čechách navštívilo přes 

25 tisíc posluchačů. Zájem o koncerty pro-

jevili v  Mexiku, Thajsku, Německu, Francii 

a Rusku.

Kolik času vlastně trávíte ve studiu? 

Když se blížíme do finále, tak i dvanáct až 

šestnáct hodin denně včetně sobot a nedělí. 

Normálně tak osm hodin a víkendy si nechává-

me pro rodiny. Ale stihnu občas i hory a v zimě 

výlet do „teplých krajů“.

Náročné to nyní máte i díky tomu, že vám 

loni v červenci partnerka Lucie porodila 

syna Michala. Jak moc vás tohle „pozdní 

otcovství“ změnilo? 

Pro někoho možná pozdní otcovství, jak ří-

káte, ale v mém případě téměř ideální. Jsem 

v situaci, kdy si mohu dovolit plánovat a  řídit 

svůj čas jen podle sebe a své rodiny. Například 

prvních šest měsíců po narození Mishiwy, jak 

Michálkovi v legraci říkáme, jsem si dovolil zů-

stat doma. Kromě pár koncertů jsem si užíval 

naše společné chvíle.

Chtěl byste, aby syn šel ve  vašich sto-

pách muzikanta? Nebo ho od hudebního 

šoubyznysu budete radši držet dál? 

Pokusím se mu, jako renesanční člověk, na-

bídnout co neširší škálu zážitků, znalostí a do-

vedností. Ostatní už bude na  něm. V  tomhle 

mám jenom poradní hlas.

Vaše partnerka je zároveň známá jako 

DJ Lucca a  patří v  oboru DJ mezi čes-

kou špičku. Není to pro vás oba náročné 

zvládat rodičovské povinnosti a zároveň 

kariéru? 

Zatím to zvládáme a  Mishiwa už je větší, 

a tak můžeme na pomoc přizvat rodinu a chů-

vu. Snažíme se ale být co nejvíce všichni po-

hromadě. Rodina je teď pro mne jedinou pri-

oritou.

Na kontě máte také projekt Pandurango, 

sérii cestopisných dokumentů mapující 

hudebně zajímavé lokality z celého světa. 

Jak se s odstupem doby na tohle hudeb-

ní dobrodružství dnes díváte? A existuje 

ještě nějaké místo na světě, kam jste se 

nedostal a chtěl ho vidět? 

Cesta kolem světa za „bohem hudby“ – to 

byl totiž podtitul Expedice Pandurango –, mě 

zásadně ovlivnila nejen jako hudebníka, ale 

i jako člověka. Jak říká moje babička: „Investi-

ce do vzdělání a cestování je nejrozumnější! To 

vám nikdo nesebere!“ Míst, kam bych se chtěl 

ještě podívat a nebo se tam vrátit po letech, je 

mnoho. Ale zároveň je pravda, že všude dob-

ře, doma nejlépe. Teď se nacházím zrovna v té 

druhé fázi. (smích)

A co nebezpečné adrenalinové záležitos-

ti typu závodu na bruslích ledovým kory-

tem Red Bull Crashed Ice? Nemají o vás 

doma teď trochu strach? 

Tyto činnosti jsem omezil a pozastavil, mo-

torku jsem prodal. Přece jenom...

Děkuji za rozhovor.

Kdo znal Michala Dvořáka jen jako spoluautora 

tak zásadních písní české rockové historie, ja-

kými jsou Troubit na trumpety, Amerika či Černí 

andělé, byl možná tou proměnou překvapen. 

On sám svůj projekt Vivaldianno MMVIII – čili 

„Vivaldi  roku 2008“ –, pod kterým je podepsán 

společně s  houslistou Jaroslavem Svěceným 

a dalšími muzikanty, komentuje více než logic-

ky: „Při fungování v  Lucii jsem napsal hudbu 

k mnoha filmům a dokumentům. Fúze symfo-

nického orchestru a moderních elektronických 

a rockových prvků jsem tehdy běžně používal.“ 

To, co mělo být původně jen hříčkou pro 

pár stovek lidí, se však rozrostlo v pořádné-

ho hudebního bumbrlíčka – vyšlo CD a DVD 

z koncertu v pražské Hybernii, Vivaldi v mo-

derním hávu se vydal na  koncertní turné, 

a  vše má ještě pokračování. Což logicky 

znamená i obrovské kvantum práce ve stu-

diu. Přesto si Michal Dvořák našel čas, aby si 

popovídal nejenom o  svých hudebních lás-

kách, přáních a  splněných snech, ale také 

o tom, co momentálně stojí nad všemi nota-

mi světa – narození jeho prvního dítěte, syna 

Michala.

Čím vás Antonio Vivaldi uhranul, že jste 

mu věnoval čtyři roky života? 

Klasickou hudbu mám rád a  chtěl jsem se 

pokusit udělat úpravu Vivaldiho Čtvera ročních 

období po  svém. Vivaldi je pro tyto účely asi 

nejpoužívanější skladatel a  mně se předešlé 

úpravy moc nelíbily. Chtěl jsem zachovat ná-

boj a atmosféru původních skladeb a umocnit 

je moderními hudebními a  technickými vymo-

ženostmi. Proto také název Vivaldianno MMVIII 

neboli (z latiny) Vivaldi Anno – Vivaldi roku 2008.

Co si myslíte, že by tomu tento slavný ba-

rokní skladatel říkal? 

Doufám, že by byl překvapen a  okouzlen 

tím, co dnešní studiové vybavení a  nové ná-

ROZHOVOR • MiCHAl dVOŘÁk

Ano, i v tomto rozhovoru padlo jméno Lucie, byť se kapela dávno rozpadla a Michal Dvo-
řák se už léta věnuje jiným projektům. Minulost ovšem smazat nejde, navíc právě v ní je 
klíč k tomu, čím bývalý klávesák a hudební všeuměl žije nyní. A že si k tomu na koncertech 
nasazuje rokokovou paruku, není vůbec náhoda...

Jsem spokojený člověk!

