
03 | 2011 | 8. ročník

• KUCHYŇSKÝ ROBOT BOSCH MUM 8 • ŽEHLIČKA ROWENTA 
• ROBOTICKÝ VYSAVAČ SAMSUNG • VYSAVAČ ELECTROLUX  
• TELEVIZOR SAMSUNG • TABLET ACER ICONIA  
• ČTEČKA PRESTIGIO • MOBILNÍ TELEFONY SAMSUNG A LG 

magazín zákazníků elektroprodejen EuronicsZDARMA

Mobilní 
přehrávače 
blU-raY a DvD
Více zábavy,  
než si myslíte

SoUTĚŽ
VYHRAjTE TřI 
TISKáRNY HP

ChlADničky  
A ChlAZení

Vše, co potřebujete vědět

noTebooKY:  
hvĚZDa Do KapSY

JaK připoJiT  
DoMa TiSKárnU

riCharD 
neDvĚD
Kouzelník, 
který si  
získal celou 
republiku



Vážení čtenáři a zákazníci 
společnosti Euronics,

prázdniny se blíží, a proto vám přinášíme 

podrobný pohled na oblast přenosných 

přehrávačů Blu-ray a DVD. Tito sympatičtí 

společníci jsou v kurzu a – jak jsme zjistili 

na několika prodejnách Euronics – jsou 

velice žádaným zbožím. Nabídka je 

obrovská a ceny už přiměřené tomu, co 

dovedou.

Hlavním tématem tohoto čísla jsou 

ale chladničky a chlazení. Chladničky 

i mrazáky procházejí v poslední době 

řadou inovací, které vedou především 

k úsporám energie. I o tom se můžete 

přesvědčit v reportážích, jež vám v tomto 

čísle přinášíme.

Léto budiž pochváleno – a je nám 

jasné, že si budete chtít uchovat zážitky 

z dovolených v podobě obrázků či 

videí. Proto jsme připravili i pár tipů 

na fotopřístroje, které se objevily na trhu 

poměrně nedávno – a zvládají spoustu 

věcí, jež od nich mnohdy ani nečekáte. 

Tak například hitem je fotografování ve 3D 

nebo záznam videa ve vysokém rozlišení. 

Můžete si vybrat, Euronics pro vás má 

v nabídce spoustu zajímavých modelů.

A protože léto přichází, zařadili jsme 

upoutávku i na oblast, která v dnešní 

době začíná být stále více žádaná i díky 

mnoha televizním pořadům. Asi hádáte 

správně – jde o domácí grily. Jejich obliba 

stále roste a grilování se stává svátkem. 

Stává se událostí, kdy se sejde rodina 

nebo známí a v době, kdy se pokrm 

připravuje a krásně voní, je spousta 

času na povídání si o věcech všedních 

i nevšedních.

Doufáme, že tato letní Inspirace Euronics 

bude pro vás přínosem a že vám zpříjemní 

letní chvilky, provede vás možnostmi 

zajímavých i potřebných nákupů a umožní 

vám lépe se orientovat v široké nabídce 

na trhu. To je ostatně její poslání.

Přejeme vám příjemné prožití prázdnin 

a krásné léto!

Milan Loucký
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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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Váš první?

Chytrý telefon LG Optimus Me míří na ty, kteří 

si něco takového kupují poprvé. Tomu odpo-

vídají nejen vlastnosti a vizáž, ale také cena 

4.500 Kč. Operačním systémem je Android 2.2, 

dotykový displej má úhlopříčku 7,1 cm a zabu-

dován je třímegapixelový fotoaparát, FM rádio 

a také 2 GB paměti, kterou můžete rozšířit 

až na 32GB paměťovou kartu typu microSD. 

Telefon s akumulátorem o kapacitě 1 280 mAh 

bude k dispozici v pěti barvách: stříbrné, tita-

nové, modré, růžové a červené.

Malý silák

I když na pohled vypadá jako hračka (je také určena pro 

mladé), natáčí Panasonic HM-TA20 v rozlišení Full HD, 

tedy s 1 920 x 1 080 body a 30 snímky za sekundu. 

Tělo kamery je malé, odolné a vodotěsné a schová se 

do každé kapsy. Snese pád z výšky až 1,5 m a ponoření 

do hloubky 3 metrů. Předností je i LCD displej s úhlopříč-

kou 7,6 cm s dotykovým ovládáním, přes které případně 

můžete řídit například i zoom. Vedle odolné verze nabízí 

firma od června i levnější model TA2.

iNSpiRACE EuRONiCS • 3/20114 autor: Bohumil Herwig, foto: Acer, Nikon, Samsung, Sharp

ELEKTRONIKA • kAlEidOSkOp

už třetí

Třetí generaci audio/video/MP4 přehrávače Gogear Muse uvádí Philips. Zakou-

pit ho můžete v provedeních s 8 (SA3MUS08S – 2.999 Kč), 16 (SA3MUS16S 

– 3.990 Kč) a 32 GB paměti. Displej s poměrem stran 16:9 má vždy 8,1 cm (3,2") 

a právě ten obstarává hlavní ovládání. Je totiž dotykový.

Zkuste to pasivně 

Po aktivním 3D lavinovitě se šířícím minulý rok, přichází nyní ve větší míře 

i 3D pasivní s nenapájenými polarizačními brýlemi. Výrobci, mezi nimi i LG, 

mluví o nulovém blikání, ostrém a jasném obrazu a sledování 3D bez zdra-

votních problémů.  Právě o tom mají být i novinky LG – LW4500, LW5500, 

LW570S a LW650S, které budou ke koupi od 24.750 Kč v závislosti na úhlo-

příčce (81 až 140 cm) a výbavě. Některé modely mají satelitní tuner a dálkový 

ovladač Magic Motion usnadňující přístup na internet. Aplikace sady LG 

Apps pak nabídnou například lekce cizích jazyků, horoskop či hry.

foto: Gogen, LG, Panasonic, Philips

Jede v áčku

Aquos LE830E od Sharpu představuje 3D LCD televizor s technologií 

Quattron pracující velice úsporně. Patří totiž do energetické třídy A se 

spotřebou – při úhlopříčce 117 cm – pouze 76 wattů a udávanou 

průměrnou roční spotřebou 111 kWh. Bez zajímavosti není ani další 

výbava: trojice digitálních tunerů, snížená odrazivost obrazovky, 

možnost zadat jakoukoli webovou adresu, rámeček široký jen 

2,5 centimetru či tlačítko úplného vypnutí. Ke koupi bude i ve 102 cm.

Pro náročnější

Nikon D5100 je zrcadlovka pro ty amatéry či poloprofesionály, kteří 

už vědí, co přesně chtějí. Má výklopný a otočný displej nové kon-

strukce, CMOS snímač formátu DX s 16,2 miliony bodů, nahrávání 

videa ve Full HD s frekvencí snímání až 30 obr./s a dokoupit můžete 

například stereofonní mikrofon Nikon ME-1 konstruovaný speciálně 

pro digitální jednooké zrcadlovky.  Nikon nebude nabízet samostatné 

tělo, takže D5100 bude k dispozici pouze v kitu. Startovní cena začíná 

na 17.990 Kč, včetně objektivu 18-55 II AF-S DX.

Na fotografii je…

Co myslíte, že je na snímku? Notebook? 

Kdepak! Je to tablet Acer Iconia Tab zasunutý 

do dokovací stanice s klávesnicí! Vícedotyko-

vý displej má úhlopříčku 10,1" (26 cm), zvuk 

pochází od Dolby, procesor a grafika od AMD 

a operační systém od Microsoftu. Hlavní 

ovládací prvek zvaný Acer Ring, který najdete 

na displeji, vám nabídne přístup ke všem doty-

kovým funkcím. Zajímavé také je, že klávesnice 

je bez dotykové destičky. Tu nahrazuje starý 

dobrý trackpoint (sláva!). Tablet má hmotnost 

970 g, dokovací stanice 610 g a v základní 

konfiguraci s 32 GB flash diskem se bude 

prodávat za 11.990 Kč. S dokem a klávesnicí 

zaplatíte 14.490 Kč. 

Více než sto  

Samsung oznámil, že obchod s aplikacemi pro mobilní 

telefony (platformy Bada a Android) a televizory, Samsung 

Apps, dostupný ve 120 zemích světa, pokořil 100 milionů 

stažených aplikací. V Česku se jich nabízí více než 3 000, 

včetně speciálně domácích, jako jsou „Jízdní řády“, „Bada 

TV“ (vysílání českých a sloven-

ských televizních i rozhlasových 

stanic) či „Bankomaty“. Světově 

nejoblíbenější byla Magic Torch, 

následovaná hrami Need for 

Speed Shift a Space Hell. Sada 

Samsung Apps představuje 

specializované prográmky, tzv. 

widgety, které se starají vždy jen 

o jednu aplikaci, jako například 

o přístup na YouTube. 
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Dvojice fotografických novinek Samsungu jsou každá z jiného soudku. 

PL120 je pokračovatelem inspirující řady s dvojicí displejů a NX11 zase 

zástupce fotoaparátů s výměnnými objektivy určený pro fotoamatéry. 

Samsung poprvé uvedl technologii dvou displejů koncem roku 2009. 

Nyní tu máme dalšího z pokračovatelů rodu. 

Aparát má objektiv s pětinásobným optickým zoomem odpovídajícím 

26 až 130 mm, 14megapixelový snímací prvek a záznam videa do HD. 

Vyhrát si můžete s celou řadou filtrů, jako je „rybí oko“, „miniatura“ či 

měkké ostření, a můžete také využít nově přidané funkce, které dovolí 

vytvářet pohlednice či plakáty. Stačí si jen předem zvolit jednu ze šablon 

a pořídit snímek. Ten se pak při zobrazení automaticky objeví ve vybra-

né šabloně. 

Dnes pochopitelně nesmí chybět ani inteligentní automatika, která 

pracuje s 16 přednastavenými režimy v případě fotografií a  se čtyřmi 

u  videa. Výsledkem je univerzální aparát pro každého, který se hodí 

i pro natáčení. 

Po  NX11 jako zástupci fotoaparátů s  výměnnými objektivy sáhnou 

nejspíše ti, kteří chtějí něco víc než běžnou třídu, ale ještě nechtějí kla-

sickou zrcadlovku. 

V aparátu s elektronickým hledáčkem lze využít objektivy Samsungu 

i-Function a standardně ho dostanete se třemi z nich: 18–55 mm, širo-

koúhlým „plochým“ objektivem s ohniskovou vzdáleností 20 mm a zoo-

movým 20–50 mm. 

NX11 umožňuje měnit nastavení levou rukou pomocí tlačítka zabudo-

vaného přímo na objektivu, aniž byste museli pustit fotografovaný objekt 

z hledáčku. Můžete také –  s použitím tohoto tlačítka a zaostřovacího 

kroužku – přepínat mezi rychlostí závěrky, clonou, korekcí expozice, vy-

vážením na bílou a citlivostí ISO. Dostáváte tak aparát pro náročnější 

zájemce.

VyCHyTÁVKy VšEHO DRuHu

Z PůjČOVNy ROVNOu DO TELEVIZORu

Jarní setkání u pražské Vltavy, a  také přímo na ní, se neslo v  duchu 

zajímavých „špíčků“, na kterých se místo přednášek diskutovalo. O to 

byla celá akce cennější. Pro pravidelné čtenáře Inspirace Euronics tak 

přinášíme další doplnění informací z únorového čísla, kde vyšla reportáž 

z londýnského představení produktů pro letošní rok – Panasonic Con-

vention 2011. Tam to pochopitelně byla smršť, ale byli jsme rádi, že jsme 

nezmeškali ani setkání domácí. Panasonic totiž oznámil, že společně 

s televizí Nova na podzim připravuje internetovou videopůjčovnu, která 

se bude ovládat přímo z  jeho televizorů přes aplikaci VieraCast, které 

nově říká Viera Connect (viz foto). 

Dalším diskusním špekem budícím značnou pozornost bylo nahrá-

vání přes USB. Je evidentní, že z daňových důvodů je takové, jaké je, 

avšak smutnou pravdou zůstává, že nahrávku z  daného televizoru si 

na jiném, byť stejného typu, nepřehrajete. U připojeného USB disku se 

provede nejen formátování disku, ale také jeho spárování přímo s kon-

krétním televizorem. Potřebný je k tomu minimálně 120GB disk, některé 

modely ale umí nahrávat i na SD kartu. 

Co se týče multimédií, nyní lze přehrát i formát MKV (alespoň některé 

– předpokládáme, že ty jednodušší), a to včetně podpory dvou zvuko-

vých stop a titulků. 

Viděli jsme také 3D fotografie a musíme říci, že „je to paráda“. Jejich 

největší přínos nespočívá jen v plastičnosti scény, ale především v tom, 

že v některých situacích na snímku opravdu vidíte více a některé objekty 

jsou i zřetelnější. A vůbec nemusí jít jen o koalu uprostřed listí.

Fotografování ve 3D vám – bez jakýchkoli dodatečných prostředků 

– nabídnou hned tři kompakty. Ostatně jeden takový model – TZ20 – 

v tomto čísle už i aktuálně testujeme. Na snímku vidíte druhý – odolný 

FT3 s výškoměrem a GPS.

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

Stolní myčka nádobí Hyundai  

DTB656DW7 si i přes svou miniaturní 

velikost poradí se šesti sadami nádobí 

a nechybí jí nic z výbavy dospělých 

přístrojů. Se spotřebou jen 8,4 litru vody 

a energie pouze 0,63 kWh patří do ener-

getické třídy A. Stolní myčka nádobí 

Hyundai DTB656DW7 se skvěle hodí 

i do menších kuchyní či kanceláří.

Široce vybavený

Pro všechny povrchy je dobře vybavený vysavač Rowenta Power 

Space 21425 (3.499 Kč) díky bohatému příslušenství, které ob-

sahuje tichou hlavici Delta, parketovou hubici, turbokartáč, hubici 

na čalounění i štěrbinovou a teleskopickou kovovou trubici. Jeho 

příkon 2 000 W je 

regulovatelný pomocí 

elektroniky, což je 

důležité pro práci na 

různých typech pod-

lah. Filtrační systém 

s třílitrovým sběrným 

sáčkem je díky filtru 

Hepa 10 dostatečně 

účinný, současně 

zajistí průtok vzduchu 

až 35 l/s.

Pyrolýza s dobrou výbavou i cenou

Značka Bauknecht patřící do koncernu Whirlpool uvedla pyrolytickou horkovzdušnou 

troubu BLPM 8110/PT (20.990 Kč), která je vybavena inteligentním systémem rozvodu 

horkého vzduchu. Samozřejmostí je možnost přípravy jídel ve třech úrovních současně 

i využití pečicí sondy. Pro bezpečnou manipulaci jsou tu teleskopické výsuvy 

a čištění zvládnete díky pyrolýze 

a čtyřvrstvým celoplošným 

dvířkám Smart Clean.

foto: Bauknecht, Hyundai, Samsung

S prachem si poradí

A to nejen při vysávání, ale také při jeho odstra-

ňování. Ruční vysavač Hoover SC 96 DWR4 

(1.590 Kč) umí díky technologii ADC (Advanced 

Dust Click) otevřít prostor pro nečistoty pomocí 

tlačítka a tak se jich zbavit bez nutnosti další 

obsluhy. Automaticky si vyčistí také omyvatelný 

filtr. Akumulátor Ni-Mh o napětí 9,6 V umožní 

provoz na více než 20 minut bez dobíjení, které se 

odehrává v odkládacím držáku. V příslušenství ob-

držíte úzkou hubici, integrovaný kartáč a nabíječku 

s držákem na zeď.

Elegán pro vaření

Pro odsávání do komína i recirkulaci můžete 

využít odsavač par AEG Electrolux Backstein 

X59143MDO (15.990 Kč). Jeho výkon až 430 m3/h 

postačí i pro velkou obytnou kuchyni. Jednoduché 

elektronické ovládání tlačítky umožňuje přepínání 

tří rychlostí a zajišťuje také signalizaci nasycenosti 

uhlíkového i tukového filtru. Kvalitní osvětlení obsta-

rají dvě 20W halogenová svítidla.

Suší polovinou energie 

Když řekneme, že sušička Siemens WT 46W561 BY (29.990 Kč) 

pracuje s poloviční spotřebou oproti běžné sušičce, je zřejmé, 

že jde o technologii s tepelným čerpadlem. Zde je zdokonalena 

pod jménem blueTherm. 

Elektronické řízení přístroje 

ve spojení se systémem 

DUO-Tronic ovládá 

všechny programy pro 

běžné i choulostivé prádlo. 

Řídí i automatické čištění 

kondenzéru, které zajišťuje 

stejnou spotřebu po celou 

dobu sušení. Buben 

o objemu 112 litrů umožní 

sušit až sedm kilo prádla.

Propracovanější, větší a úspornější

Mají 185 a 192 centimetrů, energetické třídy A+, A++ či A+++, osvětle-

ní LED, antibakteriální povrch a ztenčené stěny. Zvnějšku chladničkám 

Samsung série G dominují skryté panty dveří dotvářející minimalisticky 

technicistní design a také modře podsvícený LED displej. 

Uvnitř je dotažena variabilita uspořádání přihrádek ve dveřích, takže 

se sem dají umístit jak velké lahve, tak drobné potraviny. Více prostoru 

nabízí spodní box pro ovoce a zeleninu. Vše pohání invertorový kom-

presor napojený na vnitřní i vnější senzory snímající teplotu a úroveň 

vlhkosti.

Ukázkou toho, jak za dva tisíce korun navíc ušetřit a ještě přijít k řádo-

vě kvalitnějšímu výrobku, jsou RL56GSBSW (17.990 Kč) a RL56GHGTS 

(19.990 Kč), na snímcích. První je v bílé, ta druhá už v kovově stříbrné. 

I přes shodné vnější rozměry 597 x 1 850 x 702 mm (švh) a shodný 

vnitřní objem 249/107 l (chladnička/mraznička) se u druhého modelu 

dostáváte na zcela rozdílnou spotřebu. RL56GSBSW je totiž v A+, 

řekne si o 348 kWh/rok. Dražší RL56GHGTS je už v A++ a spotřeba je 

o 87 kWh nižší. 

A ceny? RL58GHGIH (A++) 21.990 Kč, RL58GRGIH (A++) 22.490 Kč 

a nejúspornější RL58GQERS ve třídě A+++ je za 29.990 Kč. Hlučnost 

všech modelů je 41dB.
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GRILOVÁNÍ • kAlEidOSkOp

Hyundai Gr 938

Veliká grilovací plocha z hliníku potaženého nepřilnavou vrstvou 

s rozměry 45 x 30 cm je u tohoto raclette grilu využitelná také pro 

samostatné grilování. S příkonem 1 200 W a plynule nastavitelnou 

teplotou zvládne grilovat nejrůznější potraviny. Žebrovaná část je 

vhodná pro přípravu masa, ryb, plodů moře a zeleniny, zatímco 

na hladké připravíte 

steaky, slaninu či vejce. 

Pro přípravu raclette 

lze využít osm pánviček 

s nepřilnavým povrchem.

Cena: 1.499 Kč

Tefal ovation Pr 600012

Na mramorové ploše raclette grilu lze opékat 

maso a současně můžete na osmi pánvičkách 

s nepřilnavým povrchem rozpouštět sýr či vytvářet 

teplé přísady. Zdrojem tepla je zde 1 100W elek-

trická spirála, která zahřívá desku i pánvičky sou-

časně. Provedení přístroje v kombinaci ušlechtilé-

ho dřeva a nerezové oceli bude díky estetickému 

zpracování ozdobou kuchyně. Pro snadné čištění 

lze gril snadno rozebrat.  

Cena: 2.999 Kč

Hyundai Gr 005

Za slušnou cenu pořídíte elektrický stojanový gril, 

který je vhodný na terasy a zahrady. Velký pochro-

movaný grilovací rošt 36,5 x 24,5 cm obslouží i větší 

společnosti. Rychlost ohřevu a propečení lze ovlivnit 

kromě nastavitelného 

termostatu, který řídí 

zapnutí 2 000W tělesa, 

i využitím jedné ze tří 

výšek nastavitelného 

roštu. Na zimu lze gril 

jednoduše složit.

Cena: 799 Kč

Philips Hd 4419 

Díky rozměrům grilovací plochy (30 x 37 cm) se deskový gril hodí 

pro využití při posezení s přáteli doma. Deska s nepřilnavým 

povrchem je napůl hladká a žebrovaná, takže vyhoví pro všechny 

grilované pokrmy. Ohřev příkonem 2 300 W reguluje odnímatelný 

termostat s automatickým bezpečnostním vypínačem. Gril je 

vybaven miskou na odkapávající tuk, tepelně izolovanou rukojetí 

a protiskluzovými ploškami. Všechny části grilu, kromě termostatu, 

je možné mýt v myčce. Jako příslušenství obdržíte obracečku pro 

snadnou manipulaci s potravinami.

Cena: 2.499 Kč

Hyundai Gr 176

Pro plynulejší náběh teplot a jeho dobrou akumulaci využijete kámen, zatímco 

u kovové části potažené nepřilnavým povrchem oceníte možnost rychlejší regulace 

a drážkovaný povrch, který je vhodný například pro grilování mořských plodů. Osm 

pánviček pro tavení sýra i obě poloviny grilovací desky roztápí těleso o příkonu 

1 200 W s možností plynulé regulace teploty.

Cena: 999 Kč

BÁjEČNÉ GRILOVÁNÍ S PŘÁTELI
Grilovací sezona je v plném proudu, plná sluníčka, tepla a pobytu na čerstvém vzduchu. Na chatách a chalupách, které jsou ideální pro posezení 

s přáteli a které se zpestří grilovaným masíčkem. A když se k tomu otevře lahvinka dobrého vínka, můžete prožít idylku, která vám dá zapomenout 

na starosti všedního života. Abyste si však měli na čem opékat nejenom maso a zeleninu, vytipovali jsme pro vás pár grilů různého provedení.

aeg_advertorial_bezpat.indd   1 24.5.11   10:32
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
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PŘÍSLušENSTVÍ • TipY ZA VYSVĚdČENÍ pRO SlEČNY

reproduktory pro dívky

Přidáváme ještě tip na růžové reproduktory Logitech 

LS11 2.0 Dusty Rose (499 Kč). Vše se ovládá otočným 

knoflíkem na pravém reproduktoru, slečna sem může 

snadno připojit i sluchátka nebo jiný zdroj signálu  

(oba přes 3,5mm jack) a přehrávat je s výkonem  

až 2x 1,5 W. Pravý reproduktor připojíte kabelem 

k výstupu ze zvukové 

karty, levý reproduk-

tor propojíte s pravým 

– a je to. 

Myš pro mladé dámy

A když přijde domů, připojí si k notebooku tuto vylo-

ženě stylovou myš Logitech Wireless Mouse M305. 

Logitech totiž vytvořil designový kit, který perfektně 

ladí do barvy. Cena  myši je 699 korun.

Webová kamerka v růžovém

Pokud notebook nebo netbook vaší dcery nemá vestavěnou 

webovou kameru, vůbec to nevadí. Protože teď tu máme od 

Logitechu kamerku HD Webcam C270 Pink Balance (749 Kč)  

s klipsem, kterým ji uchytí na kraj obrazovky. Výrobce obdařil 

tuhle kameru rozlišením 720p, tedy v HD kvalitě a s možností 

vytvářet třímegapixelové 

fotografie.

obal vyloženě pro slečny 

Za dobré vysvědčení určitě náleží odměna. A pokud je vaše dce-

ra teenager, pak si to zaslouží o to více. A pokud má notebook 

s úhlopříčkou 15,6 palce a má ráda růžovou barvu, pak zcela 

určitě musí mít tuhle brašnu na přenášení notebooku se dvěma 

kapsami na různé důležité předměty. Výrobcem je Logitech.

Chlazení pod notebook

Mladé dámě můžete udělat radost chladicí podložkou Logitech Portable 

Lapdesk N315 (599 Kč). Ta zaručí, že notebook se bude správně chladit, 

protože mezi podložkou a jeho spodním víkem zůstane prostor pro proudění 

vzduchu. Speciální vynález Logitechu – totiž výsuvná podložka pod myš – 

se postará o to, aby tuto bylo možné používat i na kolenou.

Nejlepší představeNí,  
jaké jste kdy viděli.
silNé a zároveň jemNé  
praNí v podáNí lG 6 motioN.

Představujem
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otion D
irect D

rive 
navrženou pro optim
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Technologie LG

 Inverter D
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LG
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pohyb  
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houpání valivý 
pohyb

filtrace

LG
F1480QDS

DOBŘE
(2,1)
V testu:

17 produktů

Časopis TEST
5/2011

Vítěz testu

LG
F1480QDS

DOBŘE
(2,1)
V testu:

17 produktů

Časopis TEST
5/2011

Vítěz testu



15iNSpiRACE EuRONiCS • 3/2011iNSpiRACE

DOmÁCÍ SPOTŘEBIČE • CHlAZENÍ

uchovejte 
potraviny 

co nejdéle čerstvé
Nastávají parné letní dny, a tak začíná být více než kdy jindy aktuálním tématem chlazení. 
A nejde jen o chlazení nápojů, ale zejména o uchovávání potravin, které by bylo bez chladicí 
techniky daleko obtížnější. Proto trochu nahlédneme do problematiky technických možností 
chlazení, vysvětlíme si, na které vlastnosti chladniček je třeba dávat při nákupu nových vý-
robků především pozor, a osvětlíme si některé pojmy a funkce, se kterými se můžete setkat.

Úplně na začátku bych se rád zmínil o lednič-

kách a  lednicích, což je historické označení, 

které často dodnes používají i  odborníci, ale 

může být poněkud zavádějící. Slovo lednice 

(nebo ledárna) se již odedávna používalo pro 

místnost, do které ledaři (což bylo kdysi ctěné 

povolání) naváželi v  zimě led z  řek a  kde se 

mohly buď přímo uchovávat potraviny a  nej-

častěji pivo v  hostincích nebo odkud se led 

používaný k  chlazení nosil jinam. Ledničkou 

potom byla skříň uvnitř se zásobníkem na led, 

který se pomalu rozpouštěl a  tak ochlazoval 

její vnitřní prostor. Vidět ji můžete například 

ve  svitavském muzeu, které nabízí také nád-

hernou kolekci historických praček.

