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Vážení čtenáři a zákazníci 
prodejen Euronics,

v tomto, druhém čísle letošního roku vám 

přinášíme podrobný pohled na tematiku, 

která souvisí s naším – skoro národním 

– svátkem. Mistrovstvím světa v ledním 

hokeji. Po loňském úspěchu našich 

hokejistů v sousedním Německu máme 

opět možnost těšit se na kvalitní zápasy 

– a opět v sousední zemi, tentokrát 

na Slovensku.

Mezi jednotlivými týmy očekáváme opět 

urputné boje – a vaše oči si jistě při sle-

dování zápasů zaslouží co nejlepší obraz. 

A protože u nás dochází k postupnému 

utlumování analogového vysílání a protože 

chceme, abyste si Mistrovství světa v led-

ním hokeji opravdu užili, připravili jsme 

pro vás ucelený pohled na problematiku 

televizního vysílání. Tedy jak to udělat, aby 

příjem hokejového vysílání byl ten nejlepší. 

Jak u starších, tak i u nových televizorů.

Pokud se však zrovna nebudete dívat 

na hokej, kde jednotlivé týmy budou 

hnány k vyšším výkonům za zvuku 

vuvuzel, pak tady máme téma, které se 

týká jedné z nejméně oblíbených činností, 

jaké znám. Žehlení. Věřte však, že jsme se 

na ni podívali podrobně a že i vám přinese 

uspokojení, protože nové technologie vám 

pomohou přinutit se žehlit s radostí.

A nakonec pro vás máme ještě tip 

na dovolenou. Zkuste se zamyslet nad 

tím, jestli byste třeba nechtěli navštívit 

Kubu – přinášíme vám pohled na tuto 

zajímavou zemi, kde se zastavil čas před 

mnoha lety, ale přesto nabízí úžasné 

inspirativní náměty. Kubě věnujeme nejen 

cestování, ale i částečně rozhovor v tomto 

čísle.

A pokud se vám zdá být Kuba příliš 

daleko, pak zkuste své štěstí v soutěži – 

můžete totiž vyhrát pobyt v překrásném 

prostředí Valašska.

Držme palce našim hokejistům a já vám 

přeji příjemné čtení!

Milan Loucký
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OBJEVTE  
NEJRYCHLEJŠÍ  
A NEJÚSPORNĚJŠÍ* 
SUŠENÍ NA TRHU 
Sušička AZA 9780
Nový systém Airflow sušiček Whirlpool výrazně zkracuje dobu 
sušení zvýšením proudu vzduchu, takže ušetříte při každém 
cyklu až 45 minut**. Díky inteligentní technologii 6. smysl 
navíc sušička Whirlpool přesně určí velikost náplně, sleduje 
teplotu a vlhkost a vytvoří ideální podmínky pro každou náplň. 
Pro uspokojení všech vašich potřeb si také můžete vybrat z celé 
řady programů – Baby Program, Sport Program, Jeans and 
Silk Program – které zaručí tu nejlepší péči o  vaše prádlo. To 
vše při maximální úspoře energie, nové sušičky se totiž chlubí 
energeticky nejúspornější energetickou třídou A. Energetickou 
třídu A  navíc nabízí značka Whirlpool jako jediná značka 
také u  sušičky s  kapacitou 9 kg. Novinkou u zmíněné sušičky, 
kterou ocení i ti nejnáročnější, je design Carisma. Tato sušička 
je tak skvělým doplňkem k  oblým a  elegantním liniím parní 
pračky Whirlpool Aquasteam 9700, se kterou tvoří designově 
neoddělitelnou dvojici.

*  Sušička s kapacitou 9 kg v porovnání s momentální nabídkou 
konkurenčních produktů

**  Srovnání mezi celkovou dobou sušení 9 kg náplně u nové sušičky 
s technologií 6. smysl společnosti Whirlpool v designu Carisma 
a třídě energetické účinnosti A oproti sušičce s technologií 6. smysl 
společnosti Whirlpool ve třídě B, přičemž se vychází z odhadované 
doby sušení 9 kg náplně u sušičky třídy B tak, jak to bylo potvrzeno 
testy v souladu se sladěnými normami.

Inz suseni_OK.indd   1 11.4.11   15:08
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Galaxy v mini 

Trojici mobilů z řady Galaxy představil Samsung. Jde 

o chytré telefony s operačním systémem Android 2.2 

zvané mini (na snímku) Gio a Ace v rozmanitých cenových 

relacích – od 3.999 Kč přes 5.499 Kč až po 7.299 Kč, které 

zaplatíte za Ace. Ten je určen zejména těm, kdo dají na styl 

(tloušťka 11 mm) a módní trendy, a nabízí – ve srovnání 

s ostatními – displej v TFT provedení s úhlopříčkou 8,9 cm.

omezeně s rozletem

Řada Satellite C je určena těm, kteří mají omezený rozpočet nebo prostě 

nechtějí za notebook dát příliš peněz. Novinky jménem C670 (procesor 

Intel) a C670D (AMD) přicházejí poprvé s velkým displejem s úhlopříčkou 

44 cm (17,3"), který vám pohodlně nahradí klasický monitor. K dispozici 

je vylepšené ovládání pro počítačové hry, rozměrná dotyková destička 

usnadňující posun stránek a zajímavostí je nepochybně i webová kamera 

s technologií rozpoznávání tváře umožňující přihlášení do počítače bez 

nutnosti zadávat heslo.

iNSpiRACE EuRONiCS • 2/20114 autor: Bohumil Herwig, foto: LG, Samsung, TomTom 
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Na multimédia od lesa

Tenký a velice elegantní Acer Revo 100 můžete postavit do sto-

janu nebo ho položit a pokaždé se vám postará o propojení 

multimediálního obsahu na všech počítačích, discích i mobil-

ních zařízeních, které máte propojeny do sítě. Díky prográmku 

Acer clear.fi si sám zjistí přítomná domácí zařízení a umožní 

vyhledat, sdílet, hrát, ukládat a sledovat veškerý multimediální 

obsah kdekoli ve vašem domově. Bezdrátový ovladač RevoPad 

pak můžete využít buď jako dotykovou klávesnici nebo vícedo-

tykovou destičku tak, jak to možná znáte z chytrých telefonů. 

Revo obsluhují Windows 7 Home Premium a zabudovat si 

můžete i 3D Blu-ray mechaniku, kterou napojíte na kompatibilní 

televizor přes HDMI.

Skoro vše ve 3d 

O nových 3D Blu-ray přehrávačích Panasoniku jsme se zmiňovali už v minulém čísle v reportáži z jejich uvedení. Nyní jsou jasné už i české 

cenové relace a jsou ještě nižší. Tři ze čtyř modelů jsou ve 3D a doplňuje je DMP-BDT75 za příjemných 2.695 Kč. Startovní 3D model se 

jmenuje DMP- BDT110, resp. BDT111 a přijde na 3.995 Kč. Vše zatím završuje DMP-BDT310 (5.995 Kč). Mezi novinky patří rychlejší náběh 

pouštěného disku, konverze z 2D do 3D nejen u Blu-ray, 

ale i u DVD, a mj. i telefonování přes Skype. Další informace 

ve zmíněné reportáži. A protože často zodpovídáme jeden 

dotaz, ještě jednou zdůrazněme: Blu-ray přehrávače jsou 

plně kompatibilní s DVD disky!

foto: Acer, Panasonic, Samsung, Toshiba 

Natáčejí do Hd  

Jarní fotografické novinky Samsungu akcentují 

především natáčení do vysokého rozlišení. Vedle 

designového ST6500 s dotykovým ovládáním tu 

máme zejména ultratenké modely ST30, ST65, 

ST90 (na snímku) a ST95. Například ST30 má 

velikost pouhých 82 x 53 x 17 mm a objektiv s troj-

násobným optickým zoomem začínající na 28 mm. 

Nechybí inteligentní automatika či kovové tělo nebo 

specialitka pro vyrovnání odstínů pleti či kruhů pod 

očima. Vyšší modely řady ST už umějí natáčet video 

do HD v rozlišení 1 280 x 720 bodů.

dvě jádra i v mobilu

Právě nyní můžete i u nás očekávat LG E990 

Optimus 2X – chytrý telefon s dvoujádrovým 

procesorem Nvidia Tegra 2 určený především pro 

podporu multimédií a prohlížení webových stránek. 

Zastřešovat ho bude operační systém Android 2.2, 

s tím, že se počítá s aktualizací na verzi 2.3. Mezi 

další důležité vlastnosti patří i zabudování rozhraní 

HDMI a mj. i přehrávání a nahrávání videa ve Full HD. 

K dostání bude za cenu kolem 12 tisíc Kč.

operativnější navigování 

Mezi hlavní přednosti TomTom Go 1000 (6.990 Kč, na snímku) 

a Go 1005 (7.990 Kč, ceny včetně dvouleté aktualizace map) má 

patřit „inteligentní displej“ a rychlý výpočet tras. Jde o vůbec první 

řadu firmy vybavenou tzv. kapacitním dotykovým displejem, což 

v praxi znamená, že na obrazovce můžete tlakem prstů zoomovat 

či procházet jednotlivá menu. Tomu odpovídá i přepracované 

uživatelské rozhraní, které 

je nyní operativnější. 

Za tisícovku navíc 

dostanete u Go 1005 displej 

s úhlopříčkou 13 cm, oproti 

11 cm u Go 1000. Dalšími 

uvedenými novinkami najdete 

Via 120 Regional (4.490 Kč, 

bez aktualizace), Via 120 

Europe Traffic (5.990 Kč) 

a Via 125 Europe Traffic 

(6.490 Kč). Ty mají nyní 

zabudovánu i podporu pro 

hands-free volání a v podobě 

dvou posledních i dvouletou 

aktualizaci map v ceně.

bez instalace

Tohle se bude vaší partnerce líbit – Samsung HT-D7100 (14.900 Kč) 

je domácí kino, které se prakticky neinstaluje. Napojíte jen dva ka-

bely vedoucí k dvojici uzounkých předních reprosoustav na subwo-

ofer a o zbytek se nestaráte. Subwoofer je totiž spojen se základní 

jednotkou s Blu-ray mechanikou bezdrátově. Jinak si jednotlivé 

části kina můžete postavit či položit tak, jak vám vyhovuje, nechybí 

například USB, podpora zvuku ve vysokém rozlišení, přehrávání 

filmů v DivX a samozřejmě ani rozhraní HDMI. A že skoro nevidíte 

ovládání? Je plně dotykové.
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Nikon uvedením deseti novinek z  valné části obměnil svou řadu 

kompaktů Coolpix. Mezi těmi, které jsou zaměřeny zejména na co 

nejsnadnější používání, najdete L23, L120 a  S2500, s  celou řadou 

automatických funkcí. A zatímco L23 cílí na začátečníky a L120 kla-

de důraz na všestrannost, S2500 (na snímku) nabízí minimalistický 

design. Její hliníkové tělo je pouze 20 mm tlusté, objektiv Nikkor má 

čtyřnásobný optický zoom a nechybějí ani portrétové funkce. Najde-

te tu jak samospoušť detekující úsměv či kontrolu mrknutí, tak volbu 

pro změkčení pleti. Displej má úhlopříčku 6,7 cm a k dispozici je 17 

motivových programů. Coolpix S2500 dostanete za 2.490 Kč ve čty-

řech barevných provedeních.

Ve stylové řadě najdete S3100 (3.290 Kč, 18 mm tloušťka) v sedmi 

barevných provedeních, fotoaparát s  dotykovým ovládáním S4100 

(3.690 Kč, 7,5 cm displej, 5x) a  model S6100, což je kompakt se 

sedminásobným zoomem. Ten bude k mání za  solidních 4.990 Kč. 

U všech pak nechybí ani dnes tak akcentované natáčení do  vyso-

kého rozlišení.

Řada Performance posiluje pomocí dvou novinek – P300 (7.490 Kč, 

zoom 4,2x jdoucí od 24 mm), zaměřené na ty, kteří to s fotografová-

ním myslí vážně, ale stále ještě chtějí kompakt, a P500 (9.990 Kč). Ta 

nabízí vyšší rozsah zoomu (36x) a výklopný displej. Obě mají zabu-

dován obrazový snímač CMOS s  technologií osvětlení zadní strany 

a zvládají natáčení do Full HD. 

Vrchol mezi kompakty představuje S9100 ve  třech barevných 

provedeních. Objektiv pracuje s  ohniskovými vzdálenostmi od  25 

do 450 mm (18x), nechybí natáčení do Full HD se stereozvukem či 

vysoce citlivý obrazový snímač CMOS.

STYL A fUNKCE

KAMERA MÍSTO DALEKOHLEDU?
Společnými vlastnostmi právě uváděných jednočipových HD kamer 

Panasoniku (na  snímku) jsou především výhodný poměr ceny a  vý-

konu, inteligentní automatika a  už z  minulosti dobře známá funkce 

„Pre-Rec“. Ta dokáže nahrát tři sekundy záznamu ještě před tím, než 

vůbec zmáčknete tlačítko spouště. 

Všechny videokamery jsou také kompatibilní s  Panasonic Viera 

Link, takže je po  připojení k  televizoru Viera přes kabel mini HDMI 

můžete řídit prostřednictvím dálkového ovladače televizoru. 

V nabídce najdete přístroje pro začátečníky i pro pokročilé a sou-

částí balení je i  software HD Writer AE 3.0/LE 1.0 umožňující střih 

natočeného HD záznamu a jeho nahrání na YouTube či Facebook.

Za cenu 8.500 Kč dostanete lehkou HDC-SD40 o hmotnosti 170 g, 

což pochopitelně neznamená, že nebude mít optickou stabilizaci 

a dlouhý zoom (17x). Vyšší řada 80 se naopak chlubí univerzální op-

tikou pro každou příležitost – objektivy HDC-SD80 (asi 11.000 Kč), 

HDC-HS80 a HDC-TM80 jsou vybaveny ještě delším zoomem (34x) 

s  počátečním ohniskem 33,7 mm. Profesionálněji je pak koncipova-

ná HDC-SD90 (13.500 Kč) s hybridní opticko-elektronickou stabilizací 

a tzv. zoomovým mikrofonem, se kterou můžete natáčet (po dokou-

pení objektivu) i 3D. 

Zmiňované jednočipové modely doplňují tříčipové určené pro nároč-

né amatéry. HDC-SD800 pro ty, kteří požadují co nejvyšší obrazovou 

kvalitu a  jednoduché ovládání bez manuálních funkcí, HDC-TM900, 

HDC-HS900 a HDC-SD900 už tuto možnost mají. Nechybí jim ani me-

chanický prstenec pro zoomování a ostření a patice pro příslušenství 

a jsou tudíž určeny především pro zkušené zájemce. 

LBSA_110144_inz_inspirace_CZ_210x297.indd   1 4/6/11   2:52 PM



9iNSpiRACE EuRONiCS • 2/2011iNSpiRACE EuRONiCS • 2/20118 autor: Miloš Chadt, foto: Braun, Electrolux, Whirlpool 

DOMÁCÍ SPOTřEBIČE • kAlEidOSkOp

Pohodlná práce

Nový model oblíbené konstrukce ručního šlehače 

s automatickou mísou uvádí na trh značka Zanussi pod 

označením ZSM 1250 (1.299 Kč). Příkon 300 W pohání 

pětirychlostní šlehač, který umí i krátkodobé navýšení 

výkonu tlačítkem Turbo. 

Pohodlnou práci, při které 

můžete přístroj nechat praco-

vat samotný, zajišťuje stojan 

s mísou, která se otáčí. 

Šlehač můžete pochopitelně 

ze stojanu vyjmout a použít 

samostatně. K dispozici jsou 

šlehací a hnětací metly.

Suší rychleji

Pomocí vyššího proudu vzduchu (Airfloow) pracuje efektivněji nová 

sušička Whirlpool AZA 9780 (20.990 Kč). Chlazení kondenzéru je 

tak účinnější a také díky tomu se přístroj dostává do energetické 

třídy A. Elektronické řízení – šestý smysl – řídí podle průběžných 

výsledků měření 

vlhkosti, teploty 

a dalších průběh pro-

cesu sušení, tak aby 

sušení bylo dokonalé 

a přitom s nejmenší 

možnou spotřebou 

energie. Spotřeba pro 

sušení 9 kg bavlny je 

4,33 kWh.

do sucha i do vodičky 

Stále po ruce můžete mít akumulátorový vysavač 

Hoover SP 48WO6 (1.190 Kč), který uklidí suché 

i mokré nečistoty po drobných nehodách zejmé-

na v kuchyni. Jeho NiMH akumulátory s napětím 

4,8 V vydrží na 14 minut nepřetržitého provozu, 

po kterých musí následovat 16 hodin v základně pro 

plné nabití. Výhodou je omyvatelný filtr. V příslušen-

ství najdete stěrku, držák na zeď, nabíjecí základnu 

a integrovanou štěrbinovou hubici.

foto: Bosch, Braun, Hoover, Zanussi

Víc než doplněk

Elegantní kombinaci skla a nerezu dostal do 

vínku nový komínový odsavač Whirlpool AKR 686 

(13.990 Kč). Jeho šířka 60 cm vyhovuje většině 

domácností, stejně jako kapacita odsávání až 

420 m3/h, regulovatelná ve třech výkonových 

stupních. Pokud nemáte možnost odtahu mimo 

místnost, je tento přístroj připraven i pro recirku-

lační provoz.

dvakrát proti prachu

Dobrým nápadem je automatické čištění prachov-

ky přímo ve vysavači, které představuje Electrolux 

modelem ZJM 68 FD1 (3.299 Kč). Vysavač s pří-

konem 2 000 W nese přímo ve svých útrobách 

elektrostatickou prachovku, která se při vysávání 

zbavuje prachu. Tak je vždy připravena k použití 

bez rizika, že se sesbíraný prach dostane zpět. 

Přístroj je vybaven filtrací S-Bag a Hepa H12, což 

zajišťuje zachycení i velmi malých částic prachu. 

V příslušenství najdete také teleskopické trubice 

nebo univerzální hubici Dust Magnet.

Zdravé šťávy 

Výrobu zdravých šťáv usnadní novinkový odšťavňovač  Braun MP 

80 Multiquick 5 (1.999 Kč), který je vybaven motorem o příkonu 

600 W. Rychlé a účinné získání šťávy najednou až ze tří kilogramů 

ovoce zajistí 9 000 otáček nerezového sítka. Šťávu oddělí 

od pěny speciální nádoba 

se separátorem, kterou lze 

stejně jako další oddělitelné 

části mýt v myčce. Pro 

bezpečný provoz je 

přístroj vybaven dvojitou 

bezpečnostní pojistkou.

Pěkně dohladka 

Novou kategorii dámských epilátorů přináší Braun v podobě modelu Silk-épil 7 SE 

7791 Bloom (3.899 Kč), který v jednom tahu chloupky epiluje a holí. Vylepšená epi-

lační část využívá 40 pinzet s vyšší rychlostí, takže je schopna zachytit chloupky až 

81 400krát za sekundu. Stimulační pásky, masážní kolečka a narovnávací hřebínek 

přispívají k účinnější a méně bolestivé epilaci pokožky. Pokud se stane, že epilační 

část chloupek nezachytí, je okamžitě oholen břity Gillette Venus, které následují. 

Příjemná je také možnost používat epilátor i pod vodou.

Pára nejen na vaření

Celonerezová parní trouba Bosch HMT85DL53 (23.002 Kč) s 22litrovým vnitřním 

prostorem umožní nejen ruční nastavení teploty parního vaření a využití dvaceti 

automatických programů pro různé pokrmy, ale s její pomocí můžete i zavařovat, 

rozmrazovat, nechat nakynout těsto nebo regenerovat již uvařené potraviny. 

Přístroj je určen pro vestavění do 60 cm široké skříňky kuchyňské linky. Přehled 

o dění uvnitř přístroje zajistí LED osvětlení a o čištění parního generátoru se 

postará speciální odvápňovací program.



autor: Miloš Chadt, foto: Candy, Fagor

DOMÁCÍ SPOTřEBIČE • kAlEidOSkOp

Úzká, vrchem plněná pračka, vhodná hlavně do malých bytů, jaké 

jsou zejména na  panelových sídlištích – to je Candy CTL 1006 

(10.990 Kč), která umí vyprat až 6 kg prádla se spotřebou energie 

0,9 kWh a 49 litrů vody, což znamená energetickou třídu A++. Nej-

lepší hodnocení, třídu A, dostala i  účinnost praní, pouze účinnost 

odstřeďování ve třídě C odpovídá 1 000 maximálních otáček. Říze-

ní díky elektronickému programátoru a velkému LCD displeji, který 

komunikuje pomocí symbolů a číslic, umožní volbu z 12 základních 

programů. K tomu lze využít přídavné volby pro změnu délky progra-

mu při méně znečištěném prádle, systém Aquaplus, který ochrání 

citlivou pokožku intenzivnějším mácháním s napuštěním vyšší hladi-

ny vody, nebo volbu pro snadné žehlení. To zmírňuje pomačkání prá-

dla pomalejším ochlazováním prací lázně a vynecháním vypouštění 

vody, dokud je prací buben v pohybu. Funkce superpraní umožňuje 

pracímu roztoku proniknout více do hloubky vláken, řídí její teplotu 

s  přesností na  1  °C, a  tak se zvyšuje účinnost praní. Systém Mix 

Wash umožňuje prát různobarevné prádlo dohromady. Nerezový bu-

ben se pyšní velkým vkládacím otvorem a vyváženým víkem, které 

usnadňuje otevírání.

Díky elektronice lze nastavit rychlé programy, které vyperou za 14, 

30 nebo 44 minut nebo program s certifikátem Woolmark pro šetrné 

praní vlny. Nastavit lze pochopitelně také teplotu, otáčky odstřeďo-

vání i odložení startu praní až o 23 hodin.

K  bezpečnému provozu přispívá ochrana proti přetečení, čidlo 

kontrolující množství pěny a  při odstřeďování také čidlo vyvážení 

náplně prádla, které zabrání nadměrnému vychýlení bubnu vlivem 

nerovnoměrného zatížení.

ÚSPORNě I V PANELÁKU

METALÍzA PRO VAřENÍ
Neobvyklý metalický design odlišuje indukční varnou desku Fagor IF-

-40ALX (13.299 Kč) od  běžných kuchyňských spotřebičů. Všechny 

čtyři indukční zóny jsou vybaveny samostatným dotykovým ovládáním 

na přední straně desky, které obsluhuje 12 stupňů ohřevu a funkci Bo-

oster pro rychlý ohřev pomocí krátkodobého zvýšení výkonu. Celko-

vý příkon desky 7,2 kW využívají jednotlivé zóny s příkony 2,2 kW, 2x 

2,8 kW a 3,1 kW.  Každá ze zón je vybavena ukazatelem zbytkového 

tepla, a to i přesto, že indukční desky mají diametrálně nižší teplotu po-

vrchu při vaření než běžná sklokeramická deska. Stejně tak je možné 

pro každou zónu samostatně využít všechny funkce. Časové nastavení 

umožní provoz zóny po nastavený čas 1 až 99 minut na nastavený stu-

peň výkonu. Podobně umožňuje v průběhu vaření na určitý čas využít 

nastavený výkon. Další funkcí časovače je spuštění přípravy pokrmu 

za určitý čas s nastaveným výkonem na nastavený časový úsek.

Rozsáhlé bezpečnostní funkce zabraňují nechtěnému přenastavení 

parametrů dětmi (dětská pojistka) a  ochranu proti vykypění potravin, 

která rozezná také položení kovového nebo mokrého předmětu na ovlá-

dací panel. Systém autostop vypne přístroj po určité době nečinnosti, 

která se odvíjí od nastaveného výkonu desek a ohlásí to zřetelným zvu-

kovým znamením. Napájení desky je provedeno napětím 400 V.

iNSpiRACE EuRONiCS • 2/201110

Kompletní sortiment elektroniky v retro stylu najdete 
na www.hyundai-electronics.cz
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Historie 3D televize se začala psát před něko-

lika lety. První 3D televizory využily tehdejších 

možností techniky, a tak vznikly aktivní 3D brý-

le. Ty umožňovaly zabránit průchodu světla stří-

davě pro každé oko. Na televizní obrazovce se 

pak střídavě objevovaly obrazy pro oko, které 

nebylo zastíněno. Díky vysoké rychlosti střídá-

ní obrazů vnímal divák děj jako trojrozměrný. 

A v tom byl problém. Ne každému divákovi byly 

rychlé změny obrázků příjemné a po zhlédnutí 

3D programu někoho rozbolela hlava. Neustále 

ostřící oči jsou enormně namáhány a tím, že je 

každé oko polovinu doby zacloněno, divák při-

chází i o polovinu jasu. To je nežádoucí. Nevý-

hodou aktivních brýlí je, že se musí nabíjet, jsou 

drahé a některé modely nejsou vhodné pro lidi 

s dioptrickými brýlemi.

Konec bolesti hlavy a pálení očí
Technologie použitá u  LG CINEMA 3D TV je 

jiná. V brýlích se používají skla s opačnou po-

larizací. Každé z  nich propustí pouze světlo, 

které kmitá v určitém směru. Nový televizor LG 

vypouští polovinu snímků s vertikální a druhou 

s  horizontální polarizací. Tak přes tyto brýle 

vidí každé oko jiný obraz. 

Přináší to řadu výhod. Nedochází k fyzické-

mu zatemňování. Polarizované světlo k  očím 

přichází plynule, žádné blikání, takže výsled-

kem je dokonale ostrý a  jasný obraz – nebolí 

hlava, nepálí očí. Pasivní brýle se nemusejí do-

bíjet, proto jsou velmi lehké, jejich hmotnost je 

pouze 16 g. Jejich konstrukce je jednoduchá, 

takže jsou i  levné, cena se pohybuje kolem 

170 Kč. 

Technologie má i  další významné plus. 3D 

obraz je viditelný i ze širokých úhlů, na obraz je 

možné dívat se i vleže. Technologie LG CINE-

MA 3D TV má několik certifikátů na  to, že 3D 

televizory neblikají a mají dokonale ostrý obraz. 

Certifikaci provedlo mnoho významných spo-

lečností, například německý TÜV.

LG Smart TV: vaše chytřejší televize
Nové televizory LG jsou vybaveny další uni-

kátní funkcí – Smart TV. Ta přináší uživatelům 

nové možnosti. Televizor se ovládá podobně 

jako mobilní telefon pomocí jednoznačných 

ikon. Důraz se kladl na  jednoduchost, takže 

nejpoužívanější funkce jsou dostupné na  jed-

no kliknutí. Smart TV televizory jsou vybaveny 

novým intuitivním ovládačem „Magic Motion“, 

jehož vývoj inspirovala počítačová myš. Ergo-

nomie ovladače nikdy nebyla lepší.