Curriculum vitae… 

Michal Dvořák (*1965) – hráč na kláve-

sové nástroje, skladatel, textař a  také 

autor filmové i scénické hudby. Na kla-

vír hraje od šesti let, první skupinu za-

ložil ve  čtrnácti letech. Zakládajícím 

členem skupiny Lucie se stal 20. čer-

vence 1987 a vydržel v ní dalších třináct 

let. Za  tu dobu kapela třikrát vyhrála 

Českého slavíka, získala několik cen 

České hudební akademie a  po  právu 

se zařadila mezi nejúspěšnější rockové 

kapely posledních let. Michal Dvořák 

se ale také etabloval jako autor filmové 

a  scénické hudby (Amerika, Poslední 

přesun, Báječná léta pod psa, Zapo-

menuté světlo), hudebních znělek i jako 

producent (Chinaski, Lucie Bílá, Lenka 

Nová). Z Lucie odešel za dramatických 

okolností v  roce 2003, od  té doby je 

na volné noze a věnuje se svým hudeb-

ním projektům. Je dvakrát rozvedený, 

s přítelkyní Lucii Kvasnicovou (umělec-

kým jménem DJ Lucca) má půlročního 

syna Michala.

bývalý člen kapely lucie si na koncertech nasazuje 
rokokovou paruku... (Vivaldianno MMViii).

S partnerkou lucií ještě před narozením syna Michala.

Michal dvořák a Jaroslav Svěcený při přebírání platinové desky za Vivaldianno MMViii.



CESTOVÁní • VAlAšSkO – VElkÉ kARlOViCE

mají díky použití přírodních olejů z Tichomoří 

blahodárný vliv na  hydrataci pokožky. Well-

ness centra v  obou hotelích nabízejí sauny, 

whirlpool vany, páru a  další procedury, které 

tělu dopřejí dokonalou regeneraci. 

Speciality místní kuchyně potěší nejen chu-

ťové pohárky, ale i  oči, ale nemusíte se roz-

hodně bát, že byste se po návratu domů mu-

seli vyhýbat váze. Přebytečné tuky spálíte při 

některé lekci cvičení s  instruktorkami během 

animačních programů. Ty se konají několikrát 

denně a ubytovaní hosté Lanterny a Horalu je 

mají v ceně.

Ráj pro plavce i golfisty
V hotelu Horal si můžete třeba i zahrát squash 

nebo se potrénovat v golfové hře na simuláto-

ru. Před létem se navíc u Horalu otevře ven-

kovní veřejné golfové hřiště s  devíti jamkami. 

Díky usazení do členitého terénu Beskyd patří 

v Česku k unikátům.

Ke všem těmto službám přidal resort Vala-

chy třešinku na dortu – v  lednu bylo v Horalu 

otevřeno Sportovně relaxační centrum Well-

ness Horal s  termálními bazény. V prosklené 

hale s  výhledem do  údolí si můžete vybrat, 

jestli si zaplavete v  plaveckém bazénu dlou-

hém 20 metrů s bublerem a hydromasážními 

tryskami, užijete si zábavu v  relaxačním ba-

zénu s  vodními atrakcemi jako divoká řeka, 

jeskyně či masážní lavice, nebo si s  dětmi 

zadovádíte v malém dětském bazénku. Voda 

bazénů se získává z vlastního vrtu z hloubky 

100 metrů. Díky vysoké kvalitě se chemicky 

neupravuje, pouze přihřívá a obohacuje o moř-

skou sůl, takže má blahodárné účinky na kůži. 

K dispozici je také Vital bar a 80 lehátek. Po-

kud chcete relax doplnit o zdravý pohyb, mů-

žete zajít do  klimatizovaného kardio fitness. 

Zvedat činky nebo šlapat na rotopedu a přitom 

přes prosklenou stěnu pozorovat pod sebou 

plavce v bazénu nebo lyžaře na sjezdovce, to 

je opravdu neobvyklý zážitek. 

Wellness Horal rozšířil služby o  jedinečnou 

prostornou saunu s  nabídkou saunových ri-

tuálů a  odpočinkovou místnost s  relaxačními 

lehátky a vodními lůžky. Do léta ještě přibyde 

venkovní ochlazovací bazén, rozlehlá slunicí 

terasa a multifunkční sportovní hřiště.

Pohlaďte chuťové pohárky
A ještě pár tipů, které byste si ve Velkých Kar-

lovicích určitě neměli nechat ujít:

Ve Spa hotelu Lanterna je od podzimu ote-

vřena jedna z  prvních zážitkových restaurací 

ve Zlínském kraji – Vyhlídka. Potěší všechny, 

kdo se nespokojí s „obyčejným“ jídlem. V intim-

ním prostředí stylové restaurace s  výhledem 

do  údolí si můžete dopřát degustační menu 

připravované z  čerstvých surovin a  ochutnat 

vybraná vína za asistence sommeliéra.

Jednou z novinek letní sezony bude dokon-

čení Cyklostezky Bečva, jejíž jedna větev 

začíná právě ve  Velkých Karlovicích. Takřka 

po  rovince se po  ní dostanete podél toku 

Vsetínské Bečvy ke Vsetínu a Valašskému Me-

ziříčí a z tamní „křižovatky“ pak můžete vyrazit 

buď k Rožnovu pod Radhoštěm na prohlídku 

vyhlášeného valašského skanzenu, nebo po-

kračovat dál podél Bečvy na Olomoucko. Celá 

Cyklostezka Bečva, vedená většinou mimo sil-

nice po asfaltu, měří 141 kilometrů.

Valašsko nabízí i spoustu atraktivních turis-

tických tras. Vyrazte třeba k rozhledně Čar-

tak, která je přístupná celoročně (v  zimě si 

pouze musíte vyzvednout klíč v blízkém hotelu 

Súkenická), nebo na horu Soláň. Až se odsud 

rozhlédnete do údolí, pochopíte, proč zrovna 

toto místo opěvovali mnozí umělci ve  svých 

dílech. Na hřebeni Soláně můžete podniknout 

nenáročnou procházku po nové naučné stez-

ce, lemované dřevěnými sochami a  tabulemi 

s valašskými pověstmi.

Valaši tvrdí, že kdo k  nim jednou přijel, už 

napořád se k nim bude chtít vracet. Po osobní 

zkušenosti nelze než souhlasit.  