Co umí dnešní chlazení? 
Všichni od  chladničky očekáváme, že bude 

umět uchovat naše potraviny v  chladnu, ale 

dnes by to již bylo málo. I zde těžíme z rych-

lého rozmachu elektroniky, která umožňuje 

jednak přesné řízení a  sledování teplot uvnitř 

chladničky, a to i na více místech, ale také řadu 

funkcí a inteligentní řízení chodu chladničky. To 

má vliv nejen na zvýšení doby trvanlivosti po-

travin, ale také na spotřebu energie, o které si 

řekneme později.

Led je nepřítel
Ano, zní to divně, ale největší energetické ztrá-

ty zejména v mrazničkách působí vrstva ledu, 

která narůstá na výparnících. Led je totiž velmi 

dobrý tepelný izolant, a  tak stejně jako brání 

ochlazování prostoru uvnitř iglú, které je z ledu 

postaveno, brání také ochlazování prostoru 

pro potraviny v mrazničkách a chladničkách.

Dnes již samozřejmé automatické odtá-

vání chladničky umí každý model, s  výjim-

kou některých malých přístrojů s  vestavěnou 

schránkou na uchovávání zmrazených potra-

vin, kterou tvoří výparník. Proto mají moderní 

chladničky na zadní straně deskový výparník, 

skrytý těsně pod plastem zadní stěny a  pod 

ním žlábek pro odstraňování zkondenzované 

vody s odtokem do misky umístěné na motor-

kompresoru. Odtud se voda vypaří.

autor: Miloš Chadt, foto: Motýl Media (foceno ve studiu Koryna Zlín)iNSpiRACE EuRONiCS • 3/201114
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ty vyhodnotí její průběh a nejen dochladí, ale 

teplotu ještě sníží, a to i za působení nuceného 

oběhu vzduchu, který zvýší účinnost ochlazo-

vání potravin. Tím se dosáhne velmi rychlého 

snížení teploty čerstvých a  zachování teploty 

uskladněných potravin, které jsou tak uchová-

vány s delší trvanlivostí.

Nejen zelenina  
chce speciální zacházení
Asi tušíte, že jde o  vlhkost, jejíž nízká hladi-

na by mohla zapříčinit osychání nebalených 

potravin a  zejména zeleniny. Vysoká vlhkost 

naopak podporuje plísně a bakterie. Proto se 

výrobci předhánějí v systémech aplikovaných 

v zásuvkách na zeleninu. Ty mají za úkol udržet 

v prostoru pro zeleninu a ovoce správnou vlh-

kost vzduchu tím, že ji částečně uzavírají, aby 

zamezily snižování vlhkosti, a přesto umožnily 

správné ochlazování potravin. U některých pří-

strojů lze dokonce nastavit, zda chceme nižší 

či vyšší vlhkost, což využijete i při uskladnění 

masa a ryb. Najdete je pod názvy Fresh Con-

trol, 6. smysl Fresh Control (elektronicky říze-

ný), Moist Balance, ProFresh, LongFresh nebo 

CrisperBox.

Narazit můžete také na  speciální schránky 

pro uchovávání masa, sýrů a ryb, které udržují 

kromě vlhkosti také nižší teplotu (např. Chiller-

Box, ChillerSafe, MultiFresh), nebo na schrán-

ky, které vlhkost uměle dodávají.

Bakterie a plísně zničit!
O škodlivosti plísní a bakterií uvnitř chladnič-

ky nikdo nepochybuje. Dříve jsme se spokojili 

s tím, že nízké teploty omezí jejich množení, ale 

dnes je chceme aktivně likvidovat. Nejčastěj-

ším způsobem boje proti nim je využití slouče-

nin stříbra pro povlak vnitřních stěn chladničky. 

To je známé svým antibakteriálním působením 

již od středověku.

Vyspělejším systémem je filtrace vzduchu 

u chladniček s jeho nuceným oběhem. Spóry 

plísní i bakterie se totiž vzduchem dobře roz-

nášejí, proto je filtrace logickou cestou k jejich 

odstranění. Současně může filtr absorbovat 

zápachy. Přibývá však nutnost filtr jednou 

za nějaký čas vyměnit.

Speciální funkce
Asi tušíte, že i za dalšími funkcemi se skrývají 

možnosti, které přinesla elektronika.

Funkce Prázdniny (Holidays, Vacation) slou-

ží k provozu chladničky, pokud v ní nejsou po-

traviny. Pokud byste přístroj vypnuli, bakterie 

a  plísně se uvnitř rychle pomnoží a  způsobí 

minimálně nepříjemný zápach. Důkladné vy-

mytí vodou s octem je sice částečně účinné, 

ale pracné. Funkce prázdniny zajistí minimální 

spotřebu a teplotu, při níž se bakterie a plísně 

množí minimálně.

Eco využívá přesného řízení teplot k nasta-

vení optimálních teplot pro chladničku i mraz-

ničku při nejmenší možné spotřebě energie.

LED osvětlení spotřebovává oproti žárovce 

podstatně méně energie, a  navíc produkuje 

minimum odpadního tepla, které při použití 

žárovek zbytečně ohřívalo prostor pro potra-

viny. Plynulé rozsvěcování osvětlení některých 

přístrojů je již jen příjemným efektem.

Spotřeba je klíčová
Přestože spotřeba dnešních chladniček dosa-

huje i u velkých kombinovaných přístrojů úrovně 

okolo 1 kWh za den, jde o spotřebič energetic-

ky náročný. Je to proto, že oproti většině jiných 

je chladnička v provozu neustále. Při srovnání 

se spotřebiči používanými jednou za  čas pak 

útočí na naši peněženku mnohem více.

Proto bylo velmi užitečné označování pří-

strojů pomocí energetických tříd zavedené EU. 

Díky němu se podařilo provádět jednoduché 

srovnání spotřeby u různých výrobků a přimět 

tak výrobce k rychlejšímu vývoji úsporných pří-

strojů. Vždyť před 10 lety byla spotřeba srov-

natelných chladniček zhruba dvojnásobná.

Zařazení do  původních energetických tříd 

ale nedostačuje, proto výrobci začali sami po-

užívat označení A+ či A–x %, které ale neby-

lo oficiálně podpořeno normou EU. Ta vchází 

v platnost letos a zavádí nové energetické třídy 

A+, A++ a A+++. Již nyní jsou na trhu výrobky, 

které se řadí do  nejúspornější z  nových tříd, 

což znamená, že vbrzku bude nutné normu 

opět revidovat.

Zajímá vás, co má vliv na  spotřebu ener-

gie u  chlazení? Určitě je to účinnost chladicí 

aparatury, ale především kvalita izolace, která 

má vliv také na  dobu, po  niž spotřebič udrží 

správnou teplotu v chladicím prostoru při vý-

padku proudu (pochopitelně za podmínky, že 

neotevřete dveře). To je vlastnost, kterou sice 

využijete jen výjimečně, ale může zachránit 

potraviny.

jak postupovat při výběru
Pokud jste se rozhodli vyměnit chladničku či 

mrazničku proto, že nesplňuje vaše nároky 

nebo jste si uvědomili, že stará chladnička 

spotřebovává zbytečně moc energie, určitě se 

vám bude hodit pár rad.

Jako první zvažte, jakou velikost chladnič-

ky nebo mrazničky budete potřebovat. Neza-

pomeňte uvážit i období různých svátků, kdy 

potřebujeme větší prostor pro zásoby potra-

vin. Z  energetického hlediska je výhodnější 

mít jeden větší přístroj, než po nějakém čase 

dokoupit další, což se často stává zejména 

u mrazniček.

Při umístění v  kuchyni je pohodlné, pokud 

má hospodyňka po  ruce jak chlazené, tak 

i mrazené potraviny. Proto jsou velmi populární 

velké kombinované chladničky nebo dokonce 

americké chladničky.

Dříve často zvažovaná otázka, zda je vý-

hodnější kombinace s  jedním nebo dvěma 

motory, již pomalu pozbývá na  důležitosti. 

Problém řízení obou chladicích okruhů je 

vyřešen pomocí vysokotlakých ventilů a také 

motorkompresory jsou konstruovány pro 

vyšší výkon. Nejen elektronické řízení tep-

lot může být konstruováno jako nezávislé 

a udržovat nastavenou teplotu v každé části. 

Na  trhu se objevují i  výrobky, které mají tři 

oddělené prostory, u  kterých lze díky elek-

tronickému ovládání nastavit různé teploty. 

To může být výhodné, pokud potřebujeme 

O  něco méně obvyklé je automatické od-

mrazování mrazniček či mrazicích částí kom-

binovaných chladniček, které označujeme jako 

systém No Frost. To je totiž technicky nároč-

nější. Zde se využívá nuceného oběhu ledo-

vého vzduchu, který je ochlazován mimo pro-

stor pro potraviny, kde se také tvoří námraza. 

Jednou za čas se tento prostor ohřeje na nad 

nulovou teplotu a led odtaje. Může to vypadat 

jako energeticky náročná operace, což na 

krátkou dobu je, ale oproti ztrátám energie, 

které působí led na výparníku, jde o zanedba-

telné množství energie. Proto jsou v  reálném 

provozu mrazničky s automatickým odmrazo-

váním úspornější.

Potraviny jako v bavlnce
Je dokázáno, že změny teplot při uchovává-

ní potravin zkracují jejich dobu použitelnosti 

– proto výrobci aplikují do chladniček i mraz-

niček systémy rychlého vyrovnání teplot, kte-

ré se zvýší vždy při otevření dveří nebo při 

přidání nových potravin. V  případě chlazení 

jsou to funkce Rychlé zchlazení, Super Cool, 

Superchlazení nebo Coolmatic. U  mrazicích 

části pak jde o Rychlé zmrazení, Super Free-

ze, Supermrazení či Frostmatic. Všechny tyto 

funkce umožňují přesné sledování teploty po-

mocí elektroniky. Ta v případě poklesu teplo-

DOmÁCÍ SPOTŘEBIČE • CHlAZENÍ

Správné uchovávání zeleniny a ovoce  
vyžaduje vyšší vlhkost a nižší teplotu. 

Americká chladnička se vyznačuje vysokým objemem a uspořádáním chladicí a mrazicí části 
vedle sebe.

kombinovaná chladnička s úložným prostorem 
uprostřed, ve kterém lze měnit teplotu v širokém 

rozsahu, takže jej lze využít jako chladicí nebo mrazicí 
prostor.
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účinky světla. U některých přístrojů lze nasta-

vit dvě teploty, abychom mohli uchovávat vína 

v  různých teplotách. Podle řady vinařů je to 

zbytečné, protože různá vína jsou uchovávána 

v jednom sklepě v sudech vedle sebe. Správ-

ná teplota pro uchování vín je 10–15 °C a měla 

by především být dlouhodobě stálá.

Tím ovšem výčet chladicích zařízení v  do-

mácnostech nekončí. Patří sem i  některé 

strojky na  zmrzlinu, klimatizace, ale i  tepel-

ná čerpadla – dokonce i  ta, která se skrývají 

v úsporných sušičkách prádla.

Co můžeme čekat do budoucna?
Určitě to bude další snižování spotřeby energií, 

vyšší využití elektroniky, která je zatím využí-

vána hlavně u nejvyšších modelů, a technická 

vylepšení v  oblasti uživatelského komfortu. 

Určitě to bude i více speciálních zón s regulo-

vatelnou vlhkostí a teplotou, výsuvy pro snad-

nější manipulaci se zásuvkami na potraviny či 

více speciálních funkcí. Dočkat se tak můžeme 

například automatického hlídání doby použi-

telnost vložených potravin.

Vědecký výzkum se v  poslední době zabý-

vá také novými principy chlazení. Asi nejdál je 

výzkum v  oblasti chlazení pomocí magnetické 

energie působící na speciální materiály, ale chla-

dit lze také například mikrovlnami. Zajímavá je ur-

čitě i myšlenka využít k chlazení sluneční energii. 

Pár tipů pro údržbu chladniček
Už se vám někdy stalo, že jste měli na  dně 

chladničky louži? Nemuselo to být jen rozlitou 

limonádou či vínem. V takovém případě zkon-

trolujte, zda se v odtokovém žlábku pod zad-

ní stěnou nedrží voda. Pokud ano, je ucpaný 

odtokový kanálek, který vede tělem chladničky 

vodu do misky umístěné nad motorkompreso-

rem, která se od něj ohřívá a odtud se odpařuje. 

Občas se stane, že kousek potraviny spadne 

za polici a dostane se do odtokového žlábku 

a kanálku. K čištění tohoto kanálku je jako pří-

slušenství k některým chladničkám dodávána 

tyčinka z ohebné umělé hmoty nebo je do něj 

zasunuta tyčinka s háčky, kde se nečistoty za-

chytí. Tu pak stačí vytáhnout i  s  nečistotami. 

Pokud chladnička toto vybavení nemá, může-

te k  protažení kanálku použít jakoukoli měkčí 

a  neostrou tyčinku o  dostatečné délce. Ka-

nálek pak můžete také propláchnout trochou 

vody, nikoli však horké nebo teplé. Ta by mohla 

kanálek poškodit, což by vedlo k zatečení vody 

do izolace a jejímu nevratnému poškození.

Ne všechny mrazničky nebo mrazicí čás-

ti kombinovaných chladniček jsou vybaveny 

systémem NoFrost, a proto je nutné občas od-

mrazit. I přesto, že nejde o příjemnou činnost, 

neotálejte. Námraza je velmi dobrý izolant a již 

v malé vrstvě (nad 0,5 cm) umí způsobit pod-

statné navýšení spotřeby energie. Při odmra-

zování je potřeba přístroj nebo jeho mrazicí 

část vypnout a  všechny potraviny vyjmout. 

Aby lépe přežily, naskládejte je na nějakou izo-

lační podložku a zakryjte třeba dekou. Tak se 

zpomalí přenos tepla z okolí.

Před odmrazováním nasaďte odtokové tru-

bičky, pokud jsou k přístroji dodány a nechejte 

otevřená dvířka. Poměrně rozšířenou chybou 

je rozmrazování horkou vodou. To může být 

nebezpečné pro vnitřní povrch chladničky, 

který může prasknout nebo se deformovat. 

Pak hrozí vniknutí vlhkosti do  izolace a  její 

nenapravitelné poškození. Proto pokud se 

rozhodnete odmrazovat pomocí vody, nemě-

la by být teplá víc než 50 °C. Nejpřirozenější 

je samovolné odtátí vody s  tím, že kusy ledu 

můžeme odstranit měkkou škrabkou (nikdy ne 

čímkoli ostrým).

Pokud zjistíte nadměrnou námrazu na jed-

nom místě mrazničky nebo v  chladničce 

na  zadní stěně, zkontrolujete těsnění dvířek. 

To udělá servisní technik nebo si jej můžete 

zkontrolovat sami pomocí proužku papíru. 

Ten zavřete mezi dvířka v podezřelém místě. 

Papír musí držet přivřený a nesmí jít lehce vy-

táhnout. Pokud vypadne nebo lze lehce vy-

táhnout, těsnění v tom místě netěsní. K opravě 

přivolejte servisního technika, který posoudí, 

zda se dá těsnění opravit, nebo je nutná jeho 

výměna. I  tato závada podstatně zvyšuje 

energetickou náročnost přístroje, proto s  ře-

šením neváhejte.

navýšit kapacitu chladničky nebo mrazničky, 

ale umožní také skladovat potraviny při třetí 

teplotě.

Tím se dostáváme k volbě mezi elektronic-

kým a mechanickým ovládáním. Mechanicky 

ovládané přístroje jsou zpravidla levnější, ale 

neposkytují tolik možností jako elektronicky 

řízené. Za přidané peníze dostanete přesnější 

řízení teplot a řadu funkcí, o kterých tu byla řeč. 

Elektronika tak udrží potraviny o něco déle po-

užitelné a může ušetřit také energii.

Vybavení
Doporučuji také dobře prohlédnout a vyzkou-

šet vnitřní vybavení chladničky, které je důle-

žité pro jednoduché používání. Užitečné jsou 

například drátěné držáky na  lahve nebo ple-

chovky. Zkontrolujte také vybavení dvířek, kte-

ré by mělo vyhovovat zvyklostem rodiny.

Nedávno jsem četl názor, že staré drátěné 

police byly vhodnější, protože zajišťovaly lepší 

cirkulaci vzduchu. Dnes se do chladniček do-

dávají police skleněné, za kterými se nechává 

místo pro proudění vzduchu, což naprosto vy-

hovuje. Pokud je chladnička vybavena nuce-

ným oběhem vzduchu, je jeho cirkulace ještě 

rychlejší než v  případě drátěných polic. Sklo 

je navíc hladké, lépe se udržuje a je zpravidla 

provedeno tak, že pokud vylijete menší množ-

ství tekutin, zůstanou na  něm a  neprotečou 

do dalších pater. Úklid je tak jednodušší.

Hlučnost
Moderní spojení obývacího prostoru s kuchyň-

ským klade vyšší nároky na konstrukci chlazení 

z hlediska hlučnosti. Kompresorové kombinova-

né i  samostatné chladničky předních výrobců 

dosahuji zpravidla 38 až 40 dB, samostatné 

mrazničky 40 až 42 dB. Z  principu podstatně 

tišší jsou absorpční chladničky, které se však vy-

rábějí jen ve velmi malých objemech. Jsou hodné 

zejména jako minibary do hotelových pokojů.

Mluvíme-li o  hlučnosti, máme však zpravi-

dla na myslí spíše relativní vjem než měřitelnou 

hlučnost výrobku. Na  to, jak hlučnost ve  vý-

sledku vnímáme, má velký vliv tlumící schop-

nost prostředí. Proto se přístroje, které při 

měření ve  speciální komoře budou jevit stej-

ně hlučné, budou zdát v  různých prostředích 

hlučné zcela odlišně. K tlumení přispívají látky, 

koberce, závěsy a členité povrchy. Naopak ne-

vybavené místnosti s  rovnými zdmi a  tvrdými 

hladkými podlahami hluk netlumí.

Chladnička,  
mraznička, kombinace...
Ano, výčet chladicích zařízení v našich domác-

nostech pokračuje.

V poslední době je stále oblíbenější americ-

ká chladnička, která přesahuje svými rozmě-

ry, zejména šířkou, klasických 60 cm a může 

dosahovat až dvojnásobku. Dělení chladničky 

na dvě vedle sebe stojící skříně, které se někdy 

také využívá, je jen zjednodušením konstrukce 

a zejména přepravy.

Americké chladničky jsou často vybaveny 

výdejníky na  chlazenou vodu, ledovou tříšť 

nebo kostky.

Pokud si plánujete americkou chladničku 

pořídit, zkontrolujte si, zda ji pronesete dveřmi.

Speciální chladnička na víno – vinotéka – je 

dnes stále rozšířenější součástí našich do-

mácností. Je nabízena od velikosti pro 6 lahví 

až po velké skříně s možností uskladnění přes 

100 lahví. Specialita vinoték spočívá v  mož-

nosti pochlubit se bez otevírání díky prosklení 

s UV filtrem. Ten chrání víno před negativními 

DOmÁCÍ SPOTŘEBIČE • CHlAZENÍ

Elektronické řízení umožňuje rychlé a jednoduché nastavení teploty v obou částech  
kombinované chladničky i volbu funkcí.

Freshbox udržuje prostředí s vysokou vlhkostí a nízkou teplotu, což je výhodné pro skladování zeleniny a ryb.

Moderní kobinovaná chladnička ve vestavném provedení. kombinovaná chladnička s elektronickým řídicím 
systémem NoFrost a ovládácím panelem nezvykle 

umístěným ve středním panelu.

Chladnička a mraznička má vliv na  
celkovou spotřebu energie v domácnosti.  

Je v provozu neustále.

Stále větší oblibě se těší chladičky na víno,  
které udržují stabilní teplotu nápoje. 
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DOmÁCÍ SPOTŘEBIČE • VYBRAli JSME pRO VÁS

Retrochladnička Gorenje   
Rk 60359 OCH – 25.990 Kč

Chladnička Siemens 

kG 36VVl30 – 13.990 Kč

Chladnička Bosch   
kG V36VW30 – 11.990 Kč

Chladnička Gorenje 

Rk 61821 – 9.990 Kč
Chladnička americká LG  
GW-l207FlQA – 19.990 Kč

Chladnička kombinovaná Bosch  
kGE 36Ai40 – 19.990 Kč

Volně stojící chladnička s mrazničkou ve stylu retro s jedním kompresorem zaujme především svým 

zajímavým a skutečně neotřelým a nepřehlédnutelným vzhledem. Pracuje v energetické třídě A++.

• Chladnička: objem chladicí části 229 litrů, automatické odmrazování, vnitřní osvětlení ze stropu, 

držák na lahve, dvoudílná police na lahve

• Mraznička: objem mrazicí části 92 litrů, dva koše pro uchování zmrazených potravin, jeden koš 

pro rychlé zmrazení potravin, dvě police ve dveřích mrazničky, miska na led

• Rozměry (švh): 60 x 189 x 64 cm

Volně stojící chladnička s mrazničkou pracuje ve třídě energetické spotřeby A++, má elektronickou 

regulaci teploty s LED ukazatele, hlučnost 39 dB. Barva nerez.

• Chladnička: objem 215 litrů, automatické odtávání, čtyři odkládací plochy z bezpečnostního 

skla, z toho tři výsuvné, nerezový držák na lahve, CrisperBox s regulací vlhkosti pro skladování 

ovoce a zeleniny, LED osvětlení vnitřního prostoru

• Mraznička: objem 94 litrů, tři transparentní mrazicí boxy, z toho jeden BigBox, systém LowFrost, 

vyjímatelná mezidna mrazicích boxů z bezpečnostního skla pro větší variabilitu mrazicího pro-

storu, funkce supermrazení s automatickou deaktivací, mrazicí kapacita 7 kg/24 hodin

• Rozměry (švh): 60 x 186 x 65 cm

Volně stojící chladnička s mrazničkou pracující ve třídě energetické spotřeby A++ s elektronickou 

regulací teploty a LED ukazateli, výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu, barva bílá.

• Chladnička: objem chladicího prostoru 215 litrů, automatické odtávání, čtyři odkládací plochy 

z bezpečnostního skla, z toho tři výsuvné, nerezový držák na lahve, CrisperBox s regulací vlh-

kosti pro skladování ovoce a zeleniny, LED osvětlení vnitřního prostoru 

• Mraznička: objem mrazicí části 94 litrů, tři transparentní mrazicí boxy, z  toho jeden BigBox, 

systém LowFrost, vyjímatelná mezidna mrazicích boxů z bezpečnostního skla pro větší vari-

abilitu mrazicího prostoru, funkce supermrazení s automatickou deaktivací, mrazicí kapacita 

7 kg/24 hodin

• Rozměry (švh): 60 x 186 x 65 cm

Volně stojící chladnička s mrazničkou, pracující v energetické třídě A++. Možnost otočení směru 

otevírání dveří.

• Chladnička: objem chladicí části 230 litrů, čtyři skleněné police v chladničce, dvě nádoby na ze-

leninu a dvě police ve dveřích chladničky, automatické odmrazování, FRESH zásuvka pro zacho-

vání čerstvé zeleniny na dlouhou dobu

• Mraznička: objem mrazicí části 92 litrů, dva koše

• Rozměry (švh): 60 x 180 x 64 cm

Volně stojící americká prostorná chladnička s mrazničkou LG má beznámrazový systém No Frost, 

skryté panty, dveřní alarm a pracuje v energetické třídě A. V levých dveřích najdete bar s LED dis-

plejem a automatický výrobník ledu mini XtraSpace. Chladnička s mrazničkou se dodává v barvě 

Platinum Silver.

• Chladnička: objem chladničky 349 litrů, mřížka Moisture Balance udrží zeleninu déle čerstvou, dvě 

zásuvky

• Mraznička: objem mrazničky 159 litrů, funkce expresního mrazení, dvě zásuvky

• Rozměry (švh): 89 x 174 x 89 cm

Volně stojící lednička s mrazničkou klasického stylu, třída energetické spotřeby A+++ s možností se-

parátně regulovat teplotu v chladicí a mrazicí části, optický a akustický varovný signál při otevřených 

dveřích a při zvýšení teploty, funkce holiday, hlučnost 38 dB. Barevné provedení nerez s ochranou 

AntiFingerprint.

• Chladnička: objem 211 litrů, dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru, automatické odtávání, 

funkce superchlazení s automatickou deaktivací, čtyři odkládací plochy z bezpečnostního skla, 

z toho dvě výsuvné, FlexShelf – flexibilní přihrádka na drobné potraviny nebo lahve, čtyři odkládací 

přihrádky ve dveřích, nerezový držák na lahve, CrisperBox s regulací vlhkosti pro skladování ovo-

ce a zeleniny, ChillerBox pro skladování čerstvého masa a ryb, LED osvětlení vnitřního prostoru

• Mraznička: objem 92 litrů, tři transparentní mrazicí boxy, z toho jeden BigBox, systém LowFrost, 

vyjímatelná mezidna mrazicích boxů z bezpečnostního skla pro větší variabilitu mrazicího prosto-

ru, funkce supermrazení s automatickou deaktivací, mrazicí výkon: 14 kg/24 hodin

• Rozměry (švh): 60 x 186 x 65 cm

Zcela jistě jste plni dojmů z předchozího článku věnovaného ledničkám a chladicím zaří-
zením. my si proto dovolíme přidat pár tipů z prodejen Euronics. 

foto: Bosch, Gorenje, Siemens iNSpiRACE Eu
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nou rychlost 2. Z toho usuzuji, že je zde rezerva 

výkonu, díky které je pravděpodobné, že motor 

i při dlouhodobém intenzivním používání bude 

mít dlouhou životnost. Těsto jsem poté nechal 

zhruba 10 minut odpočinout v  míchací nádo-

bě a  znovu chvíli hnětl. Výsledkem bylo krás-

ně hladké, téměř nelepivé těsto, které výborně 

vykynulo. Zamíchat náplň z tvarohu s rozinkami 

nebyl pro robot větší problém, jen bylo nutné 

objet stěrkou nádobu, na které se hromadily ro-

zinky. Buchty chutnaly báječně.