Stáhli jste film z  internetu? Poslal vám známý 

e-mailem video ze svatby? Nebo jste mobilem 

natočili krátké video? To vše televizor automaticky 

přehraje. Stačí připojit USB (flash) disk a přehraje 

všechny filmy, i ty ve vysokém rozlišení. Televizor je 

také připojen do domácí počítačové sítě. Má cer-

tifikaci DLNA zaručující plnou kompatibilitu, takže 

ať je film v počítači nebo na síťovém disku, televi-

zor jej přehraje. Stejně tak i filmy uložené v mobilu 

– stačí ho připojit přes Wi-Fi do domácí sítě. 

Televizor můžete mít připojený k  internetu. 

Chcete si pustit video z YouTube? Podívat se 

na Facebook? Poslat zprávu na Twitter? Pro-

hlédnout fotky na  serveru Picaso? Zjistit po-

časí? To vše televizor díky internetu umí. Ne-

chybí ani internetový prohlížeč pro surfování 

po webových stránkách. 

lG • KOMERČNÍ PREzENTACE

Vyzkoušeno:
zatím nejlepší 3d všech dob

trojrozměrné vnímání světa je pro lidi nejpřirozenějším a nejdůležitějším smyslem. Svět vní-
máme trojrozměrně díky tomu, že každé oko vidí objekty z jiného úhlu. chceme-li vidět troj-
rozměrný obraz i na televizoru, je třeba každému oku předložit rozdílný obraz. Zatím nejlepší 
technologii – cineMa 3d tV – představila společnost lG na filmovém festivalu v kalifornii, 
kde 3d technologie obdivovaly i hollywoodské hvězdy jako 
nicole kidman, ben Stiller nebo jamie Foxx. jde o stejný prin-
cip, který používají nejmodernější digitální kina.

iNSpiRACE EuRONiCS • 2/201112 autor: Milan Loucký, foto: Canon, Logitech, Samsung

PřÍSLUŠENSTVÍ • kAlEidOSkOp

KANAPE NA MOBIL

KLÁVESNICE NA SVěTLO

MULTIfUNKCE NEMUSÍ BýT OŠKLIVÁ

Pokud jste vlastníky vynikajícího chytrého telefonu Samsung i9000 

Galaxy S, pak právě pro vás je určen odkládací stojánek Samsung 

ECR-D968BE (450 Kč). Vložením telefonu do tohoto stylového držá-

ku způsobí spuštění aplikace, která zobrazuje na  displeji informace 

o  datu, čase, kalendář i  budík, předpověď počasí a  nabízí i  často 

potřebné ikonky aplikací. Pokud je telefon zasazen v tomto stojánku, 

chová se jako elektronický budíček. Displej je možné decentně ztlu-

mit, aby vás nerušil svým svitem. A pokud je držák připojen na nabí-

ječku, telefon se v něm i nabíjí. Tak máte zaručeno, že poté, co vás 

ráno vzbudí, zjistíte, jak bude, a pustíte si hudbu – to vše z  jednoho 

okna –, ho budete mít vždy nabitý a připravený.

Bezdrátová klávesnice Logitech Wireless Solar Keyboard K750 

(1.976 Kč) je novinkou, která ke svému provozu potřebuje jediné: svět-

lo. To dopadá na dva solární panely, které dobíjejí akumulátor vestavě-

ný v této klávesnici. Díky tomu pak bezdrátová klávesnice komunikuje 

s počítačem, do kterého ale předtím musíte zasunout miniaturní USB 

přijímač. Klávesnice má vypínací tlačítko pro úsporu nashromáždě-

né energie, malý zdvih kláves a ovladač, který se při instalaci nahraje 

do počítače, umožní ovládat multimediální přehrávač a webový prohlí-

žeč, vyvolávat kalkulačku, spouštět poštu ve Windows a vypínat při-

pojený počítač pomocí druhé funkce funkčních kláves. Klávesnice se 

nabíjí třeba i za svitu stolní lampy.

Multifunkční inkoustová tiskárna Pixma MX885 (4.800 Kč) je pokra-

čovatelem tradiční řady designových tiskáren Canon PIXMA. Tento 

model umožňuje přímý tisk fotografií z  pestré škály podporovaných 

paměťových karet, USB paměti nebo z  fotoaparátu díky barevnému 

7,5palcovému displeji a přehlednému ovládacímu panelu s klávesni-

cí. Skener má plynulý podavač listů, takže je nemusíte vkládat ručně, 

a přitom umožní skenovat oboustranně. Toto multifunkční zařízení vy-

užijete jako skener, kopírku, tiskárnu, ale i jako fax. Může být připojeno 

USB kabelem k počítači, ale i k malé domácí počítačové síti etherneto-

vým kabelem nebo bezdrátově pomocí Wi-Fi, takže na ní můžete tisk-

nout bezdrátově třeba i z mobilu i z počítače. Používá pět barevných 

zásobníků, kvalita tisku je vynikající. Tisknout lze texty i grafiku, také 

na fotopapíry – v tom případě i bezokrajově až do formátu 10 x 15 cm.
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Onu vysokou kvalitu zajistí televizní vysílání tře-

ba i ve vysokém rozlišení (HDTV), co největší 

obrazovku pak rozměrnější plochý televizor. 

I když ve srovnání s maximálně 71 cm u televi-

ze klasické je velké vlastně všechno. 

Mistrovství světa v  ledním hokeji se letos 

odehrává už po pětasedmdesáté. Od 29. dub-

na až do 15. května tak na Slovensku budou 

mít příležitost oslavit dvojí jubileum. Zároveň 

tu totiž oslaví pořádání prvního MS v  hokeji, 

a  abyste ho co nejsmysluplněji mohli oslavit 

i  vy, nebudete se přece na  tu parádu dívat 

skrze nějakou malou obrazovku „skleněného“ 

televizoru s úhlopříčkou 51 cm. 

V době dokončování tohoto článku, necelý 

měsíc před šampionátem, ale kupodivu neby-

lo nikde ke zjištění – ani u samotného organi-

zátora, IIHF –, v  jaké kvalitě se bude vysílat. 

Jisté bylo jen to, že šampionát bude v  ČR 

přenášet Česká televize a na Slovensku Slo-

venská televízia. V jejím případě mj. i sportovní 

kanál STV3, který tak zřejmě učiní i v HD kvali-

tě. Očekáváme, že se úplné informace na toto 

téma dostanou na  světlo světa až pár dnů 

před MS. Že v HD se šampionát bude snímat, 

je dnes už jisté. Zahraničí o přenosy v obyčej-

ném nízkém rozlišení (PAL) už dlouho nestojí.

Vsaďte na digitál v HD už teď 
Míst s analogovým příjmem rapidně ubývá 

a  do  roka a  do  dne zmizí z  naší republiky 

docela. Mnozí z těch, kteří bydlí v oblasti se 

stále ještě analogovým televizním signálem, 

věc už vyřešili a přešli ke kabelové síti nebo 

rovnou na  digitální satelitní příjem (DVB-S). 

Ten je, obecně vzato, jediným, který prak-

ELEKTRONIKA • SlEduJEME MS V HOkEJi

nejlepší
pro

zážitky
hokejové

Letošní hokejové mistrovství světa je 
přímo za rohem, koná se na Slovensku. 
Ten, kdo se tam nechystá, ho bude určitě 
chtít sledovat v co největší pohodě, ale 
také v co nejvyšší kvalitě a na co největší 
obrazovce. Co k tomu všechno – vedle 
moderní ploché televize – potřebujete, 
vám poradíme právě v tomto článku. 

autor: Bohumil Herwig, foto: Motýl Media
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Češi jsou ovšem chalupářský národ, a  tak 

se  DVB-T set-top box hodí i na chalupu, kde 

máme odloženu starou „bednu“. 

Při výběru toho správného DVB-T set-top 

boxu  pro vás (k satelitnímu se dostaneme) řešte 

nejprve otázku pokrytí vašeho místa televizním 

signálem (jeho kvalitu a sílu), a pak teprve, jaký 

si vyberete a kolik za něj chcete dát. Ale – řešte 

to včas, jinak by se vám mohlo stát, že si domů 

na poslední chvíli přinesete krabičku s málo cit-

livým tunerem a příjem vám bude kostičkovat, 

takže z hokeje nic mít nebudete.

Ti, co jsou v  oblasti s  dobrým příjmem 

DVB-T, citlivost řešit nemusí. Ti, co jsou 

na tom hůř, tedy dál od vysílačů, to mají slo-

žitější. Pravidlem totiž není, že čím dražší set-

-top box koupíte, tím bude citlivější. Je to tak 

nějak nerovnoměrně rozprostřeno a  nejlépe 

bude dát na  odborníky v  prodejně, protože 

informace o citlivosti se na  internetu dozvíte 

málokdy.

Pokud jde o  další vlastnosti set-top boxu 

DVB-T, tak vedle těch nejjednodušších, které 

neumějí nic jiného než zprostředkovat příjem 

digitálně vysílaného televizního signálu a  při-

vést ho typicky na  konektor SCART, jsou tu 

i přístroje, které umějí televizní signál také na-

hrávat. A nejsou nijak drahé – například Gogen 

DVB137TU přijde na 899 Kč.

Nahrávání funguje snadno – stačí do USB 

zastrčit flash paměť (raději rychlejší, konzul-

tujte vhodnou volbu s  prodavačem) nebo 

pevný disk – a je to. Na hodinu záznamu po-

třebujete asi 2 GB místa. Příjemnou vedlejší 

vlastností je, že vysílání můžete sledovat i se 

zpožděním. Nic na  tom, že vám uprostřed 

zápasu někdo zavolá nebo zaklepe na dve-

ře. Zastavíte živé televizní vysílání, vyřídíte, 

co je třeba, a pak si vše se zpožděním nebo 

i zrychleně zkouknete.

Pokud jde o  přípojná místa, u  staršího te-

levizoru většinou vystačíte s  konektorem 

SCART. Pokud ho televize nemá (jde o velmi 

starý typ) a má jen audio/videovstup v podobě 

cinchů, stačí koupit patřičný adaptér A/V cinch 

– SCART nebo vybrat set-top box s modulá-

torem. Takový pak připojíte do anténní zdířky 

televizoru. Pokud chcete set-top box moder-

nější, s HDMI, vyplatí se podívat se po  tako-

vém, který má zároveň i SCART. Jeden nikdy 

neví.

Shrnuto:

• nejdůležitější vlastností DVB-T set-top boxu 

je jeho citlivost, místa s horším signálem po-

třebují citlivější digitální přijímač;

• neplatí, čím dražší, tím citlivější – poraďte se 

s odborníkem;

• zamyslete se nad přípojnými místy (SCART, 

audio/video cinch, HDMI), zvláště pokud 

chcete set-top box využívat doma i na chatě.

Kabelové DVB-C – víc tunerů se hodí 
Zopakujme si základní výběrová kritéria pro 

koupi nového televizoru pro tento případ, proto-

že poslední dobou je překvapivě vysoké množ-

ství lidí zklamáno, že jejich ploché televizory 

ticky komukoli v  Česku (nutný je jen výhled 

paraboly na  jižní stranu) zajistí tu nejvyšší 

kvalitu obrazu i  v  HD a  s  českým zvukem. 

V  našich podmínkách se s  ním může mě-

řit jen kabelové digitální vysílání DVB-C. 

Ve srovnání s pozemním digitálním vysíláním 

DVB-T jste u  dobrého satelitního operátora 

minimálně na 1,5násobku datového toku, ně-

kdy i na dvojnásobku. Vyšší datový tok zna-

mená pro vás i  vyšší kvalitu obrazu. Pokud 

jde o  sledování pořadů včetně sportovních 

ve vysokém rozlišení, tedy v HD (tzv. HDTV), 

pak je satelit rovněž na čelní pozici a sekun-

dovat mu může jen kabel.

A o čem si budeme povídat?
• Jak zajistit digitální signál pro starou (skle-

něnou CRT) televizi, tedy o set-top boxech.

• Že více druhů tunerů ve vaší moderní ploché 

televizi se může hodit.

• Jak na satelitní DVB-S, které může mít prak-

ticky každý.

• Jak na sledování televizních pořadů v HD.

• A budeme si povídat také o tom, že k nahrá-

vání pořadů nepotřebujete rekordér – stačí 

ten v televizoru.

• Abychom neplácali jen prázdnou slámu 

a dokázali, že HD je v Česku už běžnou re-

alitou, přinášíme vám přehled HD kanálů, 

na které se můžete – a v drtivé většině pří-

padů i v češtině – dívat už zítra.

Jak na hokej se starou televizí
Krásná nová plochá televize je hezká věc, ale 

když nejsou po  ruce prostředky, nebo se to 

prostě jen nehodí, řešíme, jak doplnit stávají-

cí přístroj o set-top box pro příjem pozemního 

digitálního televizního vysílání DVB-T či vysílání 

satelitního (DVB-S), protože tomu analogové-

mu už ve více než polovině Česka odzvonilo. 

ELEKTRONIKA • SlEduJEME MS V HOkEJi

Stanice v HD dostupné u českých operátorů

Je jich celá řada, a tak se vedle v ostudné 

kvalitě vysílaných kanálů (PAL), jako jsou 

například Sport 1 či Sport 5, můžete přes 

satelit – v rámci vysokého rozlišení – kochat 

opravdu tím nej nej nej. Např. Brava HD je 

ukázka toho, jak by se vysílání ve vysokém 

rozlišení mělo dělat a šířit. 

Pokud jde o  kabelové HDTV, majoritní 

poskytovatel UPC nabízí v HD až jedenáct 

programů. Co se týče satelitních operátorů, 

prakticky jediný, který nabízí HD kanály, je 

Skylink (chystá šest dalších), platforma CS-

-link nabízí pouze ČT HD, Nova HD a Prima 

HD, chystá Barrandov HD.

Než přejdeme k  přehledu: v  HD vysílá 

i  DVB-T na  multiplexu 4. Jeho HD nabíd-

ka ve  formátu MPEG-4 (jinak DVB-T vysílá 

standardně v  systému PAL a  v  MPEG-2) 

představuje pouze ČT HD a Nova HD a  je 

omezená i co do dosahu vysílání. Zachytíte 

ho jen v rámci některých pražských, brněn-

ských a ostravských vysílačů.

Pro úplnost se musíme zmínit ještě o ex-

perimentálním HD vysílání ve  standardu 

DVB-T2 (MPEG-4), což je nekompatibilní 

nástupce stávajícího DVB-T. To se vysílá 

od listopadu z vysílače Praha-Žižkov, a po-

krývá tak i část středních Čech. Najdete tu 

čtyři programy: ČT HD, Nova HD, Prima HD 

a Barrandov HD. Časem by se vysílání mělo 

rozšířit i do jižních Čech a na Vysočinu. Mi-

mochodem, až nastane přechod na  DVB-

-T2, bude opět třeba vyměnit set-top boxy. 

U  satelitu to bohudík neplatí. Tam je HD 

v podobě set-top boxů DVB-S/S2 k dispo-

zici u většiny prodávaných přijímačů už nyní. 

A není už ani drahé.

Barrandov HD – po zemi (experimentálně 

DVB-T2), kabel

Brava HD – satelit, s původním zvukem (ev-

ropský kulturní kanál)

ČT HD – satelit, po zemi, kabel

Discovery HD Showcase – satelit, anglic-

ky (čeština se připravuje), kabel

Eurosport HD – satelit (česky), kabel (česky)

Filmbox HD – satelit (česky), kabel (česky)

HBO HD – satelit, česky (AC3), kabel

HD+ – kabel (cestování, česky)

History HD – kabel

History Channel HD – satelit, česky

National Geographic HD – kabel (anglicky)

Nova HD – satelit, po zemi, kabel

Nova Sport HD – satelit, kabel

Penthouse HD – satelit, anglicky

Prima HD – satelit, po zemi (experimentál-

ně DVB-T2), kabel

Travel Channel HD – satelit, česky

Z nových lCd modelů Panasoniku nabídne plnou 
tunerovou výbavu, včetně dVb-S/S2 až 3d televizor 
řady  dT30, který bude k mání za 24.495 kč v 81 cm 
a za 29.495 kč v 94 cm (l37dT30, na snímku). oba 

jsou vybaveny kvalitním lCd panelem typu iPS Alpha 
a vyrábějí se v Žatci.

Televizory Philips pro rok 2011 disponují – od řady 
6000 výše – funkcí zvanou Smart TV. Ta mimo jiné 

dovoluje i nahrávání na paměťové médium připojené 
přes rozhraní uSb.  k dispozici budou od 81 cm 

do 140 cm, jak s tunery dVb-T/C (Philips 46PFl6606H – 
117 cm, 29.990 kč), tak s dVb-S/S2 (Philips 46PFl6606k 

– 117 cm, 31.990 kč).

Televizory, které mají kabelový tuner  
dVb-C nebo satelitní dVb-S, mají vždy také 

tuner pro příjem pozemního dVb-T.
Philips Smart TV je důkazem toho, jak moc se televizory (a blu-ray přehrávače) odpoutávají od běžných funkcí. 

Můžete snadno sdílet jakýkoli audio- a videoobsah, ovládat je lze třeba i přes chytrý telefon či bezdrátovou klávesnici, 
zvládají nahrávat na médium na rozhraní uSb a mj. nabízejí i zcela otevřený přístup na internet, takže stačí jen zadat 

libovolnou webovou adresu.
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• televizor s  DVB-S/S2 má vždy zabudován 

tuner pro DVB-T, někdy i pro DVB-C;

• kupujete-li nový satelitní set-top box, kupte 

ho rovnou s HD rozlišením; kvalita obrazu je 

nesrovnatelně vyšší a ceny už příznivé.

Jak na vysoké rozlišení (HD)
Především potřebujete:

• pokud jste na  kabelu, kompatibilní set-top 

box v HD, který získáte výhradně od vašeho 

kabelového operátora;

• satelitní HD set-top box standardu DVB-S/

S2 s patřičnou dodatečnou výbavou a pří-

stupovou kartu pro HD kanály nebo totéž 

v  podobě televizoru (poslední rok je jich 

k  dispozici celá řada). Set-top box můžete 

volně koupit nebo využít nabídky vybraného 

satelitního operátora, jindy musíte použít vý-

hradně jeho přístroje. S televizorem s DVB-

-S/S2 tudíž není kompatibilní;

• pokud chcete HD chytat po  zemi, je nutný 

– pokud nepočítáme experimentální vysílá-

ní v  DVB-T2 – kompatibilní set-top box pro 

DVB-T (tzn. pro MPEG-2 i  MPEG-4) nebo 

kvalitní televizor s  podporou téhož. Těch je 

už na  našem trhu dost a  poslední rok dva 

podporuje DVB-T (MPEG-4) většina z nich.

V  případě satelitního příjmu v  televizoru 

(a někdy i v set-top boxu) přikupte co nejkva-

litnější CAM modul, do  kterého zastrčíte pří-

stupovou kartu vašeho satelitního operátora. 

Modul CAM není součástí televizoru a opravdu 

za něj nelitujte peněz. V této oblasti jsou stále 

problémy. Možná ho i tak budete muset poslé-

ze vyměnit, a v tomto okamžiku se vyplatí po-

radit se s technikem na satelity ve vašem okolí.

V  případě set-top boxu DVB-S/S2 někdy 

CAM modul potřebujete, jindy ne – pokud je 

jeho součástí čtečka, do níž přístupovou kartu 

zastrčíte.

Shrnuto: 

• k  příjmu vysílání v  HD potřebujete odpoví-

dající set-top box, a to jak u kabelového, tak 

u  satelitního či pozemně šířeného signálu, 

a přístupovou kartu poskytovatele signálu;

• set-top box v HD pro satelitní příjem se ne-

chá pořídit už od 3.000 Kč výše plus para-

bola, instalace atd.;

• v případě nákupu set-top boxu či televizoru 

s DVB-S/S2 nelitujte peněz za co nejkvalit-

nější modul CAM – vyhnete se problémům.

K nahrávce nepotřebujete  
rekordér – stačí ten v televizi
Nejen některé televizory, ale i set-top boxy umějí 

nahrávat na USB paměť. Nepotřebujete drahé 

rekordéry (PVR), které pracují se zabudovaným 

diskem, nebo tradiční videorekordér. Pokud si 

šikovně vyberete set-top box či televizor, bude 

vám stačit k nahrávání větší flash paměť.

Její velikost záleží na vašich nárocích. Ať už 

televizor s nahráváním přes USB rozhraní nebo 

set-top box, oba ve  většině případů dovolují 

připojit i externí USB disk.

Pokud vystačíte s málem, stačí 4GB či 8GB 

„fleška“ za pár korun, drahé nejsou ani 16GB či 

32GB USB paměti. Konzultujte ale s prodava-

čem jejich rychlost, stávalo se, že ty nejlevnější 

byly pomalé a záznam nestačily odebírat a ná-

sledně ukládat – a nenahráli jsme nic.

Pokud chcete více, můžete sáhnout po ex-

terním USB disku. Pamatujte na to, že přístroje 

pro tento typ nahrávání potřebují USB paměť 

či USB disk speciálně naformátovat. Potřebné 

médium tudíž bude vyhrazeno jen pro nahrá-

vání a  nahrávku pak jednoduše nikam jinam 

nedostanete (disk či paměť nejsou kompatibilní 

s Windows), přehrávat můžete jen tam, kde jste 

záznam provedli. Některé televizory vyžadují 

pro nahrávání paměťové médium určité mini-

mální kapacity, takže se vám může stát, že bu-

dete potřebovat např. minimálně 200GB disk.

Shrnuto:

• nahrávat pořady můžete už i s patřičně vy-

baveným set-top boxem či televizorem, stačí 

k tomu rozhraní USB a paměťové médium;

• při nákupu se ptejte na minimální kapacitu 

záznamového média;

• médium, na které budete pořady nahrávat, 

musí být speciálně naformátováno.

nemají digitální kabelový tuner DVB-C. Stačí 

jedno stěhování nebo nová kabelovka v domě 

spolu s  odstraněním předchozího anténního 

systému a vše je jinak. Kupovali jste si plochý 

televizor, abyste neměli žádnou „přídavnou kra-

bičku“ a  ejhle – najednou potřebujete set-top 

box DVB-C od kabelového operátora, protože 

televizor tento druh tuneru nemá…

Při výběru obecně platí, že nejlépe vám po-

radí kabelový operátor. Jinak je dobré vsadit 

na  značky televizorů, které kabelové DVB-C 

podporují i  v  Česku. Takových mnoho není. 

Zatím Philips, Samsung a  Sony, kteří mají 

kompatibilitu ověřenu s  majoritním operáto-

rem – UPC. 

Shrnuto: 

• televizory, které mají kabelové DVB-C, mají 

vždy také pozemní DVB-T;

• ke  sledování digitální kabelové televize 

(DVB-C) potřebujete kompatibilní kabelový 

tuner, a to buď externí set-top box nebo za-

budovaný přímo v televizoru;

• pokud výrobce televizoru nedeklaruje kom-

patibilitu s českým prostředím (s majoritním 

operátorem UPC), může se stát, že i  když 

DVB-C v televizoru máte, nebude vám fun-

govat;

• pokud nevíte, jaký tuner budete potře-

bovat, a  chcete mít do budoucna jistotu, 

sáhněte v televizoru minimálně po kombi-

naci tuneru DVB-T/C nebo lépe po DVB-T, 

C, S/S2.

Satelitní jistota
DVB-S/S2 je dnes – pokud nemáte kvalitní 

kabelový příjem – jedinou cestou, jak se do-

stat k vysílání s vysokým rozlišením (HDTV). 

Pokud zůstaneme u běžného příjmu v sys-

tému PAL (standard DVB-S) a zapomeneme 

zatím na HD (standard DVB-S2), tedy na vy-

soké rozlišení s  nesrovnatelně kvalitnějším 

obrazem, pak stačí set-top box DVB-S pro 

nízké rozlišení a patřičné propriety jako pa-

rabola, přístupová karta apod. V případě, že 

si chcete satelitní tuner koupit rovnou s te-

levizorem, pak snad všechny nové modely 

na  našem trhu už pracují nejen s  DVB-S, 

ale i  s  DVB-S2 (HD). Všechny takové mají 

i DVB-T pro pozemní příjem, někdy i DVB-C 

s  českým kompatibilním tunerem (typicky 

Sony).

Pokud chcete zakoupit televizor se satelitním 

přijímačem (DVB-S/S2), nezapomeňte, že k tomu, 

abyste přijatý signál mohli dekódovat a zobrazit 

na obrazovce, zároveň potřebujete dokoupit tak 

zvaný CAM modul (o něm se ještě zmíníme). 

Set-top boxů se standardním (nízkým) 

rozlišením PAL ubývá, takže pokud kupujete 

nový, určitě už investujte do HD set-top boxu 

DVB-S/S2, jejichž ceny dost poklesly a  jsou 

i  dostupné (cca od  3.000 Kč za  set-top box 

samotný). Pokud pak nebudete od  vašeho 

poskytovatele signálu chtít HD kanály, prostě 

si je nekoupíte.

Shrnuto: 

• pořizujete-li televizor s DVB-S/S2, zároveň si 

kupte CAM modul, do něhož se vloží přístu-

pová karta poskytovatele signálu;
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Televizory, které mají kabelový tuner  
dVb-C nebo satelitní dVb-S, mají vždy také 

tuner pro příjem pozemního dVb-T.

HdTV, vysílání s vysokým rozlišením, 
představuje ten nejkvalitnější televizní  

obraz, jaký si dnes můžete pořídit.  
V češtině je dostupných už více než deset 

kanálů a chystají se další.

k 3d televizoru Sony kdl-46NX720 o úhlopříčce 
117 cm vybavenému mj. i přístupem na internet lze 
dokoupit i takovýto parádní podstavec. Firma s ním 

poprvé přišla loni.

Sony pro rok 2011 přináší 27 nových modelů. Jedním 
z nich je i 81centimetrový lCd televizor s klasickým 

podsvícením, kdl-32CX32d a integrovaným 
přehrávačem. Cena a bližší parametry ještě nebyly 

známy.

dotykový dálkový ovladač Samsung rMC30d1 nabízí i sledování televizního obrazu přímo na displeji s úhlopříčkou 
7,6 cm, a to i po odchodu z místnosti. Má pouze dvě fyzická tlačítka – zapnout/vypnout a „Funkce“.