Čím víc práce máte, tím víc vás to táhne ně-

kam pryč – za  klidem, odpočinkem, někam, 

kde se o  vás postarají a  budou vás rozmaz-

lovat a  hýčkat, kde si vyčistíte hlavu, zažijete 

„restart“, dobře se najíte a ulevíte ztuhlým sva-

lům. Není divu, že v dnešní uspěchané době 

poptávka po  wellness dovolených v  posled-

ních letech nabírá na síle.

Za  kvalitními relaxačními zážitky už dnes 

není nutné vyrážet jen do tepajících lázeňských 

měst. Moderní centra se špičkovou nabídkou 

wellness služeb najdete i v klidu uprostřed pří-

rody. Mezi nejznámější patří turistický resort 

Valachy ve Velkých Karlovicích, vzdálených asi 

30 kilometrů od  Vsetína v  Chráněné krajinné 

oblasti Beskydy. Zdejší hotely Lanterna a Ho-

ral patří díky bohaté nabídce kvalitních služeb 

ke  špičce mezi wellness hotely na  Moravě. 

Není náhodou, že jejich nejnovější turistický 

produkt – Wellness pobyt v  Beskydech 365 

dní v roce – získal cenu HIT sezony od Centrá-

ly cestovního ruchu Východní Moravy. Přijeďte 

si ho vyzkoušet.

Relaxace, kola i pilates
Ráno si pořádně přispíte. Pak si dáte půlho-

dinku v sauně nebo lekci aqua aerobiku v ho-

telovém bazénu. Dopoledne vyrazíte – dle 

ročního období – na  lyže na některou z míst-

ních sjezdovek, s běžkami na hřebenovou túru 

obdivovat krásu valašských kopců nebo třeba 

na pěší vycházku či cyklistický výlet. Zdaleka 

nemusíte trápit nohy v horském terénu, vyrazit 

se dá i po nenáročné rovince údolím Karlovic. 

Po návratu skočíte do slaného bazénu vyhřá-

tého na  příjemných 36 stupňů Celsia nebo 

se necháte namasírovat Thajkou. V  pozdním 

odpoledni zajdete ještě na  pilates a  k  veče-

ři si pak dopřejete třeba valašskou specialitu 

včetně frgálu jako zákusku. Večer můžete opět 

vyrazit do hotelového wellness centra a naložit 

se do whirlpoolu nebo vyrazit do Cocktail baru 

v  Lanterně, kde to žije až do  hluboké noci. 

Ráno přece nikam nemusíte vstávat. 

A  to není zdaleka vše, co hotely Lanterna 

a Horal nabízejí. Masáží si tu můžete vybrat ne-

přeberné množství od  klasických švédských 

přes lávové kameny až po thajské či ayurvéd-

ské v podání nejen Thajek, ale i Filipínek či Srí-

lančana. Žhavou a  velmi oblíbenou novinkou 

jsou exotické masážní rituály Pure Fiji, které 

Thajky, moře a skvělá gastronomie
Wellness na Valašsku: 

text: Martina Žáčková, foto: resort ValachyiNSpiRACE EuRONiCS • 1/201158

Když se řekne Valašsko, nejspíš se vám vybaví malebné beskydy s trasami pro turisty i cyk-
listy, romantické chaloupky a pastviny s ovcemi, slivovice nebo třeba frgál. Pro spoustu 
lidí se ovšem Valašsko stává také synonymem pro místo, kde je možné daleko od civilizace 
relaxovat a prožít kvalitní wellness víkend nebo dovolenou. Čekali byste, že zrovna na Va-
lašsku se vykoupete v „moři“, a pak vás namasírují Thajky a Filipínky?

Poloha: 

východní Morava, 

na hranici se Slovenskem (Zlínský kraj)

Typ krajiny: 

hornatá s lesy, loukami a pastvinami

Cesta: 

autem či autobusem do Vsetína a pak dál do Velkých Karlovic, možno 

i do Rožnova pod Radhoštěm a odsud do V. Karlovic přes horu Soláň

Mapa: 

KČT č. 27, cykloturistická,

KČT č. 96, turistická

Kontakt: 

www.valachy.cz 

(portál resortu Valachy), 

www.vychodni-morava.cz 

(turistický portál Zlínského kraje), 

www.beskydy.cz 

(informační portál Beskyd), 

www.velkekarlovice.cz 

(web obce Velké Karlovice)

V dalším 

čísle pro vás 

připravujeme 

soutěž o relaxační 

pobyt v hotelu 

Horal ve Velkých 

Karlovicích!
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LG nabízí řadu televizorů s různými technologi-

emi podsvícení. Ukážeme vám, čím se od sebe 

jednotlivé typy podsvícení liší a který televizor je 

pro vás ten nejvhodnější. Otestovali jsme model 

LG LE8500 s  úhlopříčkou 140 cm, který patří 

do nejvyšší řady Full LED Slim televizorů.  Kro-

mě toho se podíváme i na televizor 47LE7500 

s úhlopříčkou obrazovky 127 cm, který má pod-

svícení LED Plus.

LG 55LE8500
Začněme tím, co nás nejvíce uchvátilo. Modelo-

vá řada LE8500 disponuje technologií Full LED 

Slim, což je v současnosti nejdokonalejší tech-

nologie zobrazení a představuje unikátní řešení, 

které přináší oslňující kvalitu obrazu s přímým 

podsvícením LED diod, navíc s  funkcí Spot 

Control, tedy nízkou spotřebu energie a moder-

ní ultra tenký design. Full LED proto, že jsou LED 

diody umístěny na ploše obrazovky do 240 ob-

lastí (při úhlopříčce 140 cm), ve kterých se různě 

mění podsvícení. Tedy tam, kde má být zobra-

zena černá, diody nesvítí a obraz je skutečně 

černý. Díky tomu dosahuje dynamický kontrast 

televizoru neuvěřitelných 9 000 000:1; odezva 

obrazu činí fantastické 2,2 ms. Spolu s obnovo-

vací frekvencí 200 Hz TruMotion tak televizory 

doporučujeme i pro připojení herní konzole.