Test šlehání vždy zaměřuji na  schopnost 

přístroje zpracovávat minimální množství po-

travin. K  tomu je nejnázornější vyzkoušet, 

z  kolika žloutků lze vyšlehat majonézu. I  zde 

mne přístroj mile překvapil, když již z prvního 

žloutku s minimem oleje se začala vyšlehávat 

majonéza. Malé množství se zpracovává jen 

malou plochou metly, proto trvá déle. Z jedno-

ho žloutku necelých pět minut. Po přidání dru-

hého žloutku a  oleje se majonéza vymíchala 

podstatně rychleji a  třetí žloutek zapracovala 

do majonézy za zhruba minutu a půl. Zde jsem 

využil rychlostní nastavení 4.

K ušlehání šlehačky z 215 g smetany na šle-

hání bylo potřeba zhruba dvě minuty na rych-

lost 4 a  poté se již začala smetana hrudko-

vatět, což znamená, že začíná vznikat máslo.

Pokračováním testu je vytvoření sladkého bíl-

kového sněhu z bílků tří vajec. Sníh byl vyšle-

hán během dvou minut. Poté jsem několikrát 

přidal cukr a malinovou příchuť, což jsem zpra-

covával další tři minuty. Výsledkem byla pěna, 

která bez problému držela na metle mezi dráty. 

Při používání metel se po vypnutí metla ještě 

vrátí zpět do výchozí pozice, aby bylo možné 

rameno zdvihnout.

Průběžný krouhač se základními kotouči 

umožňuje vyrobit dvě síly plátků a  tři hrubosti 

nastrouhaných potravin. Test s okurkou, mrkví 

a bramborou prokázal, že jak krájení, tak i strou-

hání jde velmi jednoduše. Při práci s krájecími 

kotouči jsem využil stupně 2 a pro strouhání 3.

Ochranné prvky
Robot je vybaven ochrannými prvky, které bez 

jeho nasazení nedovolí spustit robot. Jejich čin-

nost je závislá také na poloze ramene, podle kte-

ré jsou bezpečnostní prvky aktivovány. Ve vodo-

rovné poloze ramene předpokládá přítomnost 

míchací nádoby, bez níž se neroztočí spodní ani 

horní pohon. Při svislé poloze ramene musí být 

nasazeno nářadí na  zadní pohon (mixér) nebo 

jeho krytka. V této poloze je využitelný i horní po-

hon (mlýnek na maso). Robot umí ještě polohu 

ramene „v mírném předklonu“, která se využívá 

zpravidla pro odstředivé odšťavňovače. Pro tuto 

polohu jsem ale nenašel zmínku v návodu, ani 

dokoupitelné příslušenství, které by ji vyžadova-

lo, proto jsem nemohl vyzkoušet její blokování. 

Při uvolnění ramene z libovolné pozice za chodu 

se robot zastaví.

Za  přínos k  vyšší bezpečnosti považuji 

i možnost zkrátit přívodní šňůru jejím zasunu-

tím do těla přístroje. To zabrání jejímu náhod-

nému poškození nebo propálení.

Hodnocení
Věřím, že většinu dam tento přístroj ihned nad-

chne estetickým vzhledem. Já jsem ocenil 

jeho výkon bez zahřátí, který svědčí o  mož-

nosti využívat jej k náročnější práci. I když není 

určen pro průmyslové použití, výrobce umož-

ňuje využití např. v  penzionech. Přivítal jsem 

možnost zpracování malých množství potravin 

a výborné výsledky při výrobě plátků, což vy-

užijete například při výrobě smažených bram-

borových lupínků nebo dietního zeleninového 

salátu.

Celkově jsem byl s robotem velmi spokojen 

a mohu jej doporučit. Pro plné využití bude ale 

třeba dokoupit další příslušenství, jehož exis-

tuje široká nabídka, nebo zvážit koupi vyššího 

modelu této řady vybaveného širším příslušen-

stvím již v základní sadě.

Přístroj jsem obdržel v papírové krabici s vkus-

ným potiskem, vyztužené polystyrenovými 

tvarovanými vložkami, které současně drží 

části přístroje na svém místě. Kromě motorové 

jednotky jsem vybalil tělo průběžného krouha-

če. Základní příslušenství, tedy míchací, hně-

tací a šlehací metly jsou dodány ve speciálním 

obalu, který lze vložit dovnitř nerezové míchací 

nádoby. Do něj lze skrýt také tři v sadě dodá-

vaná struhadla průběžného kráječe. Samotný 

kráječ se skládá z horního dílu, spodního dílu 

a rotujícího vyhazovače.

Kromě návodu, který srozumitelně a do de-

tailu informuje o  všech aspektech provozu 

včetně chyb, kterých se můžete při používání 

dopustit, je součástí balení i DVD s doplňkový-

mi informacemi a kuchařkou. V ní se můžete ne-

chat inspirovat 86 recepty a dovědět se mnoho 

zajímavého jak o ingrediencích do kuchyně, tak 

i o dokoupitelném příslušenství a robotu samot-

ném. Velmi dobrý nápad. Návod, jehož součás-

tí je seznam autorizovaných servisů, i DVD se 

prezentují spisovnou a  bezchybnou češtinou. 

Jediné, co mi v  návo-

du chybí, je přehledná 

tabulka technických para-

metrů výrobku.

Co kam patří
Robot s otočným ramenem je vybaven dvěma 

ovládacími prvky. Prvním je blokovací tlačít-

ko ramene, kterým jej uvolníte pro překlopení 

do požadované polohy, a druhým otočný volič 

rychlostí. Nastavováním polohy ramene zpří-

stupňujete současně jeden ze tří pohonů, který 

využijete pro jednotlivé nástavce příslušenství.

Spodní pohon je vybaven eliptickým plane-

tovým rozvodem, který je určen k práci s hně-

tacím hákem, míchací a  šlehací metlou. Za-

jišťuje jejich eliptický pohyb uvnitř nádoby, při 

kterém jdou metly těsně kolem stěn míchací 

nádoby a  tím zajišťují kvalitní promíchání po-

travin.

Horní pohon je určen pro připojení řady nářadí 

a používá se v poloze ramene vodorovně (prů-

běžný krouhač, lis na citrusy) nebo svisle (mlý-

nek na maso a jeho příslušenství). Zadní pohon 

je rychlootáčkový, proto jej využijeme pro mixo-

vání v nádobě mixéru s nožovou růžicí na dně 

(mixér MUM 52110 neobsahuje). Otočným voli-

čem rychlostí můžete nastavit jednu ze čtyř vo-

litelných rychlostí nebo zvolit polohu M, která je 

určena pro rychlé krátké zpracování potravin.

Praktické zkušenosti
Jako první jsem zkusil zpracovat maximální 

povolené množství mouky na husté těsto, tedy 

udělal jsem pravé české kynuté buchty. Maxi-

mální dávka je podle technických údajů z webu 

výrobce a návodu 0,75 kg mouky + ingredience, 

tedy max. 2 kg těsta. Těsto jsem nechal robot 

hníst víc než 15 minut, za něž se rameno v místě 

motoru jen lehce ohřálo. Využil jsem doporuče-

DOmÁCÍ SPOTŘEBIČE • TEST

kuchyňský robot Bosch MuM 52110

už když jsem viděl robot Bosch mum 52110 
na obrázku, patřila moje první myšlenka jeho 
designu, který je opravdu skvělý. Kromě este-
tických vlastností přinášejí hladké a oblé tvary 
výhodu při čištění. jsou snadno přístupné, 
a tím napomáhají ke snazší očistě. Vyzkou-
šíme, zda má kromě hezkého designu také 
další přednosti.

jako ozdoba  
kuchyně

Robot

cena: 5.999 Kč  

druh: s horním pohonem, 
eliptický pohon  pro metly 
multi-motion-drive

rychlost: čtyři rychlosti + 
momentové spuštění, 
dojezd

příkon: 700 W

příslušenství: metly šlehací, míchací 
a hnětací, nerezová mísa, 
krouhač se třemi kotouči

rozměry (švh); 
hmotnost: 

282 x 280 x 271 mm; 
4,2 kg

Bosch mum 52110

Výsledek práce robotu MuM je opravdu elegantní.

díky systému multi-motion-drive je hnětání a šlehání hračkou. Metly nebo háky totiž dosáhnout až těsně  
k okrajům nádoby a oddělí těsto od ní.
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Základní podoba i  řada vlastností zůstala za-

chována z  předchozích úspěšných mode-

lů. Na  první pohled je nejnápadnější změna 

designu. Ovládací LED panel s  dotekovými 

ploškami zůstal zachován včetně rozložení 

hlavních funkcí. Systém navigace vysavače je 

založen na sledování stropu místnosti pomocí 

kamery systému Visionary Mapping System. 

Ta podle tvaru stropu vytvoří v paměti přístroje 

mapu místnosti, ve  které se pak přístroj po-

hybuje. Kamera pořizuje 30 snímků místnosti 

za sekundu, podle nichž porovnává, zapisuje 

virtuální mapu a zjišťuje případné nové překáž-

ky. Tak je zajištěno, že žádné místo podlahy 

nebude při vysávání opomenuto a  současně 

se robot vyhne překážkám v  cestě. Celkem 

je v  činnosti 38 čidel, které mapují prostor 

a  umožňují řízení 

vysavače. 

Podle toho, co potře-

bujeme uklidit, můžeme zvolit 

jeden ze sedmi úklidových módů, 

který lze navolit na  ovládacím panelu 

nebo pomocí dálkového ovládání. Automa-

tický cyklus se řídí tak, aby podle uloženého 

plánu místnosti efektivně vysál celou plochu 

podlahy a zbytečně se nevracel. 

Více možností vysávání
Pro odstranění následků drobných nehod se 

hodí režim vysávání „Důkladné“, který několi-

kanásobně vyčistí plochu asi 1,5 x 1,5 m. Ne-

chybí ani režim pohybu pro hračičky, kteří mo-

hou pomocí dálkového ovladače řídit vysavač 

podobně jako autíčko na dálkové ovládání.

Troufáme si tvrdit, že nejpoužívanější bude 

možnost volby času, při které robot pravidelně 

automaticky vyjede a uklidí celou plochu míst-

nosti, případně i několik pokojů, pokud bude 

mít volný průjezd bez překážek ve formě pra-

hů nebo zavřených dveří. Pokud potřebujete 

zabránit vjezdu přístroje do  nějakého místa, 

lze jej uzavřít pomocí dodané elektronické vir-

tuální zdi, která vytvoří neviditelnou překážku, 

a  tou přístroj neprojede. Dá se tak například 

vytvořit klidný kout pro domácí mazlíčky.

Novinkou je možnost volby mezi režimem 

vysávání Power, při kterém je účinnost úkli-

du 89 % s hlučností 70 dB, a  tichým módem 

Low Noise, který uklízí s  účinností 85 %, ale 

zato s hlučností jen 62 dB. Pro vyšší účinnost 

úklidu je vysavač vybaven v  zadní části spe-

ciální utěrkou, která sbírá drobné prachové 

částečky, což je užitečné zejména na hladkých 

podlahách. Spolu se sběracími kartáčky, kte-

ré přesahují obrys přístroje, a rotačním kartá-

čem s tuhými přepážkami tak zajišťují vysokou 

účinnost úklidu i  v  problematických místech 

kolem stěn nebo v rozích místností. 

Nový je i rychlejší pohyb přístroje, který nyní 

urazí za sekundu 30 cm. 

Orientaci vysavače v prostoru pomáhá sys-

tém Virtual Guard, který využívá i návěstí umís-

těná ve dveřích místností, díky nimž se snad-

něji přesouvá mezi nimi a umožní přístroji vrátit 

se k nabíjecí základně až přes tři pokoje. Zde 

se během dvou hodin nabije a je opět připra-

ven k hodinovému úklidu.

pROFil • DOmÁCÍ SPOTŘEBIČE
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Na  žehlicí desce jsem změřil teploty, kterých 

deska dosahuje při nastavení na  jednotlivé 

stupně. To je plynulé, takže lze zvolit i teplotu 

„někde mezi“. Díky bimetalovému termostatu 

se teplota pohybuje v rozptylu několika desítek 

stupňů, což je pro žehlení zcela dostačující. 

Náběhová teplota je vždy o trochu vyšší, což 

je způsobeno postupným prohříváním topné-

ho tělesa.

Žehlím zručně, žehlím rád
Právě naopak. Žehlení je mojí snad nejmé-

ně oblíbenou činností. To je také důvod, 

proč nerad nosím košile, které se špat-

ně žehlí. Ale jsou ideální pro vyzkoušení 

možností žehliček.

Při žehlení jsem ocenil automatické 

nastavení množství páry, které využí-

vá polohy termostatu a  při vyšší teplotě 

dodává úměrně více páry. Jednoduché 

a bez přemýšlení. Vždy, když se mi zdálo, 

že bych potřeboval více páry pro rozžehle-

ní záhybu, pomohl jsem si parním šokem, 

který je opravdu mohutný (200 g/min). Vel-

kou výhodu skrývá spoušť napařování, ukrytá 

pod držadlem. Pokud není stisknutá, žehlička 

zastaví přísun vody do  parní komory a  pára 

nevzniká (kromě parního rázu). Je tak zajiště-

na nižší spotřeba energie, což poznáme za čas 

na peněžence, ale také se sníží spotřeba vody, 

a to poznáme ihned. Je pohodlné, když nádrž-

ka na vodu vydrží na delší dobu žehlení.

Zaujala mne také zdánlivě triviální funkce 

kropení, která poskytuje dokonalý vodní sprej 

a látku provlhčí pěkně rovnoměrně.

Při žehlení rovných kusů prádla se chová cel-

kem běžně, proto jsem zde ocenil hlavně delší 

intervaly mezi doplňováním vody. Tvar se zú-

ženou špičkou jsem využil při žehlení košil, ob-

žehlování tvarů a knoflíků, které pěkně zapadly 

do drážky mezi žehlicí deskou a tělem žehlič-

ky. Nakonec jsem vyzkoušel svoji neoblíbenou 

košili, u  které nechápu, proč ji někdo vyrobil 

z materiálu, který se žehlí téměř stejně dobře 

jako plech. Nejsem si jist, zda můj kladný pocit 

při jejím žehlení byl způsoben dobrým rozvo-

dem páry deskou nebo vysokým množstvím 

páry při parním šoku, ale žehlila se mi o po-

znání lépe, než jsem zvyklý.

Žehličku musím pochválit za to, jak se mi dob-

ře držela, za  výrobu páry pouze při uchope-

ní spouště pod držadlem, která šetří energii 

i vodu, a konečně za dobrý rozvod páry a vy-

soký parní ráz. Spokojen jsem byl s kluzností 

desky a jednoduchým způsobem odstraňová-

ní vodního kamene. Jediné, co bych tomuto 

modelu trochu vytkl, je absence bezpečnostní 

elektroniky upozorňující na nepřirozené polohy 

přístroje.

DOmÁCÍ SPOTŘEBIČE • TEST

žehlička Rowenta dW 9030

Když jsem dostal poprvé do ruky žehličku Rowenta DW9030, připa-
dala mi netypická zejména díky designu s kovovou špičkou. Během 
okamžiku jsem ale pochopil, že to není jediný znak, kterým se 
odlišuje od většiny ostatních. Absence nastavení množství páry, 
které je ovládáno automatikou, již není nic nového. Žehlicí deska 
se 400 malými otvory má zajistit lepší distribuci páry, což by se 
mělo projevit při žehlení.

Žehlení bez kompromisů

cena: 2 999 Kč

bezpečnostní 
vypínání:

nemá

systém proti vod-
nímu kameni:

ano – Self Clean

zásobník na vodu 320 ml

pára; parní ráz: 0–50 g; 200 g/min

příkon: 2 600 W

rozměry (švh); 
hmotnost: 

125 x 295 x 150 mm; 
1 770 g

cena: 11.990 Kč

typ vysavače: automatický

filtrace/sběrná 
nádobka:

0,6 l; HEPA filtr H11

maximální doba 
provozu/nabíjení:

120 min/90 min

rozměry (švh); 
hmotnost: 

592 x 498 x 166 mm; 
3,5 kg

Rowenta DW 9030

Samsung NaviBot Silencio  
VCR 8895

uspořádání 400 otvorů žehlicí desky rozvádí páru 
k látce rovnoměrně. 

otvor nádržky na vodu umožňuje pohodlné plnění 
pomocí přiložené odměrky s hubičkou.

robotický vysavač Samsung NaviBot Silencio VCR 8895

Robotické vysavače Samsung NaviBot jsme 
testovali ve 2. čísle ročníku 2010, kdy se 
jednalo o čerstvou novinku. Nyní Samsung 
opět přichází s novým modelem NaviBot Si-
lencio VCR 8895, který pochopitelně nabízí 
některá vylepšení. jak název napovídá, vy-
savač bojuje proti hluku tím, že umožňuje 
pracovat v režimu se sníženou hlučností.

Vysavač 
s tichým režimem
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Přibalené příslušenství je sice základní, ale zato 

exkluzivní. Teleskopickou sací trubici stačí chy-

tit za madlo, zatáhnout požadovaným směrem 

a  trubice se prodlouží či zkrátí. Flexo hadice 

i  obě sací hubice jsou opatřeny západkami, 

které je nutné při demontáži stisknout. Kombi-

novaná sací hubice 3v1 umožní vysávat s kar-

táčem například záclony.

Vysávání na  většině povrchů zajistí univer-

zální hubice s  možností vysouvání kartáčku 

pro koberce nebo speciální hubice pro hladké 

podlahy. V  návodu najdete všechny potřebné 

informace s názornými obrázky.

měření
Pro jednoduchou orientaci ve  výkonu vysava-

čů se často používá měření podtlaku. Výsledky 

měření na konci hadice najdete v tabulce.

Mým prvním dojmem po  zapnutí vysavače 

bylo, že mám hodně ztlumený výkon, i přestože 

byl nastaven na maximum. Ten dojem vyvolala 

velmi nízká hlučnost. O to více jsem byl zvědav, 

jak velký podtlak naměřím při maximálním mož-

ném výkonu. 32 kPa mne příjemně překvapilo.

Ovládání je elektronické 

a  kromě pětistupňové re-

gulace, při níž si pamatuje 

poslední nastavení, má 

na  starosti také signalizaci 

nastavení pomocí LED ukazatele a kontrol-

ky naplnění sběrného sáčku S-bag a nutnosti 

vymytí (nebo výměny) filtru Hepa 13. Ten způ-

sobuje, že vzduch, který jde zpět do místnosti, 

je očištěn od 99,95 % částic větších než 0,3 μm.

Praktické zkušenosti
K sestavení hadic a trubic s hubicemi postačí 

jen nasunout, až zaklapnou pojistky, které je 

třeba stisknout při rozpojování. Jde to velmi 

jednoduše. Stejně lehce lze sejmout zadní 

kryt s filtry Hepa i molitanovým. Víko v přední 

části je dvojité. Pod prvním krytem najdete 

hubici 3v1 a pod dalším sběrný S-bag na ne-

čistoty a ochranný filtr motoru. Tento kryt se 

otevírá poněkud nezvykle, ale brzy si na něj 

zvyknete.

Při testu se zašlapanými pilinami jsem využil 

nastavení na stupeň 3 a 5. I přesto, že vysavač 

není vybaven turbohubicí s rotačním kartáčem, 

podařilo se piliny bez viditelných zbytků vysát 

na oba stupně. Stupeň 5 ztěžoval práci tím, že 

se hubice pod vysokým tlakem přisála a bylo 

nutno vyvinout hodně síly pro pohyb po  ko-

berci, kde ale sbíral nečistoty téměř dokonale 

na poprvé. Běhouny a volně položené koberce 

bude nutné vysávat s nižším výkonem.

Hodnocení
Na vysavači Electrolux UltraOne Z8822GP oce-

ňuji hlavně jeho vysoký výkon, nezvykle tichý 

chod a dobře zpracované vybavení. Doporučuji 

všem, komu vadí vysoký hluk při vysávání a po-

třebují pracovat na  velkých plochách. Pokud 

máte hodně koberců, získáte rychlého a  pří-

jemného pomocníka, zejména pokud si do-

koupíte turbokartáč. Výhodu systému S-bag, 

se stejnou řadou sáčku pro všechny vysavače 

Electrolux, ani nezdůrazňuji.

DOmÁCÍ SPOTŘEBIČE • TEST

vysavač Electrolux ultraOne Z8822Gp

Vysavač Electrolux ultraOne Z8822GP na první pohled nenaznačuje 
nic výjimečného kromě tlačítkového ovládání dávajícího tušit složitější 
elektroniku a tvarovaného madla, za které se vysavač dobře poponáší. 
Teprve při podrobnějším zkoumání jsem našel pod ovládacím pane-
lem nenápadný nápis Silent Air Technology.

Tichá síla

cena: 4.999 Kč

filtrace; velikost 
sáčku: 

Hepa 13 omyvatelný,  
5 l 

akční rádius : 10 m 

podtlak: 32 kPa

příkon; hlučnost: 2 200 W; 72 dB

rozměry (švh); 
hmotnost: 

400 x 610 x 400 mm; 
9,2 kg

Electrolux ultraOne Z8822GP

Stupeň – symbol podtlak

1 – min. – záclony 12 kPa

2 – čalounění 17 kPa

3 – koberce 21 kPa

4 –  koberce 26 kPa

5 – max. – parkety 32 kPa

UŽIJTE
SI LÉTO
S OUTDOOROVÝMI 
FOTOAPARÁTY OLYMPUS

7.499 Kč 6.299 Kč 4.999 Kč

• Vodotěsný do hloubky až 10 m
• Odolný pádům z výšky až 2 m
• Odolný tlaku až 100 kg
• Odolný mrazu až -10°C
• GPS a elektronický kompas 
• Vestavěný hloubkoměr a výškoměr

• Vodotěsný do hloubky až 5 m
• Odolný pádům z výšky až 1,5 m
• Odolný mrazu až -10°C
• Odolný prachu a písku

• Vodotěsný do hloubky až 3 m
• Odolný pádu z výšky až 1,5 m
• Odolný mrazu až -10°C
• Odolný prachu a písku

OLYMPUS TG-810
NEJODOLNĚJŠÍ FOTO-VIDEO APARÁT
NA SVĚTĚ, SE KTERÝM SE NEZTRATÍTE

OLYMPUS TG-610
PRO VYZNAVAČE OUTDOOROVÝCH 
SPORTŮ A ADRENALINOVÝCH ZÁŽITKŮ

OLYMPUS TG-310
PRO NEJKRÁSNĚJŠÍ VZPOMÍNKY
Z VAŠÍ DOVOLENÉ U MOŘE

ON-LINE KATALOG SE SOUTĚŽÍ NA WWW.FOTOAPARATY.CZ

G
PS  &  E- KOM

PA
S
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ELEKTRONIKA • dOpORuČuJEME

Fotoaparát Nikon  
d3100 + objektiv 10-55 AF-S dX VR – 13.490 Kč

Zrcadlovka s výměnnými objektivy Výtečně vybavený kompakt

Výtečně vybavený kompakt

Kompakt pro nenáročné

Vodotěsný, nárazuvzdorný, mrazuvzdorný

Kompakt s vysokým rozlišením

Fotoaparát Nikon Coolpix 

S8100 – 4.999 Kč

Fotoaparát Panasonic  
dMC-FS16 – 3.790 Kč

Fotoaparát Olympus  
VG-130 – 2.799 Kč

Fotoaparát Sony   
dSC-H70 – 5.490 Kč

Fotoaparát Olympus    
TG-610 – 6.299 Kč

Neuvěřitelně snadno použitelný fotoaparát D3100 produkuje překrásné rodinné snímky – ať již bu-

dete pořizovat rodinný portrét nebo fotografovat rychle se pohybující batolata. Umožňuje i záznam 

videoklipů ve Full HD a zachycuje veškeré akce ve vynikající kvalitě ve dne i v noci. Přístroj D3100 

nabízí v oblasti jednookých zrcadlovek neuvěřitelně nízkou hmotnost. 

• snímací čip CMOS s 14 miliony pixelů pro neuvěřitelně brilantní snímky s živými barvami

• s přístrojem je dodáván výměnný objektiv 10-55 AF-S DX VR

• doporučujeme fotobrašnu Nikon – Crumpler pro D-SLR D3100/D5100/D7000 v hodnotě 999 Kč

S fotoaparátem Coolpix S8100 pořídíte vynikající snímky i za nízké hladiny osvětlení. Přístroj je vybaven 

vysoce citlivým obrazovým snímačem CMOS s technologií osvětlení ze zadní strany a speciálními reži-

my pro fotografování i za nepříznivých světelných podmínek. Snadno proto pořídíte ostré noční snímky 

a perfektní portréty v interiérech i bez použití stativu.

• rozlišení 12 megapixelů, CMOS, desetinásobný zoom 30–300 mm

• možnost natáčení videa v HD kvalitě 1 080p (1 920 x 1 080) včetně stereozvuku

• velmi rychlé snímání série snímků, režimy pro vynikající výsledky v libovolném osvětlení bez 

stativu, program noční portrét

Širokoúhlý objektiv umožňuje zachytit velké skupiny lidí v interiérech nebo rozsáhlé architektonic-

ké stavby a scény s dynamickou šířkou a bohatou perspektivou. Získáte tak jasné, ostré obrázky, 

aniž byste pro to museli cokoli dělat. Technologie inteligentního rozlišení automaticky detekuje tři 

oblasti, výsledkem jsou jasné a ostré snímky.

• rozlišení 14 megapixelů, čtyřnásobný širokoúhlý zoom 28–112 mm, optický zoom MEGA O.I.S.