Samsung pro letošek sází na internet – budou ho mít snad všechny modely s úhlopříčkou 102 cm (40“) a větší. design 
některých novinek je – jak vidíte z fotografie lCd modelu řady d7000 – velice jemný se subtilní linkou v podobě 

uzounkého rámečku.
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LED televizor Samsung 

uE46C5000 – 21.990 Kč
LED televizor Philips 

32pFl5605H – 10.990 Kč

LCD televizor LG 

42ld450 – 10.990 Kč

Přijímač DVBT Hyundai 
dVB4H632pVR – 1.299 Kč

LED televizor LG  
32lV3550 – 13.990 Kč

3D plazmový televizor LG  
42pW450 – 16.990 Kč NOVINKA roku 2011

NOVINKA roku 2011 v dubnu  
exkluzivně pouze v síti Euronics!

Špičková LED televize s rozlišením Full HD s úhlopříčkou 46 palců (117 cm), která  vyniká špičko-

vým obrazem. Může přijímat signál šířený digitální pozemním vysíláním, a to i v MPEG-4. Kromě 

tuneru DVB-T je tato televize osazena i tunerem pro příjem kabelové televize (DVB-C). Kromě 

toho zpracuje spoustu různých formátů ze zasunuté flash USB paměti.

• integrovaný digitální tuner DVB-T/C MPEG-4 (pozemní/kabelový) 

• USB vstup s podporou těchto formátů AVI, DivX3-6, JPEG, MKV, MP3, 3GP, ASF, H.264, 

MP4, MPEG, MPEG-2, MPEG-4, VOB, WMV, WMV9, XviD

Jedná se o Full HD LED televizi, která přináší vylepšení obrazu pomocí technologie Pixel Plus 

HD. Její úhlopříčka je 32 palců (82 cm). Díky stohertzové technologii a odezvě panelu 2 ms 

bude vaším příjemným společníkem při Mistrovství světa v ledním hokeji 2011 v Bratislavě, kdy 

si budete moci skutečně vychutnat jednotlivé okamžiky každého zápasu. To platí i pro sledování 

filmů ve vysokém rozlišení, poskytnutém z Blu-ray přehrávače.

• 100Hz LED, odezva 2 ms s dokonalou ostrostí pohybu

• HD Natural Motion pro velice plynulý pohyb ve filmech s plným vysokým rozlišením

Televizor LCD s  úhlopříčkou 42 palců (107 cm) přinese do vaší domácnosti špičkový obraz 

s množstvím detailů i ve velké místnosti. Můžete na něm sledovat pořady i v rozlišení DH. Kromě 

toho, že může být umístěn na dodávaném stojanu, lze jej umístit i na stěnu, protože je díky roz-

místění šroubovacích míst standardu VESA připraven na tuto eventualitu. K dispozici je i ve verzi 

32 palců pro menší místnosti za cenu pouze 8.490 Kč.

• rozlišení Full HD 1 920 x 1 080

• technologie Smart energy saving (přináší úsporu energie s možností vypnout obraz)

Set-top box Hyundai DVB4H632PVR nejenže umí přijímat digitální vysílání ve vysokém rozlišení, 

ale díky funkci PVR Ready může nahrávat digitální vysílání v MPEG-2 a MPEG-4 na pevný disk 

nebo flash paměť, připojené přes USB rozhraní. Kromě toho Hyundai DVB4H632PVR zvládne 

přehrávání videosouborů z externí paměti připojené přes USB v rozlišení až 1 080i s podporou 

videoformátů AAC, AC3, AVI, DivX, H.264, MOV, MP4, MPG, MKV, VOB, XviD i mnoha dalších, 

hudebních formátů MP3, WAV a WMA. Statické obrázky zobrazí ze souborů BMP, JPEG i PNG.

• PVR Ready – nahrávání digitálního vysílání na připojený HDD nebo USB flash disk 

• přehrávání videosouborů v rozlišení až 1 080i

Jde o Full HD televizor s úhlopříčkou 32 palců (82 cm). Vyznačuje se především širokou nabíd-

kou přehrávaných formátů, které dokáže přehrát z flash USB paměti. Tam, kde je k dispozici 

přípojka kabelové televize, můžete přístroj připojit i pomocí kabelového tuneru (nekódované pro-

gramy). Tento televizor se hodí především do menších místností. Upozorňujeme na další výhody:

• boční USB vstup pro přehrávání formátů MP3, JPEG, HD DivX a dalších

• kromě DVB-T obsahuje také DVB-C (kabelový tuner)

Tento nový plazmový model dvaačtyřicetipalcového televizoru (107cm úhlopříčka) za vámi přichází 

s možností podpory 3D zobrazení a možností konverze ze 2D na 3D obraz. Neujde vám tedy vůbec 

nic při sledování mistrovství světa v  hokeji, navíc můžete zkusit, jak budou přenosy vypadat po 

konverzi ze 2D do 3D, a pokud si ještě přikoupíte například Blu-ray přehrávač s podporou 3D, máte 

trojdimenzionální obraz jako vyšitý. Další zajímavé možnosti jsou:

• 600 Hz Sub-field driving  – už žádný rozmazaný pohyb s odezvou obrazovky pod 0,001 ms!

• součástí dodávky MIMOŘÁDNĚ 2 ks 3D brýlí v ceně televizoru!

• model 50PW450 + 2x 3D brýle  za 21.990 Kč

z předchozího článku víte, že pro sledování mistrovství světa v ledním hokeji se hodí te-
levizory nebo set-top boxy, pokud máte starší televizor bez přijímače DVB-T. zatímco test 
set-top boxu s možností nahrávání při současném sledování jiného programu najdete na 
stránce 26 a test zajímavého televizoru GoGen TVL 26925 LED na straně 23, přinášíme vám 
ještě pár tipů na televizory, které váš zážitek jen umocní.
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Televizor Gogen TVL 26925 LED nemá 

žádné extra funkce, jde o  solidní televizor 

s docela dobrou citlivostí vstupního dílu při 

příjmu digitálních pozemních stanic. Kromě 

toho zvládne zpracovat i signál DVB-T vysí-

laný s  vysokým rozlišením, MPEG-4. Obraz 

je velmi dobrý, můžete si jeho rozměr při-

způsobit vašim požadavkům co do velikosti 

i barevného ladění. V obou případech obsto-

jí. Program můžete sledovat v HD Ready roz-

lišení – a opravdu dobře, co se týče sytosti, 

barev i kontrastu. Stejně tak si můžete nasta-

vit i hudební profil.

Najdete tu základní funkce, jako je EPG 

(programový průvodce na několik dní dopře-

du), teletext, dětskou pojistku a další drobnos-

ti, které dnes bereme jako standard. GoGen 

nevyčnívá z řady, ale sekunduje slušnému prů-

měru dobře vybavené televize. 

Ovládání doprovázejí přehledná moderní 

menu, ve  kterých najdete to, co potřebujete. 

Vše můžete ovládat z čelního panelu televizo-

ru na  rámečku dole pomocí plošek citlivých 

na dotek nebo za pomoci dálkového ovládání, 

které je přehledné a padne do ruky. Má však 

jedinou nevýhodu. Díky řešení spodní opěrky 

nemůžete stisknout tlačítka nacházející se na-

hoře na krajích, pokud ovládání leží na stole. 

To se po  stisku nakloní a  výsledkem je jeho 

podklouznutí. Jde o zvyk, ale ergonomii ovla-

dače by bylo třeba dořešit.

Překvapení ovšem televizor přináší, pokud 

do něj připojíte USB paměťové zařízení. Zvládne 

poměrně širokou škálu formátů – i fotky v BMP, 

JPG a  PNG, hudbu v  MP3 a  WMA a  video 

mimo jiné i v oblíbeném formátu MKV. S tím se 

tak často u televizorů zatím nesetkáme.

zezadu a jak mu chutná
Při pohledu na televizor zezadu zjistíte, že kro-

mě klasických propojovacích míst tu je koaxi-

ální zvukový výstup pro zapojení do systému 

domácího kina a štěrbina CI, která se použí-

vá (nebo spíše bude) pro zasunutí dekodéru 

a karty pro dekódování zašifrovaných progra-

mů vysílaných přes pozemní DVB-T vysílače. 

To teprve přijde, ale televizor je už nyní na tuto 

možnost připraven.

Co se týče spotřeby, použitá technologie 

LED katapultuje přístroj do sféry ekologických 

zařízení, která mají nižší spotřebu ve srovnání 

s  modely, jež používají pro podsvícení fluo-

rescenční zářivku (LCD televizory). Při běžném 

provozu spotřeba TV GoGen kolísá mezi 20 

a 22 W, ve vypnutém stavu od 0,5 do 2 W.

Elegantní provedení televizoru neurazí. 

Díky připraveným otvorům pro šroubky stan-

dardu VESA na zadní stěně jej můžete snad-

no zavěsit i  na  zeď. Stojánek není otočný, 

je pevně spojen s  televizorem, což při jeho 

nízké hmotnosti nevadí. Jak jsme psali, ten-

to televizor představuje velmi dobrý poměr 

mezi možnostmi a cenou a jeho obraz i zvuk 

patří k  tomu lepšímu, s  čím se lze na  trhu 

nyní setkat.

TEST • ELEKTRONIKA

Panel z  diod na  organické bázi, které nepo-

třebují dodatečné podsvícení, protože si ho 

– po  zavedení elektrického proudu – zařídí 

samy. Zní to skoro jako sen, a přesto je to už 

vcelku běžná realita ve fotoaparátech či mobi-

lech. Vyrobit větší rozměr, to je ale jiná. Tady 

se bavíme o řádově horším problému, a právě 

proto se o OLED zatím jen mluví. Na trhu není 

prakticky nic a  ojedinělou výjimkou je právě 

tento televizor LG 15EL9500-ZA s úhlopříčkou 

38 cm. LG s ním má velké plány, a navíc hodlá 

zanedlouho uvést jeho 81centimetrového brat-

říčka. To už bude nářez! Jistě i v penězích!

Jak vypadá OLED televizor
Především má pouze několikamilimetrový, 

a  abychom byli přesní, třímilimetrový panel. 

Oněch 43 mm, 

které najdete 

v  tabulce, má 

ve  své nejtlust-

ší části – musí 

také za  něco 

držet, někde mít 

propojení apod. 

V  napevno inte-

grovaném podstavci pak najdete tuner a roz-

hraní, kterých není mnoho, a jsou – s výjimkou 

USB – ve speciálních malých verzích. Adapté-

ry dostanete v ceně a tím, který použijete vždy, 

je kabel se dvěma konektory – jeden pro napá-

jení, druhý pro anténu. 

Napájecí zdroj je externí a má 24 voltů, takže 

televizor můžete umístit i do koupelny. Masivní 

krycí plech podstavce slouží jako odvod tepla, 

a  tudíž se dost zahřívá. Jsme zvědavi, nako-

lik to ovlivní životnost výrobku. Určitě vás také 

zajímá spotřeba: udávaná je 40 W a méně než 

1 W v pohotovostním režimu, námi naměřená 

pak v průměru 28 wattů.

Jednička za obraz
Televizor je pohoda sama a degraduje ho jen 

jediná věc – obrazovka se hodně leskne, takže 

je třeba dát na umístění přístroje pozor. 

Spolehlivé je přehrávání filmů s  titulky, 

programový průvodce EPG se dá přepnout 

do  dvou režimů náhledu (klasický a  dvou-

sloupcový) a nechybí ani velice dobrá lokali-

zace do češtiny. Naladěné kanály lze setřídit, 

obraz je bohatě ovlivnitelný, ale to nejspíše 

vůbec nebudete potřebovat. Je totiž vynika-

jící i  ve standardně přednastaveném režimu, 

ať už si pustíte pozemní DVB-T nebo filmy 

v HD přes satelit. Zvuk je poněkud utlumený, 

ale za  to může nízký výkon zesilovače a  ul-

tratenký, vysoce designově zaměřený návrh. 

Osobně bych si televizi do koupelny, kuchyně 

či ložnice pořídil okamžitě. Pokud bych si ho 

mohl dovolit. Mluvit o vysoké ceně však nemá 

smysl – za high-tech se vždycky platilo. Takže 

movití fajnšmekři – jděte do toho!

televizor lG 15El9500-ZA televizor GoGEN TVl 26925 lEd

ELEKTRONIKA • TEST

Naprosto excelentní obraz, výborné 
multimediální vlastnosti a neuvěřitelná 
lehkost bytí. Tak nějak by se dal v krát-
kosti charakterizovat momentálně 
jediný OLED televizor na českém trhu. 

Obliba televizorů LED, přes-
něji televizorů LCD s LED 
podsvícením, roste, a tak 
výrobci přicházejí na trh 
s novými modely. Stejně je 
tomu i u výrobce Gogen, 
který přináší novou 66cen-
timetrovou úhlopříčku LED 
panelu. A nevede si vůbec 
špatně. Když k tomu při-
hodíte 40měsíční záruku 
a dobrou cenu…

cena: 39.999 Kč

úhlopříčka, 
formát:

38 cm (15"),  
16:9

obrazovka: OLED, 1 366 x 768 bodů, 
jas 180 cd/m2; neomezený 
úhel pohledu,  
odezva 0,1 ms

tuner a zvuk: DVB-T (DVB-C pro Švédsko, 
Finsko), vše i jako HDTV 
(MPEG-4), analogový; 
zesilovač  
2x 2 W

přehrává  
(udáváno, výběr):

přes USB: MP3, JPG, AVI, 
MKV, MPG, DivX (celá řada 
formátů titulků)

vstupy/výstupy: na boku: mini HDMI, 
servisní, USB, speciální 
konektory pro anténu 
a napájení

rozměry (švh); 
hmotnost: 

351 x 235 x 80 (bez 
integrovaného podstavce 
43) mm; 1,6 kg

cena: 6.990 Kč

úhlopříčka, 
formát:

66 cm (26"),  
16:9

obrazovka: LED, 1 366 x 768 bodů, jas 
450 cd/m2, úhly pohledu 
178°, odezva 5 ms

tuner a zvuk: DVB-T  (i MPEG-4), 
analogový;  
zesilovač 2x 2,5 W

přehrává  
(udáváno, výběr):

AVI, BMP, DivX, JPG, MKV, 
MP3, MP4, MPEG, VOB, 
WMA, XviD

vstupy/výstupy: anténa, HDMI, SCART, 
CI slot, USB, VGA/zvuk 
(koaxiální), sluchátka,  
line-out (3,5 mm)

rozměry (švh); 
hmotnost: 

647 x 463 x 18 mm (bez 
podstavce, jen panel: 
647 x 418 x 37 mm);  
6,3 kg (5,9 kg)

LG 15EL9500-zA

GoGEN TVL 26925 LED

ultratenký rámeček televizoru je jen kamufláž. obraz totiž 
začíná po stranách o 4 mm dále, než je jeho vnitřní hrana a 

na výšku pak o šest. Nijak to ale neruší.

Panel (to je ta tenoulinká věc vlevo) lze o 10 stupňů 
natočit, podstavec s konektory lze natočit o zhruba 

totéž. Na stěnu se vše montuje kompletně a uchycení 
dostanete v ceně.

Skvělý OlEd dobrá volba

autor: Bohumil Herwig, foto: autor, LG

Ve skutečnosti televizor vypadá ještě trochu jinak - pod názvem značky najdete velice slušné dotykové ovládání.
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Základem jejího stoprocentního využití ovšem 

je, že máte počítač připojený k internetu – úda-

je, které program získá ze serverů s předpově-

dí počasí, pak transportuje bezdrátově do me-

teostanice, která vás potěší, nebo zklame, 

podle toho, jak bude. 

Předmětem dodávky kompletu je samot-

ná meteostanice, externí čidlo teploty, vysí-

lač USB a CD s programem Home Weather. 

Po vložení baterií do meteostanice, externího 

čidla a USB vysílače následuje instalace pro-

gramu 4Day Forecast (v  překladu čtyřdenní 

předpověď) a  základní nastavení jednotky. 

Práci máte usnadněnou v tom, že synchroni-

zace s venkovním čidlem proběhne automa-

ticky, takže zbývá jen nainstalovat program 

4Day Forecast do počítače, zadat v něm až 

čtyři města, ve  kterých vás zajímá předpo-

věď počasí a  nechat si synchronizovat USB 

vysílač s meteostanicí. Odměnou vám budou 

údaje o teplotě a vnitřním tlaku (v okolí meteo-

stanice), vnější (dodané externím čidlem, lze 

připojit celkem tři, lze je dokoupit samostatně) 

a  z  toho zobrazený graf vývoje tlaku za po-

sledních 12 hodin. Aplikace 4Day Forecast 

dodává meteostanici informace o předpovědi 

počasí: nejnižší a nejvyšší teplotu, vlhkost, in-

dex UV záření v patnácti krocích, předpověď 

pravděpodobnosti srážek, sílu a směr větru. 

Samotná meteostanice pak informuje o  vý-

chodu a  západu Slunce v  místě, ve  kterém 

se nacházíte, stejně tak o fázi Měsíce. Údaje 

jsou zobrazovány na LCD displeji o úhlopříč-

ce 12,5 cm.

Elegantní
Samotná meteostanice je velmi elegantní a  je 

určena k  zavěšení na  zeď nebo k  umístění 

do stojánku. Má tlačítka vedle hlavního disple-

je, kterými se ovládá – jde to snadno a  intui-

tivně. Na horní straně má velké tlačítko, které 

slouží k volbě režimů zobrazení, ale i k osvětle-

ní displeje: je modré a příjemné. Displej je kon-

trastní při pohledu kolmo na něj, v případě, že 

se úhel pohledu od kolmice odchýlí, čitelnost 

zobrazených údajů klesá, a pokud překročíte 

cca 30° od  kolmice, údaje přestanou být či-

telné úplně. 

Hyundai WS 2194 Internet má i budík. Čtyř-

denní předpověď funguje tak, že na displeji se 

objevují piktogramy, které charakterizují oče-

kávané počasí. Symbolů je 28 a  jsou snadno 

pochopitelné a  jasné. Na přístroj platí 40mě-

síční záruka.

meteostanice Hyundai WS 2194 internet

TEST • ELEKTRONIKA

autor: Milan Loucký, foto: Panasonic

Tak předně rekordér značí v  podstatě to 

samé, čím bylo dlouhou dobu video, které-

mu dávno odzvonilo. Digitální doba přinesla 

disk DVD, na nějž právě tento rekordér může 

zaznamenávat program z televize i z připoje-

ného zařízení, jako je třeba kamera nebo foto-

aparát. Navíc přehraje i videa z vestavěného 

pevného disku i z vložené paměťové karty SD 

nebo ze zasunutého USB flash paměťového 

disku. Rekordér si rozumí s mnoha známými 

formáty, zobrazí i  fotografie a  přehraje také 

hudbu. 

Rekordér je vybaven HDMI konektorem 

pro spojení s  televizí, která umí vysoké rozli-

šení. Je vybaven i převodníkem, který běžný 

obraz DVD převzorkuje na HD rozlišení 1 920 

x 1  080 obrazových bodů (říká se tomu up-

scaling). A tady získává Panasonic první body: 

na HD televizi jsme porovnávali obraz z několik 

let starého přehrávače DVD připojeného přes 

konektor SCART, a  pak jsme ten samý disk 

vsunuli do Panasoniku k porovnání. Rozdíl je 

neuvěřitelný a  obrazový procesor tohoto re-

kordéru je prostě úžasný. Tam, kde na starém 

DVD přehrávači byly mnohdy vidět jen stíny 

nebo rozmazané postavy, se obraz projasnil, 

získal na kontrastu – a hlav-

ně byl nesrovnatelně lepší 

u všech osmi takto porovna-

ných DVD disků. 

záznam
Rekordér Panasonic DMR-

-EX83EP má v  sobě pevný 

disk, na  který můžete za-

znamenávat program přijí-

maných stanic, a  to v  pěti 

úrovních kvality. Od  toho 

se odvíjí i  to, kolik záznamu 

se na  něj vejde. Čím kvalit-

nější záznam, tím méně se 

ho na disk vejde: v  největším rozlišení XP se 

na disk vejde osm hodin, v režimu LP pak 441 

hodin.

Nahrávat můžete samozřejmě i na 

DVD±R/RW disk i  na  disk DVD-RAM, což 

je specialita Panasoniku. Po nahrání pořadu 

ho můžete editovat (odstranit z něj třeba re-

klamy) a poté vypálit záznam na DVD disk. 

Rekordér je vybaven digitálním přijímačem 

televizního vysílání DVB-T, takže můžete na-

hrát libovolný televizní digitálně šířený pro-

gram. Jeho začátek zadáte buď časovými 

značkami (začátek, konec programu a  tele-

vizní stanice) nebo pomocí kódu ShowView 

(to jsou ta čísílka v  programech televizních 

stanic) nebo si vyberete z přehledu progra-

mové nabídky (EPG) na 11 dní dopředu a vy-

brané programy se automaticky přenesou 

do  tabulky programů k  nahrání. Výsledky 

nahrávání i v té nejnižší kvalitě jsou však nad 

očekávání dobré. 

Mimoto můžete při nahrávání programu 

–  tedy pokud jej zároveň na  televizi sledu-

jete – využít funkce Time Shift neboli zpož-

děného přehrávání. Zatímco si odskočíte 

uvařit kávu, „stopnete“ rekordér, program se 

ovšem dále nahrává, a po návratu pak sle-

dujete program od místa, kde jste ho poza-

stavili. Upozorňujeme i na možnost zrychle-

ného přehrávání záznamů z pevného disku, 

kdy jsou přehrávány 1,3násobnou rychlostí. 

Tak můžete stihnout zhlédnout i třináct filmů 

místo deseti…

Tento rekordér se Panasoniku opravdu po-

vedl. Kvalita obsluhy, dálkové ovládání, ob-

raz i  funkce stojí opravdu vysoko. Jediné, co 

mu můžeme vytknout – i  když to nemá vliv 

na funkčnost –, je provedení menu, které pů-

sobí v dnešní době poněkud archaicky; doufá-

me, že je Panasonic brzy předělá.

dVd/Hdd rekordér panasonic dMR-EX83Ep

ELEKTRONIKA • TEST

Pokud chcete nějaké zařízení, které by dokázalo přehrávat 
DVD filmy a zároveň zaznamenávat přijímaný signál digitálně 
přijímaných stanic DVB-T, máme pro vás dobrou zprávu. 
Takováto zařízení už jsou k dostání dosti dlouho, takže se 
pojďme podívat, co zajímavého přináší právě tento rekordér.

Nahráváme! Buďte v obraze

cena: 9.995 Kč

nahrává na: disk 250 GB (MPEG-2, 
MPEG-4), DVD±R/RW 
(DL), DVD-RAM

přehrává (výběr): DVD±R/RW (DL), CD-R/
RW, DivX (české titulky), 
MP3, WMA, JPEG

některé funkce: přehrávání s časovým 
posunem, současné 
nahrávání a přehrávání

tunery DVB-T

vstupy/výstupy 
(výběr):

2x SCART, HDMI, optický 
audiovýstup, FireWire 
vstup, USB, SD karta

rozměry 
vnější (švh); 
hmotnost: 

430 x 59 x 286 mm,  
3,5 kg

cena: 1.599 Kč

základní funkce: čas a datum, budík, východ 
a západ Slunce a fáze 
Měsíce, teplota a tlak 
v místnosti, relativní vlhkost, 
vývoj tlaku za 12 hodin, 
předpověď počasí na čtyři 
dny z internetu (z aplikace 
4Day Forecast)

rozsah měření: venkovní teplota: –20 °C 
až +60 °C (až ze tří čidel, 
jedno součástí dodávky, 
další lze přikoupit); vnitřní 
teplota: 0 °C až + 50 °C; 
vlhkost: 20 % až 99 %

napájení: 6x tužkové baterie AA 
(hlavní jednotka), 2x 
tužkové baterie AAA 
(teplotní čidlo), 2x tužkové 
baterie AAA (USB vysílač)

rozměry (švh), 
hmotnost  
(vč. baterií): 

195 x 112 x 29 mm,  
300 g (hlavní jednotka);  
65 x 90 x 32 mm, 70 g 
(teplotní čidlo);  
83 x 65 x 25 mm,  
70 g (USB vysílač)

Panasonic DMR-EX83EP

Hyundai WS 2194 Internet

k přístroji patří i dálkové ovládání, které, ač se to na první 
pohled nezdá, má řád a k vytoužené volbě se s jeho 

pomocí dostanete velmi snadno. 

Program 4day Forecast se stará o příjem informací 
o předpovědi počasí, které pak bezdrátově předává 

do meteostanice prostřednictvím uSb vysílače.

Elegantní rekordér klasických tvarů, a také momentálně nejvyšší model Panasoniku, poslouží k záznamu v systému PAl a tudíž z dVb-T. Využít můžete i 250Gb disk, na který se 
v nejvyšší kvalitě vejde 55 hodin.

Meteostanice se staly sou-
částí našich obydlí a jejich 
obliba stále stoupá. To je 
případ meteostanice Hyun-
dai, která dokáže také před-
povídat počasí až na čtyři 
dny dopředu.

Meteostanice nabízí rozměrný a přehledný displej 
s úhlopříčkou 12,5 cm.
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A  ten nás překvapil – citlivostí vstupního dílu 

přijímače. I  v  místech, kde signál pozemního 

vysílání DVB-T nedosahuje takové intenzity 

a kde některé set-top boxy i televizní přijímače 

DVB-T spolehlivě na obrazovkách „kostičkují“ 

nebo jim dokonce vypadne obraz, GoGen si 

statečně udržuje přehled nad přijímaným sig-

nálem. Dokáže dekódovat signály MPEG-2, 

tedy běžně vysílané, a v případě příjmu signá-

lů DVB-T MPEG-4 

(obraz ve  vysokém 

rozlišení) dokáže 

dekódovat alespoň 

zvuk. 

Díky přehlednému dálkovému ovládání a in-

teligentně sestaveným menu plní svůj účel be-

zezbytku. Je vybaven dvěma tunery. Jeden při-

jímá televizní kanál, na který se díváte, a druhý 

poskytuje data pro záznam. Jediné, co k tomu 

potřebujete, je mít zasunutou USB flash paměť 

do 16 GB v  zásuvce na  čelní stěně nebo mít 

připojen externí pevný disk s kapacitou až 2 TB.

Pokud je zasunuta paměť, můžete nahrávat 

a záznam si prohlížet třeba i s časovým posu-

nem. Pokud si potřebujete odskočit, stisknete 

tlačítko Time Shift a program se začne nahrá-

vat. Po příchodu stejným tlačítkem spustíte to, 

co jste neviděli – a  tak nepřijdete ani o minu-

tu pořadu. Je tu vše, co očekáváte: tedy EPG 

(Electronic Program Guide neboli přehled 

programů stanic na 11 dní dopředu), (i) česká 

menu. Pořad, který chcete nahrát (čas počát-

ku a konce, kanál), snadno vložíte přímo z EPG 

nebo ručně, nahrávat lze stiskem tlačítka Re-

cord, je tu i nahrávání s časovačem – po zvo-

lenou dobu… 

Tento přístroj si zaslouží vaši pozornost, po-

kud potřebujete řešit přechod na DVB-T. Jen si 

u  obchodníka nezapomeňte přikoupit paměť 

USB flash nebo rovnou externí paměťový disk 

s přípojným USB kabelem a také kabel SCART 

pro připojení set-top boxu k televizoru.