Funkční výbava luxusního televizoru LE8500 

nám vyrazila dech. Televizor se připojí do domá-

cí sítě a okamžitě přehrává videa z videoportálu 

YouTube, zobrazuje fotografie ze serveru Picasa 

a předpovídá počasí přes aplikaci AccuWeather, 

přehraje multimédia ze síťového disku i soubory, 

které máte uložené v počítači. Lze k němu při-

pojit USB (flash) disk a přehrávat hudbu, videa 

(včetně HD filmů) i fotografie, má Bluetooth. 

Špičkový Full LED Slim televizor LE8500 

nezaostává ani designem. Právě naopak: Dis-

ponuje zcela unikátní technologií Borderless™ 

Design, která minimalizuje okolní rámeček, 

který je obvyklý u LCD televizorů. Technologie 

Borderless™ navíc zvyšuje mechanickou odol-

nost a snižuje elektrostatický náboj, který k te-

levizoru přitahuje prach. Všechny modely řady 

LE8500 (včetně obřího s  úhlopříčkou 140 cm) 

jsou navíc extrémně štíhlé. V „nejsilnějším“ mís-

tě jsou hluboké jen 34 mm, takže se skvěle hodí 

pro instalaci na stěnu.

LG 47LE7500
Další řadou televizorů je LE7500 s  technologii 

LED Plus, která rozděluje plochu obrazovky 

na 12 oblastí (při úhlopříčce 127 cm), ve kterých 

se nezávisle mění podsvícení. Tato řada tele-

vizorů má stejně štíhlý design, ale dynamický 

kontrast je o něco horší, než u Full LED Slim - 

dosahuje hodnoty 5 000 000:1. Pokud se jedná 

o obyčejné LED podsvícení, které je k dispozici 

třeba u  řady televizorů LE5300, pak nenabízí 

žádné plochy pro změnu podsvícení, kontrast 

tak činí jen 3 000 000:1. I to je však o řád více, 

než kolik dosahují LCD televizory, jež nepou-

žívají LED podsvícení. Všechny LED televizory 

od LG jsou vybaveny čidlem okolního osvětlení, 

které automaticky nastaví jas podle okolních 

světelných podmínek.

Zvuk
Zvuk produktů LG chválíme dlouhodobě. LG 

totiž spolupracuje s  hudební legendou, Mar-

kem Levinsonem, který je zárukou dokonalého 

zvukového zážitku, a ani modely řady LE8500 

nejsou výjimkou. Skryté reproduktory o výkonu 

20 W zvládají dokonce i prostorový zvuk. U té-

hož modelu je zárukou kvality reprodukce filmů 

získání certifikace THX, za  nímž stojí společ-

nost Lucasfilm, resp. přímo sám George Lucas. 

Ten většinou dostávají jen nejmodernější kina 

a high-endové produkty.

Šéf Intelu Paul Otellini představil novou řadu 

procesorů pro stolní i mobilní počítače. Nese 

kódové označení Sandy Bridge. Na  jednom 

čipu je integrováno několik samostatných pro-

cesorových jader, systém pro jejich ovládání 

(lidsky řečeno pro přidělování práce jednotli-

vým jádrům a také správa jejich napájení i spo-

třeby), najdete tu nově i integrovanou grafickou 

kartu. Uživatelům to přináší především obrov-

ský nárůst výkonu v oblasti HD videa. 

V reálném provozu můžete čekat nárůst vý-

konu o desítky procent ve srovnání se stáva-

jícími několikajádrovými procesory Intel; Paul 

Otellini zdůraznil i  možnost obrovského ná-

růstu výkonu grafických aplikací. Grafika je až 

3x rychlejší ve srovnání se stávajícími systémy 

s procesory Intel Core 2 Duo a externí grafic-

kou kartou. V tabulkových výpočtech (Excel) je 

pak nárůst výkonu osminásobný. 

A ještě něco. Nové čipy Intelu se ocitnou ne-

jen ve stolních počítačích a počítačích přenos-

ných, které díky nim budou mít výdrž v provo-

zu na baterie přes deset hodin, ale setkáme se 

s nimi i například v televizorech. 

Tablety
Začneme Acerem. Ten představil přenosný 

počítač se dvěma displeji, touchbook Iconia. 

Je to tablet se zcela novými možnostmi, který 

spojuje univerzalitu zobrazovací plochy velikos-

ti 14" s  dvoudisplejovým řešením a  intuitivním 

celoplošným vícedotykovým ovládáním, které 

k němu umožňuje používat všechny prsty. Mul-

timédia, zábava, komunikace, surfování na inter-

netu i kancelářské aplikace využívají oba displeje 

a umožňují uživatelům zvolit optimální nastavení 

podle způsobu použití. Webové stránky nebo 

dokumenty jsou zobrazovány na obou displejích, 

na nichž jsou lépe čitelné. Každý displej lze však 

využít k jinému účelu: na horním můžete prohlížet 

webové stránky a současně na spodním zobra-

zit oblíbenou složku nebo na  horním sledovat 

video a na spodním prohledávat knihovnu.

Tento touchobbok je natolik revoluční po-

čin, že se o  něm hovoří jako o  vzoru dalších 

hybridních počítačů stojících na  rozhraní mezi 

netbooky a  tablety. Ostatně tento přístroj byl 

oceněn i v anonymní anketě návštěvníků CESu 

2011. Na celé čáře vyhrál cenu návštěvníků Last 

Gadget Standing o  nejinovativnější výrobek. 

Více informací o něm najdete na straně 52. 

Toshiba bude soupeřit s  iPadem od Applu 

svým Toshiba Tabletem. Operačním systé-

mem bude opět Android verze 3.0 s  plnou 

podporou multitaskingu. Jeho displej bude mít 

rozlišení HD (1 280 x 800), poměr stran 16:10 

a úhlopříčku 26 centimetrů, takže bude o  je-

den centimetr větší než stávající iPad od Applu 

(ten používá displej o poměru stran 4:3). 