• nahrává videa ve vysokém rozlišení HD 720p (1 280 x 720/30 snímků za sekundu) 

• inteligentní automatický režim iA pro skvělé fotky za všech okolností

Fotoaparát pro všechny, kdo chtějí kvalitní fotografie a video bez složitých nastavování a za dostup-

né peníze. Pro snadné fotografování skvělých snímků nabízí VG série řadu automatických pomůcek 

včetně digitální stabilizace obrazu. S velkým a jasným barevným displejem LCD a velmi štíhlým 

designem čiší z VG modelů potěšení sdílet snímky přímo na místě s rodinou nebo přáteli.

• rozlišení 14 megapixelů, pětinásobný širokoúhlý optický zoom 26–130 mm

• kouzelný filtr Pop Art, Camera obscura, Rybí oko, Kresba, Změkčení, Punk, Sparkle

• počet scénických režimů 14

Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot H70 se snadnou obsluhou umožní zachytit fotografie a vi-

dea ve vysokém rozlišení plná detailů. Panoramatický záběr rozšiřuje možnosti fotografování a režim 

iAUTO se stará o správná nastavení pro skvělé výsledky obrázků bez jakýchkoli problémů.

• rozlišení 16 megapixelů, HAD CCD, desetinásobný širokoúhlý zoom 25–250 mm

• možnost natáčení HD videa v kvalitě 720p

• šest scénických režimů, baterie Stamina s inteligentní indikací

O váš Tough fotoaparát se nemusíte vůbec bát. Díky nejodolnějším technologiím společnosti Olym-

pus jsou nové fotoaparáty prakticky nezničitelné. Jsou vodotěsné, nárazuvzdorné, mrazuvzdorné 

a odolné proti poškrábání. Tyto fotoaparáty nabízejí řadu funkčností pro vynikající kvalitu obrazu, 

použitelnost a spolehlivost v jakékoliv situaci.

• rozlišení 14 megapixelů, pětinásobný širokoúhlý zoom 28–140 mm

• možnost natáčení videa HD v kvalitě 720p, podpora 3D fotografování

• zdarma pouzdro Olympus CSCH-70 neoprenové pro µ TOUGH v hodnotě 499 korun

Prázdniny už klepou na dveře, a tak si určitě budete chtít zachovat vzpomínky na místa, 
která navštívíte. Nejsnazším způsobem, jak to udělat, je pořídit si kvalitní fotoaparát, 
který vám v podobě elektronických snímků připomene krásné chvíle. máme tu pro vás 
výběr několika zajímavých modelů, které vám umožní fotografovat třeba i pod vodou. 
Doufáme, že vám tato inspirace od naší Inspirace přijde vhod. 

Na prázdniny s fotoaparátem!

Fotobrašna Nikon – Crumpler.

Pouzdro olympus CSCH-70.
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POČÍTAČE • HVĚZdNÉ NOTEBOOkY

jak víte, elektroprodejny Euronics přicházejí k zákazníkům s novou koncepcí prodeje přenos-
ných počítačů, která  nese název Hvězdné notebooky. Najdete zde čtyři kategorie – Hvězda 
do kapsy, Hvězda domácnosti, Hvězda zábavy a Hvězda pro úspěch – přesně tak, aby si ka-
ždý zájemce mohl vybrat. Tentokrát se budeme věnovat kategorii Hvězda do kapsy, což jsou 
notebooky, které jsou především mobilní a lehké, s dlouhou výdrží při práci na baterii, takže je 
můžete stále nosit s sebou – a přitom jejich ceny jsou příznivé i pro vaši kapsu.

Hvězda do kapsy

Notebook Toshiba NB550 
cena: 7.990 Kč
Netbook Toshiba zaujme především velmi kvalitním displejem 
s úhlopříčkou obrazovky 10", který pohání grafická karta ATI 
Radeon HD 6250. Nezanedbatelná je i fantastická výdrž při 
provozu na baterie, ta je ohromujících 9,5 hodiny. Prvotřídní 
reproduktory Harman Kardon o celkovém výkonu 4 W dodají 
přehrávané hudbě skvělou atmosféru a barvu.

Nejdůležitější parametry: 
• procesor AMD Dual Core C-50/1,06 GHz
• kapacita paměti RAM 1 GB
• kapacita pevného disku 250 GB
• operační systém Microsoft Windows 7 Starter

Notebook Acer Aspire One HAPPy 2 
cena: 6.990 Kč
Nová řada barevných modelů HAPPY 2 se dodává v celkem 
čtyřech barevných odstínech, takže uspokojí každého. Netbook 
má úhlopříčku obrazovky 10,1", používá grafickou kartu Intel 
GMA 3150 a má podsvícení pomocí LED. I díky tomu má tento 
drobeček s hmotností jen 1,25 kg výdrž na baterii velmi slušných 
osm hodin.

Nejdůležitější parametry: 
• procesor Intel Atom N570/1,66 GHz
• kapacita paměti RAM 1 GB
• kapacita pevného disku 250 GB
• operační systém Microsoft Windows 7 Starter

pokračování na straně 39

autor: Milan Loucký, foto: Acer, Toshiba
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HVĚZDY EURONICS
Vybíráme pro vás to nejlepší z nabídky prodejen EURONICS!
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VELMI ÚSPORNÁ 
DESIGNOVÁ 
CHLADNIČKA
Optimální dlouhodobá péče 
o vaše ovoce a zeleninu

KG 36VVL30
• třída spotřeby energie A++ • spotřeba energie 
za rok: 227 kWh • užitný objem celkem: 309 l – 
chladnička 215 l, automatické odtávání 
• 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, 
z toho 3 výsuvné • nerezový držák na lahve 
• crisperBox s regulací vlhkosti – ideální pro 
skladování ovoce a zeleniny • LED osvětlení 
vnitřního prostoru • 3 transparentní mrazicí 
boxy, z toho 1 BigBox • funkce supermrazení 
s automatickou deaktivací • elektronická 
regulace teploty – LED ukazatele • hlučnost: 
39 dB • rozměry (v x š x h): 186 x 60 x 65 cm

13 990,-
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11 990,-

VYMÁCHÁ 
DOKONALE
Výborná volba pro uživatele 
s citlivou pokožkou

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

ÚSPORNÝ OBR
Spolehlivě vychladí vše, 
co budete potřebovat

KGV36VW30
• třída spotřeby energie A++ • elektronická regulace 
teploty - LED ukazatele • hlučnost: 39 dB (re 1 pW) 
nahoře: chladnička 215 l • automatické odtávání • 
4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 3 
výsuvné • nerezový držák na lahve • CrisperBox s regulací 
vlhkosti – ideální pro skladování ovoce a zeleniny • 
LED osvětlení vnitřního prostoru dole: **** mraznička 
94 l • 3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 BigBox • 
systém LowFrost • vyjímatelná mezidna mrazicích boxů 
z bezpečnostního skla pro větší variabilitu mrazicího 
prostoru funkce supermrazení s automatickou deaktivací 
• rozměry (v x š x h): 186 x 60 x 65 cm

TICHÝ ŠETŘÍLEK
Správný pomocník pro účinné praní

WAQ 2446 KBY for Kids
• třída spotřeby energie A -20 % • náplň prádla: 
1–7 kg • počet otáček při odstřeďování: 1 200 
ot/min • speciální programy: peří, jeans/tmavé 
prádlo, košile/halenky, sensitive, SportsWear, 
extra krátký 15 ,́ rychlý/mix, vlna/ruční praní, 
jemné/hedvábí • inovativní buben Vario – 
nopovité prolisy a velké asymetrické unášeče • 
AntiVibration design eliminuje hluk a vibrace 
při praní a ostřeďování • průtokový senzor – 
zaručuje optimální spotřebu vody • dětská 
pojistka • nástavec pro tekuté prací prostředky 
• samočisticí přihrádka na prací prostředky • 
rozměry výrobku (v x š x h): 85 x 60 x 59 cm

7 990,-

1 200

11 990,-
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NEZŮSTANE ANI CHLOUPEK
S maximální šetrností zanechá pouze hedvábně hladkou pokožku

Epilátor Braun Silk épil 7-7791 Wet & Dry Bloom
• epilační technologie Close-Grip – pro efektivní zachytávání krátkých chloupků (odstraňuje chloupky kratší 
než zrnko písku nebo 0,5 mm) • holicí břity Gillette Venus – technologie vyhlazování, které odstraní zbylé 
chloupky • epilační hlava se 40 speciálně uspořádanými pinzetami • systém „HairLift“ pro nadzvedávání 
chloupků • nástavec E�  ciency Pro – standardní epilační nástavec pro rychlou epilaci, zajišťuje maximální 
kontakt s pokožkou • použití na sucho i na mokro / plně omyvatelný • použití s holicí pěnou / gelem • 
akumulátorový provoz s baterií Li-Ion • 1 h nabíjení, 30 min provozu • 2 rychlosti • osvětlení SmartLight

VE VAŠÍ KUCHYNI 
ZVLÁDNE TÉMĚŘ COKOLIV
Užijte si vaření a práci nechte jemu

FP 260 
• kovový Compact multipro • výkon 750 W
• kapacita nádoby 2,1 l • skleněný džbán mixéru na 1,2 l
• 2 rychlosti + pulz • strouhací disky 
• krájecí nerez čepel
• hnětací čepel • citrusovač 
• skleněný tříštívý mlýnek
• šlehací metla

2 990,-

3 490,-

DO POSLEDNÍHO 
SMÍTKA PRACHU
Inteligentní odborník na úklid vašich podlah

VCR8895L3A 
• visionnary mapping system • LED displej • dotykové ovládání 
sacího výkonu na těle spotřebiče • výstupní HEPA H11 • hlučnost 
70 dB Power mode, 62 dB Low noise • doba vysávání/nabíjení 
90/120 min • 2 speciální kartáčky na vysávání rohů • virtuální 
zeď • infračervené dálkové ovládání • senzory – antikolizní, proti 
pádu, proti namotání kabelů • turbo mód • speciální funkce MOP

11 990,-

NEZŮSTANE ANI CHLOUPEK
S maximální šetrností zanechá pouze hedvábně hladkou pokožku

Epilátor Braun Silk épil 7-7791 Wet & Dry Bloom
• epilační technologie Close-Grip – pro efektivní zachytávání krátkých chloupků (odstraňuje chloupky kratší 
než zrnko písku nebo 0,5 mm) • holicí břity Gillette Venus – technologie vyhlazování, které odstraní zbylé 
chloupky • epilační hlava se 40 speciálně uspořádanými pinzetami 
chloupků • nástavec E�  ciency Pro – standardní epilační nástavec pro rychlou epilaci, zajišťuje maximální 
kontakt s pokožkou • použití na sucho i na mokro / plně omyvatelný 
akumulátorový provoz s baterií Li-Ion • 1 h nabíjení, 30 min provozu 

NOVINKA!

DISPLEJ

LED

750 W
VÝKON
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BRILANTNÍ A ÚSPORNÝ
S kabelovým tunerem a perfektním podáním 
dynamických scén

42LK530
• FULL HD rozlišení • trumotion 100 Hz; krátká doba odezvy 
2,4 ms • USB 2.0 (přehrává MP3/JPEG/HD DIVX) • TV tuner: 
analogový, DVB-T, DVB-C • inteligentní senzor pro úsporu energie

PRO DLOUHÉ VEČERY
Zážitek v plném rozlišení 
s prostorovým zvukem

50PV350 
• FULL HD rozlišení • 600 Hz Sub-� eld Driving
• kontrastní poměr 3 000 000:1 
• USB 2.0 (přehrává MP3/JPEG/HD DIVX)

DO KAŽDÉ KAPSY
Stylový nástupce legendárního 
modelu NIKON S3000

Coolpix S3100
• obrazový snímač CCD se 14 miliony pixelů • 
širokoúhlý objektiv NIKKOR s 5x zoomem • štíhlé 
tělo s tloušťkou pouhých 18,4 mm • záznam 
videosekvencí HD 720p • v 7 elegantních barvách

12 990,-

obrazový snímač CCD se 14 miliony pixelů • 
štíhlé 

záznam 
 v 7 elegantních barvách

12 990,-16 990,-

2 999,-

x

HVĚZDY EURONICS
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SKVĚLÝ FOŤÁK ZA BABKU
Snadná cesta k perfektním snímkům

VR310
• 10x širokoúhlý optický zoom (24–240 mm)
• duální obrazová stabilizace (optická a elektronická)
HD Video 720 p • obrazový snímač CCD s 14 miliony pixelů
• barevné LCD 7,6 cm/3,0“; 230 400 pixelů
• ve 4 moderních barvách

KRASAVEC 
V ÚZKÉM HÁVU
Moderní LED podsvícení, vysoký 
kontrast a bohaté možnosti nastavení 

UE32D4000
• 32“ LED HD Ready televizor • obrazový procesor 
HyperReal Engine • integrovaný digitální tuner
 DVB-T/C MPEG 4 (pozemní/kabelový)

POHODLNĚ NA INTERNET
Exkluzivní LED televizor nejen pro náročné uživatele

UE40D5520
• LED SMART TV 40“ (101 cm) • FULL HD rozlišení 1 920 x 1 080
• 100 Hz CMR (Clear Motion Rate) • SMART TV funkce: Smart Hub (přístup k aplikacím 

s obsahem), podpora Smart telefonu jako ovladače • exkluzivně v prodejní síti EURONICS

3 499,- 19 990,-

 x

10 990,-



HVĚZDY EURONICS

KATALOG VÝROBKŮ INSPIRACE EURONICS • 3/201136

NIC VÁM NEUNIKNE
Úkoly plní ultrarychle a v nekompromisní kvalitě

SZ20
• 12,5x širokoúhlý optický zoom • obrazový snímač CMOS s 16 milionů pixelů
• barevné LCD 7,6cm/3,0“; 460 400 pixelů • duální obrazová stabilizace 
(optická a elektronická) • Full HD video 1080p se stereozvukem • 3D foto, funkce 
Smart Panorama, magické � ltry • ve 2 klasických barvách – stříbrné a černé

ŠTÍHLÝ PŘÍTEL 
S OHROMNÝM ZOOMEM
V libovolné situaci odvede vždy 
skvělou práci 

Coolpix S9100
• 18x zoom v těle neuvěřitelně kompaktních rozměrů • 
obrazový snímač CMOS s 12,1 milionu pixelů a technologií 
osvětlení ze zadní strany • videosekvence Full HD 1 080 p se 
stereofonním zvukem • 7,5 cm (3“) LCD monitor s 921 000 
pixely • ve 3 stylových barvách

SNÍMÁ VŽDY DOKONALE
Kompaktní černá videokamera se skvělou 
kvalitou videa i za slabého osvětlení

HDR-CX115E
• 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 080p • 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 • součástí 
balení 2x 8GB SD karta ZDARMA

Smart Panorama, magické � ltry • ve 2 klasických barvách – stříbrné a černé

6 999,-

5 499,-

8 990,-

18 x
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HVĚZDA PRO ÚSPĚCH
Reprezentativní notebook 
s výborným procesorem i3 

C660-1CV
• úhlopříčka obrazovky 15,6” LED • rozlišení displeje 1 366 x 768 
• dvoujádrový procesor Intel Core i3 380M • frekvence procesoru 2,53 GHz 
• kapacita paměti RAM 4 GB • kapacita pevného disku 500 GB 
• gra� cká karta ATI HD 5470 512MB • Bluetooth, Wi-Fi, webkamera 
• Microsoft Windows 7 Home Premium

HVĚZDA ZÁBAVY
Herní notebook s gra� ckou kartou s vlastní pamětí 

G560
• úhlopříčka obrazovky 15,6” LED
• rozlišení displeje 1 366 x 768 
• dvoujádrový procesor Intel Pentium P6200 
• frekvence procesoru 2,13 GHz 
• kapacita paměti RAM 4 GB 
• kapacita pevného disku 500 GB 
• gra� cká karta nVidia GeForce 310M 512MB 
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera 
• Microsoft Windows 7 Home Premium

10 990,-

12 990,-

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

1 799,-

rozlišení displeje 1 366 x 768 
 frekvence procesoru 2,53 GHz 

Bluetooth, Wi-Fi, webkamera 

HVĚZDY EURONICS
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HVĚZdNÉ NOTEBOOkY • POČÍTAČE

pokračování ze strany 30

Notebook Lenovo IdeaPad S205 
cena: od 6.990 Kč
Notebook Lenovo IdeaPad S205 s 11,6palcovou obrazovkou 
a grafickou kartou AMD Radeon má nápaditý design. Klá-
vesnice AccuType je navržena tak, aby bylo psaní na malém 
notebooku co nejpohodlnější. Uživatele jistě potěší hmotnost 
notebooku jen 1,35 kg a tloušťka pouze 18 mm.

Nejdůležitější parametry: 
• procesor AMD Dual Core E-350/1,6 GHz
• kapacita paměti RAM 2, 3 nebo 4 GB
• kapacita pevného disku 250, 320 nebo 500 GB
• operační systém Microsoft Windows 7 Home Premium

Notebook Asus Eee 1001PX 
cena: 5.690 Kč
Elegantní notebook s matnou obrazovkou o úhlopříčce 10,1" a roz-
lišením 1 024 x 600 obrazových bodů je vybaven grafickou kartou 
Intel GMA 4500M uspokojí všechny, kteří potřebují solidní výkon 
dostupný kdekoli. Spokojeni budete i s výdrží provozu na baterii, ta 
dokáže notebook zásobovat energií po dobu až osmi hodin.

Nejdůležitější parametry: 
• procesor INTEL Atom N450/1,66 GHz
• velikost paměti RAM 1 GB
• kapacita pevného disku 250 GB
• operační systém Microsoft Windows 7 Starter

Notebook Acer emachines em350
cena: 4.990 Kč
Jde o nejlevnější notebook na trhu s úhlopříčkou displeje 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 1GB
• kapacita pevného disku 160 GB
• operační systém Microsoft Windows XP Home

HVĚZDY EURONICS

V nákupním centru Olomouc City byla v pátek 

13. 5. 2011 slavnostně otevřena nově zrekon-

struovaná elektroprodejna EURONICS. Tento 

den se v žádném případě neukázal jako pátek 

nešťastný, právě naopak – první den ji navštívilo 

přes 2 000 zákazníků a nový televizor z titulní 

strany otevíracího letáku si domů odvezlo hned 

34 spokojených zákazníků.

Prodejna EURONICS v  obchodním centru 

Olomouc City nabízí největší výběr elektrový-

robků v kraji – jedná se o velkosortimentní pro-

dejnu, ve které si každý zákazník najde to své. 

Celková prodejní plocha nově zrekonstruované-

ho obchodu činí 800 m2 a to z něj dělá největší 

tuzemskou elektroprodejnu EURONICS vůbec. 

Prodejna nového stylu má moderní design, na-

bízí komfortní služby profesionálně vyškoleného 

personálu a široký výběr sortimentu spotřebičů. 

Prodejna je rozdělena do  sekcí – vstup-

ní část přivítá zákazníky třemi designovými 

notebookovými stoly. Prezentace pokračuje 

v  bohatém výběru mobilních telefonů a  digi-

tálních fotoaparátů. Celá přední část obchodu 

je doplněna příslušenstvím, které se vztahuje 

k IT spotřebičům a výrobkům z černé techniky. 

V zadní části láká zákazníka široký výběr televi-

zorů světových značek, soustředěných do tzv. 

TV corneru.

Prodejna přechází v úsek bílé techniky, nej-

prve prezentací malých kuchyňských spotřebi-

čů s bohatým výběrem exkluzivních presovačů 

a kávovarů Nespresso a DeLonghi, dále pokra-

čuje předvedením vysavačů včetně módních 

výkonných robotických vysavačů značek Eco-

vacs, Samsung a Goddess. Výběr zboží pře-

chází v ukázku péče o tělo a holení, následují 

vysoušeče vlasů, kulmy na  vlasy, kuchyňské 

spotřebiče. V  zadní části prodejny jsou sou-

středěny výrobky velké bílé techniky. 

K současnému komfortu patří také doprava 

zboží až domů, montáž a  zapojení zakoupe-

ných elektrospotřebičů, odvoz starých spotře-

bičů, výběr platebních možností, zvláště pak 

výhodné splátky.

Potvrzením, že se neustále síť prodejen EURO-

NICS rozvíjí a modernizuje, je další nově vzniklá 

prodejna EURONICS, tentokrát v Břeclavi.

V Břeclavi na Lidické ulici společnost Hobby 

elektro po rekonstrukci dne 14. 5. 2011 znovu 

otevřela velkou moderní prodejnu EURONICS. 

Samotnému otevření prodejny předcházela 

velká kampaň v regionálním rádiu a roznos le-

táku s  atraktivními zaváděcími cenami. Velký 

zájem zákazníků z Břeclavi a okolí byl očeká-

ván, ale 2 500 lidí nečekal nikdo.

Celý objekt s  prodejnou EURONICS pro-

šel rekonstrukcí, kde původní prodejní plo-

cha 550  m2 se změnila na  plochu o  celých 

1 550 m2. Jde v současné době o největší pro-

dejnu s elektrozbožím v Břeclavi. 

Na 1 150 m2 prodejní plochy zákazník najde 

bohatý sortiment spotřební elektroniky a  do-

mácích spotřebičů. Nový interiér prodejny re-

fl ektuje na aktuální trendy prodeje elektra. Zbo-

ží je nabízeno mimo vitríny, aby si je zákazník 

mohl osahat a  vyzkoušet. Prodejní sortiment 

se nově doplňuje o  IT techniku, především 

o  notebooky, které jsou přehledně rozděleny 

do  jednotlivých kategorií, ze kterých je snad-

nější si vybrat ten správný. 

Odborné poradenství a služby zákazníkům 

nabízí školený personál. Mezi nejžádanější 

služby patří rozvoz zakoupených elektrospo-

třebičů zdarma a  svoz starých vysloužilých 

spotřebičů  – rovněž zdarma. Zákazníkům 

jsou nabízeny i  instalace zakoupeného zboží 

u něj doma  – většinou zdarma nebo s režij-

ními náklady, prodej vestavěných spotřebičů 

s montáží i sníženou sazbou DPH. 

Rekonstrukce prodejny přináší rozšíření sor-

timentu a  spolu s nájemcem je možné snáze 

vybírat kuchyňské výrobky. Na velkém prosto-

ru se nabízí .

Otevřeno je tu každý den od 9.00 do 19.00 

hodin včetně svátků, sobot a nedělí. 

Otevřeli jsme pro vás další prodejny

NE 2 ROKY, 
ANI 3 ROKY, ALE

Vztahuje se na: 

sušičky
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebiče

Vztahuje se na: 

EURONICS ZÁRUKA

televizory
ledničky
mrazničky
pračky

autor: Milan Loucký, foto: archiv EURONICS

HVĚZDY EURONICS
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Pokud takový nemáte, můžete si koupit 

tiskový server, který se připojí ke  směrovači 

ethernetovým (síťovým) kabelem a do USB ko-

nektoru pak připojíte kabelem tiskárnu. Exis-

tují i varianty, které umějí přijímat signál Wi-Fi, 

pokud máte doma zavedenou bezdrátovou 

síť. Funkce je naprosto stejná. Data se ode-

šlou přes počítačovou síť a poté se vytisknou. 

I  tady k  print serveru musíte tiskárnu připojit 

USB kabelem. V  obou případech počítejte 

s  tím, že print server budete muset napájet 

z adaptéru, který je součástí jeho balení.

Tím naše rady typu „takto to taky jde“ ale 

končí. Protože dnešní tiskárny toho umějí 

mnohem víc a nabídnou možnost tisku i zaří-

zením, která nejsou vybavena zásuvkou USB 

a  s  okolím komunikují pouze prostřednicím 

bezdrátových sítí. Typicky jde o stále více oblí-

bené tablety a chytré telefony.

Tiskárna s Wi-Fi
V obchodech máte velký výběr tiskáren, kte-

ré mají vestavěnou podporu Wi-Fi. To je dob-

ré znamení, protože v  předchozím odstavci 

zmíněné řešení se značně ulehčuje. Tiskárna 

má v sobě vestavěnou anténu pro příjem Wi-

-Fi signálu a je v ní už vestavěn i print server. 

Díky tomu tiskárnu a  směrovač nastavíte dle 

návodu (když vám to nepůjde, požádejte něko-

ho zběhlejšího v počítačích). Tiskárnu si nasta-

víte jako síťovou ve Windows a můžete doma 

snadno tisknout z libovolného počítače. 

Dnes už to tak není – díky klesajícím cenám 

počítačů, notebooků, netbooků, chytrých te-

lefonů a tabletů má v podstatě každý uživatel 

svůj osobní přístroj. Počítače konečně dostá-

ly tomu, proč byly před mnoha lety označeny 

jako osobní. Bez připojení na  internet většinu 

přístrojů dnes už nelze používat, takže všech-

ny elektronické přístroje (nově včetně televizí, 

domácích kin i  Blu-ray a  DVD přehrávačů či 

rekordérů) jsou k  němu připojeny, nejčastěji 

prostřednictvím malé domácí počítačové sítě. 

O tom, jak ji doma vytvořit a nastavit, si povíme 

v některém z příštích čísel. Dnes se budeme 

věnovat tomu, jak v malé domácí síti tisknout, 

protože není možné (především z prostorových 

a finančních důvodů), aby každý uživatel elek-

tronického zařízení měl i svou tiskárnu. Stává 

se tedy zvykem, že v  rodině máme tiskárnu 

jednu, o kterou se jednotliví uživatelé dělí.