Předpokládá se použití třeba na  poradách 

nebo na přednáškách, kdy toto zařízení přesně 

vybere to, co zaznamenat chcete. Tím se liší 

od laciných modelů s jedním mikrofonem, kte-

ré zaznamenají, co si říkají lidé okolo, hluk pro-

jíždějících tramvají, ale jediné, co na nahrávce 

pak nenajdete, je rozhovor s osobou, který jste 

chtěli zaznamenat. Systém Low Cut 

dokáže účinně potlačit zvuk klimati-

zace i jiné stálé zvuky.

Přístroj lze používat i  pro záznam 

a přehrávání v režimech MP3, WMA 

i  v  lineárním PCM formátu, který 

kvalitou odpovídá CD. Má vysuno-

vací konektor USB, pomocí nějž 

jej zasunete do  počítače či note-

booku a nabíjíte ho. Zaznamenané 

pořady lze stáhnout do  počítače 

k  jejich zpracování nebo přehrání 

za pomoci Windows Media Playeru 

nebo iTunes – a počítače lze umístit 

do záznamníku i hudbu. Záznam se 

ukládá do několika adresářů, abys-

te si zachovali přehled o  tom, co 

jste kam nahráli. Pokud by vám 

nestačila kapacita vestavěné 

paměti 4 GB, můžete zasunout 

i  externí paměťovou kartu for-

mátu microSD s  kapacitou až 

16 GB.

Záznamník Olympus je k do-

stání ve  dvou barevných pro-

vedeních, vyšší model 760M 

má v  sobě i  rádio, 8 GB pa-

měti a možnost ovládat směro-

vou charakteristiku mikrofonu. 

V  kaž dém případě se záznam-

ník skvěle ovládá v  přehled-

ných  menu za pomoci tlačítek, 

kterých je tak akorát, abyste se 

v menu neztratili. 

set-top box GoGEN dVB 418 T2u

záznamník Olympus WS-750M

už vám nic neunikne

Zvuk v kapse

Pokud jste majiteli staršího televizoru, který nedokáže přijímat signál z pozemních digi-
tálně vysílajících stanic, nic se neděje: otestovali jsme pro vás dvoutunerový set-top box. 

cena: 1.199 Kč

přehrává: MP3, JPG a MPEG

vstupy/ 
výstupy: 

anténa in a out, 2x SCART, 
koaxiální audiovýstup

rozměry (švh); 
hmotnost: 

235 x 69 x 122  mm;  
580 g

cena: 2.699 Kč

používané formá-
ty záznamu:

lineární PCM (LPCM), 
MP3, WMA

maximální délka 
záznamu: 

až 6 h a 10 min (LPCM), 
69 h (128 kb/s, MP3), 
1 058 h (režim LP, WMA)

rozměry (švh); 
hmotnost: 

40 x 99 x 11 mm;  
51 g

GoGEN DVB 418 T2U

Olympus WS-750M

Do záznamníku si můžete poznamenat třeba to, co máte nebo co chcete udělat, a i když 
je záznamník v každém mobilu, tohle popisované zařízení opravdu stojí za to. 

autor: Milan Loucký, foto: GoGEN, Olympus

Robotický vysavač
Inteligentní 
domácí pomocník 
pro moderní život
www.ecovacs.cz

D73 D56D58 D54

Vysoká kapacita baterie, velmi tiché vysávání
Roboti Deepoo jsou ekologičtí díky své nízké energetické spotřebě
Důkladný úklid díky rotačnímu a postrannímu kartáči
Antibakteriální funkce
Virtuální zeď, magnetická páska, dálkový ovladač, 
čistící háček, nabíjecí stanice

Uklízí sám i bez Vaší přítomnosti
Renomovaný výrobce a specialista na vysávání  
s vlastním vývojem robotiky
Přes 30 milionů spokojených zákazníků po celém světě
Vytříbený design, maximální důraz na kvalitu a funkčnost
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S meteostanicemi
vás počasí nezaskočí
Duben je, co se počasí týče, nejnevyzpytatelnějším měsícem v roce. 
Ráno to vypadá na svěží krásný den a odpoledne začne padat sníh. 
Pokud si ale pořídíte meteostanici, máte naději, že aspoň ona do-
káže realisticky zhodnotit stav počasí a sdělit, že vám odpoledne jen 
ve svetru může být zima. 
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Hyundai  WSC 1908 se dodává v mnoha barevných 
odstínech, takže si můžete vybrat libovolnou barvu, 

která se vám bude hodit do domácnosti.

Hyundai WS 1806 je klasická meteostanice s funkcí Weather boy 
provedená ve stylu klasické elegance. V interiéru se také dobře 

vyjímá elegantní meteostanice WS 1850.

Hyundai WS 2011 WiNd s měřením síly větru je určena 
především pro odborníky a domácí kutily, kteří nemohou 

bez informací ani existovat.

Barevné meteostanice Hyundai

Speciální meteostanice Hyundai

meteostanice s fotorámečkem a rádiem

klasické meteostanice Hyundai

 meteostanice se zahradnickou funkcí

meteostanice s větroměrem

Zajímavé typy meteostanic Hyundai byly představeny v  reportáži hobby pořadu 

TV NOVA Rady ptáka Loskutáka. Odkaz na reportáž, která byla odvysílání 10. 4. 2011, 

najdete v aktualitách na webových stránkách www.euronics.cz.

Do  této kategorie patří modely, které jsou 

opět designově na úrovni, ale navíc mají i ně-

jaké další funkce. Například mohou sloužit 

jako fotorámeček (WSC 2032). Tímto mo-

delem uděláte radost nejen babičkám, tetič-

kám, jimž se pak na displeji zobrazí buď jen 

foto nebo jen meteorologické údaje či oboje 

dvoje – meteorologické údaje v  rohu společ-

ně s obrázky, které se mohou měnit. Nebo 

do této kategorie patří WSC 2002 s fotorá-

mečkem a navíc vestavěným rádiem.

Meteostanice klasické jsou přesně tím, 

čím mají být – elegantním přístrojem v kla-

sickém designu na  předpověď počasí 

a  sdělování informací o  přesném  času.  

A  jestli jsou vybaveny funkcí Weather Girl 

nebo Weather Boy, pomocí piktogramů 

naznačují, jak se obléci. Mívají i piktogra-

my, které ukazují, jak bude vypadat poča-

sí v nejbližší době (zamračeno, slunečno, 

deštivo, větrno atp.). Pokud ji budete dávat 

jako dárek, určitě nikoho neurazíte. 

Kompletně vybavená meterostanice Hy-

undai WS 2061 GARDEN vám zobrazí 

nejen klasické meteoúdaje, ale také za-

jistí komfort vašim květinám. Až do  pěti 

květináčů totiž můžete umístit čidla, která 

měří vlhkost zeminy, a když začne vysy-

chat, tak vás na to meteostanice upozorní 

– piktogramem uvadající kytičky a zvuko-

vým znamením. Z  toho důvodu je tento 

model především vhodný pro muže, kteří 

bývají lajdáky (nejen) v zalívání květin. Me-

teostanice o vodu květinám prostě řekne 

sama…

Další speciální meteostanice jsou urče-

ny pro opravdové fajnšmekry. Test jedné 

z  nich, která předpovídá počasí podle 

informací z  internetu, najdete na  straně 

25. K  těm zajímavým pak patří i  stanice 

WS 2011 WIND, která dokáže měřit i  sílu 

a  směr větru. Taková stanice je hodna 

skutečného meteorologického nadšence 

– amatéra i poloprofesionála…

Meteostanice WSC 2002 je veselá a zvládne předpověď 
počasí stejně jako zobrazení fotografií, které jsou v ní 

uloženy – a navíc má v sobě i rádio.

WS 2061 GArdEN monitoruje i zálivku květin, v balení 
jsou dvě čidla vlhkosti půdy (meteostanice dokáže 

získávat informace až z pěti čidel najednou, ta se dají 
dokoupit).

Hyundai nabízí meteostanice v  mnoha tvarech 

i  barevných odstínech, takže si můžete vybrat 

variantu přesně takovou, jaká se vám bude hodit 

do domácnosti (na obrázku WSC 1908 a barevné 

kombinace WSC 1909). 

Tyto modely jsou nejen praktické, ale slouží 

také jako vkusný a estetický prvek domu, který 

doplňují svou funkčností. Jejich sdělení podá-

vané přes obrazovku je srozumitelné, ve  formě 

piktogramů, takže nemusíte být meteorologové, 

abyste pochopili, zda bude hezky, nebo zda bude 

pršet. Některé modely zobrazují také panáčka či 

panenku (Weather Girl nebo Weather Boy), kteří 

vám pak svým oblečením neomylně naznačí, jak 

bude – a jak se ten den máte obléci.
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POČÍTAČE • HVěZdNÉ NOTEBOOkY

Bohatá nabídka notebooků, které nabízí Euronics 
v rámci své akce Hvězdný notebook, pokrývá 
čtyři kategorie, ze kterých si vybere každý. Přiná-
šíme vám tipy na jeden zajímavý model z každé 
kategorie. Nezapomeňte se však podívat i na 
stranu 62, kde najdete informaci o příslušenství 
k notebookům, které byste si mohli odnést rov-
nou s přístrojem z prodejny. 

pro každého něco

Acer eMachines eM350 
cena: 4.999 Kč
Jde o nejlevnější notebook na trhu s úhlopříčkou disple-
je 10,1 palce. Jeho výhodou je snadná přenositelnost 
a hmotnost. Nezklame vás ani při provozu na dodávanou 
tříčlánkovou baterii – doba provozu je čtyři hodiny.

Nejdůležitější parametry: 
• procesor Intel Atom N450
• velikost paměti RAM 1 GB
• kapacita pevného disku 160 GB
• operační systém Microsoft Windows XP Home

Hvězda do kapsy 

pokračování na straně 39

autor: Milan Loucký, foto: Acer, Motýl Media

HVĚZDY EURONICS

PLATNOST DO 16. ČERVNA 2011

HVĚZDY EURONICS
Vybíráme pro vás to nejlepší z nabídky prodejen EURONICS!
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HVĚZDA DOMÁCNOSTI
Skvělý notebook s dokonalým vzhledem, 
vhodný pro každou domácnost

X52F-EX472V
• úhlopříčka obrazovky 15,6  • rozlišení displeje 1 366 x 768 p 
• 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

H
S
v

X
•
•
•
•
•
•

11 990,-

Inspirace_katalog_02_2011.indd   1 11.4.2011   15:42:59
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DIGITÁLNÍ 
ZRCADLOVKA S PRŮVODCEM
Neuvěřitelně snadno použitelný fotoaparát 
pro překrásné a dokonalé snímky

D3100 + 18-55 AF-S DX VR
• obrazový snímač CMOS formátu DX rozlišením 14,2 milionu pixelů • rozměrný 
7,5 cm (3") LCD monitor s vysokým rozlišením • videoklipy D-Movie – v rozlišení 
Full HD (19 20 x 1 080 p) • režim průvodce – rychle a snadno použitelný 
asistenční režim v českém jazyce • objektiv 18–55 AF-S DX VR (ekvivalent 
u kinof ilmu 27–82,5 mm) se 
systémem redukce vibrací 
a optickým ED členem 
• české menu

12 990,-

14 990,-

ČERNOBÍLÝ TISK 
SNADNO A ÚSPORNĚ
Značková laserová tiskárna s jednoduchou 
obsluhou a velmi kvalitním tiskem

LBP 6000B
• černobílý tisk rychostí až 18 stran za minutu • zdokonalené 
rozlišení tisku 2 400 x 600 dpi • maximální velikost tisku 
A4 • zásobník až na 150 listů papíru • pracovní zátěž až 
5 000 stran měsíčně • USB port 2.0

HVĚZDA ZÁBAVY
Herní notebook s velkým diskem 
a graf ickou kartou s vlastní pamětí

Aspire 5738ZG
• úhlopříčka obrazovky 15,6" • rozlišení displeje 1 366 x 768 p 
• formát obrazovky 16:9 • dvoujádrový procesor Intel Pentium T4500 
• frekvence procesoru 2,3 GHz • kapacita paměti RAM 4 GB 
• kapacita pevného disku 640 GB • graf ická karta ATI Mobility 
Radeon HD • Bluetooth •  Wi-Fi • Microsoft Windows 7 Home Premium

1 899,-

GB
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NECHTE 
ROZHODNOUT SVÉ UŠI
Dokonalý společník na cesty 
pro hudbu i video

Přehrávač MP3/MP4 Philips SA2VBE04 
• 1,5" barevný displej zabudovaný v hliníkovém těle 
s 4GB pamětí • podporované formáty: MP3, WMA, APE, 
FLAC, WAV, JPEG, BMP, MJPEG (.mp4) • FM rádio s RDS 
a 20 předvolbami • nahrávání hlasu, chcete-li si dělat 
poznámky

8 990,-

VTÁHNE VÁS DO DĚJE
Miniaturní DVD kino 2.1 vás překvapí f ilmovým zvukem, 
který naplní celou místnost

MCD183
• přehrávaná média: CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R, VCD/SVCD • podporované formáty: JPG, 
MP3, WMA, DivX 3, DivX 4, DivX 5, MPEG, MPEG-2 • připojení USB Direct pro přehrávání hudby 
a prohlížení f otograf ií

3 990,-

1 490,-

NABITÁ FUNKCEMI
Kompaktní videokamera se skvělou kvalitou 
videa i za slabého osvětlení

HDR-CX115E FullHD
• iAUTO režim vybere za vás optimální nastavení všech 
parametrů • obrazový snímač CMOS pro záznam videa 
ve formátu AVCHD, MPEG-2 a maximální rozlišení 
1 920 x 1 080 p • 25x optický zoom s aktivním režim 
stabilizace obrazu SteadyShot • objektiv ze světelností f/1,8 
• 6,7 cm (2,7") širokoúhlý dotykový displej pro zobrazování 
snímků a ovládací funkcí • podporované paměťové karty: 
MS PRO Duo, MS PRO Duo High Speed, SD, SDHC

2x 8 GB SD karta!
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PRO ÚČINĚJŠÍ PRANÍ
Spolehlivý pomocník 
za skvělou cenu! 

LG F1068 
• variabilita odstředění 1 000/800/400 • 
energetická třída A+ • hlučnost při praní 54 dB 
• počet programů 9 • spotřeba energie 85 kWh 
• spotřeba vody 48l • prací náplň 5 kg • Direct 
Drive motor •  Fuzzy Logic • rozměry výrobku: 
F1068QD (v x š x h): 85 x 60 x 44 cm, 
F1068LD (v x š x h): 85 x 60 x 55 cm

6. SMYSL PROMĚNÍ 
POVINNOST 
V ZÁBAVU
Úsporný set s intuitivním ovládáním

Pračka AWOE 7560
• 6.  smysl • energetická třída A+++ • kapacita 
praní 7 kg • spotřeba vody 54 l • otáčky odstřeďování 
1 200 ot./min • rozměry (v x š x h): 85 x 59,5 x 60 cm

Kondenzační sušička prádla 
AZB 7780
• energetická třída B • spotřeba energie – bavlna 
na žehlení 7 kg 3,29 kWh • kapacita sušení 7 kg 
• objem bubnu 121 l • počet programů 11 • 6. smysl 
• rozměry (v x š x h): 85,5 x 60 x 59,6 cm

23 990,-

7 990,-
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8 990,-

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! 

K

14 jí

Díky t
tot rovvémuuémuu řeřešešenn
oo mmyčky veejde 

ídddelních sooupravv!íddídelních sooupravv! 

Přípravky na půl roku mytí zdarma!
BOSQ8ACZK0111

PŘEDSTAVTE SI 
DOKONALOST 
CHLAZENÍ
Tichá chladnička se systémem 
přímého chlazení – Direct cooling 

RL39THCTS 
• objem netto chladicí prostor 201 l • užitný 
objem mrazák: 82 l • energetická třída A+ 
(261 kWh/rok) • kapacita zamrazení 8 kg/24 h 
• 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 

11 990,-

12 990,-

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
• allFrost technika
• funkce supermrazení 
• hlučnost 42 dB 
• barva inox Look 
• rozměry (v x š x h): 185 x 60 x 65 cm
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DVA V JEDNOM
Malý bezšňůrový vysavač s neuvěřitelnou sací sílou 

RH855301 
• „AIR FORCE cyclonic technology“ s unikátním dvojím systémem: oddělení 
nečistot od vzduchu a udržení sací síly na velmi vysoké úrovni • sací 
hlavice Delta Force s velmi rychlými elektronickými kartáči aktivovanými 
funkcí booster pro efektivní čištění koberců a předložek • napětí 18 V • 
výdrž až 40 minut (30 minut s funkcí booster) • bezdrátový: nepotřebuje 
připojení k síti • bezsáčkový: vyjímatelný zásobník na nečistoty • pohodlný: 
ergonomické držadlo s měkkým povrchem • XL násada: není třeba se ohýbat 
při vysávání v těžko dostupných místech 

D
M

R
•
n
h
f
v
p
e
p

NENECHÁ 
ZA SEBOU 
ANI CHLOUPEK
To nejlepší pro váš jarní úklid! 

S 4212 Parkett&Co. 
• elektronická regulace sacího výkonu 
6stupňovým otočným regulátorem 
• „Silence“ stupeň tlumení hluku • 2 000 W 
• kvalitní f iltr Super Air Clean • prachový 
pytlík HyClean 3,5 l se sítí Protector-Netting 
a 9 f iltračními vrstvami, s automatickým 
prachovým uzávěrem a hygienickým 
těsněním • velký akční rádius 9 m pro 
maximální dosah • kvalitní nerezová 
teleskopická trubice • přepínatelná, lehce 
pohyblivá podlahová hubice SBD 450-3 
• podlahový kartáč SBB 300-3 pro velké 
parketové plochy • automatické navíjení 
kabelu • automatické nastavení prachového 
pytlíku pro snadnou výměnu • ergonomicky 
zakulacená rukojeť pro nenáročné vysávání 
• výškově přestavitelná teleskopická rukojeť 
pro správnou pracovní pozici

PŘÍPRAVA JÍDLA 
BEZ NÁMAHY
Univerzální pomocník 
pro vaši kuchyni 

BRAMR530S 
• výkon 600 W, plynulá regulace otáček 
s 15 nastavitelnými stupni • Funkce turbo 
(14 000 ot./min) • možnost nastavení 
nižších minimálních otáček => jemný 
start + snížení nebezpečí rozstřiku – soft 
speed • nerezový odnímatelný mixovací 
nástavec s jemnější linií mixovací nohy 
snižující možnost rozstřiku anti-
splashing • velký sekací nástavec (ideální 
pro maso, sýry, ovoce, ořechy nebo 
zeleninu) 500 g • velká šlehací metla pro 
přípravu šlehačky a sněhu z bílků

3 590,-

5 990,-

1 999,-BRAMR530S 
• výkon 600 W, plynulá regulace otáčekk 
s 15 nastavitelnými stupni • Funkce turrbo 
14 000 ot./min) •možnost nastavení 

nižších minimálních otáček => jemný 
start + snížení nebezpečí rozstřiku – sooft
speed • nerezový odnímatelný mixovaccí 
nástavec s jemnější linií mixovací nohy 
snižující možnost rozstřiku anti-
splashing • velký sekací nástavec (ideální 
pro maso, sýry, ovoce, ořechy nebo 
zeleninu) 500 g • velká šlehací metla prro 
přípravu šlehačky a sněhu z bílků
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SNADNĚ A  ŠETRNĚ 
Elegantní žehlička pro váš dokonale hladký účes 

GALLIS251 
• destičky s keramickým povrchem • plynulé nastavení teploty 120–200 °C • 5 LED kontrolek pro zobrazení 
teploty • ON/OFF spínač • otočný napájecí kabel • tepluvzdorné pouzdro součástí balení • příkon 40 W 
• napájení 230 V ~ 50 Hz • rozměry 30 x 3,2 x 3,5 cm599,-

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSHHHHHVVVVVVVVVVVVVVVĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚZZZZZZZZZZZZZZDDDDDDDDDDDDDDDDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

DOMÁCÍ KADEŘNÍK
Jednoduchý, praktický a bezúdržbový 

PHIQC5070PB 
• samoostřicí nože • zdroj energie: akumulátorový, síťový 230 V • 15 stupňů 
nastavení délky (1–41 mm) • 2 vodicí hřebeny • bezúdržbová střihací 
jednotka • kadeřnická sada: hřeben, čisticí kartáček a nůžky 
• až 35 minut provozu/8 hodin nabíjení

UMÍ IONIZACI VLASŮ
Eliminuje statickou elektřinu pro 
hladší a lesklejší vlasy 

ROWCV4803D0 
• 2 000 W • funkce ionizace vlasů • 3 stupně 
nastavení teploty • 2 stupně regulace výkonu • 
tlačítko turbo • tlačítko studený vzduch • difuzér • 
koncentrátor vzduchu • odnímatelná magnetická 
mřížka vstupu vzduchu • závěsné poutko

899,-

1 390,-

OOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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HVěZdNÉ NOTEBOOkY • POČÍTAČE

Hvězda domácnosti

Hvězda zábavy

Hvězda pro úspěch

pokračování ze strany 30

Asus X52f 
cena: 11.990 Kč
Asus XF52F je notebook vhodný pro každou domácnost, 
kde jeho 15,6palcová obrazovka s LED podsvícením a s roz-
lišením 1 366 x 768 obrazových bodů bude zcela stačit 
na většinu domácích aplikací. Na baterii vydrží pracovat až 
3,5 hodiny.

Nejdůležitější parametry: 
• procesor Intel Pentium P6100
• velikost paměti RAM 4GB
• kapacita pevného disku 500 GB
• operační systém Microsoft Windows 7 Home Premium

Acer Aspire 7540G  
cena: 13.990 Kč
Notebook Acer AS7540G zcela jistě uspokojí všechny 
hráče, protože je vybaven velkou 17,3palcovou obrazovkou 
a výbornou grafickou kartou. Pro umocnění herního zážitku 
nebo pro schopnost komunikace je tento notebook vybaven 
i vestavěnou kamerou.

Nejdůležitější parametry: 
• úhlopříčka displeje 17,3"
• procesor AMD M320
• grafická karta ATI Mobility Radeon HD 4650
• velikost paměti RAM 4 GB
• kapacita pevného disku 640 GB
• grafická karta ATI Radeon HD 5650 1 GB
• operační systém Microsoft Windows 7 Home Premium

Sony Sony VAIO EB3L1E  
cena: 15.990 Kč
Skutečně velmi elegantní notebook vám neudělá ostudu na 
žádném místě, kde se s ním objevíte, a přitom vám nabídne 
vysoký výkon díky vestavěnému procesoru Intel i3. Co se 
týče zobrazení, nebudete ani zde o nic ochuzeni, protože 
úhlopříčka displeje je 15,6 palce.

Nejdůležitější parametry: 
• procesor Intel Core i3 370M
• velikost paměti RAM 4 GB
• kapacita pevného disku 320 GB
• operační systém Microsoft Windows 7 Home Premium

HVĚZDY EURONICS

EURONICS – elektro 
Krejcar v Plzni
První březnový pátek byla otevřena zcela nová 

prodejna elektro EURONICS – elektro Krejcar 

v  Plzni, u  OC Hornbach, v  ulici U  Prazdroje. 

Nový interiér prodejny refl ektuje aktuální tren-

dy a požadavky současného maloobchodního 

prodeje elektra. Na  400 m2 prodejní plochy 

zákazník najde bohatý sortiment spotřeb-

ní elektroniky a  domácích spotřebičů. Velká 

prodejní plocha zároveň umožňuje zákazní-

kům představit rozšířený sortiment velké bílé 

techniky, s  exkluzivním zastoupením značek 

Miele, Bosch a  Siemens. Provozovna je ote-

vřena ve zcela novém prodejním konceptu se 

zaměřením na nejnovější vystavení notebooků, 

mobilních telefonů, příslušenství, presovačů – 

coffee point.

Silná otevírací kampaň podpořená letákem, 

rozesílanými materiály i outdoorovou reklamou 

a prezentovaná místními rozhlasovými stanice-

mi měla za následek velikou návštěvnost  při 

zahájení prodeje. Sešlo se zde téměř 400 lidí, 

kteří po  otevření nové prodejny zcela zaplnili 

její vnitřní prostory.

EURONICS v Sokolově
Další nově otevřenou partnerskou prodejnou 

je elektro EURONICS v  Sokolově, na  ulici 

K. H. Borovského v OD Ural – Stace Elektronic. 

Zahájení prodeje proběhlo v pátek 11. března.

Velká prodejní plocha zaujímá téměř 700 m2. 

Prodejna je situována na  náměstí s  vlastním 

parkovištěm přímo před obchodem.

Opět výborná odezva na otevírací leták měla 

za následek frontu cca 250 lidí, která během 

dopoledne neustávala a  za celý den přinesla 

kýženou tržbu.

Leták byl vytvořen tak, aby byla pro zákazníky 

připravena na  každý den jiná nabídka zboží, 

takže si při návštěvě mohli vybrat podle své-

ho zájmu. Je moc příjemné vidět, jak se lidé 

hrnou do  EURONICS prodejen, když situace 

na dnešním trhu je spíše opačná. 

EURONICS v Brně
V polovině března  byla znovu otevřena zrekon-

struovaná prodejna elektro EURONICS v Brně 

na  ulici Jánská. Modernizace horního patra 

se prodejna dočkala již v minulém roce. Nyní 

se přestavuje spodní patro zaměřené na pre-

zentaci zboží malé bílé elektroniky, kuchyň-

ské spotřebiče, příslušenství a  velké domácí 

spotřebiče.

EURONICS v OC Olomouc City
V průběhu měsíce května proběhne znovuote-

vření zmodernizované prodejny elektro EURO-

NICS v OC Olomouc City. Jedná se o  jednu 

z  největších elektroprodejen EURONICS – 

s  plochou 750 m2. Prodejna bude vybavena 

zcela novým nábytkovým řešením, moderními 

prezentacemi z  oblasti IT, notebooků, mobil-

ních telefonů, bohatou nabídkou příslušenství 

a zajímavou prezentací vysavačů, zaměřenou 

hlavně na robotické vysavače. 