A co tu bylo dále?
Microsoft hodlá integrovat operační systém pří-

mo na čip. Toto řešení pojmenoval SoC a bude 

se týkat všech budoucích nových integrovaných 

platforem. Microsoft pak ještě předvedl Surfa-

ce  2, počítač vestavěný do  displeje k  použití 

ve  veřejných prostorách. Každý bod displeje 

slouží k zobrazování i  jako senzor pro snímání. 

Představte si, že na něj přiložíte fotografii, která 

se sejme ke zpracování nebo vytiskne. 

Odborníci LG popracovali na novém desig-

nu supertenkých (jen 7,2 mm tlustých) LED ši-

rokoúhlých monitorů řady E90 a vypadá to, že 

se za  takové skvosty opravu nebudete muset 

stydět. Co se týče mobilních telefonů, LG před-

vedl prototyp prvního telefonu s dvoujádrovým 

procesorem. LG ale spolupracuje se studiem 

jednoho z předních světových designérů Alaina 

Mikliho, který připravil a navrhl design pro lehké, 

tenké, elegantní a aktivní 3D brýle. 

Podobně i  na  stánku Samsungu byly k  vi-

dění velmi lehké 3D aktivní brýle. Samozřej-

mě kromě spousty modelů 3D televizorů, jimž 

ostatně všem po celém veletrhu vládl přívlas-

tek LED. 

Mimo spotřebku
Těžko říci, jestli třeba takové hybridní auto je 

spotřebka, nebo ne, ale letos na CESu třeba 

Audi předvedlo svoji studii hybridního modelu 

a k vidění byl i Chevrolet Volt. 

Pro nás je však důležité, že výstava CES 

2011 byla opět tím, čím byla před třemi pěti 

lety. Inovativní, plná nápadů, plná nových vý-

robků. Tím konečně odsunula na smetiště dě-

jin nerozhodnou výstavu v  mezičase, přešla-

pující a  mnohdy bez nápadu. Letos opravdu 

stálo za to na ni vyrazit.

REPORTÁž • CES 2011

Výstava CES v Las Vegas, která se pořádá první týden 
v lednu, patří k těm nejvíce stěžejním, kde výrobci spo-
třební elektroniky předvádějí své zásadní novinky. Podle 
nich se pak určuje strategie veškerého elektronického 
průmyslu na celý rok. 

Vybíráte nový televizor? Pokud jste již navštívili nějaké elektro, kde je možné srovnat televizory mezi sebou, nej-
spíš vás nenechaly chladným LED televizory. Ty ční nad ostatními kontrastem, podáním barev i ostrostí obrazu. 
I mezi LED televizory, které jsou v současné době na českém trhu k dispozici, jsou však propastné rozdíly. Tento-
krát jsme podrobně otestovali nejlepší modely od LG.

Ve víru tabletů
a nových procesorů

nejlepší televizory
Otestovali jsme

Jednu z nejlepších přednášek na CES 2011 držel Michael Angiulo, 
viceprezident pro Windows. Ten předvedl nové styly přenosných počítačů. 

lG • KOMERČní PREZEnTACE

Full lEd podsvícení

lEd Plus podsvícení
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hned s dvojící potíží – jednak s jejich absencí 

(doposud nabízela pouze 3D plazmy) a jednak 

s vysokými cenami svých 3D televizorů. A vý-

sledek? Čtrnáct různých modelů, které budou 

začínat na doporučené koncové ceně kolem 

25.000 korun.

S blu-ray do 3D
Prostorový obraz byl na  setkání akcentován 

velice silně, a  to ve  všech oblastech. V  pře-

hrávačích Blu-ray byl mezi čtyřmi uvedenými 

pouze jediný, který 3D nepodporuje. Všechny 

pak mají připojení na  internet, resp. k počíta-

čovému serveru (DLNA) a nechybí ani rozhraní 

USB.

Panasonic dva nižší modely nabízí v černé 

nebo stříbrné barvě – DMP-BD75 a  DMP-

-BD110 – vyšší pak pouze v  lesklé černé se 

zajímavou texturou na horní straně, která vy-

nikne při solitérním umístění. BD110 má navíc 

Viera Cast, nebo jak se nyní nově říká Viera 

Con nect, a také už podporuje 3D a telefono-

vání přes Skype. Dva vyšší modely přes USB 

přehrávají muziku i video, mají vylepšené pře-

hrávání 3D spolu s konverzí 2D-3D a zabudo-

vané Wi-Fi. V  této podobě ho mimochodem 

firma nenabízí ani v nejvyšších řadách svých 

televizorů (dodává adaptér). 

Cenově by se přehrávače – a  to je hodně 

dobrá zpráva – měly pohybovat od  zhruba 

130 do 280 eur, uvedení se očekává v průbě-

hu jara, přičemž DMP-BD110 by už měl být 

na trhu.

Fotoaparáty jsou silná zbraň
Poslední novinka řady TZ. DMC-TZ20 jde 

ve  stopách svých proslulých předchůdců. 

Je stejně kompaktní a  příjemně ovladatel-

ný (dotykový displej), má šestnáctinásobný 

(!) optický zoom, výbornou inteligentní au-

tomatiku a  30 scénických programů. Mezi 

nimi nechybí ani panoráma i sekvenční foce-

ní s bleskem, které se u dnešních kompaktů 

nevidí často. Nově bylo – nejen v  tomto mo-

delu – zavedeno 3D fotografování spočívající 

v automatickém vyfocení 20 snímků, zatímco 

s fotoapa-

rátem pohybu-

jete v horizontální 

rovině zleva doprava 

cca 10 cm. Přístroj se pře-

pne do rozlišení dvou milionů 

pixelů a z daných snímků vytvoří 

3D fotografii. Vedlo se to překvapivě 

dobře a 3D fotografie, kterou následně 

sledujete na 3D televizoru přes brýle, byla co 

do podání prostoru excelentní.

Příjemným režimem se zdál být rovněž 

„Handheld Night Shot“, který jsme ale neměli 

možnost vyzkoušet. Ten při nočním fotografo-

vání „z ruky“ kombinuje několik snímků, čímž 

se snaží odstranit jejich případné rozmazání.

Mezi dalšími uvedenými fotoaparáty nás za-

ujal i DMC-GF2 – malý kompakt s výměnnými 

objektivy, určený pro běžného fotoamatéra. 