Samozřejmě že existuje i varianta více tiská-

ren, kdy každá z nich je vhodná pro jinou pří-

ležitost. Ale oblast použití tiskáren sem dnes 

nepatří. My se podíváme na  to, jak tiskárnu 

připojit, aby ji mohli využívat všichni obyvatelé 

domácnosti.

jak doma tisknout
Nejjednodušší možnost tisku je připojení 

tiskárny k počítači USB kabelem. A o ten se 

jednotliví tiskuchtiví uživatelé perou a  pře-

pojují jej do  svých přístrojů. Tiskárna pak 

má své pevně dané místo v  domácnos-

ti, a  kaž dý, kdo si chce něco vytisknout, 

se k  ní musí přiblížit se svým notebookem 

nebo netbookem, aby si do  zásuvky USB 

zastrčil kabel od  tiskárny. Existuje i  mož-

nost koupit si, třeba zrovna v prodejně Eu-

ronics, dostatečně dlouhý kabel k tiskárně, 

který může mít délku tři, pět či deset metrů, 

a  ten pak začít používat – tedy „přitáhnout 

ho vždy k  počítači“. Možná ale cítíte, že 

takové neustále přepojování není to pra-

vé, a tak budete hledat jiné řešení pro tisk. 

Existuje jich spousta.

Přenos dat do tiskárny
Pokud máte modernější tiskárnu, která má 

v sobě USB port nebo mechaniku, do níž lze 

zasunout paměťové karty, a chcete-li tisknout 

obrázky, tyto přenesete na USB paměť či pa-

měťovou kartu a zasunete do tiskárny. Z menu 

(tyto tiskárny bývají vybaveny displejem pro 

ovládání a řízení tisku) pak obrázek vytisknete. 

Některé modely umějí vytisknout i  text v  ně-

kterých používaných nejběžnějších formátech. 

Jak ale jistě cítíte, stále to není ono!

Síťová tiskárna
Pokud máte tiskárnu, která není vybavena 

možností příjmu dat pomocí bezdrátových 

technologií nebo ethernetovým kabelem (rov-

ná se kabel pro připojení k  počítačové síti) 

a používáte doma k distribuci signálu interne-

tu do  jednotlivých počítačů směrovač (nebo-

li router) a  tento má v  sobě vestavěn tiskový 

server, máte vyhráno. Tiskárnu do směrovače 

prostě jednoduše připojíte, jak bylo popsáno 

v první možnosti, a pak si ji ve Windows na-

stavíte jako síťovou tiskárnu, na které se bude 

tisknout – a  máte vyhráno. Při tisku se data 

přizpůsobí systému přenosu dat po síti a ode-

šlou se do tiskového serveru, který data před-

loží do kabelu USB vedoucímu k ní tak, jak to 

ona potřebuje. A data se vytisknou. Důležité je, 

abyste měli takový směrovač, který je tiskovým 

serverem vybaven.

POČÍTAČE  • TiSkÁRNY pRO dOMÁCÍ SÍŤ

Doby, kdy počítač byl jen ozdobou do-
mácnosti a stála se na něj dlouhá fronta, 
jsou ty tam. Otec potřeboval tu a tam 
relaxovat a občas vytisknout nějaký 
dopis, jeho manželka potřebovala po-
čítač pro účetnictví, syn zase chtěl co 
chvíli rozdráždit obrazovku akční hrou 
a dcera si chtěla prohlížet fotky kamará-
dek. Neřešitelná situace! mělo to ale je-
dinou výhodu: k takovému počítači byla 
povětšinou připojena jen jedna tiskárna, 
takže kdo to potřeboval, vytiskl si své.

Tiskněte
doma všichni

HP e-Print

Zatím nejdokonalejší systém používají tiskár-

ny HP. Například model HP PhotoSmart Pre-

mium e-All-in-One eAiO C310a je vybaven 

zásuvkou na paměťové karty, z nichž dokáže 

rovnou tisknout, vstupem USB pro propoje-

ní s  počítači, ale i  modulem Wi-Fi, takže je 

možné tisknout i  přes bezdrátovou domácí 

síť. Kromě toho ale tiskárna disponuje sys-

témem e-Print, což umožňuje této tiskárně 

vytisknout vše, co potřebujete, ať jste kdekoli. 

Tiskárnu stačí zapnout a  jedním tlačít-

kem na displeji tiskárny připojit k  internetu. 

Následně se vytiskne úvodní stránka s  in-

formací o  e-mailové adrese vaší tiskárny. 

Na  tuto adresu můžete začít okamžitě po-

sílat e-mailové zprávy z  jakéhokoli zařízení 

připojeného k  internetu. Do  e-mailu, který 

na tiskárnu posíláte, jen přidáte jako přílohu 

soubor, který chcete vytisknout – o ostatní 

se tiskárna postará sama. Vytiskne e-mail 

i obsah přiloženého souboru. V případě, že 

se zaregistrujete na  speciálních stránkách 

HP, pak získáte možnost vzdáleně ovládat 

tiskárnu, sledovat historii vytištěných úloh, 

kontrolovat stav spotřeby inkoustu, možnost 

změnit samotnou e-mailovou adresu tiskár-

ny či zakázat tisk z vybraných e-mailových 

adres. Tím například zabráníte, aby do vaší 

tiskárny přicházely nevyžádané tiskové úlo-

hy. Navíc získáte s  touto tiskárnou přístup 

k aplikacím, které jsou zcela zdarma a práci 

vám zpříjemní a vylepší. Jedním stisknutím 

vytisknete omalovánky, mapy, formuláře, 

sudoku, nejčerstvější zpravodajství apod. 

Nutno konstatovat, že technologie e-Print 

použitá u  některých tiskáren HP je oprav-

du velice zajímavou službou a  umožňuje 

tisknout bez ohledu na zařízení, ze kterého 

na tiskárnu soubory posíláte. Nemusíte tedy 

tato zařízení nic učit, nic instalovat. Prostě 

vezmete soubor a pošlete ho na adresu tis-

kárny. 

Počítač, notebook, netbook, chytrý te-

lefon, tablet, prostě tisk se realizuje z  jaké-

hokoli zařízení umístěného kdekoli na světě. 

Tak můžete vytisknout obrázky, které vám 

vaše děti poslaly z prázdnin nebo třeba se-

stavu podkladů k jednání, odeslaných vaším 

nadřízeným třeba z letiště nebo z nádraží. 

Tento konkrétní model HP PhotoSmart 

Premium eAiO C310a je vybaven i  skene-

rem, takže může sloužit jako kopírka i  jako 

skener samostatný – pak můžete obrázky 

posílat do  počítače a  tam je dále zpraco-

vávat. Skeny však můžete stejně tak dobře 

ukládat i na vloženou paměťovou kartu. Ob-

sluha tiskárny je snadná díky přehlednému 

dotykovému panelu.

Tiskárna touto funkčností plně nahrazuje 

například faxové zařízení, a  navíc – výstup 

je v  mnohem lepší kvalitě než u  faxu. Na-

víc je plnobarevný, i  když existují i barevné 

faxy. Kromě toho tiskárna zvládne také 

oboustranný tisk, aniž byste museli obracet 

papíry ručně vzhůru nohama. A to se hned 

tak nevidí.

Tiskárna HP PhotoSmart Premium eAio C310a je velmi 
dobrým pomocníkem, pokud máte doma bezdrátovou 

síť. Pak může více uživatelům sloužit jako tiskárna 
síťová, může ale i skenovat a vyrábět kopie.

Velký a přehledný dotykový displej vám pomůže za 
všech okolností dostat se k maximálně kvalitnímu 

tiskovému výstupu.

Canon Pixma MG6150 je tiskárna, kterou můžete připojit nejen kabelem k počítači, ale také síťovým kabelem 
ke směrovači vaší malé domácí sítě, umí se ale připojit i prostřednictvím bezdrátové sítě Wi-Fi.
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Svět přenosných DVD a Blu-ray přehrávačů je 

rozmanitost sama. Od  doslova pár tisíc mů-

žeme dospět k cenám i přes 10.000 Kč a ur-

čujícím je v tomto okamžiku podpora formátu 

Blu-ray (BD). Zatímco stolní BD přehrávače ce-

nově výrazně poklesly a seženete je i poměrně 

hluboko pod tři tisíce, jejich přenosných brat-

říčků se to zatím moc netýká. Výjimkou je ale 

BD přehrávač LG, který pořídíte už za 6.490 

korun. 

Požadujete multimédia?
Jestliže vyžadujete, aby váš přenosný miláček 

fungoval například i pro prohlížení fotografií či 

videí, musíte na to myslet ještě před nákupem. 

Ne všechny přehrávají pochopitelně všechny 

formáty a  ne každý je vybaven mechanikou 

odpovídající například vašemu fotoaparátu.

V  každém případě máte následující mož-

nosti:

• fotografie – typicky v JPG, málokterý pře-

nosný přehrávač umí jiný formát, ale to platí 

zcela obecně např. i o stolních přehrávačích či 

televizorech;

• hudba – typicky MP3, někdy WMA, tu a tam 

objevíte něco s AAC či WAV; na bezeztrátový 

formát FLAC jsme zatím nenarazili nikde;

• video – opět typicky jde o formáty DivX či 

XviD, které mají koncovku AVI, někdy může-

te narazit na  přístroj, který umí i  HD video 

ve  formátu H.264, jenž se typicky umisťu-

je do souboru s koncovkou MKV – není jich 

však mnoho.

O  nahrávkách z  televizního vysílání zachy-

cených na SD kartu či disk (paměť) připojené 

přes USB ani nepřemýšlejte. Ty si na cesty vzít 

nemůžete, protože televizor si vše speciálně 

formátuje a médium si zároveň spáruje přímo 

s konkrétním televizorem, takže záznam nikde 

jinde nepřehrajete.

K  přehrávání multimédií slouží u  starších 

modelů typicky rozhraní USB, u nových bývá 

doplněno o mechaniku paměťové karty. U no-

vinek se to však stává módou a je to pochopi-

telně zcela ideální. Zvláště na dlouhé dovole-

né, kdy stačí jen vytáhnout kartu z fotoaparátu 

a  prohlédnout si snímky na  pomalu třikrát 

větším displeji (kvalitnější přehrávače mají úh-

lopříčku nad 20 cm). 

Pokud chcete multimédia – a teď už mluví-

me obecně – využívat právě tímto způsobem, 

dejte si pozor na druh podporované paměťové 

karty. Například většina dnešních fotoaparátů 

používá kartu typu SD, takže z jejích fyzického 

rozměru nemusíte mít obavu. Má však tři zá-

kladní podoby související s řadičem karty a je 

tak vždy kompatibilní pouze shora dolů a nikoli 

obráceně. Viz rámeček.

U  USB se ničeho takového obávat nemu-

síte. Stejně ale doporučujeme, jak paměťovou 

autor: Bohumil Herwig, foto: Motýl MediaiNSpiRACE EuRONiCS • 3/201142

ELEKTRONIKA • pŘENOSNÉ Blu-RAY A dVd pŘEHRÁVAČE

Mazlíci 
nejen na cesty
Stejně jako se proměňuje například svět televizní, proměňuje se i svět přenosných přehrávačů. 
Před několika lety se z nich staly jakési univerzální stanice schopné na relativně rozměrném 
displeji přehrát nejen DVD disky, ale zároveň i pomalu jakýkoli další multimediální obsah. Ten 
byl dříve typicky vypalovaný, v současnosti je nejčastěji využívána uSB paměť a nově pak i pa-
měťové karty. Novinkou jsou rovněž přehrávače v podobě vyspělejšího Blu-ray disku, čemuž 
pochopitelně odpovídá i cena, a stále častěji se objevuje i doplněk v podobě televizního tuneru 
pro příjem pozemního digitálního vysílání DVB-T. jak vidíte, i v tomto segmentu se něco děje, 
i když 3D tu zatím nečekejte.
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Levná přenosná klasika
Tou jsou nepochybně přenosné DVD přehrá-

vače bez televizního tuneru a v základní výba-

vě prodávané do nějakých třech tisíc korun. 

Výbavu typicky představuje displej s  úh-

lopříčkou 18 cm, tedy alespoň u  těch levněj-

ších modelů, rozhraní USB a  dnes už také 

u nejnovějších modelů i mechanika paměťové 

karty. Typicky jde o SD, někdy kombinovanou 

s MemoryStick, a je to další cesta, jak přehrá-

vat multimédia. Stupeň kompatibility většinou 

bývá stejný.

Své výrobky má v této kategorii jak LG, Pa-

nasonic, Philips a Sony, tak například Hyundai 

či Gogen. Právě jeho model PDX752 jsme před 

nedávnem měli k dispozici. Jde o typický velmi 

cenově dostupný přehrávač (1.699 Kč), avšak 

už vybavený otočným displejem, takže lze 

na DVD mechaniku i položit nebo v libovolném 

úhlu naklopit směrem k divákovi. Líbil se nám 

manažer souborů, u kterého si dopředu nevy-

bíráte, co chcete přehrát, ale spustíte cokoliv. 

Obraz je odpovídající ceně a v této kategorii 

nečekejte nic jiného. Například při závěreč-

ných titulcích vidíte jejich znatelný posuv a po-

hledové úhly jsou minimální, zvláště zespoda 

a shora. Ale pro děti, aby se zabavily v autě, či 

pro nenáročného diváka je to bohatě dostaču-

jící přístroj a za velice příjemnou cenu. Líbilo se 

nám i to, že zabudovaný akumulátor byl už bez 

paměťového efektu (lithium polymer).

Jinak i v této třídě najdete výrobky s většími 

displeji a pochopitelně s vyšší hmotností (zmi-

ňovaný Gogen vážil pouze 800 g). 

Dražší a drahé modely, jako například Phi-

lips PD7030 (3.490 Kč, viz foto), nabízí přede-

vším kvalitnější displej a tudíž i kvalitnější obraz 

díky lepší elektronice. Nicméně počítejte spíše 

s  tím, že vyšší kvalitu najdete buď u speciál-

ních verzí pro automobily nebo u verzí s DVB-T 

tunerem.

Televize v DVD 
Poslední dobou je trendem vybavovat přenos-

né DVD přehrávače DVB-T tunery. Jasně to 

například vidíme u značky Hyundai – ze sedmi 

nových letošních modelů jsou DVB-T vybaveny 

čtyři. Většina z nich má v ceně i externí pruto-

vou anténu, všechny mají celou řadu doplňků.

Nejvyšší model – Hyundai PDP 10809 

DVBT, který můžete vidět i  na  fotografii, má 

displej s úhlopříčkou plných 25 centimetrů, vy-

soké rozlišení 800 x 480 bodů, rozhraní USB, 

čtečku pro karty typu Memory Stick a SDHC. 

Multimediální podpora, na  kterou u  této 

značky bývá spolehnutí, zahrnuje v  podstatě 

všechno možné s výjimkou HD videa, tedy for-

mátu AVCHD (H.264). V ceně dostanete vedle 

uchycení do auta i brašnu. 

Z  těch běžnějších a obecně dostupnějších 

přístrojů půjde nejspíše o  Hyundai PDP 781 

UHDDVBT s  úhlopříčkou 18 cm, rozlišením 

480 x 234 bodů a v podstatě obdobnou výba-

vou, jakou má nejvyšší model. Jak vidíte, druh 

displeje hraje největší roli. U rozměrných LCD 

ale počítejte s menší výdržípři provozu na aku-

mulátor.

A ještě drobnost – modely s DVB-T přijíma-

čem mají i EPG, tedy programového průvod-

ce pořady. Nečekejte však nějaký velký luxus 

– typicky ukazuje program pro jednu stanici. 

I to se však může někdy hodit a můžeme být 

rádi, že na to výrobci při tak malých displejích 

vůbec mysleli.

jaký si vybrat?
Rozdíly mezi dražšími a levnějšími přenosný-

mi přehrávači DVD a BD disků dnes nejsou 

ani tak v  podpoře jednotlivých diskových 

formátů (pochopitelně s  výjimkou Blu-ray) 

či v  podpoře multimedií. Spočívají přede-

vším v  displeji. V  jeho úhlopříčce, rozlišení 

a  zejména v  jeho kvalitě. Levnější modely 

používají jednoduchý 18centimetrový displej 

s většinou horšími pohledovými úhly ve ver-

tikálním směru, což ale lze kompenzovat na-

klopením displeje. Pochopitelně u některých 

modelů můžete očekávat horší kvalitu videa 

samotného (barevnost, překreslování obra-

zovky při švenku kamery ze strany na stranu) 

a nízká může být i kvalita samotného výstu-

pu na  televizor. Proto si v  prodejně nechte 

takový přehrávač důkladně předvést a  vy-

berte si ten, který vám bude vyhovovat ce-

nově i svými schopnostmi.

Pokud však není zabudována mechanika 

typu Blu-ray, stejně se bavíme o videovýstupu 

bez HDMI, tj. typicky kompozitním (tzv. cinche 

– jeden pro video, dva pro stereozvuk ), což je 

ten nejhorší z možných způsobů. Zapomeňme 

proto v této kategorii na nějakou extra kvalitu. 

Na cestách vždycky trocha té mateřštiny po-

těší, takže nakonec je našinec stejně rád, že 

s  sebou má něco českého. A  to tyhle často 

velice levné věcičky dokážou zařídit hravě.

kartu, tak uvažovanou USB paměť nejprve 

ve vašem přehrávači v klidu domova vyzkou-

šet. Jistota je jistota. 

Pokud jde o paměťové karty, platí zásada 

„nejsme tak bohatí, abychom si mohli ku-

povat levné věci“. Rozhodně doporučujeme 

využívat dražší karty SanDisk nebo Pa-

nasonic, což jsou vlastně tytéž, pouze s  ji-

nou značkou. Obě firmy jsou ostatně tvůrci 

formátu SD.

Přenosné Blu-ray přehrávače
Na českém trhu mnoho výrobků tohoto typu 

není a moc se jich zatím neprodává. Je to pře-

devším kvůli jejich vysoké ceně obvykle přes 

deset tisíc korun. První vlaštovkou, která by 

mohla prolomit hráze, je už zmiňovaný přehrá-

vač Blu-ray disků od LG za šest a půl tisíce. 

Pravdou je, že do našeho povědomí se ještě 

zcela nedostaly ani samotné Blu-ray disky, 

rovněž zatím díky jejich ceně.

Přenosný Blu-ray přehrávač můžete pocho-

pitelně použít i jako stolní, protože jim nechybí 

obvyklá výbava v podobě dálkového ovladače 

a HDMI rozhraní. 

Ukažme si vlastnosti těchto přehrávačů 

na novince PB9001 od Philipsu. Další výrobky 

tohoto druhu najdete zejména u Panasoniku.

Philips PB9001 je vybaven konektorem 

HDMI s  podporou režimu Full HD, 1  080p 

a  tzv. upscalingem. Dokáže tedy přepo-

čítat například vložený DVD disk z  nízké-

ho rozlišení na  rozlišení vysoké, tedy HD, 

a odpovídajícím způsobem ho interpretovat 

na plochém televizoru. Výstup musí jít přes 

rozhraní HDMI, jinak se tato užitečná funkce 

uplatnit nemůže.

Displej PB9001 má úhlopříčku 23 cm a  je 

samozřejmě širokoúhlý, v  ceně dostanete 

adaptér do auta a také tašku. 

Solidní je i  ohlášená multimediální kompa-

tibilita: vedle Blu-ray, DVD a CD disků, včetně 

těch vypálených, jsou také podporovány fil-

my v DivX a DivX Plus HD (MPEG-4 – H.264), 

přičemž oboje je certifikováno, MKV (H.264), 

MOV a WMV. Dále pak fotografie v JPG a hud-

ba v MP3, WMA, AAC a režimech DTS a PCM. 

Jak vidíte, je toho opravdu hodně, i když o ti-

tulcích se nikde nemluví. 

Blu-ray přehrávači nechybí ani podpora 

nejrůznějších zvukových formátů, včetně těch 

používaných ve světě vysokého rozlišení, tedy 

vedle Dolby Digital, Dolby Digital Plus a  DTS 

i Dolby True HD a DTS-HD Master Audio.

Philips se při vybití akumulátoru s udávanou 

dobou provozu 3 hodiny chlubí – po připojení 

do zásuvky – obnovou přehrávání videa tam, 

kde skončilo, což je určitě šikovné.

Přenosné DVD přehrávače
Tady je nabídka na českém trhu nesrovnatelně 

širší – jsou jich doslova desítky a desítky. Dají 

se rozdělit do skupin podle několika hledisek. 

Například podle velikosti LCD (zpravidla 18 cm, 

23 cm, i nové modely s 25 cm), podle toho, zda 

je displej pevný či otočný, zda mají USB nebo 

i mechaniku paměťové karty a mimo jiné i po-

dle vybavení či nevybavení televizním tunerem. 

Výrobků všech druhů je na  trhu už více než 

dost a  v  podstatě je doma můžete používat 

namísto DVB-T set-top boxu. Ani tady totiž ne-

chybí dálkový ovladač.

Zcela unikátními přehrávači jsou modely se 

dvěma obrazovkami určené primárně do auta, 

pročež jsou často bez akumulátoru. Jako 

například Philips PD9122 (6.990 Kč). Ten je 

složen ze dvou širokoúhlých displejů s  úhlo-

příčkami 23 cm, které se propojují dodávaným 

A/V kabelem a vedle všemožných CD a DVD 

disků zde najdete i  certifikované přehrávání 

filmů v  DivX. V  ceně dostanete připevňovací 

popruhy do auta (na hlavové opěrky) a velice 

příjemnou vlastností, o  které jsme se zmiňo-

vali i u přenosného Blu-ray přehrávače, je to, 

že si zapamatuje, kde jste ukončili sledování 

filmu na DVD, a přesně tam bude v přehrává-

ní pokračovat. Dokonce i  tehdy, jestliže disk 

z přehrávače vyndáte či vám vypadne napáje-

ní. Třeba při vypnutí klíčku v zapalování. 
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jak hodláte přehrávač využívat?jak je to s SD kartami

• Potřebujete DVD/BD přehrávač 

opravdu jen na cesty? Pak vás nemu-

sí zajímat kvalita výstupu na televizor, 

ale měli byste se více dívat po  pro-

pojovací kabeláži, abyste mohli filmy 

sledovat přes televizor třeba v hotelu. 

Rozhodně nezapomeňte dokoupit re-

dukci z audio/videokonektorů (cinch) 

na  SCART. Kvalitě to sice nepomů-

že, ale snadno na  cestách narazíte 

na  absenci kompozitního videovstu-

pu (cinch) nebo naopak na  plochý 

televizor sice s HDMI, ale bez konek-

toru SCART. Nebo s ním, ale natěsno 

přimontovaným na stěně.

• Pokud chcete přehrávač využívat 

jen v autě, podívejte se na speciali-

zovaná dvoudisplejová řešení. I o ta-

kových se zmiňujeme. V ceně i těch 

běžných pak často dostanete au-

tonapáječku a  někdy i  popruhy pro 

montáž za sedačku. 

• Cestujete často? Pak nezapomeň-

te na  výdrž baterií nebo přikupte 

jednu náhradní. Nezapomeňte 

také na správné zacházení s nimi. 

Často mívají ještě paměťový efekt, 

což platí zvláště o  levnějších vý-

robcích.

• Cestujete ve dvou? Pak se vám mož-

ná hodí dva sluchátkové výstupy.

• Blu-ray, nebo DVD přehrávač? Po-

kud nejste omezeni financemi, pak 

rozhodně Blu-ray! Ale je to zatím vel-

mi drahá záležitost.

Základem je SD karta s  kapacitou 

od  128 MB do  2 GB, následuje karta 

typu SDHC, což znamená „High Capa-

city“, pro 4 až 32 GB a konečně SDXC, 

tedy „eXtended Capacity“. Karta v tom-

to případě může dosahovat kapacity až 

2 TB, tj. 2 048 GB. Kartě vždy na straně 

přístroje odpovídá příslušný řadič, který 

se stará o  její činnost. Proto například 

kartu SDXC nepřečtete v  mechanice 

SDHC ani v SD. Obráceně to problém 

není a  to samé platí nejen u  DVD/BD 

přehrávače či fotoaparátu, ale i o veške-

ré další podobně vybavené elektronice.

Nejrozmanitější nabídku představují  
přenosné dVd přehrávače, které můžete  

mít i s dVb-T tunerem.

Pokud cestujete ve dvou, pořiďte si  
přehrávač se dvěma výstupy na sluchátka  

nebo dokonce dvěma samostatnými 
obrazovkami.

A něco pro blu-ray nadšence – Philips Pb9001 se chlubí 
vysokou multimediální kompatibilitou, dvěma výstupy na 
sluchátka a kvalitním displejem. Při rozměrech (švh) 240 
x 45 x 203 mm má hmotnost  1,4 kg. Takhle nějak vypadá 

dnešní přenosná špička.
GoGEN PdX752 s 18centimetrovým plně otočným 

displejem, menu v češtině, uSb a univerzální 
mechanikou pro karty typu Sd a MemoryStick. To vše za 

kulantních 2.300 kč.

Philips Pd9122 je primárně určen jako systém do auta, 
a je tudíž bez akumulátoru. design je přizpůsoben 
zavěšení za hlavovou opěrku, potřebný popruh je 

v ceně. Jak možná vidíte z obrázku, ovládá se hlavní 
přístroj, na druhý jde pak stejný obraz i zvuk. děti budou 

nepochybně na cestách nadšené…

Takto vypadá jeden z nejlevnějších dVd přehrávačů 
značky Hyundai. displej má v dané třídě obvyklých 

18 cm s rozlišením 480 x 234 bodů. rozhraní uSb ale 
nechybí a dokonce je tu i mechanika paměťové karty 

Sd (HC).
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Blu-ray přehrávač LG  
Bp691B – 6.490 Kč

DVD přehrávač Hyundai 
pdp 10809 dVBT – 4.999 Kč

DVD přehrávač GoGEN  
pdXd 962 dVBT – 3.999 Kč

Přenosný DVD přehrávač Hyundai  
pdp 793 Su – 1.699 Kč

DVD přehrávač Philips  
pd7042 – 5.790 Kč

DVD přehrávač Philips   
pd9005/12 – 5.990 Kč

Elegantní přenosný BD přehrávač s devítipalcovou LCD obrazovkou s rozlišením 800 x 480. Umož-

ňuje převzorkovat signál z DVD (upscaling) na signál Full HD 1 080p (1 920 x 1 080). Je vybaven 

rozhraním HDMI. Podporuje přímé nahrávání ve  formátu MP3 na flash USB. Přístroj má obvody 

Dolby TrueHD, Digital Plus, DTS-HD Master Audio, High Resolution Audio – díky tomu přesvědčivě 

reprodukuje. Displej je otočný o 180°. Výdrž na baterie až pět hodin (u DVD) a tři hodiny (Blu-ray). 