V ostatních elektroprodejnách budou probíhat 

modernizace a rozšiřování výstavek notebooků 

a mobilních telefonů na speciálně vyrobených 

designových stolech, tak aby koncept výstavky 

IT a mobilních telefonů byl ve všech prodejnách 

EURONICS srovnatelný a  zákazník u nás na-

šel vždy stejně širokou nabídku. Celkem půjde 

o zhruba 10 prodejen.

Síť prodejen EURONICS se utěšeně rozrůstá. Důkazem toho je i tato stránka, 
na níž se můžete seznámit s dalšími nově otevřenými prodejnami po celé republice. 

Jaro ve znamení nových prodejen EURONICS

NE 2 ROKY, 
ANI 3 ROKY, ALE

Vztahuje se na: 

sušičky
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebiče

V

EURONICS ZÁRUKA

televizory
ledničky
mrazničky
pračky

HVĚZDY EURONICS

autor: Jana Ročáková, foto: archiv EURONICS
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přenos obrazu i  zvuku. Vzájemná kompati-

bilita je však omezená, i  když existují různé 

adaptéry. 

DisplayPort se používá jen ve  výpočetní 

technice a nemá šanci nahradit HDMI ve spo-

třební elektronice. V každém případě je třeba 

při výběru monitoru hodně dbát právě na roz-

hraní – jen málokdy najdete všechny tři konek-

tory pohromadě.  

Monitory pro 3D
Na  nedávné výstavě CeBIT jich bylo k  vidě-

ní už víc než dost. Například Asus představil 

úhlopříčky 58 cm (23") a 69 cm (27"). LG pak 

58centimetrový W2363D, který jako obvykle 

pracuje ve Full HD s rozlišením 1 920 x 1 080 

bodů a neměl by být dražší než 400 USD (asi 

9.000 Kč). Brýle se synchronizačním modu-

lem, který je externí, je třeba dokoupit.

Řešení Nvidia podporuje i Acer GN245HQ 

(23,6", tedy 60 cm), u něhož si 3D pustíte buď 

přes HDMI 3D nebo dual-linkové DVI-DL. Ne-

pochybnou výhodou jeho řešení je rozhraní 

HDMI, takže můžete sledovat televizní vysílání 

ze set-top boxu (nikde se to sice nepraví, ale 

předpokládáme, že podporuje patřičný 3D 

systém), přehrávat 3D filmy z Blu-ray či sledo-

vat nahrávky z 3D kamery. A monitor také vyu-

žívat s herní konzolí či počítačem s 3D kartou. 

Nejen tento 3D monitor Aceru splňuje ev-

ropský předpis RoHS omezující používání ne-

bezpečných látek, takže neobsahuje rtuť a  je 

vyroben z recyklovatelných materiálů. 

Bez zajímavosti není ani to, že zdroj je ve-

stavěn stejně jako infračervený synchronizační 

vysílač a že monitor má dva spánkové režimy. 

V jednom si řekne o 1,85 W a v druhém o 0,85 

wattu. Ve  světě monitorů to není špatně, ale 

s televizory se zatím měřit nemůže. 

A pokud jde o Asus, například PH276H má 

klasické Full HD rozlišení, které se taktéž stá-

vá v počítačovém světě – stejně jako ve světě 

televizním – jistým standardem, odezvu 2 ms 

a vybaven je dvěma DVI a jedním HDMI vstu-

pem. Cena by měla být kolem 14.000 Kč, ale 

to se bavíme o úhlopříčce plných 69 cm (27"). 

A jaký je trend?
Nejen 3D hry či další počítačové 3D aplikace, 

ale i možnost promítání běžných 3D filmů, sle-

dování televizního 3D vysílání či fotografií z 3D 

fotoaparátu. Zkrátka opět tu máme sbližování 

počítačového a  tradičního spotřebněelektro-

nického světa. Takovéto 3D řešení se z dlou-

hodobého pohledu jeví jako nejrozumnější. 

Některé herní 3D aplikace si nejspíše udrží 

speciální řešení bez HDMI, resp. s adaptérem 

na HDMI, ale masový trh zřejmě půjde jinam. 

Skoro to vypadá, jako by vše spělo k tomu, 

že monitor bude fungovat jako 3D televizor, 

ovšem většinou bez televizního tuneru, a vy si 

na něj – přes HDMI – napojíte počítač, herní 

konzoli, set-top box apod. 

Jak vidíte, možných cest ke 3D je více a zá-

leží na vás, jakou si zvolíte. Tím základním ale 

není rozhodnutí o monitoru, ale o té které 3D 

grafické kartě.

Zájem o  3D se zvedá nejen v  klasických fil-

mových sférách, ale i mezi počítačovými nad-

šenci, zejména pak hráči. Nejnovější údaje 

zveřejněné DisplaySearch mluví o meziročním 

nárůstu prodejů 264 % a  také o  výborném 

postavení společnosti Acer (podíl přes 40 %). 

Ve 3D je nyní k dispozici celá řada her, existu-

jí řešení konvertující 2D hry na 3D a ve 3D si 

můžete na  monitorech promítat třeba i  filmy 

z Blu-ray přehrávače či fotografie. Do 3D dnes 

zkrátka upalují všichni. 

Odlišnosti počítačové 3D
O principech aktivního 3D vysílání jsme psali 

už několikrát, takže jen ve stručnosti o odliš-

nostech „počítačového 3D“. 

Jako PC formát se ze sedmi nejobvyklejších 

pro aktivní 3D používají nejčastěji tři, které se 

naopak nepoužívají v  televizním 3D vysílání. 

Tam je normováno „vertikální 3D“ a  „horizon-

tální 3D“, tedy obrazy vedle sebe a nad sebou 

vždy v příslušném polovičním rozlišení v rámci 

Full HD (1 920 x 1 080 bodů) či HD Ready. 

Ve  světě počítačovém jsou jimi „řádek 

po  řádku“ (line by line – horizontálně má po-

loviční rozlišení), „vertikální proužky“ (vertical 

stripe – poloviční rozlišení vertikálně) a  „ša-

chovnicové 3D“ (checker board), kdy levý 

a  pravý videokanál vysílá na  obrazovku bod 

po  bodu v  obou rovinách. Výsledkem je pak 

poloviční rozlišení v obou směrech.

K  těmto ryze počítačovým 3D formátům 

přistupuje někdy i „sekvenční 3D“ normované 

pro záznam na  discích Blu-ray, kdy je signál 

pro levé a pravé oko vysílán v rozlišení Full HD 

„políčko po  políčku“ za  sebou. Monitor pak 

musí – stejně jako televizor – příchozí videosig-

nál synchronizovat s aktivními brýlemi se „skly“ 

z LCD. Na  tomto místě je třeba zdůraznit, že 

některé 3D televizory podporují i  tyto počíta-

čové formáty. Jde především o Samsung. Po-

kud byste tedy měli notebook s 3D displejem 

a chtěli hrát hru na větší obrazovce, stačí se jen 

na takto vybavený televizor napojit. 

Ani zdaleka to však neumějí všechny 3D 

televizory stejně, jako na všechny 3D moni-

tory nenapojíte set-top box či Blu-ray. A  to 

nejen kvůli tomu, že prostě nemají rozhraní 

HDMI. Nemusí také podporovat patřičný 3D 

formát. 

Co potřebuji pro 3D v počítači 
Základ je vždy stejný (pokud se bavíme 

o  aktivním 3D) a  je jen upraven na  danou 

situaci. Například v  systému Nvidia 3D Vi-

sion, který používá Acer i Asus a  také LG, 

je pro sledování prostorového obrazu zapo-

třebí mít 3D monitor, grafickou kartu Nvidia 

s podporou zobrazování ve 3D (např. GTX/

GTS), aktivní brýle Nvidia a výkonný počítač 

minimálně s  procesorem Intel Core 2 Duo 

nebo AMD Athlon X2 a se systémem Vista 

či Windows  7. Vše, i 3D monitor, musí být 

navzájem kompatibilní.

V případě monitoru a jeho napojení na gra-

fickou kartu se používají tři konektory – DVI, 

které se nikdy příliš neujalo, HDMI, známé ze-

jména ze spotřební elektroniky, a DisplayPort, 

navržený organizací VESA (Video Electronics 

Standards Association), taktéž sloužící pro 

POČÍTAČE • 3d MONiTORY

Příslušenství se hodí

Pokud si chcete pořídit nebo už máte 

kvalitní monitor, určitě se vám hodí nějaké 

ty vlhčené ubrousky k otírání obrazovky 

či třeba speciální gel a  utěrka s  mikro-

vláknem. Zakoupit ale můžete i  čištění 

v podobě spreje – záleží jen na vás, na co 

sázíte. Vodu samozřejmě na  monitor či 

televizor nikdy nepoužíváme.

Pokud si hodláte pořídit 3D systém, 

tedy především monitor a  odpovídající 

grafickou kartu, dbejte také na  kabel 

HDMI. Pravidlem zůstává, že kvalita stojí 

peníze, takže v  ideálním případě pořiď-

te kabel řádně opletený s pozlacenými 

konektory a  verze minimálně 1.3a. Po-

kud kupujete HDMI kabel nový, nejspíše 

už půjde jen o verzi 1.4, která je ostatně 

obecně pro 3D doporučována. Útlumy 

na  HDMI kabelu jsou poměrně malé, 

takže nemusíte na jeho délku brát ohled. 

Klidně snese i deset metrů. No, a pokud 

máte rozdílné konektory v grafické kar-

tě a v monitoru, může to pomoci vyřešit 

příslušný adaptér. 

Pokud můžete v  omezené míře i  u  3D 

řešení ušetřit na kabelu, na adaptéru ne-

šetřete. Jediné, na čem záleží, je, aby co 

nejlépe převedl jeden signál na  druhý. 

Výměna, kupříkladu karty, je vždy pod-

statně dražším řešením.

Třetí rozměr

Televizory pro prostorový obraz jsou 
po více než roce existence dobře 
známé. Nejinak je tomu s monitory, 
které přišly na trh v podstatě ve 
stejné době. Je to ale přece jen spe-
ciálnější zboží, takže se jim trochu 
podívejme na zoubek. zvláště když je 
možností přístupů ke 3D řešení v po-
čítačovém světě spousta a na rozdíl 
od světa televizního tak musíte více 
přemýšlet, po čem sáhnout.

na monitoru
Asus VG278H je 3d monitor s lEd podsvícením a úhlopříčkou 69 cm (27“), navržený pro hráče. Podporováno je 3d přes 

HdMi i bezdrátově, panel má odezvu 2 ms.

Novinka ve 3d od lG – d2342 – má úhlopříčku 58 cm 
(23“) a na trh přijde na přelomu května a června. Cena 

tohoto na pohled úžasného kousku zatím nebyla 
stanovena.

Jeden z prvních monitorů podporujících 3d řešení 
Nvidia byl Acer GN245HQ. Prostorový obraz pracuje 
buď přes rozhraní HdMi 3d nebo dVi-dl (dual link), 
synchronizační infračervený vysílač je vestavěný.
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vlhčené látky. To má však výhodu. Při žehlení 

choulostivých látek tak nedochází k  jejich vy-

leštění hladkou plochou žehličky, a proto tento 

princip využijeme i při parním žehlení. Žehličky 

bez napařování tedy z pochopitelných důvodů 

postupně mizí.

Napařování je pohodlné
Vyrábění páry přímo v žehličce je možné díky 

odlišné konstrukci žehlicí desky, která v sobě 

skrývá labyrint vedoucí páru k  otvorům růz-

ně rozmístěným po celé její ploše. Pára vzni-

ká v  parní komoře, vytvořené přímo v  tělese 

žehlicí desky. Do ní je přes nastavitelný ventil 

přikapávána voda a  tak vzniká větší či menší 

množství páry, podle toho, jak je ventil nasta-

ven. Mimo to ústí do parní komory také pum-

pička, kterou je přiváděno větší množství vody 

pro parní ráz. Ten účinně pomáhá, pokud při 

žehlení narazíme na  nějaké více pomačkané 

místo. Větší množství páry vlákna rychle uvolní 

a přinutí je držet požadovaný tvar.

Z toho vyplývá, že čím více páry přivádíme, 

tím lépe a rychleji se většina látek poddá. To je 

hlavní důvod, proč se při profesionálním žehle-

ní používají takzvané parní generátory, o kte-

rých ještě bude řeč.

Parní ráz využijeme také při svislém napařo-

vání, které je v poslední době oblíbenou funkcí 

žehliček. Při tomto způsobu žehlení je napří-

klad košile pověšená na ramínku a pára vyrá-

běná parním rázem je na ni vypouštěna z malé 

vzdálenosti bez kontaktu s látkou, která se pů-

sobením páry rovná. Tento způsob žehlení vy-

žaduje podstatně větší množství páry, proto je 

energeticky náročnější, ale šetrnější k prádlu. 

Některé tkaniny z hodně mačkavých materiálů 

tímto způsobem dobře vyžehlit nelze.

Vodní kámen, to je prevít
Do převážné většiny moderních žehliček lijeme 

vodu z vodovodu, takže logicky vzniká otázka, 

jak je to s vodním kamenem. Ten pochopitelně 

při odpařování vody zůstává v  parní komoře, 

která se musí čistit, nebo je odstraňován ještě 

před tím, než se do ní voda dostane.

K odvápňování vody pro žehlení jsou vy-

užívány odvápňovací kazety nebo tyčinky. 

Kazety obsahují speciální granule, které 

dovedou na svůj povrch vázat soli obsaže-

né ve vodě. Kazetu musíme jednou za čas 

vyměnit, protože již nepojme větší množství 

solí. Podobně odvápňovací tyčinka je vyro-

bena ze speciálního materiálu, na  kterém 

se vodní kámen usazuje. Tu postačí očis-

tit delším ponořením do  kyseliny citronové 

nebo octa.

Začněme však od začátku. Žehlení žehličkami 

vzniklo poměrně pozdě, zhruba v  15. století. 

Předtím se prádlo válečkovalo a  lisovalo. Tvar 

žehlicí desky se špicí vpředu a  rovnou zadní 

hranou najdeme již u  prvních dochovaných 

žehliček, které se nahřívaly na plotně či ohništi 

a žehlilo se s nimi, dokud nevychladly. Později 

se používaly žehličky s dutinou, do které hos-

podyňka vložila žhavé uhlíky, a  tak žehlička 

měla vlastní zdroj tepla. Teprve se zavedením 

elektrického proudu byl objeven princip žeh-

ličky vyhřívané pomocí odporového topného 

tělesa, který je využíván dodnes. Jeho hlavní 

výhodou je možnost regulace teploty, o kterou 

se stará nastavitelný termostat. Ten je dosud 

ve většině přístrojů bimetalový a udržuje teplo-

tu s přesností okolo 20 °C, což je dostačující. 

V některých nejmodernějších přístrojích se pro-

sazuje elektronické řízení teploty, které funguje 

s přesností na 1 °C a umožňuje i další funkce.

Suché žehlení
Mám na mysli žehlení bez páry, které umí kaž-

dá žehlička, pokud páru vypneme nebo do ní 

nenalijeme vodu. Napařovací žehličku takové 

použití nepoškodí. Dodnes se vyrábí několik 

málo modelů žehliček určených pouze pro 

suché žehlení. Snad jedinou jejich výhodou je 

to, že jsou o trochu lehčí, levnější a skladnější. 

Žehlení bez páry je ale obtížné, proto se při po-

užití těchto přístrojů většinou žehlí přes kus na-
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pomocníci
pro neoblíbenou  práci

Žehlíte rádi? Já ne. Dokonce bych řekl, že je to pro mne tak 
neoblíbená činnost, že si se jí vyhýbám, jak jen mohu. Nic-
méně i přesto, že se snažím nakupovat prádlo, které se žehlit 
nemusí, se této činnosti nevyhnu. Pak přivítám, když se mi do 
rukou dostane přístroj, který mi žehlení zjednoduší a zpří-
jemní. Určitě velkým zjednodušením je napařování, které již 
před časem během několika let tuto oblast ovládlo. Novými 
trendy jsou elektronické řízení a velké množství páry.

S vodním kamenem bojují žehličky naráz na více frontách.  
kazety a tyčinky vodu odvápnují, samočisticí mechanismy  

odstaňují vodní kámen.

umístění a řez odvápňovací kazetou žehličky Zanussi.
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Parní generátory
I  když možná někomu název připomíná 

spíše energetické zařízení, jedná se o  žeh-

ličku s  odděleným výrobníkem páry. Ten je 

umístěn v  jednotce, kterou necháváme stát 

na  žehlicím prkně, přičemž žehličku odklá-

dáme na její teplu odolnou odkládací plochu. 

Výhodou tohoto řešení je plynulý přísun vel-

kého množství páry, stabilní teplota žehlicí 

plochy a  nižší nutný příkon. Žehlicí deska 

potřebuje energii jen pro udržování správné 

teploty, protože výroba páry probíhá ve vý-

robníku nezávisle pomocí dalšího topného 

tělesa. Další výhodou je vyšší objem vody, 

ze které se pára vyrábí, a  tedy i delší doba 

žehlení bez nutného přerušení na  doplnění 

zásobníku. Díky tomu jsou parní generátory 

využívány především pro časté žehlení vel-

kého množství prádla. Pára je do  žehličky 

vedena hadicí spolu s přívodem energie pro 

vytápění žehlicí plochy.

Nevýhodou parních generátorů je velikost 

provedení, absence funkce kropení, kterou ale 

stejně většinou při napařování nepoužíváme, 

a jejich vyšší cena.

Existují dva systémy výroby páry v parních 

generátorech. První, který se již téměř nepro-

dává, vyrábí páru přímo v tlakovém zásobníku 

vody. Poznáte jej podle šroubovacího tlako-

vého uzávěru nádobky na vodu. Sem nalije-

me dávku vody, kterou přístroj ohřeje a poté, 

co začne vznikat pára, můžeme začít žehlit. 

Zde je nutné před doplněním vody nechat 

přístroj řádně zchladnout, aby nedošlo k ne-

chtěnému uvolnění páry ze zásobníku a opa-

ření obsluhy.

U  častější konstrukce parních generá-

torů je možné doplňovat vodu za  provozu 

do  zpravidla oddělitelné průsvitné nádoby. 

Pára se zde vyrábí až v oddělené parní ko-

moře, do  níž je voda vháněna pod tlakem 

pomocí čerpadla.

Méně obvyklým provedením parního gene-

rátoru jsou žehlicí systémy, které tvoří parní ge-

nerátor integrovaný do žehlicího prkna.

Parní kříženci
Protože více páry pomáhá rychlejšímu žehle-

ní a v poslední době se objevuje snaha spo-

jit výhody parního generátoru s  kompaktními 

rozměry žehliček, vymysleli výrobci žehličky 

s  vestavěným generátorem páry. Poskytují 

parní ráz srovnatelný s  parním generátorem 

i  vyšší množství páry při žehlení než napařo-

vací žehličky. Tyto vlastnosti jsou vykoupeny 

vyšším příkonem.

Žehlicí plochy
Hliníkové žehlicí plochy již na dnešních žeh-

ličkách nenajdeme, nerezové už jen u  nej-

nižších modelů. Moderní přístroje jsou vyba-

veny různými povrchy žehlicích desek, které 

soutěží o  prvenství v  kluznosti a  odolnosti 

proti poškrábání. Všechny tyto povrchy jsou 

vysoce kluzné i odolné, ať už jde o keramic-

ké materiály, plasty či směsi kovů. Stejně tak 

otvory, které slouží k rozvodu páry a  jejímu 

přivedení k látce, mají neuvěřitelné množství 

variant. Některé desky zdůrazňují rovno-

měrné rozložení páry, jiné preferují více páry 

na špici žehlicí desky, což má být vhodnější 

pro nepoddajné látky. Na  žehlicí desku lze 

u některých modelů nasadit textilní protek-

tor, což je přídavná deska, která odizoluje 

teplo žehlicí desky, ale k látce propustí páru. 

Tak lze žehlit párou i  choulostivé tkaniny, 

které by jinak vysoká teplota žehlicí plochy 

poškodila a  nízká by neumožnila páru vy-

tvořit.

Dalším způsobem je odstranění vodního ka-

mene z odpařovací komory pomocí samočis-

ticích mechanismů. Ty fungují tak, že žehličku 

zahřejeme na  nejvyšší teplotu a  poté vytáh-

neme ventil páry, což umožní vniknutí velkého 

množství vody do parní komory. Tím se rychle 

zchladí a  vodní kámen uvolní ze stěn, které 

mohou být pokryty nepřilnavou vrstvou. Zbyt-

ky kamene se vyplaví ven otvory pro páru. Nej-

častěji výrobci používají kombinované systémy 

odvápňování, při kterých mohou být uplatněny 

současně i všechny zmíněné principy.

Všudypřítomná elektronika
I do oboru žehlení se prosazuje řízení pomo-

cí elektroniky. Zde je využívána zejména pro 

hlídání bezpečnosti při žehlení a úspory ener-

gie. Pokud žehlička delší dobu stojí v odlože-

né poloze nebo leží bez pohybu v  pracovní 

či jiné poloze, elektronika ji vypne. Zpravidla 

jsou reakční časy nastaveny na  30 sekund 

při nebezpečí a  osm minut při nečinnosti. 

Některé přístroje využívají elektroniku také 

k  přesnému řízení teploty a  jejímu zobrazo-

vání na displeji.
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funkce

Pro zvídavé

Svislé žehlení (svislé nebo vertikální 

napařování, vertical system) umožňu-

je napařovat látky pověšené například 

na ramínku pomocí parních rázů. Větši-

na parních žehliček je touto funkci vyba-

vena. Výhoda – žehlení bez dotyku žeh-

licí plochy je výhodné pro choulostivější 

látky. Nevýhoda – nutný vysoký příkon 

pro rychlé vyrovnání teploty žehlicí plo-

chy. Přesto je třeba čekat mezi parními 

rázy nějakou dobu na nahřátí. Parní ge-

nerátory tuto nevýhodu nemají.

Drip stop (Anti Drip) systém proti odka-

pávání vody při nízkých teplotách žeh-

lení. Automaticky uzavírá přívod vody 

do žehlicí desky, pokud není dosažena 

teplota vhodná pro výrobu páry.

Odvápňovací funkce (Double Active 

Calc, Aqua Clear, Self Clean, Anti Calc) 

se starají se o odvápňování vody nebo 

odstraňování vodního kamene. Jsou 

více popsány v  samostatném odstavci 

článku.

Automatické vypínání (Auto off, Se-

cure) zabezpečí automatické vypnutí 

při nepřirozené poloze žehličky nebo při 

dlouhém odložení.

Výroba páry uvnitř žehlicí plochy není 

technicky bez problémů. Při její výrobě 

jde z  fyzikálního hlediska o  přeměnu 

skupenství vody, které si žádá poměr-

ně vysoké množství energie. Tu bere 

z  horké žehlicí plochy, a  tím ji značně 

ochlazuje. Voda potřebuje k přechodu 

z  kapalného do  plynného skupenství 

2  257 kJ/kg, což je značné množství 

energie, kterou musí žehlička dodat, 

jinak by došlo k ochlazení žehlicí des-

ky a snížení účinnosti žehlení. Proto je 

u  parních žehliček důležitý vyšší pří-

kon, který se v praxi pohybuje u žehli-

ček normální velikosti okolo 2  000 až 

2 600 W. U žehliček pro suché žehlení 

postačoval příkon kolem 1 000 W.

Typické  
parametry

Napařovací  
žehlička

Žehlička  
s generátorem

Parní  
generátor

pára (g/min) 0–40 0–70 0–120

parní ráz  (g/min) 100 200 200

příkon W 2 000 3 000 2 200

objem zásobníku  
vody (ml)

300 400 1 600

Svislé žehlení může být užitečné pro závěsy i některé 
košile

Špička žehličky braun s proudem páry pro snadnější 
žehlení nepoddajných látek a tvarem umožňujícím 

snadné obžehlování knoflíků.

rozmístění otvorů pro rozvod páry může být různé 
podle výrobce i typu žehličky.

Funkce automatického odvápnění strhne z vnitřní 
části vodní kámen a vyfoukne nebo odplaví ho přes 

napařovací otvory ven.

Elektronika již pronikla i do konstrukce  
žehliček. Má za úkol zejména ochranné 

vypínání, ale i přesné řízení teploty.



47iNSpiRACE EuRONiCS • 2/2011iNSpiRACE EuRONiCS • 2/201146 foto: Hyundai, Philips, Rowentaautor: Milan Loucký, foto: DeLongi, Philips, Tefal

DOMÁCÍ SPOTřEBIČE • VYBRAli JSME pRO VÁS

Žehlička Philips 

GC 4870/02 Azur hnědá – 2.790 Kč
Žehlička Rowenta 

dW5030 d1 Focus ii – 1.990 Kč

Žehlička napařovací Hyundai 
Si 252 – 599 Kč

Žehlička Philips systémová 

GC8340/02 – 5.390 Kč
Žehlička DeLonghi s parním generátorem 

VVX 1870 GAT – 7.490 Kč

Žehlička Tefal  
FV4570 ultragliss Succesor 70 – 1.399 Kč

Žehlička Philips díky použité ionizační technologii dodává o 50 % jemnější páru, která pronikne 

až 3x hlouběji do látky. Žehlicí plocha SteamGlide Plus má výstup páry i na špičce žehlicí plochy. 

Systém Double Active Calc umožňuje používání vody přímo z vodovodního kohoutku. Navíc vás 

může zaujmout:

• stálý výstup páry 50 g/min, parní impulz 170 g/min a jemný rozprašovač

• délka síťové šňůry 2,5 m, možnost jejího otáčení o 360° pro maximální svobodu pohybu

• ergonomická měkká rukojeť, která se velmi příjemně drží v ruce

Jde o přístroj s patentovanou žehlicí deskou Microsteam400 Laser s více než 400 napařovacích 

otvorů pro vedení páry. Funkce autosteam se stará o automatické nastavení páry podle teploty 

a tato žehlička umí vyvinout nejsilnější parní ráz ze všech, které jsou momentálně na trhu: 180 g/min. 

Kromě toho žehličku Rowenta charakterizuje: 

• úzká špice pro žehlení všech míst a oválný tvar vzadu proti zmačkání prádla

• Anti-drip systém proti odkapávání

• zabudovaná odvápňovací kazeta a funkce samočištění

Tato žehlička má velkou keramickou žehlicí plochu, je vybavena systémem Anti-Calc pro odváp-

nění. Vybavena je i funkcí samočištění, žehlením na sucho, kropením i napařováním.

Možná vás bude zajímat, že tato žehlička ještě má:

• funkci Anti-Drip – systém proti odkapávání

• variabilní páru 0–35 g/min, parní ráz 85 g/min

• dlouhý přívodní kabel 3 m

Je vybavena žehlicí plochou SteamGlide s výstupem páry ve špičce. Uspoří až 20 % energie 

a 40 % spotřebované vody přímo z kohoutku. Ta se nachází v odnímatelné nádržce na vodu 

o  objemu 1,4 litru. Mimo jiné je vybavena i  drážkou pro knoflíky. Šňůra i  hadice se vejdou 

do vnitřního prostoru, což oceníte při jejím ukládání.