Ostatně svědčí o tom i ovládání, které je v tom-

to ohledu tradičně kompaktové. Navíc je tu do-

tykový displej nabízející velice snadné focení 

třeba v protisvětle. Stačí jen ukázat na objekt, 

na který chcete zaostřit, dotknout se a snímek 

se okamžitě vyfotí, přičemž se o  jeho kvalitu 

postará inteligentní automatika.

Osobně se nám líbil i odolný DMC-FT3, rov-

něž podporující 3D, a docela by nás zajímalo, 

jak by to vypadalo, kdybychom s  ním skočili 

pod vodu a 3D snímek udělali pod hladinou. 

Tedy pokud by se vůbec dalo v  horizontální 

rovině provést ono nutné „panorámování“.

A  začněme rovnou změnami. První a  nepo-

chybně i  tou hlavní je komplexní změna de-

signu u  televizorů. Ty jsou nyní elegantnější, 

zajímavější a především modernější, což platí 

zvláště o nejvyšších řadách LCD televizorů.

Další zásadní zprávou, o které informujeme 

i v rubrice kaleidoskop, je, že se poprvé obje-

vují 3D televizory s LCD obrazovkou. Ty působí 

až neskutečně dobře. Dobře ale vypadalo i 3D 

fotografování, které jsme si pochopitelně ne-

mohli nechat ujít a i o něm bude řeč. Pojďme 

se však nejprve podívat na nabídku televizní, 

protože ta doslova hýbe trhem. Slibujeme 

vám, že nové modely Panasoniku (vyráběné 

z valné části u nás) s trhem zahýbají ještě více. 

Japonci jsou sice nyní ve změnách trochu kon-

zervativní, ale když už do nich jdou, tah na brá-

nu jim určitě nechybí. 

3D i v LCD a v 81 centimetrech
LCD obrazovky typu IPS se vyrábějí v Žatci, 

kde se následně televizory i  kompletují. Plaz-

mové obrazovky se pro změnu vyrábějí v Ja-

ponsku a putují do Plzně, kde dostávají finální 

podobu i televizory a kde existuje nejen vývo-

jové, ale i plánovací oddělení. I Plzeň se tedy 

podílela na kolekci televizorů pro rok 2011, kte-

rá se zdá být tím nejlepším, co dosud firma vy-

produkovala. I když u nejlepší plazmové řady 

VT, co do kvality obrazu už v podstatě nic vy-

lepšit nejde. Přesvědčili jsme se o tom sami – 

podívejte se na test Panasonic TX-P50VT20E 

do srpnového čísla.

Největší událostí však byly nové 3D tele-

vizory. Poprvé totiž firma uvedla i  jejich LCD 

verze (řady DT30 a DT35) a výsledek byl po-

zoruhodný. Hovořilo se o tom, že s nimi vedení 

Panasoniku bylo tak spokojeno, že ihned od-

kleplo jejich uvedení. Tím se firma vyrovnala 

REPORTÁž • pANASONiC CONVENTiON 2011

na své nejvýznamnější evropské akci představil Panasonic zásadní novinky, strategii ne-
jen pro rok 2011 a také několik důležitých změn. Všeho jsme byli svědky ve východním 
Londýně, jen krůček od míst, kde vznikají budoucí olympijská sportoviště. Ostatně firma 
olympiádu nejen sponzoruje, ale i technicky, např. 3D kamerami, zabezpečuje.

panasonic má 3d lCd!

Televizory pro rok 2011 

• dočkali jsme se zásadní změny de-

signu

• výrazně byly vylepšeny LCD televi-

zory s podsvícením LED

• poprvé se objevují 3D televizory Pa-

nasonic s LCD obrazovkou

• vůbec poprvé se na trhu objevují 3D 

televizory s úhlopříčkou pod 102 cm

• máme tu širokou podporu rozhraní 

USB a jedinou výjimkou jsou základ-

ní modely C3 každé kategorie

• měla by být rozšířena multimediální 

podpora (včetně např. MKV)

• měl by být odstraněn požadavek, 

aby některé soubory (např. z video-

kamery) byly kvůli správnému pře-

hrání umístěny do určitých adresářů

Firma uvedla čtyři blu-ray přehrávače, z nichž tři 
pracují ve 3d. bohužel jsme se pro Čr opět nedočkali 

uvedení bd rekordérů. Ty se však budou prodávat např. 
v Německu. 

Panasonic l37dT30 – 3d lCd televizor s úhlopříčkou 
97 cm a podsvěcováním lEd z Žatce a z Plzně. V této 
verzi přijde na 29.495 kč, v 81 cm pak na 24.495 kč. 
Panasonic díky nim razantně srazil nejen cenovou 

hranici pro 3d, ale i úhlopříčku. doposud nejmenší 3d 
bylo totiž ve 102 cm.

Panasonic dMC-TZ20 je tenký ultrazoomový 
fotoaparát, který působil opravdu skvěle, což platí i o 

3d fotografování. To je velice jednoduché a nevyžaduje 
žádné příslušenství navíc.

Elegantní 3d lCd televizory 
s podsvícením lEd z řad dT30 a dT35 
jsou vybaveny špičkovými obrazovkami 
typu iPS Alpha. očekávejte je na jaře.
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SOUTěž • HyuNdAi RETRO STylE

Představujeme vám charismatické výrobky řady 

Hyundai Retro Style, které jsou určeny všem mi-

lovníkům nostalgie. Modely kombinují rádio, CD, 

kazety a gramodesky, a některé jsou navíc oboha-

ceny o funkci RIP, která převede přehrávané sklad-

by do formátu MP3 a uloží je na flash disk. 

Zasněte se  s Hyundai Retro Style a uchovejte si své 

vzpomínky v moderních formátech. Mezi modely si jis-

tě každý najde svého favorita nebo zajímavý dárek pro 

své nejbližší. 

Zkuste odpovědět na naše otázky a můžete mít je-

den z přístrojů této série u vás doma.

Odpovědi na  otázky posílejte do  konce března 

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

na  adresu P.  O. Box 218, 757  01 Valašské Meziříčí. 