• přehrává formáty: DivX HD, MKV, DVD, Video-CD, Super Video-CD, MP3, JPG

• příslušenství: ochranné pouzdro, adaptér, adaptér do auta, držák na hlavovou opěrku

Tento DVD přehrávač nabízí neuvěřitelně velký a ostrý obraz i pro televizní vysílání, protože je vybaven 

přijímačem digitálního pozemního vysílání DVB-T. Je vybaven přehledným otočným desetipalcovým 

(26cm) LCD displejem. Kromě přehrávání všech médií na stříbrných discích přehraje video, hudbu 

i obrázky z vestavěného USB vstupu a čtečky na SD/MMC/MS karet. 

• přehrává: DVD, AVI, DivX, XviD, Video CVD, Super Video CD, MP3, JPG

• příslušenství: síťový a automobilový napáječ, sluchátka, brašna pro přenos a uchycení v auto-

mobilu, propojovací AV kabel, dálkové ovládání a anténa pro příjem digitální televize

Devítipalcová obrazovka s úhlopříčkou 23 cm je dobrým základem přenosné zábavy. Když se 

k tomu přidají rozšířené možnosti napájení a brašna pro přenos a uchycení do auta, je jasné, kde 

budou ta pravá místa pro práci tohoto přehrávače. Ukrývá v sobě i automaticky laděný DVB-T 

digitální televizní tuner se stovkou předvoleb.

• přehrává: AVI, DivX, MP3, Video CD, Super Video CD, WMV a XviD, MP3 a JPG

• příslušenství: síťový a automobilový adaptér, AV kabel, brašna pro přenos a uchycení do auta, 

dálkové ovládání

Přenosný přehrávač Hyundai má úhlopříčku displeje sedm palců (18 cm). Kromě přehrávání signálu 

z vestavěné mechaniky DVD umožňuje připojit i USB paměť. Kromě toho jsou tu i štěrbiny pro zasu-

nutí paměťových karet SD/MMC/MS. Má v sobě vestavěny reproduktory, ale je možné do něj připojit 

i sluchátka nebo pomocí AV výstupu připojit k dalším zařízením.

• přehrává formáty: AVI, DivX, XviD, MP3, JPG

• příslušenství: sluchátka, AC adaptér, adaptér do auta, AV kabel, dálkové ovládání, brašna pro 

přenos a uchycení v automobilu

S tímto přehrávačem DVD je možné nejen přehrávat filmy a hudbu a prohlížet fotografie. Umožňuje 

totiž i hraní her. Jeho výhodou je existence dvou sedmipalcových displejů (18 cm), díky nimž může pří-

stroj zabavit po čas cesty vaše děti – pro hraní mají k dispozici i dva ovladače a jedno CD plné her. Film 

lze sledovat na jednom nebo na obou displejích současně. S vestavěnou baterií si můžete filmy vy-

chutnat kdekoli po dobu až dvou hodin s plnou podporou obnovení přehrávání po přerušení napájení.

• přehrává formáty: DVD, DivX, Video CD, Super Video CD, hudbu i fotografie

• příslušenství: elegantní držák do auta, dvoje sluchátka, síťový a automobilový napáječ

Díky devítipalcovému otočnému displeji je možné dopřát si i na cestách až pět hodin potěšení z fil-

mů, hudby a fotografií. Přehrávač je vybaven digitálním tunerem pro příjem televizního vysílání DVB-T 

s funkcí náhledu programové nabídky (EPG). Film po vypnutí nebo vybití baterií lze přehrát z místa, 

kde skončil. Filmy, hudbu a fotografie na cestách je možné přehrávat i třeba ze slotu pro paměťové 

karty SD/SDHC (vhodné pro snadné prohlížení fotografií po jejich vytvoření).

• přehrává formáty: DVD, Video CD, Super Video CD, DivX, MP3

• příslušenství: síťový adaptér, adaptér do auta a kabel AV

Z předchozího článku víte, že přenosné přehrávače vám mohou zpříjemnit pobyt 
na dlouhých cestách v autě nebo pobyt na dovolené či na chatě, a dokonce je můžete 
používat i doma. jejich největším přínosem však je možnost připevnit je na hlavovou 
opěrku, a tak dětem sedícím na zadních sedadlech „zkrátit“ dlouhé cestování. Přinášíme 
vám proto pro inspiraci několik modelů přenosných přehrávačů, které vám pomohou 
zpříjemnit pobyt kdekoli.
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Snaha být nejtenčí na  celém světě má po-

chopitelně i  svou daň. Případných českých 

kupců se však nedotkne, protože u nás žád-

ná televizní stanice nevysílá placené pozemní 

kanály a ani se na DVB-T vysílat nechystá. Ve-

dle nutnosti používat adaptérové kabely pro 

SCART a A/V vstup, které dostanete v ceně, 

vypořádat se s umístěním sluchátkového vý-

stupu, který není na boku, je tu totiž i speciál-

ní konektor pro mechaniku PCMCIA, tedy tzv. 

Common Interface (CI) nutný právě k příjmu 

placených kanálů. Najdete ho na zadní stra-

ně a  podle vyobrazení se přístupová karta, 

kterou možná znáte z  kabelového či satelit-

ního vysílání, zasouvá do speciálního držáku 

a speciálního konektoru. Zjevně se už nikam 

– vzhledem k 26 mm širokému panelu – ne-

vešla. My jsme sice měli k dispozici jen před-

produkční vzorek, takže neděláme test, ale 

seznamovací profil, 

ovšem tohle se urči-

tě nezmění.

Excelentní EPG
Televizor má pro rok 

2011 přepracova-

né základní menu 

v  příjemném a  intu-

itivně ovladatelném 

prostředí. Jen po-

kud vám náhodou 

nenaběhne prvotní 

instalace automatic-

ky, je třeba si i  letos 

pamatovat, že se jí 

u  Samsungu stále 

říká „Plug & Play“. 

Instalace je snadná a vybrat si můžete mezi 

DVB-T, analogovým příjmem a příjmem kabe-

lovým, kompatibilním s UPC. Následné setří-

dění kanálů lze udělat jak fyzicky, tak přes tzv. 

oblíbené položky, avšak je to trochu kompli-

kovanější, takže je ho třeba přetrpět. Vše vám 

pak vynahradí snadnější přístup ke  kanálům 

a  zejména programový průvodce EPG, který 

je jedním slovem excelentní. Výborně čitelné 

znaky v  češtině, nepřerušený obraz a  zvuk 

a  perfektní informace o  pořadu se snadným 

posunem o den dál. Takhle by se to mělo dělat! 

A  když jsme u  češtiny – ta bude všude. 

U našeho předprodukčního vzorku byla také, 

jen s výjimkou příručky. 

Rozcestník pro všechno
Samsung letos nově ve  svých televizorech 

zavedl tzv. Smart Hub. Jde o  rozcestník, ze 

kterého se dostanete do  seznamu oblíbe-

ných kanálů, EPG, multimédií na  rozhraní 

USB a také na  internetové stránky přístupné 

prostřednictvím tzv. widgetů. Tyto specializo-

vané prográmky zajišťují spolupráci například 

se serverem YouTube, Google Maps, poča-

sím apod. 

Smart Hub se ovládá bezproblémové, ale je 

to poněkud radikální a nezvyklý přístup, takže 

jsme zvědavi, jak se ujme. Nicméně ani tady se 

po vstupu nepřeruší obraz a zvuk a je vidět, že 

Samsung na tohle dbá. Dbá i na nízkou spo-

třebu, byť zatím dálkový ovladač speciální eko 

tlačítko nemá. Alespoň co jsme stačili na ko-

rejském vzorku v korejštině vyzkoušet. Nicmé-

ně jsme nelenili a spotřebu změřili – po hodině 

provozu tu máme 67 wattů, v režimu rádia pak 

solidních 26 wattů. Jak je vidět, ani předpro-

dukční kus nám z kapsy peníze netahal.

ELEKTRONIKA • pROFil

autor: Bohumil Herwig, foto: Acer

Iconia je unikátní nejen svým hardwarem, ale 

také přístupem. Na spodní displej stačí přiložit 

deset prstů a objeví se klávesnice s tradičním 

rozložením. Pokud přiložíte prstů pět (někdy je 

třeba jakoby „chňapnout“), vyvolá se kruho-

vý ovladač (Ring), ve kterém si gesty známý-

mi z  mobilů vybíráte mezi jednotlivými druhy 

multimédií, přístupem k sociálním sítím či na-

příklad kreslicí plochou, na které se vaše děti 

pěkně vyřádí. 

Oba displeje s podsvícením LED jsou typu 

TFT a  dotykové. Respektive abychom byli 

přesní, horní je běžný, spodní je méně obvyklý, 

„vícedotykový“. Některé aplikace či například 

manažer souboru lze přesouvat shora dolů, 

obráceně to však neplatí, takže kresbu poslat 

na horní displej, kde je lépe vidět, nejde. Pře-

souvání také bohužel neprobíhá gesty…

Hraní na dotek
Notebook nepatří k  levným, takže vedle dvou 

dotykových LCD můžete očekávat výkon-

ný procesor Core i5, který se ovšem občas 

pořádně zapotí. Především na  aplikacích 

na  „Ringu“. Například Scrapbook pro kresle-

ní se spouští pomalu, pak ale žádné zpoždění 

nepozorujete, což mé desetileté neteře prově-

řily opravdu důkladně. Nicméně tužka zatím 

v příslušenství není, i když k dispozici být má. 

Vedle aplikací pro video či fotografie na Rin-

gu najdete i  TouchBrowser pro prohlížení 

webových stránek, který automaticky pracuje 

na obou displejích (viz foto), a jen pokud zadá-

váte adresu, přepne se automaticky na horní 

a dole zobrazí klávesnici.

Celkově vzato je občas ovládání trochu 

těžkopádné, jindy ale potěší používáním gest 

na  všech úrovních, byť to není dotažené. To 

však bez podpory v  operačním systému asi 

nejde. Na  vnitřním kruhu aplikace Ring pak 

můžete upravit nastavení a například i vypnout 

spodní displej. Jen škoda, že to nejde opera-

tivněji běžným tlačítkem.

První vlašťovka jaro dělá
Zajišťovat energii pro dva displeje, a vůbec je 

do  notebooku umístit, vyžaduje své. Výsled-

kem je základní akumulátor s  nízkou kapaci-

tou, k  němuž se dostanete až po  odklopení 

krytu celé spodní strany. Dobití trvá asi čtyři 

hodiny, výdrž necelou polovinu nebo také jen 

hodinu.

Oba displeje chrání proti poškrábání spe-

ciální vrstva, ale pochopitelně zejména ten 

spodní se velice rychle špiní. Pokud na  něm 

budete zkoušet psát, půjde to docela dobře, 

i když pro psavce to není. Spíše tak na e-mail, 

zadání webové adresy nebo na  chatování. 

Tenhle notebook je především o zábavě a kre-

ativitě. V každém případě je to zajímavý počin, 

který – aby ho Acer vůbec zvládl – vyžadoval 

dotvoření či vymyšlení řady aplikací. Microsoft 

v  uživatelském rozhraní pokulhává už hodně 

dlouho a není divu, že Iconia občas zazlobí. 

Pokud se ptáte, zda lze použít jako jediný 

počítač, pak odpověď závisí na druhu vaší prá-

ce, nicméně externí klávesnici můžete připojit 

vždy. Iconia je však zjevně výzvou ostatním 

výrobcům a především ospalému Microsoftu. 

A už jen za to je nutno Aceru poděkovat!

TEST • ELEKTRONIKA

notebook Acer iconia

pro zábavu a kreativitu
Stvořen

cena: 31.990 Kč

displej; grafická 
karta:

2x 36 cm (14"), 16:9, 
1 366 x 768 bodů;  
Intel HD, 128 MB paměti

procesor; paměť 
(RAM); disk:

Intel Core i5; 4 GB; 
640 GB

akumulátor: Li-Ion, 2 900 mAh

vstupy/výstupy 
(výběr):

HDMI, 3x USB, Ethernet 
LAN, sluchátka (digitální 
audiovýstup), Wi-Fi, 
Bluetooth

rozměry (švh); 
hmotnost: 

347 x 32 x 249 mm; 
2,8 kg

cena: 19.990 Kč

úhlopříčka, 
formát:

102 cm (40"),  
16:9

obrazovka: LCD, 1 920 x 1 080 
bodů, jas, kontrast, úhel 
pohledu a odezva panelu 
neudány

tuner a zvuk: analogový, DVB-T 
a DVB-C tuner, zesilovač 
2x 10 W

vstupy/výstupy 
(výběr):

mj. 4x HDMI, 2x 
USB, digitální optický 
audiovýstup, sluchátka, 
Ethernet (LAN)

rozměry (švh); 
hmotnost: 

956 x 639 x 255 mm; 
14,4 kg

Acer Iconia

Samsung uE 40D5520

Co byste řekli na notebook se dvěma displeji? jeden je 
tam, co obvykle, druhý na místě klávesnice. Ta se pak dá 
vyvolat v softwarové podobě, ale vystřídat ji může třeba 
psaní rukou nebo pozoruhodný Acer Ring. 

iconia tak, jak ji vidíte, když spustíte aplikaci Touchbrowser pro prohlížení webových stránek. Notebook je bytelný, 
avšak kupodivu bez mechanik paměťové karty a dVd.

Televizor s 26 milimetrů hlubokým panelem má šmrnc. Zvláště díky obrubě 
a podstavcové noze z kvalitního čirého plastu.

Tak na tomto modelu připraveném speci-
álně pro společnost Euronics je vidět od-
tučňovací kúra na všech stranách. Ostatně 
už sama krabice naznačuje něco ve stylu 
„poloprůhledná modelka…“

televizor Samsung uE40d5520

Štíhlá kráska

26 milimetrů hlubokým panelem má šmrnc. Zvláště díky obrubě 
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Není sice nejlevnější, ale na to, co nabízí, stojí 

méně, než bychom čekali. Tělo je opět kovové 

v pěti barvách a velké stále tak akorát do ka-

belky. Vedle 3D, které umí bez jakýchkoli do-

datečných prostředků, přibyla GPS zazname-

návající polohu snímku, a to i u videa, solidní 

noční režim pro focení z ruky, dotykové ovlá-

dání, natáčení do rozlišení Full HD a zoom je 

nyní šestnáctinásobný (TZ7 měla 12x). O mi-

limetr bylo sníženo spodní ohnisko objektivu, 

vnitřní paměť je však zklamáním. Nyní má jen 

18 MB (namísto 40), přičemž jsme pochopi-

telně čekali spíše gigabajt. A  ještě drobnost: 

citlivost ISO začíná až na 100 a je také určitě 

škoda, že i Panasonic zapomíná na 50 či ale-

spoň 80 ISO, které se hodí nejen v tropech.

Dotykově, ale opatrně
Potíž dotykového ovládání nespočívá – jako 

u  jiných – v  tom, že byste při držení fotoapa-

rátu sahali na displej. Jde zejména o to, že ně-

kdy dotykové ovládání chybí (typicky návratu 

v menu o úroveň výše) a  že ikony na displeji 

jsou často neaktivní. Řadu funkcí tak musíte 

dělat přes menu. Mimochodem ostření na bod 

po dotyku na patřičné místo na LCD zároveň 

snímek vyfotí. Musíte ale aparát udržet v zábě-

ru, což chce chvíli cviku. 

Je také škoda, že v  rychlém fotografickém 

menu (Q.Menu) chybí nápověda, která je na-

opak ve scénických režimech, jichž je spousta. 

Ty mají na kolečku fotorežimů tři polohy a kaž-

dá si pamatuje své nastavení. Důležitá je i další 

volba – „Cust“. Na ní máte k dispozici tři plně 

nastavitelné fotoprofily. Pokud např. potřebuje-

te bodové ostření a nechcete spoléhat na  in-

teligentní automatiku, které to někdy nevyjde, 

tady budete na správném místě. 

Pohodové 3D
Fotoaparát se stále dobře ovládá, i  když by 

dotykový displej potřeboval dotáhnout. Dů-

ležitější však je, že stále výtečně fotí a dobře 

natáčí i video v HD, k čemuž má samostatnou 

spoušť. Inteligentní automatika (iA) je jednou 

z  nejlepších na  trhu a  vše korunuje foce-

ní do  3D. Stačí jen pohybovat fotoaparátem 

ve vodorovné rovině zleva doprava se stisknu-

tou spouští. Při tom se udělá 20 snímků, z nich 

jsou automaticky vybrány dva nejvhodnější, ze 

kterých se připraví 3D snímek. K prohlížení po-

třebujete pochopitelně 3D televizor, ale výsle-

dek je překvapivě příjemný s nepřemrštěným 

prostorovým efektem a příjemnou barevností. 

Alespoň takový byl na  nejnovějším televizoru 

Panasonic GT30. 

Pokud chcete kvalitní a  velice univerzál-

ně použitelný ultrazoom, tady jste u  jedno-

ho z  nejlepších. Díky výbornému objektivu 

od společnosti Leica se neztratí ani na safari 

ani na hokejovém utkání a perlit bude i v malé 

místnosti. Můžeme jen doporučit!

TEST • ELEKTRONIKA

fotoaparát panasonic lumix dMC-TZ20

jednu z předchozích verzí jsme v roce 2009 vychválili. Byli 
jsme proto zvědaví, jak si povede dále. Za poslední dva roky se 
toho sice ve fotografii nezměnilo moc (tím nejdůležitějším byl 
příchod 3D), ale vylepšení rozhodně nezapadnou.

Stále malý, 
stále skvělý

cena: 9.995 Kč

objektiv: Leica DC Vario-Elmar, 16x 
optický zoom (24–384 mm), 
světelnost F 3,3–5,9, 
optická stabilizace

rozlišení CCD, 
citlivost:

14,1 mil. pixelů, ISO 
100–1 600 (až 6 400 
v režimu Max Sense)

formát fotografií, 
paměť:

JPG; interní paměť 18 MB, 
mechanika karet SD (XC)

formát videa; 
zvuk:

AVCHD Lite (1 920 x 
1 080 bodů, 50i) nebo 
Quicktime Motion JPG 
(1 280 x 720 bodů); 
stereomikrofon (Dolby 
Digital Stereo)

napájení: akumulátor Li-Ion, 3,6 V, 
895 mAh

vstupy/výstupy: miniHDMI, A/V výstup/USB 
(spec. konektor)

rozměry (švh); 
hmotnost: 

105 x 58 x 33 mm;  
220 g (včetně akumulátoru)

Panasonic Lumix DmC-TZ20

čtečka prestigio libretto pER3072B

dobrá čtečka
za dobrou cenu
V poslední době roste zájem lidí o čtečky elek-
tronických knih. Někteří řeší problematiku 
čtení elektronických dokumentů koupí tabletu, 
ovšem pokud chtějí pouze nějaké zařízení na 
čtení textu, lze takovou koupi přirovnat směle ke 
koupi kanónu na vrabce.

Ano, je možné, že tablet má mnohem větší 

možnosti, ale ve srovnání s cenou laciné čteč-

ky, jakou třeba právě je představované Presti-

gio Libretto PER3072B, jde o částku rovnající 

se troj- až čtyřnásobku její ceny. Přesvědčíme 

vás o tom, že tato čtečka je velmi sympatic-

kým společníkem a  svou práci vykoná bez 

reptání do posledního puntíku. 

Prestigio PER3072B opravdu zajímavá 

čtečka elektronických knih, která si právem 

zaslouží v  charakteristice přidat slovo mul-

timediální, jak zjistíte dále. Na  rozměrném 

barevném TFT displeji můžete prohlížet ne-

jen knihy, ale lze si na  něm nechat zobra-

zit třeba i  obrázky ve  formátech BMP, GIF, 

JPEG a  PNG, což nebývá tak často zvy-

kem. Displej má velikost sedm palců a  roz-

lišení 800 x 600 bodů. Když jsme nakousli 

téma zobrazení obrázků v mnoha formátech 

a  ještě předtím multimediálnost, jistě vás 

bude zajímat i  to, zda tento přístroj přehra-

je i  video. Odpověď zní: ano! 

A  zde jsou: 3GP, AVI, MOV, 

MPG, MP4, RM, RMVB, VOB, 

WMV, FLV. Takže Prestigio není 

opravdu žádné béčko – když 

k  tomu ještě doplníme, že umí 

přehrát zvukové soubory v mno-

ha formátech: AAC, MP3, OGG, 

WAV a WMA. Nakonec zbývá jen 

prozradit textové formáty, se kte-

rými si spolehlivě rozumí: EPUB & 

PDF s  Adobe DRM, FB2, HTML, 

PDB a  TXT. S  jejími službami, co 

se týče multimédií, tedy můžete být 

naprosto spokojeni. 

Bohatá výbava
Tím to však nekončí. Čtečka je totiž 

vybavena multimediálními přehráva-

či a  tím hlavním – totiž čtečkou elektronic-

kých knih, která nabízí standardní výbavu: 

záložky, poznámky a  tak dále. Její vnitřní 

paměť je 2 GB, a pokud by vám to na rychle 

rostoucí sbírku multimédií nestačilo, pak si 

můžete kapacitu paměti rozšířit další přídav-

nou paměťovou kartou SD nebo SDHD s ka-

pacitou až do 32 GB.

Poslední tajemství, které vás možná – 

kromě ceny – přesvědčí ke koupi čtečky, je 

výdrž na  baterie. Ta je deset hodin a  pro-

zradíme vám, že součástí dodávky je kromě 

nabíječky a  USB kabelu i  kožené pouzdro 

a  sluchátka. Takže, proč váhat? Je to ele-

gantní přístroj za solidní peníze.
Součástí dodávky je elegantní pouzdro, které slouží 
k ochraně displeje a lze jej použít i jako stojánek na 

čtečku.

Čtečka Prestigio libretto PEr3072b je elegantní a solidně 
vybavená. ovládá se tlačítky pod displejem, který je 

barevný, ale není dotykový.

cena: 2.999 Kč

procesor: Rockchip RK2729 ARM9 
s frekvencí 560 MHz

rozhraní: USB 2.0, slot SD/SDHC, 
výstup na sluchátka 
3,5 mm 

napájení: Li-Ion-Polymer 
akumulátor s kapacitou 
3400 mAh

rozměry (švh); 
hmotnost: 

195 x 145 x 13 mm;  
375 g

Prestigio Libretto PER3072B
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Pokud byste si 

dělali zálusk na  ja-

kýkoliv telefon 

s  novým operač-

ním systémem 

Windows Phone 

7, musíte mít pře-

devším ve  svém 

počítači minimál-

ně Outlook 2007 

a  americké verze 

ActiveSync nebo 

Windows Mobile 

Device Center. Ji-

nak své kontakty, 

kalendář apod. ne-

můžete synchroni-

zovat a zbude vám 

jediné – multimédia, se kterými se pracuje přes 

další z  nutných programů – Zune. Půjde ale 

jen o hudbu, fotky a videa bez titulků. Podpora 

elektronických knih chybí a  ani je do  telefonu 

nenahrajete. Není tu totiž mechanika paměťo-

vé karty a s prostým kopírováním neuspějete, 

protože telefon není rozpoznán jako další pevný 

disk. Ne že by to konkurence dělala jinak. 

„Kontakty“ se tady jmenují „People“ a spo-

lupracují i s webovými službami, jako je Face-

book či Windows Live. Ovládání je však někdy 

trochu speciální, jindy těžkopádné a zatím se 

s konkurencí měřit nemůže. Možnosti nastave-

ní jsou minimální, čeština chybí.

Kovové tělo od Samsungu je však výtečné, 

stejně jako dotykový displej, na  který vidíte 

i venku. Hardware je zkrátka parádní, software 

musí ještě dozrát. Některým zákazníkům bude 

také vadit podmínka nutné aktualizace jejich 

MS Office. Omnia 7 je tak zatím pro máloko-

ho. Na druhou stranu nemá problémy s výdrží 

(třeba i dva dny).

ELEKTRONIKA • TESTY

chytrý telefon Samsung Omnia 7

Do zářivého hardwaru se oděla novinka s výborným displejem určená náročným zájemcům 
majícím doma poslední výbavu od microsoftu. Ta je totiž nezbytnou podmínkou.

další okna v mobilu

cena: 8.995 Kč

podporované sítě: GSM, GPRS, EDGE, 3G, 
Wi-Fi

displej; paměť: dotykový (AMOLED), 
10,2 cm, 480 x 800 bodů; 
8 GB paměti

napájení: druh neudán, 1 500 mAh

vstupy/výstupy: Micro USB, sluchátka 
(3,5 mm), Bluetooth

rozměry (švh); 
hmotnost: 

64 x 122 x 11 mm;  
140 g

Samsung Omnia 7 

Už úvodní průvodce 

naznačuje, že o  vás 

bude trochu více 

postaráno. V  něko-

lika krocích zvolíte 

základní nastavení 

a na závěr máte mož-

nost zadat i parametry 

internetových služeb 

(e-mail a  používanou 

sociální síť). Synchro-

nizace s  MS Outlook 

sice v  krabici chybí, 

ale stačí stáhnout LG 

PC Suite IV a  je to. 

Systém jede v češtině 

(občas legrační), kon-

takty se ale jmenují „Kontakty“, zprávy „Zprávy“ 

a obrazovky mobilu si můžete všestranně upra-

vit, včetně jejich počtu. Výborné jsou aplikace 

LG jako kalendář a počasí, které si přes GPS 

(můžete ji využít i k navigování) samo najde vaši 

polohu. 

Displej je pomalu tak dobrý jako u Omnie 7, 

ale zbytek je někde jinde. Telefonu nechybí pa-

měťová karta a  po  nainstalování ovladačů se 

k počítači připojí jako další pevný disk. Ovládání 

Androidu 2.2 je většinou bezproblémové, ale 

přesouvání ikon aplikací na plochu a mezi jed-

notlivými plochami by zasluhovalo vyřešit lépe. 