Kromě toho parní stanice umožní ještě:

• tlak páry až 5 barů, parní impulz 210 g/min, stálý výstup páry 120 g/min

• přípravu k provozu po 2 minutách

• pohodlné žehlení, protože je vybavena mimořádně dlouhou šňůrou pro maximální dosah 

1,8 m a mimořádně dlouhou hadicí pro maximální dosah 1,7 m

Domácí žehlička s bimetalickou žehlicí plochou Gemini umožňuje vypouštění páry po celé žehlicí 

ploše. Nový systém odvápňování používá regeneraceschopnou kazetu, aby se problémy s vá-

pencem eliminovaly hned v počátku před vstupem do žehlicího systému.

Parní stanici DeLonghi charakterizují tyto další vybrané parametry:

• produkce páry 130 g/min, turbo pára 180 g/min, tlak v nerezovém bojleru až 5 barů umožňuje 

profesionální výsledky 

• vertikální vypouštění páry pro možné žehlení závěsů, kabátů aj.

• možnost omotání napájecího kabelu a kabelu na páru kolem přístroje pro snadné přenášení 

a uskladnění

Žehlička Tefal je vybavena extra stabilní otevřenou patou (což jí dodává lepší stabilitu a  obsluze 

poskytuje vyšší bezpečnost). Díky inovované žehlicí desce Ultragliss Diffusion je o 15 % větší a lépe 

profilovaná. Obsluhu zpříjemní vysokokapacitní XL vodní nádržka a dvojí odvápňovací systém.

Žehlička Tefal má kromě toho ještě navíc:

• zlepšenou ergonomii držadla, které je vyrobeno z nového měkčího materiálu

• systém Easy Cord, který usnadní manipulaci s přívodní šňůrou

• extra parní ráz 95 g/min a variabilní páru 0–35 g/min

Pokud vás zaujal článek na téma žehliček a parních stanic, máme zde pro vás připravenu 
z těchto dvou hlavních okruhů nabídku, která by vás mohla zaujmout. V prodejnách Eu-
ronics si můžete vybrat z bohaté nabídky zboží, my vás chceme upozornit na následující 
čtyři žehličky a dvě parní stanice. K těm dostane zákazník zdarma na prodejnách Euro-
nicsu i žehlicí prkno, speciálně určené pro parní stanice. 
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dosažení přístroj upozorní na  připravenost 

ke vložení pečených potravin.

Nastavení kombinací všech tří způsobů 

pečení vypadá na první pohled trochu nepře-

hledně, protože je signalizováno na  displeji 

jako C1 až C4, ale současně s touto indikací se 

rozsvěcují symboly, které představují jednotlivé 

druhy ohřevu, což poskytuje přehled o právě 

nastavené funkci.

Velmi užitečné jsou přednastavené automa-

tické programy, které zvolíme přímo otočným 

ovladačem. Poté zadáme hmotnost pokrmu 

a stiskem tlačítka Start přípravu spustíme. Vý-

znam jejich označení A1 až A10 musíme roz-

klíčovat podle návodu. Poskytuje možnost pří-

pravy všech nejčastějších pokrmů (brambory, 

maso, zelenina, ryby, těstoviny, polévka, koláč, 

pizza, kuře a  ohřev s  nastavením hmotnosti 

potravin).

Abychom si mohli užít čerstvého pokrmu 

ihned při příchodu domů nebo ráno, když 

vstaneme, lze využít přednastavení času za-

čátku přípravy. To předpokládá správné na-

stavení hodin přístroje. Po  kompletním navo-

lení přípravy pokrmu pak postačí místo tlačítka 

Start stisknout odložený start a  nastavit čas 

spuštění. Problém však nastane, pokud dojde 

k přerušení dodávky energie, protože trouba si 

čas po výpadku nepamatuje a je tedy nutné jej 

nastavit znovu.

Pečení nejen chleba
Pro použití trouby jako pekárny chleba je nutné 

vyjmout skleněný talíř, kruh s kolečky a středo-

vý poháněcí trn. Do pečicí nádoby nesmíme za-

pomenout vložit míchací lopatku a pak již je vše 

připraveno na vložení surovin pro výrobu chle-

ba. Doporučuji dodržet pořadí vkládání surovin. 

Důležité je zejména to, aby se droždí vkládalo 

co nejdál od vody a soli. Sůl v koncentrované 

podobě by ve droždí zabila kvasinky a voda by 

naopak způsobila předčasné kvašení v případě 

odloženého startu. Pro správnou funkci kvasnic 

je vhodné používat vlažnou vodu, protože stu-

dená zpomaluje jejich růst a příliš teplá kvasin-

ky zničí. K dispozici je šest programů pro různé 

druhy chleba, z  toho jeden pro výrobu těsta 

na rohlíky nebo pizzu.

Testy
Rychlý ohřev, který budeme zřejmě využívat 

velmi často, ohřeje 0,5 litru vody za 30 sekund 

z 16 °C na 25 °C. Za stejný čas se 0,2 litru vody 

ohřeje ze 16 °C na 33 °C.

U  pečení chleba nás bude zajímat spotřeba 

proudu, abychom mohli odhadnout, zda se do-

mácí chléb vyplatí. Proto jsem vyzkoušel na pro-

gramu B1 pro bílý chléb upéct kilogramový pecen 

se zhnědnutím na nejvyšší stupeň 3. Přístroj uká-

zal spotřebu 1,02 Wh, což je při ceně 4 Kč/kWh 

asi 4,10 Kč.

Z automatických programů budeme často po-

užívat A2, na kterém jsem uvařil 652 g brambor. 

Ze tří možnosti nastavení pro různou hmotnost 

brambor jsem využil tu nejvyšší pro zhruba 690 g. 

V  návodu není uvedeno doporučené rozpětí 

hmotnosti, ale přibližné hmotnosti k  jednotlivým 

nastavením (230 g, 460 g, 690 g). Předpokládám, 

že jde o střední hodnoty. Brambory nebyly tvrdé 

ani rozvařené.

Rozmrazování jsem zkusil na  víc než půl kile 

masa. Pozice D1 umožňuje nastavit hmotnost 

pokrmu, který rozmrazuje. S hmotností 540 g si 

poradí za 11,5 minuty velmi dobře. Povrch masa je 

jen mírně teplý a vnitřek dobře povolený.

Po zhruba měsíčním používání jsem byl s mi-

krovlnnou troubou spokojen. Zejména možnost 

přípravy vlastního slaného i sladkého pečiva jsem 

dost využíval. Přístroj při automatických progra-

mech vždy splnil úkol dobře. Drobnou výhradu 

mám k  zapomínání času při výpadku energie. 

Na  ovládání s  číselným označením programů 

jsem si rychle zvykl, ale připouštím, že může zpo-

čátku působit trochu nekomfortně. Díky velmi 

dobrým výsledkům a široké funkčnosti vám ale 

mohu přístroj doporučit.

Co si přinesete
V krabici najdete společně s přístrojem obvyklé 

vybavení pro mikrovlnný ohřev. Skleněný talíř, 

kruh s kolečky, po kterém se pohybuje i středo-

vý trn pohánějící talíř. Pro grilování je určen vy-

soký rošt se silikonovými návleky na nožičkách. 

Navíc je zde nádoba pro pečení chleba a  lo-

patka, odměrky na tekutiny i kvasnice a háček 

určený k vytahování lopatky zapečené do chle-

ba. Krom toho je přístroj vybaven cizojazyčnými 

návody, kde pochopitelně nechybí ani čeština 

a slovenština. Na 34 stranách českého návodu 

je popsáno vše, co přístroj umí, včetně pokynů 

pro bezpečnost a čištění, psaný srozumitelnou 

češtinou bez faktických chyb, zato s  docela 

úsměvnými jazykovými chybami, které svědčí 

o jeho vzniku v zahraničí.

Ovládání a funkce
Ovládací panel se sedmi tlačítky, otočným 

ovladačem a displejem s mnoha symboly dává 

na první pohled tušit široké možnosti přístro-

je. Určitě nejpoužívanější funkcí bude rychlé 

nastavení 100% výkonu mikrovln tlačítkem 

Start. Po každém jeho stisku se přímo aktivuje 

30 sekund času, tedy pokud chceme ohřívat 

na  plný výkon 1,5 minuty, stačí stisknout 3x 

tlačítko Start. Stejný postup funguje pro přidá-

ní 30 sekund času, i pokud právě trouba pra-

cuje libovolně nastaveným způsobem ohřevu, 

což však neplatí u  automatických programů 

a vícestupňového vaření.

Výkon mikrovlnného ohřevu lze nastavit 

v pěti stupních od deseti do sta procent a stej-

ně jako další způsoby příprav pokrmů nasta-

vit čas přípravy do 95 minut, což je naprosto 

dostačující. Při grilování máme také možnost 

nastavení času přípravy. Pro grilování menších 

potravin je výhodné použít grilovací rošt, který 

přiblíží potravinu ke zdroji tepla.

Horkovzdušný ohřev umožňuje širokou šká-

lu příprav pokrmů jako v horkovzdušné troubě. 

Od pečení mas, přípravy příloh až po pečení 

moučníků. Stejně jako u  jiných horkovzduš-

ných přístrojů je vhodné i  zde snížit teplotu 

přípravy pokrmů zhruba o 20 °C. Nastavit mů-

žeme teplotu pečení od  140 do  230 °C, což 

je trochu škoda, protože při možnosti nasta-

vení nižších teplot by se přístroj dal využít i pro 

sušení a  udržování teploty potravin. Naopak 

za  užitečné rozšíření možností považuji funk-

ci předehřevu na stanovenou teplotu. Po jejím 

mikrovlnná trouba Electrolux EMC2895OS

TEST • DOMÁCÍ SPOTřEBIČEDOMÁCÍ SPOTřEBIČE • TEST

Pokud jste se pozastavili nad 
tímto nezvyklým nápadem, 
máte pravdu. V mikrovlnné 
troubě chléb nikdo nepeče, 
pokud nepočítáme kynutí 
těsta a pečení pomocí hor-
kovzdušných funkcí. Mikro-
vlnka Electrolux EMC2895OS 
je ale kombinována s domácí 
pekárnou chleba, a proto 
jsme byli zvědavi, jak se 
bude přístroj chovat zejména 
ve srovnání s domácími 
pekárnami, které jsme již 
v minulých číslech testovali. 
Mikrovlnná trouba využívá 
také horkovzdušný ohřev 
a gril, což z ní dělá velmi uni-
verzální přístroj.

pečme chleba
v mikrovlnce

Příklady použití mikrovlnné trouby a spotřeby energie

Potravina Způsob ohřevu Spotřeba

chléb 1 kg program B1, zhnědnutí 3 1,02 kWh

brambory 652 g program A2, stupeň 3 0,24 kWh

vepřové maso zmrazené 538 g rozmrazování D1, 540 g 0,09 kWh

cena: 8.990 Kč

příkon mikrovlnka; 
gril; horkovzduch:

900 W; 1 100 W;  
1 400 + 1 100 W

objem; průměr 
talíře:

28 litrů; 315 mm

počet programů 
pekárny/stupňů 
zhnědnutí:

6 programů/3 stupně

rozměry vnitřní 
(švh):

332 x 230 x 340 mm

rozměry 
vnější (švh); 
hmotnost: 

530 x 320 x 467 mm; 
22,5 kg

Electrolux EMC 28950 S

Na první pohled prozrazuje možnost pečení chleba jen červené tlačítko.

Pro pečení chleba je nutné vyjmout skleněný talíř, kruh s kolečky a přezbrojit na nádobu domácí pekárny.

autor: Miloš Chadt, foto: Electrolux
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Filtrační konvice Hyundai Aqua Optima se ob-

jevily na  trhu nedávno, koncem roku 2010. 

Vyzkoušel jsem dva  modely z této řady a po-

rovnal je s filtrační konvicí Brita, která je na trhu 

už delší dobu. Řada Hyundai Aqua Optima na-

bízí modely v  různých objemech s manuálním 

nebo elektronickým indikátorem životnosti filtru.

Testované modely Galia a Nelly se mezi se-

bou liší pouze objemem. Obě patří mezi mode-

ly s elektronickým počítadlem životnosti filtru. 

Brita Marella je objemově srovnatelná s Galií, 

má ale možnost pouze manuálního nastavení 

data.

Bez laboratorních testů neprokážeme, jak 

mnoho kterých látek konvice odfiltrují. Využívají 

zhruba stejně velký filtr složený z  obdobných 

vrstev. První vrstva je určena k odstranění me-

chanických nečistot. Druhá, s  aktivním uhlím, 

zachytí řadu nežádoucích látek. Poslední vrstva 

ze speciální pryskyřice snižuje obsah těžkých 

kovů, dusičnanů, olova, mědi a změkčuje vodu.

Použití
Při měření objemu pod filtrem (Brita neuvá-

dí) jsem přišel na  chybu stupnice objemu 

u  všech konvic. Ukazují menší objem, než 

v  nich ve  skutečnosti je. Hyundai má chybu 

zanedbatelnou, ale u Brity jde o víc než 1,5 dl 

na litr. Největší rozdíl mezi konvicemi obou vý-

robců spočívá ve způsobu sledování životnosti 

filtrů. Po  uplynutí životnosti totiž filtry ztrácejí 

své schopnosti a mohou se v nich začít mno-

žit bakterie. Elegantnější způsob sledování má 

Hyundai. Zabudovaný elektronický odpočet 

ukazuje, kolik dnů zbývá do konce životnosti 

filtru. Nastavit lze 30 nebo 60 dnů. U Brity se 

nastavuje dvěma kolečky s  čísly datum (dny 

lze nastavit jen do 29.). Kolečka se otáčejí při-

měřeně ztuha, ale přesto jimi můžeme nechtě-

ně pootočit.

zkušenosti
Z filtrované vody jsem vařil kávu, čaj, rozpustné 

nápoje i polévky. Na espresu jsem rozdíl po-

znal nejen na chuti kávy, ale i na bohatší pěně. 

V  případě čaje lze vliv filtrované vody dobře 

vidět. Filtrovaná voda poskytuje čaj o poznání 

světlejší, bez podivného povlaku na  hladině. 

I chuťově je čaj lepší. 

Přefiltrovaná voda z obou konvic je srov-

natelná. Konvice Nelly se hodí pro vět-

ší rodiny, které její objem využijí. Do dveří 

chladničky se ale nevejde, ve větších chlad-

ničkách proto může stát v polici. Modely 

s  menším objemem lze do dveří chladnič-

ky umístit bez problémů. Umístění konvice 

v chladničce výrobci nevyžadují, ale myslím 

si, že může přispět k prodloužení životnosti 

filtru. 

Díky podstatnému rozdílu chuti kávy i čaje 

mohu filtrační konvice doporučit. Z  hlediska 

provozních nákladů vychází konvice Hyundai 

jako výhodnější varianta.

TEST • DOMÁCÍ SPOTřEBIČE

autor: Miloš Chadt, foto: autor

Obdržel jsem k testování jeden z prvních pří-

strojů, který doputoval do republiky, takže byl 

ještě vybaven návody určenými pro Německo. 

Líbí se mi kuchařka, která, pokud bude přelo-

žena do češtiny, bude mít jistě úspěch. 

Na první pohled je patrný nový ovládací pa-

nel, který je opět jednoduchý a  kromě mož-

nosti nastavení času do 99 minut, po kterém 

se sám vypne, nabízí tlačítko vypínače. To 

však zcela stačí.

Vyšší kapacita znamená větší rozměry pří-

stroje i  vnitřní nádoby. Princip funkce zůstal 

zachován – ohřev nádoby i  jejího obsahu 

horkým vzduchem při stálém míchání pomo-

cí speciální lopatky. Horký vzduch je vháněn 

shora do nádoby a ohřívá tak přímo potraviny, 

ale také nádobu, kolem které obtéká do  sa-

cího otvoru. Stejně vypadá i odměrka (lžička) 

na olej, která zůstává při pečení mimo přístroj.

Test
Jako první jsem v ActiFry family připravil 750 g 

předsmažených zmrazených hranolků. Nepřidal 

jsem olej, protože z  testování prvního modelu 

vím, že to není nutné. Použil jsem čas 32 minut, 

přesně podle návodu. Výsledkem byly křupavé 

hranolky nenacucané 

olejem, což mi vyhovuje. 

Čas by se dal i zkrátit.

Spotřebu energie jsem 

měřil při přípravě velkých 

hranolků vyrobených 

z  662 g neloupaných 

nových brambor, od-

měrky oleje a koření. Při 

času 30 minut, za  který 

se brambory usmažily 

tak akorát, jsem naměřil 

spotřebu 0,57 kWh.

Kousky masa „na čínu“ jsem nechal trochu 

zatáhnout pět minut jen ve  lžíci oleje, potom 

jsem přidal cibuli a zázvor rozmíchaný v sójo-

vé omáčce a worčestru a nechal deset minut 

smažit. Nakonec jsem přidal burské oříšky 

a zahřál dvě minuty. Výsledek byl výborný.

Zkoušel jsem také například játra smažená 

na cibulce s kari kořením, která jsem po prvot-

ním osmažení podlil větším množstvím vody, 

ale zde potom vychází delší čas ohřevu, proto 

doporučuji to s podléváním nepřehánět.

Ještě rada: Pokud budete chtít připravovat 

pokrmy na koření, zamíchejte koření do oleje 

nebo vody. Lehké koření může snadno od-

fouknout proud horkého vzduchu, který v pří-

stroji koluje.

Čištění
Nepřilnavá vrstva pánve dělá její čištění velmi 

snadné, dobře se myje i míchací lopatka. Při 

použití kari koření zůstala žlutá, ale protože 

se toto barvivo rozpouští v tuku, barva časem 

zmizela.

Hodnocení
Přístroj doporučuji, pokud chcete jíst zdravěji 

a vařit s menším množstvím kvalitnějšího tuku, 

který je díky nižším teplotám možné použít. 

Poučen z předchozí recenze zdůrazňuji, že ne-

jde o fritovací hrnec, a proto neočekávejte, že 

v něm usmažíte řízky či cokoli většího v trojo-

balu. Naopak zde s úspěchem připravíte prak-

ticky jakýkoli pokrm z kousků masa i s malým 

množstvím omáčky, přílohy smažené v koření 

a dokonce zeleninové i sladké pokrmy.

fritéza Tefal ActiFry family AH 900033 filtrační konvice Hyundai Galia a Nelly, Brita Marella

DOMÁCÍ SPOTřEBIČE • TEST

V říjnovém čísle Inspirace 2008 jsme tes-
tovali  úspěšný přístroj Tefal Actifry. Pro 
svůj nový model Actifry family AH 900033 
výrobce vymyslel několik vylepšení. Liší se 
nejen velikostí, ale také vyvýšeným stře-
dem, který umožňuje přípravu pokrmů 
s větším množstvím omáčky a novým 
elektronickým ovládáním.

filtrace vody je stále víc 
populární. Nejde však jen 
o zdraví či módní výstře-
lek, ale i o chuť nápojů. 
Kdo vyzkoušel, potvrdí, že 
káva i čaj chutnají z čisté 
vody skutečně lépe.

cena: 4.999 Kč

příkon: 1 400 W

max. náplň: 1,5 kg

rozměry (švh); 
hmotnost: 

34 x 24 x 45 cm;  
4,81 kg

cena konvice 599 Kč 799 Kč 519 Kč

filtr/cena 133 Kč 133 Kč 166 Kč

celkový objem 2,25 l 3,6 l 2,4 l

objem pod filtrem 1,5 l 2 l asi 1 l

rozměry (švh) 26 x 26 x 10,5 cm 26 x 26 x 17,5 cm 26,1 x 26,5 x 10,8 cm

Tefal Actifry family AH 900033 Hyundai Galia Hyundai Nelly Brita Marella

Novinkou je vysoký komínek uprostřed nádoby, který umožňuje přípravu pokrmů s 
větším množstvím tekutiny. Snímatelný lem na okraji nádoby zabraňuje vypadávání 

obsahu při míchání v plné nádobě.

Elektronický odpočet Hyundai a mechanický záznam 
data brita

Čas Spotřeba

hranolky  
zmrazené před-
smažené 750 g

32 minut 0,67 kWh

brambory krájené 
syrové 662 g

30 minut 0,57 kWh

kousky masa 
518 g, cibule 82 g, 
sójová omáčka, 
koření

17 minut 0,38 kWh

Nová generace když dva dělají totéž
atraktivního přístroje
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Sušička je díky bubnu o  objemu 112 l urče-

na pro náplň do sedm kilogramů prádla, což 

koresponduje s  trendem vysokoobjemových 

praček. Skvělých výsledků v úsporách energie 

přístroj dosahuje díky využití tepelného čer-

padla pro ohřev procházejícího vzduchu i pro 

jeho chlazení. Využívá se tedy teplá i chladná 

strana chladicího okruhu. Další úspora energie 

je dosažena díky automatickému udržování 

kondenzéru v  čistém stavu tím, že je pravi-

delně proplachován zkondenzovanou vodou 

ze sběrné nádoby (Self Cleaning Condenser). 

V té je umístěn filtr, aby se nečistoty nedostá-

valy zpět na kondenzér.

Výsledkem těchto technologií je spotřeba 

1,6 kWh pro 7 kg prádla, což by znamenalo 

energetickou třídu A–50 % nebo A+++++, po-

kud by byla taková třída zavedena.

K dobrým výsledkům nepochybně přispívá 

také elektronické ovládání nabízející inteligent-

ní technologii Duo Tronic s  LCD displejem, 

na  němž najdete ukazatel zbývajícího času 

a průběhu programu a další informace.

Inteligentní řízení
Stačí nastavit program podle toho, jak suché 

prádlo potřebujeme, a inteligentní řízení s elek-

tronickými senzory zbytkové vlhkosti a  teploty 

jej dovede k očekávanému výsledku. Zvolit lze 

také časově nastavitelné programy, podobně 

jako u jiných přístrojů, a programy pro speciální 

sušení. Program pro halenky a  košile je učen 

pro bavlněné nebo lněné textilie s tím, že redu-

kuje pomačkání a  prádlo nevysuší zcela. Pro 

sportovní oblečení s  nepropustnými vrstvami 

a membránami je určena volba Outdoor a  vl-

něné oblečení má svůj program Sušení v koši, 

který využívá koš dodávaný jako příslušenství 

sušičky. Program super 40 je určen pro synteti-

ku a směsné tkaniny. K oživení oděvů a zbavení 

mírných zápachů slouží volba studený/provět-

rávání, která je určena pro asi 3 kg prádla.

Doplňkové funkce umožní snížit teplotu 

na úkor delší doby sušení, což je vhodné při 

sušení choulostivých textilií. Ochrana proti 

záhybům prodlužuje fázi načechrávání prá-

dla, které je automaticky po ukončení sušení 

30minutové, na 60 minut. Užitečné jsou funk-

ce dětské pojistky zabraňující nechtěné změně 

programu a otevření přístroje za provozu nebo 

načasování konce sušení dle potřeby. Zajíma-

vá je také možnost nastavení intenzity zvuko-

vých signálů i možnost nastavení počtu otáček 

předchozího odstřeďování, které usnadní ur-

čení předpokládané doby sušení.

Pohodlná obsluha
Na LCD displeji se zobrazují i symboly průběhu 

sušení a varování při plné nádobě na kondenzát 

nebo nutnosti vyčištění sítka či filtru.

Pohodlnou manipulaci s prádlem usnadňuje 

vnitřní osvětlení bubnu a plnicí otvor s průmě-

rem dvířek 32 cm. Stejně jako u většiny sušiček 

nelze ani zde změnit směr otevírání dvířek.

Jak jistě sami usoudíte z profilu této nové su-

šičky, jde o vysoce sofistikovaný přístroj, který 

poskytuje vysokou míru pohodlí, šetří energii, 

životní prostředí a náklady na provoz.

DOMÁCÍ SPOTřEBIČE • pROFil

Management prodejních aktivit
chceme být i do budoucna stálým partnerem zákazníka při řešení jeho nákupu sortimentu elektro

HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., je zákaznicky ori-

entovaná firma. Je zároveň spoluzakladatelem 

nejpočetnější české sítě nezávislých elektropro-

dejců Euronics, pod jejímiž barvami v současné 

době provozuje svých 38 maloobchodních pro-

dejen. Velký důraz proto klademe na spokoje-

nost zákazníka a vlastní zaměstnance. Jedním 

z  nejdůležitějších „receptů“, pomocí nichž se 

snažíme oba tyto cíle trvale zajišťovat, je proces 

vzdělávání, který má za cíl zvyšovat kvalifikaci 

našich spolupracovníků a zajišťovat jejich osob-

nostní růst a pozitivní motivaci. 

To vše v úzkém propojení na kvalitu služeb 

či spíše péči, kterou chceme svým zákaz-

níkům věnovat a  svou výjimečností si získat 

jejich pozornost i  zájem. „Maloobchod firmy 

HP Tronic v současné době znamená zhruba 

250 zaměstnanců. V dnešní době je bezpod-

mínečně nutné především pro naši vlastní síť 

prodejen mít unifikovaný a sjednocený systém 

řízení spolupracovníků na všech maloobchod-

ních prodejnách a také mít unifikovaný systém 

komunikace na zákazníka na prodejně,“ zdů-

vodňuje František Mikoška, výkonný ředitel 

sítě maloobchodních prodejen HP Tronicu. 

Velice vítanou pomocí nám v  posledních 

dvou letech byl Operační program Lidské 

zdroje a  zaměstnanost. V  rámci první výzvy 

„Vzdělávejte se!“ se podařilo zajistit hned ně-

kolik menších vzdělávacích projektů. Nyní 

v  rámci výzvy „Školení je šance“ jsme uspěli 

s nadregionálním projektem, k  jehož realizaci 

nám výběrová komise v listopadu 2010 schvá-

lila dotace. (Více informací o  dotacích i  vý-

zvách naleznete na stránkách www.esfcr.cz.)

Popis projektu
Záměrem projektu „Management prodejních 

aktivit“ je v  první řadě prohloubení manažer-

ských, obchodních a  především prodejních 

dovedností. Jedná se o  obecné vzdělávání 

komplexního charakteru, v  oblasti forecasto-

vání, Supply Chain Managementu, manažer-

ských dovedností, koučování a diferencované-

ho prodeje.