Na obálku nebo do předmětu e-mailové zprávy neza-

pomeňte uvést výrazně heslo „Soutěž“. 

1. cena – Nostalgický retro gramofon Hyundai 

RTC 611 s CD a rádiem 

Analogový AM/FM tuner s  ručičkovým ukazatelem, 

CD mechanika CD-R/RW, gramofon s  rychlostmi 

33/45/78 otáček za minutu

Cena: 6.990 Kč

2. cena – Retro gramofon Hyundai RTCC 513 

s funkcí RIP, CD, kazetovým přehrávačem a rádiem 

Multifunkční gramofon s funkcí RIP, která umožňuje vy-

tvářet MP3 soubory z CD, gramodesky, rádia, kazety 

bez použití PC. Dále přístroj nabízí: analogový AM/FM 

tuner s ručičkovým ukazatelem, gramofon s rychlostmi 

33/45/78 otáček za minutu, přehrávač CC kazet, CD 

mechanika (přehrává i MP3), vstupny: USB, line-in

Cena: 3.999 Kč

3. cena – Retro gramofon Hyundai RT 409 s rádiem 

Analogový AM/FM tuner s  ručičkovým ukazatelem, 

gramofon s rychlostmi 33/45/78 otáček za minutu

Cena: 2.599 Kč

4. cena – Retro rádio Hyundai RC 606 s CD pře-

hrávačem

Analogový AM/FM tuner s ručičkovým ukazatelem, CD 

mechanika (přehrává i MP3)

Cena: 2.599 Kč

5. cena – Retro rádio Hyundai RA 028 s unikátním 

designem s elektronkou 

Unikátní design elektronkového přijímače, analogový 

AM/FM tuner s ručičkovým ukazatelem

Cena: 1.299 Kč

Více informací o kompletním sortimentu na 

www.hyundai-electronics.cz

1. Jaké modely z našich soutěžních 
cen jsou vybaveny kazetovým 
přehrávačem?

2. V jakých rychlostech umí gramo-
fon přehrávat?

3. K čemu slouží funkce RIP (tzv. 
ripování)?

OTáZKy

Retro rádio Hyundai RA 028 s unikátním  
designem s elektronkou

Retro gramofon Hyundai RT 409 s rádiem 

Retro rádio Hyundai RC 606  
s CD přehrávačem

Nostalgie v novém kabátě

Retro gramofon Hyundai RTCC 513 
s funkcí RIP, CD, kazetovým přehrávačem a rádiem

Nostalgický retro gramofon  
Hyundai RTC 611 s CD a rádiem

SOUTěž

Znění tajenky křížovky pošlete nejpozději do pátku 25. března 2011 na e-mail inspirace.soutez@motyl.cz nebo poštou na adresu Inspirace Euronics, P. O. Box 218, 
757 01 Valašské Meziříčí. Do předmětu e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte heslo KřížOVKA. Abyste mohli vyhrát, musíte správně vyluštit znění tajenky křížovky. Výherci 
budou zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde v pátek 15. dubna 2011.

Vyhrajte 3x smartphone LG One
LG Optimus One P500 je optimálním partnerem pro nevšední zážitky. Pro svůj rychlý a plynulý chod využívá nejnovější verzi operačního systému  

Android 2.2 Froyo, který s sebou přináší revoluční funkce, jako je vyhledávání hlasem, rozpoznání předmětů na fotografiích, a navíc máte možnost 

vybrat si z 200 000 aplikací na Android Marketu. Optimus One je všestranný chytrý telefon, který vás pomocí GPS a navigace dovede na místo určení, 

a ještě si můžete užít své přátele na Facebooku přes Wi-Fi. S kvalitním 3 MPx fotoaparátem nepřijdete o žádný svůj zážitek.

65iNSpiRACE EuRONiCS • 1/2011

kŘÍžOVkA • ZÁbAVA

1.
cena

2.
cena

3.
cena

4.
cena

5.
cena



iNSpiRACE EuRONiCS • 1/201166 Text: Milan Loucký, foto: archiv Euronics, Milan Loucký, Motýl Media

nA ZÁVěR • EuRONiCS pRO VÁS

Výherci z minulého čísla

Soutěž s braunem nejen o zubní centrum

Na otázky správně odpověděli a ceny vyhrávají:

1. cena: rodinná sestava pro kompletní úst-

ní hygienu Braun OC20 v  ceně 5.299 Kč –  

Ladislav Nepevný, Brno-Lesná

2. a  3. cena: pánský holicí strojek s  troji-

tým systémem, dvěma planžetami a  stří-

hací lištou Braun Series 3-330 v  ceně 

2.599 Kč – Ing.  Luboš Jedlička, Tábor,  

a Vlasta Bryjová, Přerov-Předmostí

4. cena: akumulátorový zubní kartáček 

se systémem 3D čištění Oral Professional 

Care 500 v ceně 1.699 Kč – Petr Kovář, Praha

5. cena: dvourychlostní dámský epilátor 

Braun Silk-épil 3 SE3380 v  ceně 1.399 Kč – 

Mgr. Jitka Klimentová, Zubří

6. cena: kartáč na vlasy s  ionizační techno-

logií Satin ion Braun Satin Hair Brush SB1 

v  ceně 999 Kč – Lilian Hanušová, Hradec 

Králové

7. cena: vánoční balíček Braun Silk-épil 

3  SE3170 + oční řasenka MaxFactor 2000 

v ceně 949 Kč – Michaela Flíglová, Jílové

8. cena: dámský epilátor vybavený hlavou 

s 20 pinzetami Braun SE3170 v ceně 949 Kč – 

Zdeňka Kriklová, Olomouc

9. cena: bateriový zastřihovač vou-

sů a  vlasů Braun EP 15 v  ceně 990 Kč –  

Liana Garmotová, Karviná-Ráj

10. cena: vánoční balíček D12 Oral-B Vitality 

Expert skládající se z  elektrického kartáčku 

D12 a  cestovního pouzdra v  ceně 649 Kč – 

Leopold Huňka, Frýdek-Místek

Správné odpovědi:

1. Jakou výhodu představuje použití ionizace 

v kartáči na vlasy?