Dvoujádrový procesor dává telefonu pořádnou 

šťávu, takže nemá problém zakódovat Full HD 

video a  HDMI kabel pro výstup na  televizor 

máte v ceně. Tenhle telefon je jasná jednička!

Jen kdyby déle vydržel na baterie. Často je to 

třeba necelý den.

chytrý telefon lG p990 Optimus 2x

I tenhle mobil má výtečný hardware. Ostatně je to i obdobná cenová relace. Software je však 
zcela jiný. Pohání ho totiž systém Android a na zadní straně má napsáno Google.

Vyšla hvězda

cena: 10.995 Kč

podporované sítě: GSM, GPRS, 3G, Wi-Fi

displej; paměť: dotykový (TFT), 10,2 cm, 
480 x 800 bodů; interní: 
5,5 GB (multimédia), 
1,4 GB (aplikace), karta 
Micro SD (HC)

napájení: Li-Ion, 1 500 mAh

vstupy/výstupy: Micro USB a Micro HDMI, 
sluchátka (3,5 mm), 
Bluetooth

rozměry (švh); 
hmotnost: 

64 x 126 x 11 mm;  
140 g

LG P990 Optimus 2x

Základem ovládání jsou plně 
definovatelné obrazovky 
(až sedm), tři tlačítka plus 

vyhledávání (příliš mnoho) 
a několik gest. Volitelně můžete 

využít i další.

Základem ovládání jsou rozcestníky 
(lidé, multimédia apod.) a dlaždice, 
které vidíte na displeji. k dispozici 

jsou dvě obrazovky (jedna omezeně 
definovatelná), dvě tlačítka plus 
vyhledávání a příliš mnoho gest.
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Novinkou u pasivního 3D obrazu jsou brýle, kde 

se používají skla s opačnou polarizací. Každé 

z nich propustí pouze světlo, které kmitá v ji-

ném směru. Nový televizor LG vypouští polo-

vinu snímků s vertikální a druhou s horizontální 

polarizací. Přes tyto brýle pak každé oko vidí 

jiný obraz. To má několik výhod: Nedochází 

k fyzickému zatemňování, jako tomu bylo u ak-

tivní technologie 3D. Polarizované světlo k očím 

přichází plynule bez blikání, takže výsledkem je 

dokonale ostrý a jasný obraz.

konec bolesti hlavy a pálení očí 
Pasivní brýle se nemusejí dobíjet, jsou velmi 

lehké (hmotnost je pouze 16 g). Jejich konstruk-

ce je jednoduchá, takže jsou i levné, s cenou 

kolem 170 Kč. LG k vybraným modelům dodá-

vá až pět kusů zdarma ve formě Party packu 

a má ve svém portfoliu i designové brýle od 

návrháře Alaina Mikliho, které svým designem 

bourají zažité stereotypy. Pro lidi s dioptrickými 

brýlemi nabízí LG možnost nasadit na ně clip 

a vidět tak 3D obraz, takže si nemusejí dávat 

ještě další brýle na svoje dioptrické.

Technologie LG CINEMA 3D TV má i další 

klady. 3D obraz je viditelný i ze širokých úhlů, na 

obraz je možné dívat se i vleže. Má i certifikáty 

na to, že 3D televizory neblikají a mají dokona-

le ostrý obraz. Certifikaci provedly významné 

společnosti – jako německý TÜV. U technologie 

LG CINEMA 3D TV nebolí hlava ani nepálí očí.

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

ní funkcí – Smart TV. Ta přináší nové možnos-

ti. Televizor se ovládá podobně jako mobilní 

telefon pomocí jednoznačných ikon. Důraz se 

kladl na jednoduchost, takže nejpoužívanější 

funkce jsou dostupné na jedno kliknutí. Smart 

TV televizory jsou vybaveny intuitivním ovláda-

čem „Magic Motion“, jehož vývoj inspirovala 

počítačová myš. Ergonomie ovladače nikdy 

nebyla lepší. Stáhli jste film z internetu? Poslal 

vám známý e-mailem video ze svatby? Nebo 

jste mobilem natočili video? To vše televizor 

automaticky přehraje. Stačí připojit USB (flash) 

disk a přehrajete všechny filmy, i ty ve vysokém 

rozlišení. Televizor je také připojen do domácí 

počítačové sítě. Má certifikaci DLNA zaručují-

cí kompatibilitu, takže ať je film v počítači nebo 

na síťovém disku, televizor jej přehraje. Stejně 

tak i filmy z mobilu – stačí ho připojit přes Wi-Fi 

do domácí sítě. Televizor je možné mít připojen 

k internetu. Chcete si pustit video z YouTube? 

Podívat se na Facebook? Poslat zprávu na 

Twitter? Prohlédnout fotky na serveru Picaso? 

Zjistit počasí? To vše televizor nyní díky inter-

netu umí. Nechybí ani internetový prohlížeč pro 

surfování po webových stránkách.

Více informací najdete na www.lg.cz.

lG • KOmERČNÍ PREZENTACE

Chcete zhlédnout Piráty z Karibiku:
Na vlnách podivna ve 3D v elektroobchodě?

Pak hledejte novou  
technologii na televizorech LG, 
na kterých poběží trailer této oče-
kávané filmové novinky. Zjistíte, že 
jde o novou generaci 3D televizorů, 
která používá stejnou technologii 
jako nejmodernější digitální kina. 
Trojrozměrné vnímání světa je pro 
lidi nejpřirozenějším a nejdůležitěj-
ším vjemem. Svět vnímáme troj-
rozměrně díky tomu, že každé oko 
vidí objekty z jiného úhlu, a pokud 
chceme vidět trojrozměrný obraz 
i na televizoru, je třeba  
každému oku předložit  
rozdílný obraz.



55iNSpiRACE EuRONiCS • 3/2011iNSpiRACE EuRONiCS • 3/201154 autor: Jan Dušek, foto: Milan Loucký

Jaké bylo první kouzlo, které jste se naučil? 

Asi stříhání a scelení provazu. Teď už ho jen 

stříhám.

Co nejlepšího jste vykouzlil? A kdybyste 

měl tu možnost, co byste si vykouzlil? 

V poslední době to byla týdenní dovolená. 

Kéž by to šlo ještě jednou. (smích)

Máte nějaký kouzelnický vzor? 

Nemám. Snažím se být sám sebou.

Jak se vlastně člověk stane kouzelníkem 

a co byste poradil případným zájemcům 

o magii? 

Buď úplně náhodou, nebo spíš omylem. Ale 

pak je taky jiná cesta. Navštívit jeden z něko-

lika kouzelnických kroužků v  ČR. Já chodím 

do Kim Clubu Praha. Pokud by však zájemce 

byl z  nějaké vesničky daleko od centra dění, 

mohu ze začátku spíš doporučit nějakou kou-

zelnickou literaturu, které je u nás vcelku dost. 

Může navštívit také festivaly kouzel a udělat si 

představu, jak to asi chodí.

Jak se na propojení humoru a kouzlení dí-

vají kolegové? Neberou to jako devalvaci 

řemesla? 

Kouzelníci dobře vědí, že spojení kouzel 

a  humoru patří do  jednoho z  mnoha oborů 

kouzel. Tedy i v mém podání. (smích)

Po  kom jste podědil smysl pro humor? 

A jaký druh humoru má rád? 

Že bychom se doma furt popadali za břicha, 

to ne, ale možná že trošku od mamky, trochu 

od  taťky a  trošku od souseda. Ten se směje 

nejvíc.

Kde se ve  vás vzala záliba ve  fialovém 

saku a šále? 

Kdysi jsem chtěl zmizet v  levandulovém 

poli. Tak mě napadlo, že ve fialovém obleku to 

bude snadný. Šálu jsem si poprvé omotal ko-

lem krku ve finálovém kole první řady soutěže 

Česko-Slovensko má talent z důvodu, že mě 

bolelo v krku. A tak to asi vzniklo.

Co říkáte na  to, že vás lidé srovnávají 

s Luďkem Sobotou? 

To si nemyslím. To bylo dřív. Každopádně 

humor pana Soboty je mi velmi blízký.

Jak moc vám účast v soutěži změnila ži-

vot? Měl byste šanci se prosadit i bez ní? 

Jezdím se svým vystoupením obden po celé 

ČR, tím poznávám nové lidi, nová místa. Je to 

skvělý! Dříve to v tak hojné míře nebylo. Je zde 

taky moje přítelkyně Veronika, se kterou jsme 

spolu. Bez soutěže bych se jistě neprosadil, 

takže za svou krátkodobou popularitu vděčím 

především jí. Mám pocit, že jsem tu příležitost 

využil na  250 %. Ve  finálovém kole jsem měl 

o 10 minut delší vystoupení než ostatní účast-

níci soutěže (smích).

Neotravuje vás popularita typu: Jé, ty jsi 

ten maník z reklamy, ukaž nějaké kouzlo...? 

Ano, přesně tak. Proto vám taky žádný ne-

ukážu. (smích)

Nyní excelujete v  reklamě na  mobilního 

operátora a máte za sebou i pořady typu 

Na stojáka a videa na stream.cz. Neláka-

la by vás i  herecká kariéra? Nebo třeba 

i vlastní trapnomagická show? 

Určitě! Rád bych si zahrál hlavní roli v něja-

ké šílené komedii. Líbí se mi také představa 

zahrát si v  nějaké pohádce Zdeňka Trošky. 

Čertík, skřítek nebo nějakej trouba. To by byla 

role pro mě. (smích) S  trapnomagickou show 

se plus minus něco chystá.

Na pódiu jste za ztřeštěného extroverta, 

v soukromí prý spíš introvert – nebojujete 

s trémou? 

To je pravda. Trému však nemám.

Jak náročné je vymýšlení nových gagů 

a kouzelnických čísel? Kde nejčastěji be-

rete inspiraci? 

Občas něco přijde samo za pochodu. Ně-

kdy je třeba se zamyslet, nebo si projít hrač-

kářství, případně se zajít kouknout na nějaké-

ho kolegu kouzelníka a zparodovat nějaké jeho 

kouzlo.

Setkal jste se někdy s vysloveně negativ-

ní reakcí na svoje vystoupení? 

To, že na  mě občas něco přilítne a  kytka 

to není, sem si už zvyknul. Občas mi někdo 

na Facebook nebo mail napíše i něco negativ-

ního, ale moc toho není. Pokud se jedná o po-

zitivní kritiku, nemám s tím problém.

Není vám přece jen trochu líto, že jste při-

šel o tři měsíce v Las Vegas? 

Ani ne. V srpnu tam budu na 14 dní se svým 

manažerem na kouzelnickém kongresu.

Je pro mága důležitá i fyzička? Máte ještě 

čas na sporty – třeba svůj oblíbený tenis? 

Tričko ze sebe moc nestrhávám jako např. 

duo DaeMen. Ale svůj stolek s kufříčkem ještě 

unesu. Na tenis moc času nemám, stejně tak 

jako na skoro všechno ostatní.

Platí stále, že největší cenou v  soutěži 

byla láska slečny Veroniky? 

Jistě. To bylo to hlavní, co mi dodávalo sílu. 

Když pak se mnou byla i na natáčení, bylo to 

super a moc mi to pomohlo!

Mimochodem, dají se i ve vztahu uplatnit 

kouzelnické triky?

Víte, že ani nevím? Možná je používám už 

i  nevědomky a  automaticky. Zeptejte se mě 

za měsíc.

Nejdřív ho znalo pár lidí ze serveru stream.cz, 

kam zavěšoval videa svých kouzelnických vý-

stupů, pak se okruh jeho fanoušků podstatně 

rozrostl o  všechny, které nadchly jeho skeče 

propojující magii a  slovní i  pohybový humor 

v pořadu televize HBO Na stojáka – a posléze 

všem vyrazil dech tím, jak suverénně prošel 

neúprosným sítem talentové soutěže televize 

Prima, aby ve  finále skončil těsně před vr-

cholem na stříbrné pozici. To už lehce nekňu-

bovitě vypadajícímu mladíkovi v  příšerném 

fialovém sáčku, který však v  rukávu kromě 

mnoha tretek měl i  pár skutečně promaka-

ných kouzelnických iluzí, fandilo půl republiky, 

včetně konsternovaného porotce Jana Krause 

a  okouzlené Lucie Bílé. Dnes už je Richard 

zavedenou šoubyznysovou celebritou. Stal se 

tváří kampaně mobilního operátora, chystá se 

na  kouzelnický kongres do Las Vegas a diář 

jeho vystoupení po celé republice je beznaděj-

ně naplněný. Pro otázky Inspirace si však čas 

našel, a tak mi to nedalo a začal jsem otázkou 

týkající se právě elektroniky. 

Jak to jde dohromady s magií? Co jste si 

naposledy pořídil za přístroj a proč? 

Pořádná show bez světel, hudby a elek-

tronických vychytávek se dnes už moc ne-

obejde. Já si ale vystačím s minimem, jako 

je příruční lampička a  amplion s  měničem 

hlasu. (smích) To byla poslední věc, kterou 

jsem si asi koupil, ale proč, ani nevím.

Říkají o vás, že jste vtipný kouzelník, tri-

kový muž, trapnomág... Jak byste se cha-

rakterizoval vy sám? 

Triková osoba, klamový muž, kouzelník 

a komik, trapnosta stanice... Je toho moc.

ROZHOVOR • RiCHARd NEdVĚd 

I díky jeho účasti v ostře sledované show Československo má talent mnozí přestali vní-
mat kouzelníka jen jako démonicky uhrančivého muže v černém, který prochází Čínskou 
zdí a nechává zmizet Eiffelovku – ale třeba i trochu popleteného chlapíka s odzbrojují-
cím úsměvem, kufříkem z první třídy základní školy, jenž ovšem dokáže vykouzlit kouzlo 
největší ze všech – lidský smích.

Curriculum vitae… 

Vyučený zámečník se narodil před 28 

lety v Praze. Živil se jako zámečník, pro-

davač i doplňovač zboží, nějaký čas žil 

v  Anglii. Kouzelničení se věnuje už od 

šestnácti let, ale první úspěch přišel až 

s propojením magie a humoru, které ve 

svých skečích a výstupech použil pod 

jménem Ríša Tajný a umístil na web 

stream.cz. Od toho už byl jen krůček 

k  objevení se v  pořadu televize HBO 

Na stojáka a pak i v  talentové soutěži 

Česko Slovensko má talent. To už se 

kouzlením živil a druhé místo v soutěži 

významně pomohlo zvýšení popularity 

a zájmu o jeho představení, čehož vy-

užil i jeden z mobilních operátorů, který 

z Richarda udělal tvář kampaně.

Přestože nám richard řekl, že žádné kouzlo nepředvede, nakonec změnil názor a ukázal nám kouzlo s kreditní kartou. Tu rozkousl a pak z ní zase udělal plnohodnotnou kartu. 
ovšem návod na to, aby byla stále plná peněz, nemá…

Rád bych  
si zahrál  
v pohádce
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ti, o to větší překvapení je, když tu náhle z lesa 

„vystoupí“ například Rendez-vous neboli Dianin 

chrám. Je krásně renovován, a tak si určitě ne-

nechte ujít prohlídku tohoto skvostu, který slou-

žil panstvu k lovům a štvanicím zvěře.

Poblíž zámku Lednice najdete Janův hrad, 

který bohužel po skončení druhé světové vláky 

zpustošila Rudá armáda, protože prostí vojáci 

přistupovali k zde nahromaděnému jmění jako 

k buržoaznímu přežitku a spoustu nádherných 

památek spálili nebo zničili. Proto na vás tento 

hrad postavený v bažinách může působit po-

chmurně. Ale po jeho prohlídce si uvědomíte, 

jak šikovní byli naši předkové a  jak důmyslné 

stavby dokázali postavit. 

Lednice
Psát o zámku Lednice asi nemá smysl, proto-

že jeho prohlídka je úžasná – nenechte si ujít 

žádný okruh. Před zámkem se rozprostírá park 

a  jezero, kolem něhož vyjděte, abyste našli 

po pár desítkách metrů jednu z prvních Křiží-

kových elektráren (dnes s čajovým občerstve-

ním; Lichtenštejnové totiž, jak nejdříve to šlo, si 

nechali zámek elektrifikovat) a také přístaviště, 

ze kterého vás motorové lodičky zavezou k Ja-

novu hradu nebo třeba až k minaretu. Při cestě 

zpět to vezměte pěšky druhou stranou a uvi-

díte část akvaduktu. Kochejte se nádhernou 

přírodou a množstvím ptactva.

Za Kolonádou na Rajstně musíte do kopce 

mezi vinice. Krásná a skvostná věc, i když se 

prý na ní šetřilo! Za husákovského komunismu 

tu bylo byla pozorovatelna, aby nás náhodou 

nepřepadli Rakušané, dnes je tu krásná vyhlíd-

ka na část Moravy i do přilehlého Rakouska. 

Za Třemi Gráciemi budete muset do hloubi 

lesa, ale uvidíte tady sochu vytesanou z jedno-

ho kusu kamene. Aby jim nebylo smutno (byly 

sem převezeny ze zámeckého parku v Ledni-

ci), postavili jim za zády půlkruhovou klasicistní 

stavbu kolonády. Uvnitř je krásná skládaná po-

dlaha, ale tam se nedostanete. Proto se může-

te venku kochat pohledem na několikrát „za-

lomený“ strom, který rostl vždy nahoru, i když 

byl mnohokrát povalen.

Valtice asi budou zklamáním. Zámek totiž 

ukáže v  podstatě jen několik talířů a  najdete 

zde „tajné“ okno, kterým bylo možné sledo-

vat příchozí, aby se pak „mohlo dělat, že ni-

kdo není doma“. Tento zámek byl „základnou“ 

Lichtenštejnů. Najdete tu však splachovací to-

alety a dokonce vanu s ohřívanou vodou. Teh-

dy něco nevídaného! Na kraji Valtic stojí Belve-

der – zámeček, který sloužil jako bažantnice.

Skvostem, jehož návštěvu byste měli spo-

jit s  rodinným obědem, je Hraniční zámeček. 

Idylka na zemi! Pokud si dáte oběd na terase, 

můžete se kochat pohledem na  rybník před 

zámečkem s množstvím ptactva. Přes den je 

tu nádherný výhled, krásné procházky, nave-

čer a v noci se rybník ukrývá v oparu mlhy, aby 

z ní pak ráno opět vystoupil.

U  empírového loveckého zámečku toho 

moc nenajdete – kromě pěší túry a „zemljan-

ky“, ve které lidé tehdy žili a měli tam schované 

obilí na  zimu, zde můžete kousek od  zámku 

objevit v lese skrytý bunkr jako součást opev-

nění naší země s dřevěnou závorou. S Lichten-

štejny to ale nemá nic společného.

Dalších památek tu máte spoustu, některé 

jsou bezvadně opravené a srdce při pohledu 

na ně plesá, na některých se bohužel pode-

psal zub času a všudypřítomní tvůrci na nich 

idiotsky usadili graffiti. Vše je tu ale pěkně 

po kupě a nemusíte příliš dlouho jezdit. Autem, 

na kole i busem. To platí i o občerstvení s nej-

lepšími trdelníky na  parkovišti v  Lednici, jaké 

jsme s dětmi kdy jedli! Restaurací je tu spous-

ta, stejně tak možností ubytování. I cenově do-

stupného pro méně majetné rodiny.

Všude kolem je ráj kvalitního vína, krásných 

scenérií a milých lidí. I proto se sem vyplatí za-

jet. Pokud tedy ještě nevíte, kam letos na do-

volenou, vyrazte sem. Je tu krásně, když svítí 

sluníčko, i když prší!

Lednicko-valtický areál je po  zásluze už 

od roku 1996 součástí světového a kulturního 

dědictví UNESCO. Na  cestu po  celé oblasti 

vám bude možná stačit týden, i  když, pokud 

se někde zakoukáte – a  je opravdu na co se 

koukat –, raději si vyhraďte týdny dva. To třeba 

pro případ, že byste chtěli projet celý komplex 

třeba na kolech. Moc se nenadřete, převýšení 

jsou tu malá a cesta krásně zalesněnou kraji-

nou vám dodá energii, kterou jste během roku 

vyplýtvali. Za optimální považujeme ubytování 

v Mikulově, kde máte několik památek, které 

stojí za  to vidět. Je tu i spousta krásných re-

staurací (kde mívají neuvěřitelně dobré meruň-

kové i švestkové knedlíky) i vináren.

Mikulovský zámek je úžasný objekt pro fo-

cení a můžete v něm vidět největší vinný sud 

u nás, který vypili a následně zničili Švédové, 

když tento zámek dobyli. V  každém přípa-

dě si nenechte ujít večerní prohlídku zámku, 

která sice bude ochuzená o  výhled do měs-

ta ze strážní věže nebo na  vinice z  ochozu 

za  hradem, ale zato nepřijdete třeba o  bílou 

paní. Kromě toho zde můžete vidět i úžasnou 

knihovnu s  mnoha výukovými pomůckami 

(vývěva), se kterými se už asi hned tak někde 

nesetkáte, nebo spousty „volně ložených“ vin-

ných lisů, abyste měli představu, jak se vinný 

mok získával dříve.

Hezkou, i když trochu namáhavou vycház-

kou může být výlet na  Svatý kopeček, jeho 

silueta vás bude doprovázet i při dalším cesto-

vání krajem. Výsledkem půlhodinového šplhá-

ní kopcem nahoru je pohled na zavřenou kapli 

svatého Šebestiána, ovšem rozhled do krajiny 

nemá chybu. Stejně tak se budete dobře cítit 

na Kozím hrádku, což byla v minulosti dělostře-

lecká věž dohlížející na bezpečnost obchodní 

cesty z Vídně do Brna, která vede (dodnes) ve-

dle Mikulova. Následně i kolem Pálavy, kde se 

dá i koupat. Nezapomeňte si ale vzít odpuzo-

vače hmyzu, je ho tu místy požehnaně.

Na  náměstí Mikulova najdete spoustu re-

staurací, ve  kterých si můžete oddechnout 

a  kochat se děním na  náměstí, kde najdete 

o prázdninách mnoho dřevěných krámků. Po-

kud po dobrém obědě ještě vůbec vstanete, 

můžete se zajít podívat k hrobce Dietrichstei-

nů z  poloviny 19. století. Tady můžete vidět 

spoustu zdobených rakví, nádherný lustr a po-

dívat se z  věží do okolí. Kromě toho je v Mi-

kulově i  park se sochami moderního umění 

i  romantickou zahrádkou, synagoga s mnoha 

fotografiemi ze života židovské komunity nebo 

poblíž města i jeskyně Na Turoldu.

jdeme do centra LVA
Panství Lichtenštejnů ale tvoří několik památek, 

v  jejichž okolí byl dříve udržován les tak, aby 

na ně bylo vzájemně vidět. To už patří minulos-

CESTOVÁNÍ • lEdNiCkO-VAlTiCkÝ AREÁl

Lednicko-valtický areál sestává z mnoha zajímavých památek, které můžete procesto-
vat autem, autobusem nebo na kole. V každém případě budete nadšeni uměním našich 
předků a při cestách krajem vinné révy si možná nenecháte ujít i zastávku ve vinných 
sklípcích. V každém případě návštěva Lednicko-valtického areálu i ochutnávka vynikají-
cích moravských vín stojí za to.

Nádherný kraj

Zámek lednice stojí za to projít. Stejně jako jeho 
zahrady.

Mikulovský zámek je krásný nejen zvnějšku, ale i zevnitř. V jeho útrobách najdete i největší vinný sud na světě.

Morava je krajem vína, takže tu můžete vidět, jak se 
hrozny rodí.
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Co bylo nového
Dospělí se věnovali prohlídce expozice výrob-

ků. V hale zvané „Drábovna“ byla představena 

spotřební elektronika. Na první pohled zaujaly 

nové multifunkční televizory Hyundai, které mají 

zabudovaný DVD přehrávač a  zároveň funkci 

PVR Ready, která umožňuje nahrávat digitálně 

vysílané pořady rovnou na  flash disk. Dalším 

segmentem byly přenosné DVD přehrávače 

pod značkami Hyundai a GoGEN. Přehrávače 

jsou ideálními společníky na cestování pro děti 

a  ty s  DVB-T tunerem mohou zároveň sloužit 

jako přenosná televize. Dále byly představeny 

radiomagnetofony Hyundai, fotorámečky a me-

teostanice a již z dálky hudbou lákala výstavka 

retropřehrávačů a gramofonů Hyundai.

Druhá hala expozice zvaná „Kočárovna“ 

představovala novinky z oblasti domácích spo-

třebičů. U vstupu se nedal přehlédnout koutek 

filtračních konvic Hyundai Aqua Optima, kde 

dvě krásné hostesky zvaly k  ochutnání pře-

filtrované vody, a  navíc informovaly o  novém 

projektu „Voda do etiopských škol“ ve spolu-

práci se společností Člověk v  tísni. Zákazník, 

který si koupí filtrační konvici Hyundai Aqua 

Optima, tak daruje jednomu dítěti v Etiopii čis-

tou vodu na jeden měsíc. Velkou část výstavní 

plochy zaujímaly velké bílé spotřebiče: myčky, 

chladničky, pračky a nově představovaný seg-

ment vinoték. Výstavní show si připravil také 

stánek robotických vysavačů Ecovacs, kde 

roboty kromě vysávání předvedly také svou 

taneční show. Goddess ukázal tradiční výrob-

ky oblíbené Metalic Line a robotické vysavače. 

Hyundai představil domácí spotřebiče, kde se 

velká pozornost věnovala barevným nerezo-

vým snídaňovým setům a  Gallet prezentoval 

své designově zajímavé spotřebiče.