Ambicí tohoto projektu je rozšířit a  zvýšit 

dovednosti i  odborné znalosti všech pracov-

níků společnosti, které významně ovlivní řízení 

a  realizaci obchodních procesů přímo v  pra-

xi. Zákazníci se tak mohou s  důvěrou obrá-

tit nejen na  kvalifikované a  odborně zdatné 

prodavače, ale mohou si být jisti, že díky op-

timalizaci všech obchodních procesů s maxi-

málním úsilím tlačíme náklady dolů, abychom 

v  konečném důsledku zbytečně nezatěžovali 

peněženky spotřebitelů.

Cíle projektu
Účastníci školení, tedy i prodavači, díky to-

muto projektu získají znalost nejnovějších 

metod a  stimulaci zájmů na  rozvoji svých 

pracovních dovedností, vědomostí, osob-

ních vlastností a  kreativity, což ve  svém 

důsledku zvýší jejich uplatnitelnost na  pra-

covním trhu a  povede ke  zvýšení adapta-

bility firmy a  současně posílení společnosti 

na trhu. Zároveň a především by „sjednocení 

komunikace prodejen mělo mít pro zákazní-

ka přínos ve  vždy kvalitní a  řádné obsluze, 

která povede k jeho co možná nejlepší spo-

kojenosti,“ zdůrazňuje František Mikoška. 

„Není jednoduché při současných tlacích ze 

strany konkurence a internetu v dnešní době 

upoutat zákazníka, ale pevně věřím, že i tato 

školení povedou k  celkovému zlepšení ne-

lehké situace.“

Tento projekt, registrační č.: 

CZ.1.04/1.1.02/35.01631, je financován z pro-

středků Evropského sociálního fondu prostřed-

nictvím Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

sušička Siemens WT46W592

Sušičky prádla jsou často označovány za zbytečný žrout 
energie, a možná právě proto stoupá popularita kon-
denzačních sušiček s tepelným čerpadlem, které spotře-
bovávají přibližně polovinu energie než nejúspornější 
z běžných sušiček. Jednou z nich je nová sušička Sie-
mens WT46W592.

Sušení
s minimální spotřebou

cena:

náplň prádla, 
objem bubnu:

7 kg, 112 l

energetická třída, 
hlučnost:

A–50 % (A+++++),  
65 dB

spotřeba energie: 1,34 kWh (7 kg/1 400 ot.)
1,6 kWh (7 kg/1 000 ot.)

příkon: max. 1 000 W

rozměry (švh); 
hmotnost: 

84,2 × 59,8 × 62,5 cm, 
53 kg

Siemens WT46W592

lopatka uvnitř bubnu je speciálně asymetricky 
tvarovaná. Šetrně načechrává a obrací prádlo.

autor: Miloš Chadt, foto: Siemens
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ležela na pláži. O návštěvě Kuby jsem dlouho 

uvažovala a  loni jsem měla v  soukromém ži-

votě náročnější období, které vyvrcholilo tím, 

že jsem si zaplatila jazykový kurz španělštiny 

na Kubě, kde jsem i cestovala. 

Co vám cestování po Kubě dalo?

Rozšířilo mi obzor – narodila jsem se tři roky 

před pádem režimu, takže ho znám jen z vy-

právění, a nyní jsem mohla něco podobného 

poznat na Kubě. Procvičila jsem si španělštinu 

a také třeba navštívila výrobnu rumu. (smích)

Jací jsou vůbec na Kubě lidé? 

Příjemní a přátelští. Hlavně když umíte špa-

nělsky. Bydlela jsem v kubánských rodinách, 

a i když je pro ně turismus téměř jediným zdro-

jem většího výdělku, bylo fajn povídat si s nimi 

o jejich rodině, zálibách, minulosti, názorech…

A strava? 

Před odjezdem jsem měla obavu z  mož-

ných potíží, ale naštěstí se mi vyhnuly. Měla 

jsem s  sebou zásobu léků, ale k  bezpro-

blémovému průběhu přispěla i  má imunita 

– moje tělo má už něco za  sebou, Mexiko, 

Bangladéš, Filipíny, Vietnam, Egypt, tak je 

celkem zvyklé. Čerstvě připravovaná jídla 

byla výborná – jedla jsem v  rodinách, kde 

jsem přespávala, a  ta jídla byla lepší než 

v restauracích.

Co jste si z Kuby přivezla?

Doutníky, rum, strašně moc fotek, ale hlav-

ně – zážitky. Byla to krásná dovolená, ale 

i přesto mi Kuba stačila jednou, i když má své 

kouzlo v podobě kultury, tradic, režimu, pláží 

i nádherné přírody na západě.

Doporučila byste návštěvu ostatním?

Pokud chcete ležet u moře, pak to smysl 

nemá, protože Varadero, kam se na  pláže 

jezdí, není pravá Kuba. Pokud  chcete po-

znat kubánskou kulturu, socialismus a  vy-

zkoušet pravé kubánské doutníky, tak to 

určitě za to stojí.

Co je vaším cílem? 

Krátkodobým určitě úspěšné zakončení 

studia. Dále chodím na  lekce mluvení a  hla-

sového projevu a  ráda bych se více věnova-

la moderování. Zakládám firmu zaměřenou 

na marketing, public relations a produkci. Ale 

největším životním cílem je harmonické a fun-

gující manželství, zdravé a  dobře vychované 

vlastní děti a vnitřní spokojenost.

Eva je typická Moravačka. Krásná, sympatická, 

má pozitivní hlas a oči jsou její ozdobou. Poznal 

jsem ji i po pracovní stránce a za slovo krása 

jsem si přidal další dvě: spolehlivost a profesi-

onalita.

Evo, co vám dala Česká Miss 2007?

Soutěž Miss je obrovskou zkušeností a ráda 

na ni vzpomínám. Dívkám, které o účasti uva-

žují, doporučuji, aby sebraly odvahu a soutěž 

si vyzkoušely. Získala jsem mnoho zkušenos-

tí i kontaktů, ale upřesním dvě věci – nic není 

zadarmo a růžové brýle spadnou velmi rychle. 

V roce, kdy jste se stala vicemiss, jste se 

rozhodla pro dárcovství krve. 

O darování krve jsem uvažovala už několik let 

před soutěží, ale od dětství mám strach z jehel 

a trvalo mi, než jsem se k prvnímu odběru od-

hodlala. Dárcovství krve mi přijde jako zajímavá 

forma charity, kdy i bez finanční podpory člověk 

pomůže druhým – daruje kousek sebe. 

Můžete přiblížit projekt 4U2?

Před dvěma lety jsem navštívila Bangladéš 

a musím říct, že kdo to neuvidí, neuvěří. Lidé 

tam žijí chudě, často jim chybí prostředky 

na výživu a vzdělání dětí. Postavit školu tu vy-

jde na půl milionu českých korun, což je oproti 

cenám čehokoliv v Evropě malá částka. Roz-

hodla jsem se, že dětem z oblasti Mymensingh 

pomůžu, a začala jsem organizovat akce na je-

jich podporu – výsledkem byl projekt, kdy se 

k  nim dostanou všechny získané peníze bez 

odpočtu na administraci a jiné náklady.

Jak je možné, že všechno stíháte?

Je to náročné, ale kladu důraz na plánová-

ní času, snažím se ho maximálně a efektivně 

využívat. Nudu neznám a každou chvíli k ně-

čemu využiji, vše si plánuji a připravuji. Občas 

pracuji i po večerech nebo se učím po nocích.

Z vašeho blogu vím, že studium dnes není 

žádná legrace…

Pohybuji se v  reálném pracovním světě, 

a  proto se občas trápím nad teoretickými 

knihami, učím se definice, vzorce a  poučky, 

a přitom třeba vím, že v praxi to funguje úplně 

jinak. Ráda bych letos studium ukončila, proto 

jsem se vrhla na psaní diplomové práce. Těším 

se, až kapitola studia bude za mnou, raději se 

učím přímo v praxi. (smích)

Vím, že ráda cestujete, a mám vás spoje-

nou s Kubou.

Cestuji ráda, ale není to se mnou jednodu-

ché. Často nemohu plánovat dopředu, někdy 

preferuji méně typické destinace a raději stu-

duji jazyk nebo kulturu dané země, než abych 

ROzHOVOR • EVA ČEREŠŇÁkOVÁ

Eva Čerešňáková se stala v soutěži 
Česká Miss v roce 2007 I. českou vice-
miss. Přestože se některé dívky časem 
ztratí z dohledu, o Evě je stále slyšet, 
a to především díky jejím aktivitám. 

lidem  a dětem
chci  pomáhat

Curriculum vitae… 

Eva Čerešňáková se narodila v Uherském 

Hradišti roku 1986. Vystudovala tamní 

gymnázium. Nyní se věnuje modelingu, 

moderování a  činnostem souvisejícím 

s PR. Studuje VŠE, obor mezinárodní ob-

chod, mimo pracovní povinnosti pracuje 

na své diplomové práci.

V roce 2005 získala titul II. vicemiss střed-

ních škol ČR a o rok později se Eva stala 

miss Academia ČR 2006 (miss vysokých 

škol). V únoru 2007 se jí splnil sen a poda-

řilo se jí uspět v soutěži Česká Miss. Diváci 

ji zvolili I. českou vicemiss 2007. Účastnila 

se i světové soutěže Miss Earth, kde ob-

sadila desáté místo z 88 dívek. V tom roce 

se rozhodla darovat krev a v lednu 2009 

se Evě spolu s Českým červeným křížem 

podařilo spustit kampaň na podporu bez-

platného dárcovství krve (BDK).

Od  začátku měla Eva jasno v  tom, že 

pokud někdy v něčem uspěje, chce po-

pularitu využít pro dobrou věc. Má ráda 

malé děti a těch opuštěných je jí líto. Chodí 

za  nimi do  dětského domova a  pracuje 

i na projektu 4U2 (for you too – pro tebe 

také, www.4u2.cz) na  pomoc dětem 

v Bangladéši.

Západní kubu Eva procestovala s průvodcem na 
koňském hřbetu.

Na konci prohlídky výrobny rumu čekala i jeho 
ochutnávka...

Jedna z kubánských rodin, u které Eva při své cestě po kubě nocovala.
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zuje Che a generál Camilo Cienfuegos. Umazáni 

od  bahna sestupují z  mlžných hor pohoří Sie-

rry Maestry, v  jedné ruce samopal z brněnské 

Zbrojovky, druhou napůl sevřenou v pěst. Jeden 

americký turista mu do ní, když se nikdo nekou-

kal, strčil plechovku od Coca-Coly. Tu na ostro-

vě nikde nenajdete, nahrazuje ji místní verze naší 

kofoly – Tu Cola.

Podobně „zajímavé“ a  minimálně navštěvo-

vané je i havanské Muzeum Ministerstva vnitra 

na křižovatce 5. avenidy a 14. ulice. Jeho název 

vyvolá v člověku podivné mrazení, ale jde o ex-

pozici, jež mapuje podvratné akce zaprodanců 

kapitalismu a snahy odstranit El Comandante-

ho. Kubánský prezident přežil údajně 673 po-

kusů o atentát, které jen posílily mýtus o  jeho 

doslova božském původu. Ve  výčtu supertaj-

ných zbraní figuruje prášek, který měl být nasy-

pán vůdci do bot, aby mu vypadaly vousy, vitrí-

ny ukazují otrávené pilulky, cigáro s rozbuškou 

či potápěčský oblek napuštěný jedem. Expozici 

à la James Bond doplňují umělecky opracova-

né kameny, v  nichž je skryta vysílačka, holicí 

strojek s  dálkovým odpalovacím zařízením, 

tužky a zapalovače skrývající kamery či nádoba 

na šampon plná trhavin.

Párek míchaných absurdit 
Většina dalších ostrovních expozic splývá obsa-

hem připomínajícím hrdinství kubánského lidu 

anebo artefakty z dob, kdy ostrov podporoval 

socialistický blok. Ten dostával výměnou rum, 

cukr a pověstné kubánské pomeranče. Na je-

jich obhajobu nutno říct, že zatímco na  Kubě 

slouží jen na šťávu, která putuje do džusů vy-

vážených do Itálie a Španělska, k nám se pro-

dávaly ke konzumaci před televizí. Možná v ní 

kdysi šel šot i z osobitého muzea v Cárdenasu, 

které tam bylo mnohem dříve než dnes turistic-

ky propagovaná expozice s fotografiemi malé-

ho chlapce Eliána, o kterého se Havana tahala 

s Washingtonem. V zrekonstruované koloniální 

budově na náměstí vystavují kromě jiného tako-

vou raritu, jako je blecha oblečená do svateb-

ního roucha včetně závoje. Konkurovat jí může 

jen (údajně) nejmenší fotografie světa, kterou 

uchovávali v muzeu v Gibaře, než jeho střechu 

odnesl hurikán. S pomocí lupy bylo možné roz-

poznat obrázek dnes nepoužívaného přístavu, 

který kdysi soupeřil s tím havanským. To ještě 

stejný dům vlastnil a obýval majitel místní výrob-

ny ledu a železniční dráhy.

O kus dál na východ leží město Santiago de 

Cuba. Při jeho návštěvě by si člověk neměl ne-

chat ujít návštěvu muzea Bacardi, které má s ru-

mem společného pouze to, že ho založil jeden 

z členů stejnojmenné rodiny. Jako milovník umě-

ní do něj svezl neskutečný pelmel unikátních věcí 

i  bezcenných tretek, od  malovaných nočníků 

přes kožené boty revolučního hrdiny – generála 

Máximo Gómeze – až po egyptské sarkofágy. 

Nezapomenutelný zážitek poskytne až pří-

rodní park Baconao v údolí Valle de la Prehisto-

ria. Na jedenácti hektarech se tam mezi stromy 

popásají obrovití dinosauři, přes plot vytahují 

dlouhé krky brontosauři, pozor si musíte dát 

na  párek šavlozubých tygrů. Kubánská vláda 

tvrdí, že začala pracovat na výstavbě „pravěko-

landu“ už v roce 1982, tedy dříve, než světem 

otřásla Spielbergova horečka Jurského parku. 

Pověřila k  tomu sochaře Dagoberta Ramose, 

který měl k  dispozici vězně z  nedalekého ná-

pravného zařízení. Ti postavili z  železobetonu 

mamutí expozici 227 zvířat a zasadili ji do pří-

rody. Veřejnosti byla otevřena až v  roce 1989 

a brzy se stala jednou z nejnavštěvovanějších 

atrakcí východu Kuby. Při procházce tou beto-

novou zoo málokoho napadne, že pár stovek 

kilometrů odsud, poblíž mexického Yukatánu, 

kdysi dopadl na  zem obrovitý asteroid, který 

zapříčinil vyhynutí těchto živočišných druhů.

Jen ti v parku Baconao přežili jako zázrakem 

dodnes a vypadají celkem spokojeně. A tak je 

to na  Kubě se vším. Zastavil se tam čas, tak 

proč se tomu divit…

Čas se tam zastavil. Pro turistu to je požehnání 

i prokletí zároveň. Nikdo totiž nespěchá, nikdo 

nepracuje. A  to platí i  na  ty, kteří státem pla-

cenou práci právě vykonávají. „Dostávám 225 

kubánských pesos měsíčně, tedy asi 7 eur,“ 

vzteká se žena zaměstnaná v Museo Heming-

way, přesně řečeno v  usedlosti Finca la Vigia 

na okraji Havany. Bělostný dům utopený v tro-

pické zahradě jako by z oka vypadl tomu, který 

„papá“ obýval dříve na floridském Key Westu. 

Zdi lemují knihovny s  výtisky podepsanými 

slavnými Hemingwayovými současníky. Čestné 

místo zaujímá uniforma, kterou spisovatel nosil 

během druhé světové války, a  lovecké trofeje, 

které přivezl z cest po zelených pahorcích afric-

kých. Nechybí ani kufříková remingtonka, u níž 

trávil vestoje celá dopoledne. Turisté mohou na-

hlížet dovnitř jen skrz zavřená okna a už vůbec 

nesmí fotografovat. Na to dohlíží hned jedenáct 

uniformovaných hlídaček! „Nechcete udělat pár 

snímků tam z dalších místností?“ zeptá se v ne-

střeženém okamžiku ta, která si před chvíli stě-

žovala na plat. Šustivým pohybem palce hladí-

cím bříška ostatních prstů ukáže cenu. Za den 

si tak vydělá to, co za jinak za celý měsíc…

Havanský „tajný“ tip
Palác bývalého diktátora Fulgencia Batisty, dnes 

přeměněný na  Muzeum kubánské revoluce, je 

honosná budova z  počátku dvacátého století. 

Její stavba trvala sedm let a spolykala závratně 

peněz, vnitřní výzdobu dostal na starosti desig-

nérský salon a klenotnictví Tiffani z New Yorku. 

Dnes okupují mramorové sály dřevotřískové skří-

ně s dokumenty chronologicky mapující historii 

ostrova až po  vítězství Castrových partyzánů. 

Najdete tam spoustu unikátních kousků, napří-

klad „zaručeně původní“ Che Gue varův baret, 

ale nezapomenutelné je i dioráma připomínající 

Maroldovu Bitvu u Lipan. V životní velikosti pó-

CESTOVÁNÍ • kuBA

Kubánská lidová republika by zasloužila zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Má totiž 
nejvíce muzeí v přepočtu na množství obyvatel. Nejzajímavější expozici s neuvěřitelnou šíří 
záběru však nenajdete za zdmi žádné z koloniálních budov, rozkládá se přímo pod tropic-
kým sluncem. Tvoří ji sám „ostrov svobody“.

Neskutečné déjā vu

V českých galeriích se nesmí většinou fotit s bleskem, v bývalém Hemingwayově domě ani bez něj. Žádné pohledy 
s fotografiemi domu však na kubě nekoupíte.

Ne, na ostrově svobody opravdu není hlad… jak by možná chtěl někdo propagandisticky tvrdit. Potraviny jsou však 
dodnes rozdělovány na příděl, a pokud chcete něco víc, seženete to na černém trhu. Jen na to mít.

betonové pravěké  zoo asi 30 km od města Santiago de Cuba vybudovali vězni, a to (prý) dávno před tím, než 
v blízkých Spojených státech natočili velkofilm Jurský park. 
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Blu-ray přehrávačů s náběhovou dobou pouze 

tři sekundy (BD-7500) a dokonce i AV receiver 

HW D7000 s podporou 3D. Blu-ray přehrávače 

jsou vybaveny možností konverze z 2D do 3D 

a konverzí obrazu DVD do plného rozlišení HD.

V  rámci koncepce chytrý design a  zážitky 

představil Samsung řadu digitálních fotoa-

parátů, videokamer a  výměnných objektivů, 

ovlivněnou podněty uživatelů pro jejich snadné 

pořizování a okamžité sdílení. Proto jsou vyba-

veny přístupem na Wi-Fi a mají obrovské dis-

pleje na zadní stěně.

Tablety a mobilní telefony
Samsung byl v  loňském roce také jediným, 

kdo dokázal odpovědět modelem Galaxy Tab 

s úhlopříčkou sedm palců (18 cm) na nadvládu 

tabletu iPad od Applu. Letos předvedl výrobek, 

který bude iPadu i  iPadu 2 velkým soupeřem: 

Galaxy Tab 10.1 s úhlopříčkou obrazovky 10,1 

palce, tj. 26 cm a osmimegapixelovou kamerou. 

Běží pod operačním systémem Android 3.0. 

Mimoto byl představen inovovaný oblíbený te-

lefon Galaxy GT-I9100, pokračovatel GT-I9000, 

který je tenký pouze 8,49 mm. Má dvoujádrový 

procesor a operační systém Android 2.3 Gin-

gerbread, nejnovější verzi světově nejrychleji 

rostoucího operačního systému pro mobilní te-

lefony. Kromě něj zde byly i další chytré telefony 

z rodiny Galaxy: Ace, Fit, Gio a mini.

Monitory, notebooky a tiskárny
Z této kupky zajímavostí vybíráme skvěle de-

signově propracované notebooky řad 7 a  9. 

Samsung zde propagoval i výdrž těchto strojů, 

která nyní dosahuje až devíti hodin. V někte-

rých modelech se objevuje na místě pevného 

disku disk SSD, takže start operačního sys-

tému se urychlí ze 45 sekund na 15 sekund, 

a v případě, že chce jen prohlížeč, se využije 

Fast Start a prohlížeč máte na obrazovce do tří 

sekund. K vidění byly i notebooky a monitory 

různých velikostí s  podporou 3D zobrazení, 

nabízena byla i stylová externí paměťová mé-

dia s kapacitou až 2 TB. V tiskárnách si vybral 

každý – od domácího uživatele až po kancelář 

a  vystavená multifunkční a  barevná laserová 

multifunkční zařízení svědčí o  rostoucí popu-

laritě tohoto trhu. Vždyť s nimi můžete tisknout 

i kopírovat a skenovat. Ani 3D monitory nejsou 

Samsungu cizí, což předvedl dvěma modely 

LED.

Bílá technika
Samsung ukázal novou linii tyčových vysa-

vačů, robotické vysavače s  kamerou, které 

si mapují prostor úklidu, místům s  vyšším 

znečištěním se věnují se zvýšenou intenzitou 

a  „spolknou“ i  větší kusy, jako třeba burské 

oříšky. Kromě toho zde byly úžasné lednice. 

Samsung vyvinul chladničku Grand Cru v sou-

ladu s koncepcí chytrého designu. Při objemu 

400 litrů se jedná o největší chladničku na svě-

tě s mrazákem ve spodní části, která je jen dva 

metry vysoká a  600 mm široká. Jde o  první 

chladničkou v segmentu „No Frost“, která díky 

kompresoru s digitálním invertorem Smart Eco 

získala energetické hodnocení A+++.

Zájem vzbudily i  bublinkové pračky, které 

dospěly do dalšího stadia vývoje, co se týče 

účinnosti praní, například model Eco Bubble 

s hloubkou pouze 45 cm. Ta je velmi pracovi-

tá – vypere až osm kilo prádla. I ona se pyšní 

energetickým hodnocením A+++.

Bylo na co se koukat
Samsung ukázal, že své heslo „Chytřejší život“ 

dokáže naplnit. Dnes si už můžete výrobky 

od této firmy vybavit celou domácnost, kapsy, 

tašky i batůžky. Tím Samsung dokazuje, že už 

i on je tvůrcem designu, od něhož se mohou 

učit ostatní firmy. Kde jsou ty doby, kdy to bylo 

naopak!

Seokpil Kim, prezident a generální ředitel divize 

Electronics Europe společnosti Samsung, defi-

noval pilíře koncepce chytřejšího života: chytrý 

design pro lepší funkce a intuitivní ovládání vý-

robků uživateli, chytré zážitky pro široké spek-

trum aplikací, her a programů na nejrůznějších 

platformách poskytované prostřednictvím 

jasných a  dynamických obrazovek a  chytrá 

připojení umožňující automatické propojování 

různých zařízení, sdílení obsahu a lepší zážitky.

Budoucnost domácí zábavy
Televizor se stává středem technologií v obý-

vacím pokoji a  centrem zábavy, a  proto se 

Samsung zaměřil na zdokonalení a zjednodu-

šení vlastností tohoto výrobku. To vše v sobě 

pro rok 2011 spojuje hlavní řada LED televizo-

rů D8000 a D7000 s úzkým (jen pětimilimet-

rovým) rámečkem a  bohatým příslušenstvím 

i ostatní řady zde prezentovaných televizorů.

Samsung ještě více zdokonaluje obraz pro-

střednictvím nových technologií, vylepšuje 3D 

obraz i možnosti připojení k  internetu a ovlá-

dání televizorů třeba i prostřednictvím chytrých 

telefonů a tabletů. Samsung připravil exkluziv-

ně pro síť prodejen Euronics špičkové televizo-

ry řady 5020 ve  dvou rozměrech obrazovky: 

22 a 27 palců (56 a 69 centimetrů). 

K vidění byly aktivní 3D brýle, které jsou pro-

pojeny s televizorem pomocí Bluetooth a nikoli 

infračerveným paprskem, takže už nedochá-

zí k výpadkům jejich funkce. Brýle se nabíjejí 

bezdrátově prostřednictvím jakéhosi „klobou-

ku“ – stačí je na něj jen položit. Samsung pre-

zentoval i  aktivní brýle pro všechny členy ro-

diny, ty mohou být i dioptrické. K televizorům 

nyní nabízí i kameru pro videohovory.

Další silně zastoupenou skupinou přístrojů 

byla domácí kina, kdy systém reproduktorů 

pro prostorový zvuk je umístěn v liště, která se 

umístí pod televizor. Dále tu bylo několik kin se 

sloupovými reproduktory systému 7.1, spousta 

REPORTÁŽ • SAMSuNG FORuM 2011 BudApEST

Jestliže si Samsung koncem února pozval do Budapešti novináře a zákazníky, aby jim 
předvedl modelové novinky na letošní rok, měl k tomu výtečný důvod. V budově umělecké 
galerie Műcsarnok ukázal mnohdy obdivuhodné klenoty, které tento rok uvidíte v obcho-
dech i u nás.

Chytřejší život

Přímý konkurent Apple iPadu: Samsung Galaxy Tab 10.1.

Cylindr pro bezdrátové nabíjení 3d aktivních brýlí.

Samsungu není lhostejná ani spotřeba nově uváděných 
lEd modelů, jak prezentoval na tomto panelu.

Malá, ale šikovná. Jen 45 cm hluboká pračka Eco bubble 
zvládne vyprat v kategorii A+++ až osm kilo prádla.

Televizor Samsung 5020 se objeví exkluzivně pouze 
v prodejnách Euronics.

autor: Milan Loucký, foto: autor



61iNSpiRACE EuRONiCS • 2/2011iNSpiRACE EuRONiCS • 2/201160 foto: autor, Philipsautor: Bohumil Herwig, foto: autor

Onu bombu už jistě tušíte z  titulku. Ano! Pa-

sivní 3D bylo naprosto parádní, což bylo vidět 

i na ukázkách, na kterých testujeme 3D televi-

zory, avšak všeho do času. Zatím s hodnoce-

ním vyčkejme.

A  proč firma – po  loňském všeobecném 

humbuku – uvádí pasivní 3D s polovičním rozli-

šením, než jaké má Full HD? Na setkání se pře-

devším mluvilo o zdravotních aspektech a také 

o prosté únavě, která se prý při sledování ak-

tivního 3D projevuje. Ale protože firma v pasiv-

ním 3D uvedla i  svou vlajkovou loď, televizor 

Cinema s  poměrem stran 21:9 (verze Gold), 

říkáme si, zda na tom opravdu něco nebude. 

Nicméně vedle toho zůstane na trhu i verze Ci-

nema Platinum s běžným aktivním 3D.