Snižuje elektrizaci vlasů a  zvyšuje jejich lesk 

i zdravý vzhled.

2. Jaký je počet kmitů elektrického zubního 

kartáčku, který je součástí zubního centra 

OC20? 

Je to až 40  000 pulzačních a  až 8  800 os-

cilačních pohybů za minutu (uznali jsme obě 

varianty).

3. Jakou funkci zabezpečuje zubní sprcha?

Dokonalé vyčištění mezizubních prostorů 

a  obtížně dosažitelných míst a  masáž dásní 

pro redukování krvácivosti dásní.

 

Křížovka

Jednu ze tří meteostanic Hyundai za  vyluště-

ní křížovky s  tajenkou „Krásné vánoční počasí 

vám přejí meteostanice Hyundai“ obdrží tito 

úspěšní luštitelé: Jiřina Kummerová z Velkých 

Hamrů, František Ryšánek z Mladé Boleslavi  

a Eduard Juřica z Roudnice nad Labem.

první den výprodejů jsme  
prodali pět tisíc televizorů!

příští číslo

Jak se říká, kdo si počká, ten se dočká, a tak 

ti, kteří počkali s nákupem na velké slevy, se 

u nás skutečně dočkali. Naše síť elektropro-

dejen Euronics zahájila v pondělí 3. ledna 2011 

velký povánoční výprodej – a hned první den 

se prodalo téměř pět tisíc televizorů! Zákazníci 

využili neuvěřitelné slevové nabídky až o 70 %, 

která se dotkla 80 % nabízeného zboží. Akce 

probíhala současně na všech 192 prodejnách 

sítě Euronics a trvala až do vyprodání zásob.

Největší zájem byl o zlevněné LCD nebo LED 

televizory. Velmi dobře se ale prodávala i velká 

bílá technika, především pračky a ledničky, což 

je pro tuto dobu zcela nečekaný jev. „Největ-

ším hitem byla 185 cm vysoká stříbrná chlad-

nička Samsung v energetické třídě A+, nabíze-

ná za 6.990 Kč. Hned v pondělí 3. ledna se jí 

prodalo 1 050 kusů. Tento model byl k dostání 

exkluzivně jen u nás,“ uvedla Radka Kalábová, 

marketingová manažerka sítě elektroprodejen 

Euronics. Loni přišlo do prodejen Euronics prv-

ní výprodejový den nakoupit padesát sedm tisíc 

zákazníků, letos jich bylo osmdesát dva tisíc, 

což je o 30 % více! Je vidět, že lidé uvažují a své 

peníze investují s rozumem.

Konec analogového vysílání
Analogové vysílače jsou postupně vypínány 

na celém území České republiky, aby posled-

ní z nich na našem území ukončil své vysílání 

v květnu příštího roku. Na mnoha místech naší 

země už není možné zachytit jiný signál než 

DVB-T, tedy pozemní cestou šířený digitální te-

levizní signál. Skoro na celém území republiky 

lze zachytit digitální televizní satelitní signál DVB-

-S. V určitých oblastech, kde je k dispozici sig-

nál kabelové televize, se můžete připojit pomocí 

signálu DVB-C. V každém případě je tedy nutné 

řešit dostupnost televizního signálu. Jak na  to 

se set-top boxy, televizory i  rekordéry – a  to 

i s vysokým rozlišením, se dozvíte v příštím čísle.

žehličky a parní stanice
Žehlení společně s  vysáváním prachu patří 

k  těm nejméně oblíbeným činnostem snad 

ve  všech domácnostech. Než však tech-

nici vymyslí roboty, které by spolehlivě tuto 

činnost vykonávaly za  vás, budete se mu-

set spokojit s  nabídkou firem, jež dodávají 

na  trh dostatek jiných výrobků ulehčujících 

tyto činnosti. My se v příštím čísle zaměříme 

na téma žehliček a parních stanic a podívá-

me se na ně ze všech stran tak, abyste vědě-

li, která je pro vás ta pravá. Některá moderní 

zařízení vám mohou práci znatelně usnadnit.

kdo si počkal, dočkal se: 80 % zboží bylo po Novém roce 
zlevněno až o 80 %. To si nenechalo ujít přes 80 tisíc 

zákazníků.

Inspirace Euronics číslo 2/2011 vyjde 15. dubna 2011

Seznamte se s budoucností.

Určit správné množství pracího prostředku je těžší, než by se mohlo zdát. Výsledek 
praní totiž ovlivňuje celá řada faktorů jako tvrdost vody, stupeň znečištění, typ textilie 
nebo množství prádla. Kdo by tohle všechno dokázal zohlednit? Tady je odpověď: nová 
pračka Siemens s automatickým dávkováním detergentu i-Dos! O vše se postará za vás, 
vypočítá optimální množství pracího prostředku pro danou dávku prádla a s přesností 
na mililitr ho také efektivně nadávkuje. Dokonale vyprané prádlo a ta nejlepší péče 
o vaše oblečení je zaručena. Více se dozvíte na www.zrozeniprouspech.cz.

Tak inteligentní, že prací prostředek 
úspěšně nadávkuje za vás
Nová pračka i-Dos od Siemens
s automatickým dávkováním detergentu 
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Hyundai LLF 22914

SLIM

2 v 1
TV + DVD

Představujeme Vám jedinečnou řadu LED televizorů Hyundai se zabudovaným DVD přehrávačem. 
Ultratenký FULL HD televizor přijímá HD DVB-T kanály ve formátu MPEG4. Zabudovaný DVD 
přehrávač si poradí se všemi standardními formáty, včetně MP3, JPEG a videi v počítačových 
formátech AVI, XviD, DivX a MKV. Multimedialitu obstarává také USB vstup a VGA vstup 
pro připojení počítače. LED televizor Hyundai se zabudovaným DVD splňuje také standardy 
úspornosti LED TV, což je úspora energie 50 % oproti LCD televizorům. 

Nechte se unést do světa obrazu a získejte multifunkčního společníka nejen do obývacího 
pokoje, ale také do dětských pokojíčků, ložnic či na chatu.

Multifunkční LED TV s DVD přehrávačem a USB vstupem

Full
1920x1080 MPEG4