Nikdo se nenudil
Počáteční nepřízeň počasí kolem poledne 

vystřídalo sluníčko, které všem návštěvníkům 

posvítilo na vystoupení šermířů, na posezení 

u dobrého jídla i na závěrečné ukončení, kdy 

si osm návštěvníků-zákazníků odneslo domů 

dárek. Každého veletržního dne se zúčastnilo 

průměrně 330 zákazníků ze 120 firem a také 

téměř dvě desítky novinářů.

autoři: Petra Dvořáková, Milan Loucký, foto: Jan Jelínek, Milan Loucký

Veletrh pro obchodníky z  Čech se uskutečnil 

koncem května v Praze ve Ctěnicích a kromě 

nových výrobků zde byl připraven i zajímavý do-

provodný program pro obchodní partnery i celé 

rodiny. Veletrh pro moravské obchodní partne-

ry se pak konal na  začátku června na zámku 

v Miloticích u Kyjova. Lokality pro veletrhy exklu-

zivních značek jsou vybírány vždy tak, aby ob-

chodní partneři mohli přijet se svými rodinami, 

takže když obchodníci pracují a inspirují se no-

vinkami, zbytek rodiny se může bavit. Zajímavý 

program je přichystán také pro děti. 

V  zámku Ctěnice je instalována velkolepá 

expozice historických kočárů. V  celodenním 

programu si tak děti mohly vyzkoušet jízdu 

na  koních, zastřílet si z  luku, prošly pohád-

kovým kvízem nebo si vlastnoručně vyrobily 

korunky pro prince a princezny. Pro ty starší, 

kteří se už tak nebály, tu byly k vidění rytíři v lí-

tých bojích s jednoručními i dvouručními meči.

REPORTÁŽ • dEAlERSkÉ dNY Hp TRONiC 

Novinky ze spotřební elektroniky značek Hyundai, GoGEN, Goddess, Gallet a Ecovacs, byly 
představeny na přelomu května a června v netradičním prostředí historických zámků.

Novinky z elektroniky
na zámcích

do programu pro děti patřilo i malování na obličej.

robotické vysavače Ecovacs rovněž zaujaly moderním vzhledem, ale při předvádění na jevišti teprve naplno ukázaly 
své přednosti.

Neuvěřitelně krásné jsou retro gramofony, rádia, ale i Cd 
přehrávače značky Hyundai.

Fantazie techniků Hyundai je bezbřehá. Zjišťován 
byl zájem i o nové modely meteostanic, které budou 

krásným doplňkem domácnosti.

Nabídka praček a myček Goddess v úsporných 
energetických třídách vzbuzovala oprávněný zájem 

prodejců. 

Zájemci mohli ochutnat vodu z filtračních konvic 
Hyundai Aqua optima. 
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Značka Bosch letos slaví 125 let své existence 

a zároveň si připomínáme 150 let od narození 

toho, kdo dal firmě její jméno a vdechl jí život 

ve svých 25 letech, jak si můžete hravě spo-

čítat. Dodnes spotřebiče Bosch jsou synony-

mem kvality. Tohle připomněl marketingový 

ředitel české pobočky společnosti B/S/H Mi-

roslav Veselý úvodem přednášky, na které se-

známil s novinkami. 

Chladničkám jedno plus nestačí!
Nové předváděné kombinace Bosch mají až 

o 50 % nižší spotřebu energie než srovnatelné 

modely ve třídě A+. Tajemstvím nízké spotřeby 

je inovativní výparník na zadní stěně vnitřního 

prostoru. Chlad je ventilátorem cíleně rozhá-

něn do prostoru chladničky. Spotřebu snižuje 

i  nová konstrukce kondenzátoru a  dokonalá 

izolace. Výkonný invertní kompresor s  pro-

měnlivou rychlostí otáček umožní přizpůsobit 

okamžitý výkon chlazení.

Nové kombinace SmartCool jsou vybave-

ny skladovacími boxy, které nabízejí optimální 

podmínky ke skladování různých druhů potra-

vin. Přihrádka ChillerBox je ideální pro maso, 

ryby, sýry, uzeniny a  rychlé chlazení nápojů. 

Velký skladovací prostor CrisperBox je určen 

zejména ovoci a  zelenině. Přihrádka ve  dve-

řích EasyLift usnadní umístění lahví různých 

velikostí. Mraznička má třicetilitrovou zásuvku 

BigBox pro větší potraviny. Odkládací plochy 

z  bezpečnostního 

skla lze vysunout 

až o  15 cm. Vnitřní 

prostor chladničky 

je osvětlen LED zá-

řivkami, které spo-

třebují minimální 

množství energie.

Nejnovější gene-

race myček Bosch 

ActiveWater s  ná-

zvem ActiveWater Eco² kombinuje úspornou 

technologii řízení spotřeby vody s unikátní me-

todou sušení Zeolith. Roční spotřeba 205 kWh 

elektrické energie a 2 053 litrů vody při použití 

standardního cyklu Eco 50 °C řadí myčky Acti-

veWater Eco² do třídy spotřeby energie A+++.

Siemens ukazuje, jak šetřit
Vybrané myčky nádobí Siemens jsou vybave-

ny zásobníkem zeolitu – minerálu se schop-

ností zadržovat vlhkost a  energii. Po  mytí se 

absorbuje vlhkost z interiéru myčky, a tak na-

pomůže rychlejšímu sušení. V  dalším mycím 

cyklu se zeolit zahřeje a vlhkost uvolní. S pou-

hými 0,71 kWh na  cyklus myčka spotřebuje 

o 30 % méně energie než modely ve  třídě A, 

spadá tedy do energetické třídy A+++.

Pračka s  funkcí automatického dávkování 

iDos přesně dávkuje tekutý prací prostředek 

dle potřeby, a tak šetří čas a detergent. Ročně 

uspoří přes sedm tisíc litrů vody. Naplněný zá-

sobník vystačí na dvacet praní.

Nové kombinované chladničky Siemens 

coolEfficiency patří do energetické třídy A+++ 

a  oproti srovnatelným modelům ve  třídě A+ 

uspoří až polovinu elektrické energie. Za  mi-

mořádnou úsporností stojí dva chladicí okruhy 

pro chladicí a mrazicí část, efektivnější izola-

ce a  těsnění, výkonnější invertní kompresor 

a inovativní odtávací systém. Kromě toho jsou 

vybaveny beznámrazovou technologií noFrost. 

Díky dvěma zónám coolBox a crisperBox vy-

drží potraviny déle čerstvé.

Pečicí trouby Siemens ušetří ve  srovnání 

s  běžnými troubami až 20 % elektrické ener-

gie. Nabízejí až třináct druhů ohřevu. Progra-

mové automatice cookControl stačí zadat je-

den z 68 předvolených programů a hmotnost 

pokrmu. Výběr teploty a dobu pečení si zařídí 

trouba sama. Samočisticí systém activeClean 

je samozřejmostí.

Indukce patří k  nejúspornějším způsobům 

vaření. U varných desek Siemens lze regulovat 

varné zóny v  rozmezí až 17 stupňů. Všechny 

využívají technologii powerBoost, která zvý-

šením výkonu varné zóny urychluje navýšení 

potřebné teploty až o  polovinu. Funkce var-

ný senzor Plus pro zadní varné zóny udržuje 

teplotu v jednom z pěti nastavených teplotních 

rozmezí od 70 do 170 °C. Systém dodává jen 

tolik energie, kolik je třeba. Funkce pečicí sen-

zor Plus zase reguluje teplotu v pánvi. 

Dokonalá káva
Díky novému plně automatickému kávovaru 

EQ.7 Plus Siemens ještě lépe odpovídá na in-

dividuální potřeby zákazníků. Na své si přijdou 

milovníci extra silného espresa i ti, kdo preferují 

velký šálek latte macchiato s  hustě napěně-

ným mlékem. Model EQ.5 Macchiato umož-

ňuje díky mléčné trysce připravit jedinečnou 

mléčnou pěnu. 

B/S/H HAuSMESSE • REPORTÁŽ

autor: Milan Loucký, foto: autor, Electrolux

A nešlo jen o Electrolux, ale také o značky AEG 

a Zanussi. Návštěvníky upoutala nová a stylová 

kolekce AEG Neue Kollektion, která se kromě 

jednotného designu pyšní i řadou nových funk-

cí. V kolekci najdete vestavné i volně stojící spo-

třebiče; zvlášť zaujaly inteligentní a tiché trouby 

MaxiKlasse, které se mají tiché dovírání dvířek. 

Indukční varné desky MaxiSense nabízejí 

varný povrch se čtyřmi samostatnými varnými 

zónami, které nejsou jednoznačně vymezeny. 

Žádný hrnec není malý ani velký, aby přesaho-

val okraj pomyslné plotýnky. Teplo se rovno-

měrně rozvádí do celé nádoby. Myčky nádobí 

ProClean zase splní požadavky i  nejnáročněj-

ších zákazníků. Nabízejí největší vnitřní XXL 

prostor na trhu a nádobí dokonale umyjí. Kromě 

toho AEG Neue Kollektion obsahuje kompaktní 

trouby, tiché odsavače par Street a Backstein 

i integrované plně automatické kávovary.

Z  volně stojících designových spotřebičů 

AEG stojí za pozornost elegantní a stylové kom-

binované chladničky s  beznámrazovou tech-

nologií ProFresh. Navíc mají největší zásuvku 

na zeleninu na trhu a až o 40 % nižší spotřebu 

energie oproti třídě A. 

V  nových pračkách se ukrývá speciálně 

perforovaný buben s označením ProTex, který 

zvládne šetrně vyprat až devět kilo prádla. Bu-

ben je tvořen množstvím malých oblých otvorů, 

které napomáhají lepší výměně vody. Pračka 

zvládne i praní dek a polštářů.

Samotná značka Electrolux zde představila 

řadu vestavných multifunkčních trub VelvetC-

losing s tlumeným dovíráním dvířek. Na špičce 

vývoje jsou i indukční varné desky bez vymeze-

ných varných zón Infinite. U myček RealLife se 

už nemusíte nechat omezovat velikostí vnitřního 

prostoru, jejich kapacita je totiž o deset litrů vyš-

ší než u ostatních myček stejné velikosti.

Z  volně stojících produktů Electrolux byly 

představeny chladničky FreshFrostFree vy-

bavené systémem TwinTech FrostFree, který 

pomáhá udržet zeleninu a ovoce déle čerstvé. 

Zanussi předvedla multifunkční troubu, která 

v sobě spojuje tradiční vaření s novým způso-

bem vaření v páře.

I s prachem se můžete vypořádávat na úrovni 

díky průlomové inovaci: vysavač Dust & Gone je 

vybaven samočisticí prachovkou uloženou uvnitř 

spotřebiče, kde se také automaticky čistí a elek-

trostaticky nabíjí a tak snáze lapá prach.

REPORTÁŽ • ElECTROluX dEAlERS dAY

Žhavé novinky, které budou pomáhat s přípravou jídla, mytím nádobí i s úklidem, představila 
společnost Electrolux obchodním partnerům na zámku štiřín.

a novinek
den plný slunce

Zleva Jan kovařík, moderátor akce, Petr Novotný a  Jiří Shameti ze společnosti Electrolux.

Pračka l98690Fl z nové řady AEG Neue kollektion.

Nové lednice AEG si každý mohl hned na místě 
vyzkoušet.

Nerezová vestavná myčka bosch Active Water Eco2 

pracuje ve třídě A+++.

Nové chladničky přicházejí s novými úložnými prostory pro zeleninu a ovoce a pro maso. 
V mrazáku zaujmou „mega boxy“ na potraviny o kapacitě 30 litrů. 

V dubnu uspořádala firma B/S/H (Bosch 
Siemens Haugeräte) předvádění novinek 
na tento rok pro své dealery. I my jsme měli 
možnost poznat, co bude tento rok nejvíce 
cool. A když cool, tak cool – doslova. Priori-
tou firmy se staly chladničky s neuvěřitelně 
mnoha klady. A to platí nejen o výbavě, ale 
především o úsporách pro vaši kapsu.

především úspory
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Výsledkem v úvodu popsané činnosti jsou vidi-

telné šmouhy na obrazovce. To by až tak neva-

dilo, protože následným mytím se tyto šmouhy 

odstraní. Ale může se stát něco horšího. Drob-

ná smítka působí jako brusný kámen, a tak se 

na monitoru a obrazovce LCD televizorů mo-

hou objevit viditelné škrábance, které už nikdy 

neodstraníte. 

Je tedy jasné, že činnosti, jako je čištění ob-

razovek, musíte věnovat potřebnou pozornost. 

Plazmové televizory vydrží víc
Z principu činnosti se u plazmových obrazo-

vek používá jako přední krycí panel sklo. To 

je pevné, takže je více odolné než krycí panel 

u LCD (i LED) televizí a monitorů. U posledně 

jmenovaných přístrojů je totiž tento čelní pa-

nel vyroben z umělé hmoty, která má daleko 

menší pevnost proti oděru než třeba skleněná 

plazmová obrazovka. Ale nehýkejte radostí! 

Prachové částice jsou tak pevné, že mohou 

poškrábat i sklo plazmové obrazovky.

Odbočka: Víte, jak uvidíte škrábance na ob-

razovce nejlépe? Když na  obrazovku „pustí-

te“ bílou barvu. To znamená, že celou plochu 

obrazovky vyplníte obrazcem, který je celý 

bílý. Pak uvidíte v oblastech vrypů nejen bílou 

barvu, ale i barvy duhy, vrypy se totiž chovají 

jako hranol, který, jak víme z fyziky osmé třídy, 

rozkládá světlo. A  pokud vrypy uvidíte, je už 

pozdě. Jsou tam a nic s nimi neuděláte.

Aby se to nestalo
Překotné hospodyňky napadne, že by bylo 

možné obrazovku omýt třeba vodou. Ouha! 

Tudy v žádném případě ne! Voda může zaté-

ci „za obrazovku“ a tady způsobit zkrat nebo 

korozi kontaktů. V obou případech to pro vás 

znamená návštěvu opraváře a peníze vyhoze-

né za zbrklost navíc.

Nejlepší cestou k čisté obrazovce jsou spe-

ciální čisticí prostředky, které si můžete koupit 

třeba v prodejnách Euronics. Jde o sady slo-

žené ze speciálního roztoku, který bývá někdy 

i elektrostatický, takže odpuzuje lepení prachu 

na  obrazovku po  určitou dobu. K  této čisticí 

kapalině dostáváte většinou jemný hadřík, kte-

rým obrazovku setřete. 

Druhou volbou mohou být papírové vlhčené 

ubrousky. Jejich použití je snazší, ale po urči-

té době vysychají. Na čištění obrazovek tedy 

doporučujeme používat speciální utěrky dodá-

vané s čisticím roztokem. Dalším účinným pro-

středkem jsou čisticí gely, které jsou dodávány 

v setu se speciální mikroaktivní utěrkou.

jak na to
Nejúčinnější jsou gelové sady. Ty jsou ovšem – 

díky mikroaktivní utěrce – nejdokonalejší v čiš-

tění. Pokud chcete zvolit ekonomičtější variantu, 

zvolte čisticí roztok s dodanou utěrkou. Čisticí 

napuštěné utěrky používejte spíše na čištění 

rámu obrazovky a přístrojů, notebooku, kláves-

nice, reprosoustav a podobně. Podle našich 

zkušeností však gel i čisticí kapalina v kombina-

ci s čistým hadříkem fungují skvěle.

autor: Milan Loucký, foto: Clenium, Hama, Studio Motýl Media

PORADNA • ČiŠTĚNÍ MONiTORŮ A TElEViZÍ

autor: Milan Loucký, foto: HP

O TŘi TiSkÁRNY Hp • SOuTĚŽ

Společnost Hewlett-Packard patří celosvě-

tově k  předním poskytovatelům tiskových 

řešení. Ve  své nabídce má spoustu mode-

lů laserových i  inkoustových tiskáren, které 

pokrývají a řeší tisk v domácnostech, střed-

ních firmách i ve velkých společnostech. HP 

patří i mezi inovátory v oblasti tisku. Jednou 

z posledních velkých inovací je systém tisku 

ePrint, který umožňuje tisk všem elektronic-

kým zařízením. Základem všeho je tiskárna 

s  individuální e-mailovou adresou, která se 

připojí k  internetu a  každý e-mail, který je 

na  tuto adresu odeslán, se vytiskne včetně 

této přílohy. To je obrovská výhoda, protože 

na elektronickém zařízení není nutné nasta-

vovat tisk, instalovat žádné tiskové ovlada-

če. Tisk je tak možný z počítače, notebooku 

nebo i chytrého telefonu či tabletu, a to bez 

ohledu na to, kde se právě nacházíte. Ze zaří-

zení iPad, iPhone a iPod touch tisknete přímo 

na  zařízení, která jsou v  nejbližším dosahu, 

protože tiskárna je automaticky detekována. 

EPrint je jednoduché řešení pro všechny, 

kteří si dokážou užít pohodlí, intuitivní obslu-

hu a flexibilitu v místě i čase.

Společnost HP do soutěže věnovala tři tis-

kárny HP Photosmart Wireless e-All-in-One 

s HP ePrint. Abyste mohli získat jednu z nich, 

je třeba odpovědět správně na obě otázky. 

Soutěžte o tyto tři tiskárny od společnosti 

HP! Odpovědi zasílejte do konce června na e-

-mailovou adresu inspirace@motyl.cz nebo 

písemně na  adresu P.  O. Box 218, 757  01 

Valašské Meziříčí. Do předmětu zprávy nebo 

na obálku napište heslo „Soutěž“.

1. Jak dlouho se společnost Hewlett-Packard věnuje tiskovým  
technologiím?

2. Lze některým tiskárnám Hewlett-Packard poslat přímo e-mail?

OtázKy

SOuTĚŽNepoškrábejte si je!
Problém, který řeší každý z vás skoro každý den. Prach 
a obrazovky. S neuvěřitelnou vytrvalostí se prach usazuje 
na obrazovkách monitorů i televizních přístrojů. První, co 
vás napadne, je setřít tento prach prachovkou, kterou jste 
předtím utřeli povrchy skříní a skříněk a vymáchali v kbe-
líku s už ne moc čistou vodou. špatně!

Speciální vlhké čisticí utěrky 
ClE101 na TFT, TV, laptopy, 
ploché obrazovky, PdA, 
lCd, plazmové obrazovky, 
povrstvené a nepovrstvené 
skleněné plochy (zrcadla, 
snímače mikrofilmů, skenery, 
zpětné projektory, čočky). 
Čisticí roztok neobsahuje 
alkohol, neobsahuje ani 
stopová množství butylglykolu 
a metanolu. utěrky čistí 
beze zbytku. odstraňují 
jemně a účinně prach i špínu 
a zachovávají antistatické 
účinky. balení obsahuje 100 
kusů utěrek. Cena: 120 kč.

Čisticí sada ClE110 
k efektivnímu a šetrnému 
vyčištění monitorů, televizí, 
notebooků, laptopů, 
plochých obrazovek, 
plazmových obrazovek, TFT/
lCd zobrazovacích ploch 
digitálních fotoaparátů, 
navigačních zařízení, 
mobilních telefonů a dalších 
zobrazovacích ploch. Čisticí 
roztok neobsahuje alkohol. 
Součástí sady je mikroaktivní 
utěrka dWiPES. Vysoká savost 
a rychlé schnutí dWiPES 
jsou jedinečné vlastnosti 
umožňující mnohonásobné 
použití, vysoká hladkost 
povrchu a měkkost na omak 
chrání čištěný povrch před 
poškrábáním. balení obsahuje 
125 ml speciálního roztoku 
a utěrku. Cena: 190 kč.

Gel Hama 49645 je ideální pro lCd 
a plazmové displeje. Pumpičkový 
sprej s čisticím gelem má objem 
200 ml, dodává se v sadě s čisticí 
utěrkou vyrobenou z materiálu 
Microfaser. Gelová konzistence 
zabraňuje stékání po obrazovce. 
Cena: 280 kč. 



Perfektní praní při 20 °C se 
stejným výsledkem jako při 40 °C.

Mix Power System: 

Nové Candy Grand´O Evo ve třídě A++
Mix Power System:Mix Power System:
Voda a prací prostředek jsou načerpány do speciál-

ní jednotky Mix Power System, kde se vytvoří vysoce 

koncentrovaný roztok, který je vstřikován na prádlo 

přímo do bubnu. Toto vstřikování pod vysokým tlakem 

zajišťuje, že roztok vody a pracího prostředku projde 

do hloubky vláken prádla a tím odstraní veškeré stopy 

nečistot.

* nižší spotřeba vody až o 15%
* nejlepší způsob máchání
* nově umístěné madlo (otevírání ze shora) 
– již žádné ohýbání zad
* elegantní a přehledný LCD displej

www.candy-hoover.cz 

Změňte 
způsob praní 
s Mix Power 
System

ZÁBAVA • kŘÍŽOVkA

znění tajenky křížovky pošlete nejpozději do pátku 29. července  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 29. srpna  2011.

Vyhrajte 3× osobní váhu Gallet Hello Kitty

Gallet Hello Kitty HKB 90018

iNSpiRACE EuRONiCS • 3/201164
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Motýl Media (fotografie pořízeny v kuchyňském studiu Koryna Zlín)

NA ZÁVĚR • EuRONiCS pRO VÁS

Výherci z minulého čísla
Soutěž Wellness dovolená v Beskydech

Na otázky správně odpověděli a ceny získávají 

tito vylosovaní výherci:

1. místo, relaxační neděli pro dvě osoby (pobyt 

na jednu noc v hotelu Horal) vyhrává zdeněk 

Procházka z Valašského Meziřící.

2. místo, relaxační neděli pro jednu osobu (po-

byt na jednu noc v hotelu Horal) získává Ama-

lia Poláková z Prahy 9.

3. až 10: místo, rodinnou vstupenku do  ter-

málních bazénů hotelu Horal pro dva dospělé 

a až tři děti vyhrávají tito vylosovaní šťastlivci: 

Václav Dobal z  Prahy 10, Jan Havlíček 

z Pardubic, Jindřich Kubánek z Mostu, Hana  

Lorencová z  Brna, Blažena Prečová 

z Hranic, Anna Pytlíková z Holýšova, Dana  

truksová z Podolí a Jiří Varšava ze Sezemic.

Správné odpovědi:

1. Které hotely resortu Valachy nabízejí hit se-

zóny – Welness pobyty v Beskydech? 

Spa hotel Lanterna a wellness hotel Horal.

2. Jak se jmenuje letní zvýhodněný pobyt pro 

rodiny s dětmi v resortu Valachy?

Letní dovolená v Beskydech.

3. Na jakou teplotu je vyhříván relaxační a dět-

ský bazén v areálu termálních bazénů Horal?

Na 36 °C. 

Křížovka

Tři filtrační konvice Hyundai Aqua Optima GA-

LIA získali tři luštitelé křížovky, kteří správně 

vyplnili tajenku „Čistější a chutnější voda z ko-

houtku pro zdraví a krásu.“ Jsou to: zuzana 

Faltová ze Žamberka, Pavel Michlfeit ze 

Smrčné a Antonín Šimek z Liberce.

Výhercům srdečně gratulujeme!

Chcete chutnější vodu z kohoutku 
a zároveň podpořit i dobrou věc?

příští číslo

Pak vyzkoušejte filtrační konvice Hyundai 

Aqua Optima. Díky ní budete mít čistější 

a chutnější vodu z kohoutku, a zároveň může-

te také pomoci dětem v Etiopii. Stačí si koupit 

filtrační konvici Hyundai Aqua Optima a  da-

rujete tak jednomu dítěti v Etiopii čistou vodu 

na jeden měsíc.

Nejcennějším zdrojem tekutin je kvalitní 

čistá voda. Nejsnadnější způsob, jak ji získat, 

je otočit kohoutkem vodovodu. Jenže bohu-

žel jsou na světě oblasti, kde se na vodu čeká 

jako na dar z nebe. Jednou z takových oblas-

tí je Etiopie. Obecně prospěšná společnost 

Člověk v  tísni vznikla jako humanitární orga-

nizace s  cílem pomáhat v  krizových oblas-

tech a podporovat dodržování lidských práv 

ve světě. 

Značka Hyundai s výrobkovou řadou filtrač-

ních konvic Aqua Optima spolu s obecně pro-

spěšnou společností Člověk v  tísni přicházejí 

s projektem „Voda do etiopských škol“. Cílem 

projektu je zajistit dětem v Etiopii přístup k čisté 

vodě, které je zde nedostatek. Díky každé pro-

dané konvici Hyundai Aqua Optima získá jedno 

dítě v Etiopii čistou vodu na jeden měsíc. Děti, 

ale nejen ony, díky tomu budou mít dostatek 

čisté vody v bezprostřední blízkosti školy.

Filtrační konvice Hyundai Aqua Optima, 

které jsme vám představili již v minulém čís-

le Inspirace, můžete zakoupit v celé síti EU-

RONICS a darovat tak dětem v Etiopii čistou 

vodu.

Tablety a notebooky
Počítače jsou dlouhodobě po-

mocníky nejen v práci a při studiu, 

ale nabízejí i velké možnosti zába-

vy. V poslední době se ale na trhu 

setkáváme i  s  nabídkou tabletů. 

Seznámíme vás proto s možnost-

mi jednotlivých přístrojů pro zába-

vu, poučení i vzdělávání.

Indukce
Postupy vaření v kuchyni jsou stá-

le stejné, postupy se příliš nemě-

ní. Mění se ale nástroje, které vám 

při vaření mohou pomoci. Proto 

budou vedlejším tématem další-

ho čísla indukční varné desky. Ty 

totiž mají mnoho výhod, z nichž ta 

největší je úspora energie. 

Inspirace číslo 4/2011 vyjde v pondělí 29. srpna 2011.

WHIRLPOOL 
PŘEDSTAVUJE 

NEJTIŠŠÍ 
VRCHEM PLNĚNOU 
PRAČKU NA TRHU* 

S UNIKÁTNÍ 
TECHNOLOGIÍ ZEN. 

Technologie ZEN nahrazuje tradiční 
řemenový pohon vysoce výkonným 

trakčním motorem, který otáčí 
buben přímo. Výsledkem je účinné

 odstřeďování při nižších otáčkách,
 což znamená méně vibrací a méně 

hluku, ale současně vyšší 
účinnost a spolehlivost.
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