Internet od řady 6000
Nejzajímavější a  také obecně nejprodávanější 

části segmentu – televizorům – nebylo letos 

věnováno tolik prostoru co minulý rok. I když je 

nutno říci, že změn bylo méně. O té nejzásad-

nější jsme se už zmínili a rozhodně si ji nenech-

te ujít někde na prodejně – je to zážitek!

I  letos bude k  dispozici sedm televizních 

řad, od 3000 po 9000, plus zmiňovaný unikát 

jménem Cinema, protože všechny ostatní mají 

poměr stran obrazovky 16:9. Stručná cha-

rakteristika toho nejzajímavějšího a  pro naše 

potřeby nejdůležitějšího by vypadala asi takto:

• 5000 – nižší střední třída s podsvěcováním 

v rámu, což má společné např. s modely řad 

6000, 7000 a  8000, typická spotřeba pro 

102cm verzi 71 W, v  pohotovostním režimu 

<0,15 W;

• 6000 – střední řada, připojení k  internetu, 

včetně podpory Wi-Fi, nahrávání na USB, ty-

pická spotřeba pro 102cm verzi 48 W, v poho-

tovostním režimu <0,15 W;
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Nejprve se zdálo, že toho letos na předvádění novinek Philipsu mnoho nebude. Pak se uká-
zalo, že je vše jinak. Barcelonské setkání totiž rozbalilo televizory trochu jinak. Vedle důrazu 
na jejich propojenost a „chytrost“, na což jsme si už mohli zvyknout, jsme byli svědky uve-
dení opravdové bomby.

a jasné úspory energie

Televizory 2011

• zásadní změna přístupu ke 3D – po-

prvé se objevují 3D televizory Philips 

v pasivním provedení

• tlačítka pro opravdové vypnutí (odpo-

jení od elektrické sítě) najdete u všech 

modelů s výjimkou řad 3000 a 4000 

• satelitní tunery (DVB-S) budou pro ČR 

k  dispozici zhruba od  dubna ve  vy-

braných modelech – očekává se, že 

ve větších úhlopříčkách a vyšších řa-

dách 

• objevují se titulky v multimédiích pro-

mítaných přes USB, avšak jen v  řa-

dách 8000 a 9000

• USB už všude, včetně nejnižší řady 

3000

• pro nahrávání pořadů přes USB si vy-

stačíte klidně i se 4GB diskem…

• zachován zůstává unikátní otevře-

ný přístup na  internet, takže může-

te do  prohlížeče zapsat libovolnou 

webovou stránku

• 7000 – střední řada, pasivní 3D, multifunkční 

podstavec (včetně přidělání na zeď), Ambilight, 

spotřeba ještě neoznámena;

• 8000 – střední řada, aktivní 3D, multifunkční 

podstavec, Ambilight, spotřeba ještě neozná-

mena.

À propos Ambilight – tento systém osvětlení 

pozadí televizoru byl uveden před sedmi lety 

a  prodalo se ho zatím na  šest milionů kusů, 

přičemž si ho asi 70 % zákazníků koupilo opa-

kovaně. Tomu se říká věrnost…

Na sluchátka trochu jinak 
V  nabídce jsou elegantní sportovní muš-

le, které můžete natáhnout do  přímky nebo 

je zkroutit (Headband Universal Headset 

– 120  €), malé kousky určené do  uší (Inear 

Universal Headsets) s  9mm reproduktorkem 

a také něco mezi tím. 

A víte, co je na kolekci Philips O’Neill – vedle 

toho že se začíná prodávat už i u nás – nejlep-

ší? Ztratíte špunt nebo zlomíte kablík u konek-

toru v odpojitelné části šňůry a stačí navštívit 

servis, kde vám – zdarma – dají nový. Každý, 

kdo už nějaká taková sluchátka měl, ví, o čem 

mluvím. Doufejme, že praxe uvedená slova po-

tvrdí i u nás...

Nabídku doplňují sluchátka do běžných do-

mácích podmínek a  také sportovní Bluetooth 

sluchátka za uši, tzv. ActionFit Earhook Sports 

Headset SHQ3017. Rovněž zajímavá věcička.

Jako z partesu: hudba i kino
O největší hudební zážitek se postarala sesta-

va SoundHub 7000 (790 €, viz foto), skládající 

se z kina systému 2.1 s titanovými výškovými 

reproduktory a  velice elegantní základní jed-

notky (je bohužel opět „patlavě černá“) s  3D 

Blu-ray přehrávačem. 

Pokud si říkáte „3D nepotřebuju“, zapomeň-

te na něj. Přínosem téhle sestavy je především 

zvuk, který jak v  tradiční hudbě, tak v hudbě 

filmové zní velice přesvědčivě. Navíc je to co 

do instalace hračka.

Úžasné pasivní 3d
drobná nádhera jménem SoundHub 7000 (790 €), která výborně hraje jak muziku, tak film třeba z 3d blu-ray disku. 

Přední repro mají na výšku pouze 30 cm a váží 1,5 kg.

Philips o’Neill The Specked orange – 
co říkáte na takováhle sluchátka, když 

víte, že vám „vycpávku“ při ztrátě či 
opotřebení zdarma vymění? 

Tím nejprodávanějším letos bude nejspíš opět řada 
5000, mimochodem loni výborná. letos se zdá být 

ještě o chlup lepší, bohužel už si u ní (ani nikde jinde) 
nemůžete vybrat mezi klasickým podsvícením lCd 

a lEd diodami. Zatlačili jsme slzu…

Pasivní brýle pro 3d jsou jednoduchost sama, protože jsou zabudována 
pouze polarizační skla a nikoli lCd displej jako u aktivního 3d. Výsledkem 
je, že se nemusejí napájet ani synchronizovat s přicházejícím 3d obrazem 

a jsou podstatně levnější. Tyhle jsou navrženy velice dobře. 



iNSpiRACE EuRONiCS • 2/201162 autor: Milan Loucký, foto: Studio Motýl

Pokud začneme tím, čím jsme minule skončili, 

pak první na řadě jsou tiskárny. Asi je vám jas-

né, že výrobce k takovému zařízení přidá síťo-

vou šňůru, ale ne vždy bývá součástí dodávky 

propojovací kabel mezi tiskárnou a počítačem. 

Nezapomeňte se proto prodavače zeptat, zda 

a  jakou šňůru budete potřebovat. Většinou je 

to propojovací šňůra USB, jejíž délku buď od-

hadněte a přidejte pár desítek centimetrů navíc, 

určitě se to vyplatí, nebo předtím, než do ob-

chodu pro tiskárnu jdete, si změřte, jak dlouhou 

šňůru budete potřebovat. Šňůry k propojení tis-

káren s počítačem se vyrábějí v délkách 1,5, 2, 

3, 4, 4,5 a 5 metrů, existují samozřejmě i delší. 

Pokud jste zakoupili síťovou tiskárnu připojitel-

nou k malé domácí síti do směrovače (routeru), 

pak by vás měla zajímat koupě síťového kabelu. 

Dodávají se rovněž v různých typizovaných roz-

měrech. V případě, že máte doma bezdrátovou 

síť Wi-Fi a zakoupili jste tiskárnu, která si s bez-

drátovou sítí rozumí, pak nemusíte kupovat nic, 

jen se prodavače zeptejte na úskalí při nasta-

vování připojení tiskárny bezdrátově k malé do-

mácí počítačové síti – většina takových tiskáren 

nebo multifunkčních zařízení je však vybavena 

displejem a ovládacími tlačítky, takže nastavení 

hesla pro přístup do malé domácí sítě je snad-

né. Jen připomínáme, že domácí bezdrátovou 

síť byste měli mít zabezpečenu.

Při koupi tiskárny pamatujte na  to, že in-

koustové patrony i tonery jsou plněny u nových 

zařízení jen maximálně na 70 % své kapacity, 

nezapomeňte si tedy přikoupit i nové náplně. 

Až doma zjistíte, že v okamžiku, kdy potřebu-

jete tisknout nějaký důležitý dokument, vám 

zákonitě dojde inkoust nebo toner…

Bezpečnost především
Při koupi notebooku byste měli zjistit, zda je 

tento už vybaven nějakým antivirovým progra-

mem, který ho bude chránit před útoky virů 

a  virových infiltrací. Pokud notebook ochran-

ný systém nemá, pak neváhejte a kupte si ho. 

Tady můžete například s výhodou využít kupon 

ze  šekové knížky, kterou jste s  notebookem 

koupeným v  rámci akce Hvězdný notebook 

obdrželi. Podobně ji můžete využít i k  instalaci 

operačního systému a  zprovoznění počítače 

zdarma na prodejně, pokud se necítíte být příliš 

silní v kramflících a jste počítačovými analfabety 

nebo se považujete za běžné uživatele. 

Stejné je to i s nákupem domácí kanceláře. 

Na notebooku může (ale nemusí) být předin-

stalována domácí kancelář Office od  Micro-

softu, kterou si po  uplynutí zkušební doby 

(obvykle 60 nebo 90 dnů) zaplatíte a zůstává 

vaše. Pokud tomu tak není, neváhejte a kup-

te si i  ji. Vyplatí se to a pro domácnost, nebo 

jste-li student, můžete koupit tento softwarový 

balík mnohem levněji. 

Auto bez pneumatik nejede…
… a notebook se bez brašny špatně přenáší. 

Kvůli tomu si přece notebook kupujete. A pře-

nášení zavřeného notebooku v  ruce nebo 

v  podpaží může být pěkně otravné. Kupte 

si tedy rovnou příhodnou brašnu či batůžek, 

ve  kterých můžete notebook transportovat 

z  místa na  místo. Výrobci nabízejí originální 

brašny, ale koupit můžete i  univerzální, jako 

dodává třeba Hama nebo další výrobci. Pokud 

notebook budete přenášet mezi dvěma místy, 

určitě se vám vyplatí koupit si i jeden napájecí 

zdroj navíc. Vsaďme se, že zrovna, když zdroj 

zapomenete doma, dojdou vám baterie přes-

ně v okamžiku, kdy jej budete potřebovat tře-

ba k předvedení zboží nebo služby zákazníkovi 

ve vašem obchodě.  

Co dál
Zcela určitě se zajímejte o  externí myš, pro-

tože prohánět kurzor po  obrazovce pomocí 

touchpadu, byť inteligentního, vás po  chvíli 

přestane bavit. Pokud píšete delší dopisy, pak 

zvažte i koupi drátové či bezdrátové klávesnice 

– o  tom jsme psali v minulém čísle. Výběr je 

obrovský, například od firem Logitech, Micro-

soft nebo Genius se nezklamete nikdy. 

Příslušenství k domácím počítačům a jejich 

periferiím nestojí tolik, ale stát začne tehdy, 

když doma zjistíte, že vám něco chybí – viz 

třeba propojovací šňůra nebo vám něco v nej-

méně vhodný okamžik dojde. Proto se vyplatí 

investovat hned na místě koupě do příslušen-

ství, které vám pak začne doma sloužit přesně 

tehdy, kdy chcete vy. Uvažte, že výlet do pro-

dejny pro kabel, na který jste zapomněli, může 

trvat hodinu i dvě – a tak si spočítejte, jak se 

vám koupě věci, kterou jste na prodejně igno-

rovali, prodraží. 

PORADNA • pŘÍSluŠENSTVÍ
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WEllNESS dOVOlENÁ V BESkYdECH • SOUTěŽ

Když se řekne Valašsko, nejspíš se vám vyba-

ví malebné kopce v panenské přírodě Beskyd, 

romantické chaloupky a pastviny s ovcemi, sli-

vovice nebo třeba frgál. Pro mnoho lidí se ale 

Valašsko stává také synonymem pro místo, 

kde je možné daleko od civilizace prožít luxus-

ní wellness dovolenou. Čekali byste, že zrovna 

tu se vykoupete v „moři“ a pak vás namasírují 

Thajky?

To vše – a nejen to – nabízí turistický resort Vala-

chy ve Velkých Karlovicích. Zdejší spa a wellness 

hotely Lanterna a  Horal patří díky špičkovým 

relaxačním službám k  nejoblíbenějším na  Mo-

ravě. Můžete si tu dopřát širokou škálu masáží 

včetně exotických s Thajkami, Filipínkami a Srí-

lančanem, exotické rituály Pure Fiji, lekce cvičení, 

výbornou gastronomii, devítijamkové golfové hři-

ště a v neposlední řadě nové termální bazény se 

slanou vodou vyhřívanou až na 36 °Celsia.

Okolí je jako stvořené také pro pestrou dovo-

lenou s dětmi. V červnu se tu otevře pohodo-

vá  cyklostezka Bečva, v blízkém Rožnově pod 

Radhoštěm si můžete prohlédnout valašský 

skanzen – a  na  výběr máte řadu turistických 

i cyklistických tras různé náročnosti. Pro rodi-

ny s dětmi resort Valachy připravil mimořádný 

bonus v  podobě prázdninových pobytů, při 

nichž děti do 12 let mají ubytování se snídaní 

zdarma!

Soutěžte o ceny s resortem Valachy. Odpovědi 

zasílejte do konce dubna na inspirace@motyl.cz 

nebo poštou na P. O. Box 218, 757 01 Valašské 

Meziříčí. Na obálku nebo do předmětu e-mailu 

uveďte heslo „Soutěž“.

1. Které hotely resortu Valachy nabízí 
HIT sezony  – Wellness pobyty v Bes-
kydech?

2. Jak se jmenuje letní zvýhodněný 
pobyt pro rodiny s dětmi v resortu 
Valachy?

3. Na jakou teplotu je vyhříván relaxační 
a dětský bazén v areálu termálních 
bazénů Horal?

1. cena: Relaxační neděle pro 2 osoby (pobyt na 1 noc v hotelu Horal)
2. cena: Relaxační neděle pro 1 osobu (pobyt na 1 noc v hotelu Lanterna)
3.–10. cena: Rodinná vstupenka do termálních bazénů Horal (2 dospělí a až 3 děti)

OTáZKy

SOUTěŽ
WELLNESS DOVOLENÁ  

V BESKYDECH

potřebujete ho až za chvíli
Možná si při koupi notebooku či tiskárny nebo jiného 
zboží odnášíte v podpaží zařízení, které samo o sobě 
funguje – ovšem až doma zjistíte, že jste si ještě měli 
přikoupit věci, které by umožnily jeho snadnější využí-
vání nebo používání vůbec.
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Je výhodnější koupit pračku a sušičku zvlášť, 

nebo jako jeden přístroj?

Na  tuto otázku není jednoznačná odpo-

věď. Dva přístroje budou jistě vhodnější pro 

větší rodinu, která má dostatek místa v kou-

pelně či prádelně nebo může oba přístroje 

postavit nad sebe. Tady je důležité si uvě-

domit, že pokud jsou přístroje vedle sebe, 

měla by se jejich dvířka (pro pohodlnou ma-

nipulaci s prádlem) otevírat od sebe, kdežto 

pokud jsou nad sebou, je pohodlnější oteví-

rání jedním směrem. Pro montáž nad sebou 

je výhodné použít přístroje jednoho výrobce 

a spojovací sadu, kterou tento výrobce do-

dává. 

Výhodou dvou spotřebičů je nejen mož-

nost současného praní a  sušení, ale také 

stejná náplň pračky a  sušičky, která umož-

ňuje sušit celý vypraný objem prádla. 

Možná vás napadne, že stejně většinou 

nebudete sušit všechno prádlo, které vype-

rete. Tím se dostáváme ke kombinaci pračky 

a sušičky, která zpravidla umožňuje su-

šit menší náplň, než vypere. Je 

to dáno tím, že prádlo potřebu-

je více prostoru pro sušení než 

pro praní. To je kromě již zmí-

něné nemožnosti současného 

praní a sušení základní nevýho-

da kombinovaného přístroje. Další 

nevýhodou je u  většiny kombino-

vaných přístrojů spotřeba studené 

vody pro sušení, která může být i vyšší 

než spotřeba pro praní. Vodou se totiž 

chladí kondenzační výměník (kondenzér), 

který je u těchto přístrojů malý a chlazení vo-

dou tak zvyšuje jeho účinnost. V některých 

kombinovaných přístrojích se ale již objevují 

i  vzduchové kondenzéry, které vodu nepo-

třebují. 

Podstatnou výhodou je však úspora mís-

ta, což může být pro rozhodování podstat-

né, zejména pokud neplánujete sušit pravi-

delně velké objemy prádla.

Jak to bylo s prvenstvím u televizí?

Vážení, vaše tvrzení v  dvouměsíčníku 

č.  6/2010 svědčí buďto o  vaší všeobec-

né nevědomosti, nebo o  účelové ignoranci 

faktů. V příloze vám zasílám fragment histo-

rických faktů dokládajících prezentaci do té 

doby nejdokonalejšího televizního systému 

na  světě v  severočeském Tanvaldu, a  to 

bezprostředně po  válce, a  co pamatuji i  já 

osobně – masově pak formou živých vysílání 

u  příležitosti mezinárodní výstavy rozhlasu 

(MEVRO) v Praze v květnu 1948. V červen-

ci dokonce kamery instalované na Strahov-

ském stadionu přenášely pro byť omezený 

počet (25) na  celém světě existujících te-

levizorů schopných v  tomto progresivním 

způsobu pracovat živě tehdejší Všesokolský 

slet. 

Za  pozornost jistě stojí i  fakt, že v  Tesle 

vyrobený televizní přijímač (vím spolehlivě 

o existenci min. tří dosud zachovalých exem-

plářů u nás) měl lepší parametry než přístroj 

vyráběný od roku 1953! Mohu z vlastní praxe 

na armádním pracovišti potvrdit.

I  tak ale prvenství asi nepatří Philipsu – 

jednak spustili Rusové na 1. máje roku 1948 

stálé vysílání v Moskvě, když dokázali rozjet 

sériovou výrobu televizoru KVN 49, a v srpnu 

téhož roku začalo ve válkou těžce pozname-

naném Německu vysílat ve stejné normě stu-

dio v Hamburku (v železobetonové pevnostní 

věži). 

Pokud je mi známo, výroby přijímačů se 

opět ujala jako v roce 1936 firma Telefunken. 

Na doplnění fakt, že i onen ruský aparát měl 

lepší parametry než pozdější český...

Erich Nauš, erik99@centrum.cz 

Ověřili jsme vše důkladněji než předtím a pan 

Nauš má pravdu. Tedy má také pravdu. 

V tzv. datumovce čísla 6/2010 bylo zveřej-

něno následující: „1949 – Philips představuje 

TX400, první 625řádkovou televizi na světě; 

tento systém se stává v  Evropě televizním 

analogovým standardem.“ 

Ve  skutečnosti je vše podstatně kompli-

kovanější a v krátkosti nepopsatelné, i když 

v případě Philipsu jde (podle jejich vyjádření ) 

o  „velkosériovou výrobou pro domácí pou-

žití“. 

Pro ilustraci ještě tolik, že na  Tanvaldsko 

se roku 1943 přestěhovala německá firma 

Fernseh A. G., která se mj. věnovala i výzku-

mu televizního vysílání. Po  válce odešli její 

odborníci zpět, ale většina přístrojů zůstala 

u nás. Později se továrna stala kořistí Sovětů, 

kteří si většinu i s několika odborníky odvezli. 

Tanvaldská skupina z následně vzniklé firmy 

Televid pak například zajišťovala i  televizní 

přenosy z XI. všesokolského sletu v červen-

ci 1948. A tak si Tanvaldsko před třemi roky 

připomnělo 60 let televizního vysílání v čes-

kých zemích (1948), ale kupříkladu Česká 

televize tvrdí, že to bylo až o pět let později 

a má také svou pravdu, protože bylo zaháje-

no regulérní zkušební vysílání.

Pokud máte o  problematiku zájem, na-

příklad na Wikipedii ani nekoukejte, protože 

tam toho moc není a někdy je to i nepřesné. 

Doporučujeme zejména www.oldradio.cz 

a www.earlytelevision.org.

V redakční poště se objevily dva příspěvky jako reakce na témata, kterým jsme se věnovali. 
První se týká praček a sušiček, tématu minulého čísla, a druhý se týká hlavního tématu 
z prosincové Inspirace Euronics, kterým byly televizní přijímače.

Naše odpovědi na vaše dotazy

Pokud máte nějaké problémy, se 

kterými si nevíte rady, prosíme 

pište elektronicky na naši adresu: 

inspirace@euronics.cz.

autoři: Bohumil Herwig, Miloš Chadt, foto: LG
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Znění tajenky křížovky pošlete nejpozději do pátku 27. května 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 pondělí 20. června 2011.

Vyhrajte 3x filtrační konvici Hyundai Aqua Optima GALIA
Filtrační konvice Hyundai Aqua Optima spojují konvičku Hyundai a kvalitní filtr na vodu. Filtry odstraní nečistoty z vody z kohoutku, snižují obsah herbicidů, 

pesticidů, ale i obsah chlóru a těžkých kovů, a zároveň změkčují vodu, čímž zabraňují tvorbě vodního kamene. Použitím této vody je chutnější  i vařená 

zelenina. Hyundai Aqua Optima přináší čistější a chutnější vodu pro celou rodinu a zároveň je ekonomičtější a ekologičtější než balená voda v PET lahvích.
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Výherci z minulého čísla

Soutěž Hyundai Retro Style

Na otázky správně odpověděli a ceny vyhrávají:

1. cena: Nostalgický retro gramofon Hyundai 

RTC 611 s CD a rádiem – V. Dzuiková, Štěpá-

nov u Olomouce.

2. cena: Retro gramofon Hyundai RTCC 513 

s  funkcí RIP, CD, kazetovým přehrávačem 

a rádiem – Milan Pasker, Polanka.

3. cena: Retro gramofon Hyundai RT 409 

s rádiem – Leopold Huňka, Frýdek-Místek.

4. cena: Retro rádio Hyundai RC 606 s  CD 

přehrávačem – Hana Homonajová, Praha 3

5. cena: Retro rádio Hyundai RA 028 s uni-

kátním designem s  elektronkou – Monika 

Dvořáková, Bernartice.

Správné odpovědi:

1. Jaké modely z našich soutěžních cen jsou 

vybaveny kazetovým přehrávačem? 

Model Hyundai RTCC 513.

2. V jakých rychlostech umí gramofon přehrá-

vat?

33, 45 a 78 ot./min.

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

Slouží k  převodu hudby z  gramofonu, kaze-

tového magnetofonu i z rádia do elektronické 

podoby ve formátu MP3 (aby to fungovalo, je 

však třeba mít v přístroji zasunutou paměťo-

vou kartu USB flash). 

Křížovka

Chytrý mobilní telefon LG One vyhrávají za vy-

luštěnou křížovku s  tajenkou „Objevujte svět 

kolem sebe s mobilním telefonem LG Optimus“ 

tito šťastlivci: Jan řípa z  České Lípy, Josef 

Krejz ze Ždáru nad Sázavou a Libor Kantor 

z Čeladné.

Nový produkt Euronicsu:

příští číslo

Pojištění prodloužené  
záruky a nahodilého poškození
Od konce loňského roku nabízí společnost Eu-

ronics velmi zajímavý produkt. Je jím pojištění 

prodloužené záruky a nahodilého poškození. 

O co jde? Jde vlastně o produkty dva:

U prvního produktu jde o pojištění prodlou-

žené záruky, které kryje finanční ztrátu způso-

benou mechanickou, elektronickou nebo elek-

trickou nefunkčností věci, jež nastane v období 

prodloužené záruky – tedy v období 12, resp. 

20, 24 nebo 36 měsíců (v  závislosti na zvole-

ném souboru pojištění) po  uplynutí zákonné 

záruční doby poskytované prodejcem dle plat-

ných právních předpisů (tzn. že po  dobu tr-

vání zákonné záruky prodejce v délce 24 

měsíců se pojištění na věci nevztahuje).

V  případě druhém pak jde o  pojištění na-

hodilého poškození. Je to forma pojištění 

vybraného výrobku, které kryje finanční ztrá-

tu způsobenou mechanickou, elektronickou 

nebo elektrickou nefunkčností věci, k níž dojde 

nahodilým poškozením věci v období 24 mě-

síců ode dne počátku pojištění (tzn. po dobu 

trvání  zákonné záruky prodejce).

Variantami pojištění jsou:

• Pojištění prodloužené záruky 2+1 bílé 

a černé techniky po dobu 12 měsíců následu-

jících po uplynutí zákonné záruky (24 měsíců);

• Pojištění prodloužené záruky 2+2 bílé 

a černé techniky po dobu 24 měsíců následu-

jících po uplynutí zákonné záruky (24 měsíců); 

• Pojištění prodloužené záruky 2+3 bílé 

a černé techniky po dobu 36 měsíců následu-

jících po uplynutí zákonné záruky (24 měsíců);

• Pojištění prodloužené záruky 40+20 bílé 

a černé techniky po dobu 20 měsíců následu-

jících po uplynutí zákonné záruky poskytova-

né prodejcem dle platných právních předpisů 

(24 měsíců) a po uplynutí Euronics záruky, po-

skytované společností Euronics (16 měsíců);

• Pojištění prodloužené záruky šedé tech-

niky 2+1 šedé techniky po dobu 12 měsíců 

následujících po uplynutí zákonné záruky po-

skytované prodejcem dle platných právních 

předpisů (24 měsíců);

• Pojištění nahodilého poškození věci – jde 

o pojištění nahodilého poškození věci po dobu 

24 měsíců následujících po zakoupení a pře-

vzetí věci (v době zákonné záruky).

Jednoduchý popis pojištění Prodloužené zá-

ruky najdete na veřejném webu www.elektro-

proton.cz v sekci Služby.

K pojištění zboží, které lze v jednotlivých ka-

tegoriích uzavřít, se vrátíme podrobněji v dal-

ších číslech časopisu Inspirace Euronics. 

Chladničky
Blíží se léto a to je čas k rozhodnutí 

o  výrobcích, které budeme potře-

bovat. A  mezi nimi nesmí chybět 

ani ledničky. Vždyť správná lednič-

ka uchová potraviny dlouho čerstvé 

i případě výpadku napájení. V na-

šem příštím tématu se budeme 

bavit také o energetických třídách 

výrobků, protože ledničky dosa-

hují stále lepších hodnot spotřeby. 

Tak kterou si vyberete? Dozvíte se 

příště!

Přenosné DVD přehrávače
Stále klesající ceny a  rostoucí na-

bídka na  trhu přenosných DVD 

přehrávačů rozhodly o  tom, že se 

těmto přístrojům podíváme zblízka 

na zoubek. Mnoho z vás jistě vyra-

zí na  dalekou cestu na  prázdniny, 

a tak uvítá informace o tom, co tyto 

velmi zajímavé přístroje dokážou 

nabídnout a  co od  nich lze čekat. 

První zajímavou možností je instala-

ce do auta, aby se vaše děti po čas 

jízdy nenudily…

Inspirace Euronics číslo 3/2011 vyjde 20. června 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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